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1. INLEDNING 

1.1 Syfte 

Prosaupplagan av Strindbergs Mäster Olof räknas som vårt första moderna drama. Stycket 

tillkom år 1872 och var så djärvt utformat, att det först nio år senare accepterades 

för scenen. Strindberg kunde inte dela samtidens uppfattning om hur ett historiskt 

drama skulle vara beskaffat i innehållsligt, idémässigt och språkligt avseende. Den 

tidsbundna och konventionella dramatik som då stod på repertoaren har dock utan undan

tag förvisats till m ontern för ospelbara pjäser. Strindbergs ungdomsverk är däremot 

fortfarande aktuellt i den svenska teaterrepertoaren - nu senast spelåret 1972-73 på 

Dramatiska teatern i Stockholm. 

Hur är detta märkliga verk beskaffat? Forskningen har ingående studerat dess källor, 

framväxt, samtidsanknytning, idéinnehåll, biografica. Några forskare har kommenterat 

dramats språk. Någon ingående språkvetenskaplig undersökning har dock ännu inte gjorts. 

Strindbergs egen i Tjänstekvinnans son uttalade ambition var att skriva ett realistiskt 

vardagsspråk som var fritt från arkaismer, ett språk som var levande, inte ett dött 

schablonspråk. Hur lyckades han med detta? I vilken utsträckning i nnehåller Mäster Olof 

talspråk respektive litterärt, traditionellt teaterspråk? Min undersökning söker att 

ge svar på dessa frågor. 

Mäster Olof är unikt i Strindbergs produktion därigenom att dramat föreligger i tre 

versioner med ungefär två år mellan varje. Författarens ändringar och omarbetningar 

kan studeras i manuskripten. För en språkforskare är detta material ytterst intressant. 

Skiljer sig versionerna från varandra i språkligt hänseende? I vilka avseenden har 

Strindberg följt samtidens litterära språkbruk och på vilka punkter har han gått sin 

egen väg? Också sådana frågor avser jag att diskutera. 

Undersökningen är underordnad följande aspekter: 

T. Språkets förhållande II. Språkets förhållande till tid, ämnes 
till talspråket miljö och retorisk tradition 

Men i ngsbyggnad 
Ordförråd 
Formi ära 
Syntax 

Retorisk 
utsmyckning : 
Bi ldspråk 
Kl ichéspråk 
St i 1f igurer 

Arkaisering: Biblicering Konkretisering, 
Formlära detaljrealism 
Syntax 

Undersökningen är uppdelad i två delar. I denna del beh andlas aspekt I , Språkets för

hållande till t alspråket. I en senare kommande del granskas aspekt II, Språkets för

hållande till t id, ämne, miljö och retorisk tradition, och dessutom dÎskuteras Strind
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bergs förhållande till sitt källmaterial och hans utveckling från ungdomsdramatiken 

fram till se kelskiftets kungadramer. Givetvis kan gränsen mellan de två aspekterna 

inte dras strikt. Någon tota 1beskrivning av Strindbergs språk har jag inte åsyftat. 

Jag är också medveten om att det kanske intressantaste av allt knappast är åtkomligt 

för analys: det personliga, suggestiva och geniala i Strindbergs språk. 

1.2 Bakgrund 

1,2.1 Det historiska dramat i Sverige kring mitten av 1800-talet 

Tack vare Gerda Rydells översikt Adertonhundrata1ets historiska skådespel i Sverige 

före Strindberg (1928) är vi v äl underrättade om den svenska teaterrepertoaren kring 

mitten av l800-ta1et.^ Ett starkt nationellt intresse började ge utslag redan på 

18^0-talet, då en rad hi storiska dramer tillkom: Johan Börjessons Erik XIV, August 

Blanches Engelbrekt och hans dalkarlar o s v. På 1850-talet spelades pjäser som Oscar 

Wijkanders Lucidor och Börjessons Solen sjunker. Kulmen nås på 1860-talet med en l ång 

rad framgångsri ka namn,främst Frans Hedberg (Dagen gryr, Wasaarfvet) men också Ludvig 

Josephson (Folkunga1 ek, Marsk Stigs döttrar), Bernhard v Beskow (Torkel Knut sson) samt 

finländaren Josef Julius Wecksell (Daniel Hjort). Flodvågen når i n i 1870-talet med 

bl a Edvard B äckströms Dagward Frey och Lorens Dietrichsons Karl Folkunge. Det skrevs 

och uppfördes alltså mycken historisk dramatik: år 1869 inlämnades t ex inte mindre 

än 17 nya svenska original t ill Ku ngl tea tern. 

Det spelades också en hel del utl ändska dramer i översättning. Schillers tragedier 

uppfördes redan på 30-talet, och under de två följande decennierna spelades bl a drama

tiseringar av kända utländska romaner samt franska komedier och farser. En stor händel

se var Hamletpremiären 1853, på vilken följde en Shakespearefeber som varade in p å 1 870-

talet och starkt inf luerade svensk dramatik. 

Den officiella smaken ställde stränga krav på den historiska dramatiken. Viktigt var 

att historien framställdes med värdighet, att dramat skildrade en idékonflikt, att det 

var fast komponerat osv. Karaktärsteckningen skulle visserligen vara realistisk men 

fick inte kasta en negativ dager över de stora personligheterna. Den dogmatiska kriti

ken ledde till att författarna ängsligt undvek sådant som kunde väcka anstöt, inte 

minst språkligt. Merparten av den dramatik som skrevs fick därför en konventionell 

och schablonartad karaktär. Mot källorna uppträdde man osjälvständigt och lånade bl a 

autentiska repliker. I allmänhet deklamerar personerna mer än de talar , varför repli

kerna ofta blir långa och fyllda med principresonemang. 

De flesta författare använder enbart vers. Ett undantag är Börjesson, som blandar 

prosa med olika versarter alltefter innehållets krav. En föregångare inom prosadialogen 

var Blanche, som i sin pjäs om Engelbrekt (1846) enbart använde prosa. 50-talets intrig

dramatik använde i stort sett prosa. 

Blankversen dominerar under 60-talet och utbildades under inflytande av Hagbergs 

Shakespeareöversättningår. Författare som Börjesson och Wecksell lä t sig i hög grad 

inspireras av dessa översättningar. Börjesson använder ordlekar, person ifi er ingar och 
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apostroferingar men avstår från att i dialogen ge historisk illusion. Hagbergs teknik 

att välja arkaiserande uttryck för att skapa en tidstrogen stil inf luerade författare 

som Hedberg och Josephson. Mest konsekvent tillämpas detta mönster i Hedbergs Bröllopet 

på Ulfåsa, där en mö satt "den hela dagen still i jungfruburen / vid sländan, eller 

sömmade i silke / och rödan guld sin släkts och sina fränders / hugstora bragder". 

Detta språk fick mycket beröm av samtidens göticistiskt inriktade smakdomare. De his

toriska personerna blev dock inte mer levande skildrade med denna balladteknik utan 

fick tvärtom ett drag av livlös abstraktion, eftersom de aldrig fick tala naturligt. 

E Bäckström, Strindbergs framgångsrike medtävlare, hade i ett par pjäser tagit upp 

knitteln, som sedan skulle få en efterföljd i Mäster Olofs versupplaga. Som nämnts 

förekom prosainslag i vissa pjäser, särskilt i folkscenerna. Bara i ett fåtal stycken 

användes genomgående prosa, t ex i Mattis' Kristina Gy11enstjerna. Inflytande från 

den ordknappa norska dramatiken märks hos L Josephson i Marsk Stigs döttrar och i 

Strindbergs Den fredlöse men kommer för sent för att få betydelse för den allmänna ut

vecklingen. Man börjar nämligen att tröttna på den historiska dramatiken. Denna domi

nerar visserligen ännu under 70-talet men trängs sedan undan av annan repertoar. 

1.2.2 Från Fritänkaren till Mäster Olof 

1.2.2.1 Strindbergs ungdomsdramatik före Mäster Olof 

I ett brev till E dvard Brandes, daterat den 29 juli 1880 (Brev II, s 165), presenterar 

sig Strindberg på följande sätt: "Jag började som Dramatisk författare; 1870 uppfördes 

på Kongl.Dram.Teatern ett enaktsstycke på rimmad vers kal ladt 'I Rom 1. Det behandlade 

en känd episod ur Thorvaldsens lif. Förf. var då tjuguett år och ung student i Upsala. 

Två år derefter gick 'Den fredlöse1 ett enaktsstycke med motiv från Islands sagor. 

Samtidigt utkom ett Sorgespel: Hermione i fem akter behandlande Greklands sista fejd 

mot Macédonien och dess fall. Derpå följde en sjö av tidningsuppsatser. 1877 utkom 

'Från Fjerdingen och Svartbäcken' Studier vid Akademien, dem jag sätter högt. 1878 

utkom 'Mäster Olof' ett skådespel. Detta var påbörjadt 1871, ämnades för scenen men 

refuserades gång p å gång! Jag vill rek ommendera detta, genom omarbetningar trasiga 

stycket, till g enomläsning, ty det är min biografi och innehåller ganska djupa saker ..." 

Strindberg nämner här in te sina båda första dramatiska försök. Hösten 1869 skrev han 

efter ett misslyckat skådespelarprov vid Dramatiska teatern komedien En namnsdagsgåva, 

som dock är spårlöst försvunnen. Samma år tillkom det lilla dramat Fritänkaren som 

också utkom i tryck. Det handlar om en ung id ealist som br yter med sin familj och med 

samhället. Symptomatiskt nog har pjäsen mottot "Jag är icke kommen att sända frid utan 

svärdet", som skulle återkomma i Mäster Olofs andra version, det s k mellandramat. 

Fritänkaren, vars handling utspelas i Strindbergs egen samtid, är alltså ett konflikt

drama som förebådar Mäster Olof. Konstnärligt är stycket enligt min mening ytterst 
2) 

omoget och visar språkliga tendenser av skiftande slag. Det in leds med en två sidor 

lång deklamatorisk replik som späckats med ret orikens alla stilmedel: långa anaforiska 

räckor, utrop, antiteser, apostroferingar av ej närvarande personer, genitivfraser, 

person ifi er ingar och bilder. Språket är stelt med imp erativer på -en, fraser som I gamle, 
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konjunktionen det osv. Men redan på den tredje sidan finns talspråkliga inslag som 

negationen inte, upplösta verbsammansättningar, dubbla satsled, kortformer som fast 

och ska samt fraser som nej tack du, vad är det för ena. För det mesta möter dock stelt 

skr iftspråk med bib iiceringar, genitivfraser, participkonstruktioner, konjunktiver och 

s-passiver. Någon realistisk dialogstil är det långtifrån. Nästa scen, som utspelas på 

landet, har dock en mer genomförd talspråksstil med fraser som det skulle allt bli ett 

vackert par dets så äf de alldeles förvridna i huvut3 köra'n på porten} se så för fan 

osv. Meningarna är oftast korta och syntax och ordföljd naturlig. Men också här i n

smyger sig stela konstruktioner i halvsideslånga repliker. Mest in tressant är kanske 

scenen på "skolmästarebostället", där den lägre klassens språk återges på ett sätt som 

för tanken till k yrkvaktmästarparets språk i Mäster Olof: "Magistern ä1 allt bra god 

mot honom som lâter'n komma hit var dag med sin korg", "Ja - Gubevars - det tror jag 

visst, men se, jag tycker ändå det är synd med honom, som ä' så god att han ska vara 

så där - så där på tok -". Trots ansatserna till na turligt språk utmynnar Fritänkaren 

i ett klichéspråk som för att vara av Strindberg är anmärkningsvärt pekora1 i st iskt: 

"då vill jag över oceanen sända min sista suck till fosterjorden med den varmaste 
b ö n ,  s o m  u r  e t t  m ä n n i s k o h j ä r t a  s p r u n g i t  -  a t t  f r i h e t e n s  s a n n i n g e n s  
och upplysningens sol sn art måtte uppgå över dessa kära bygder och spri
da sina livgivande strålar i slott och hydda". 

Många av Fritänkarens formuleringar återkommer i Mäster Olof i mer eller mindre iden

tisk form, t ex följande: 

"Du har då övergivit din barndomstro" 
"tala sanningens ord till folket" 
"de eviga bönerna och psalmerna, som jag hört, sedan jag var barn, och som jag 
aldrig rätt förstått" 

"vill du överge allt och följa mig i striden" 
"stig upp min mor! ni ve t in te vad ni beg är" 

Det finns alltså starka innehållsliga och språkliga förbindelser mellan Fritänkaren 

och Mäster Olof. Karl, Agda och Karls mor i Fritänkaren motsvaras av Mäster Olof, 

Christina respektive Mäster Olofs mor i Mäster Olof. Skillnaden är att Christina i 
3) 

Mäster Olof ställer sig på revoltörens sida, vilket int e Agda i Fritänkaren gör. 

Sorgespelet Hermione skrevs 1869 och blev refuserat av Kungl t eatern. Efter omarbet

ning skickade Strindberg in pjäsen som tävlingsskrift till Svenska akademien. Akade

miens utlåtande var i stort sett positivt^men man kritiserade blankversen och den his

toriska tidsfärgen samt anmärkte på stavfel, singulara verbformer, elliptiska uttryck 

och vissa stötande ord. Kritiken övertygade Strindberg om att han i nte skulle fortsät

ta på denna väg. 1870 skrev han verskomedien I Rom och fick stycket spelat med en viss 

framgång. Hösten 1870 hade han också börjat arbeta på dramat Blotsven, med motiv från 

brytningen mellan kristendom och hedendom och delvis på vers. Efter kritik från vän

kretsen och efter läsning av Björnsons Mel lem slagene omarbetade han pjäsen på nyåret 

1871 t ill en enaktare med titeln Den fredlöse, som blev uppförd. 

Också Den fredlöse skildrar en familjekonflikt och en trotsare. Miljön är isländsk 

och Strindberg uppger själv att han hämtat "den iskalla tonen och det kärva språket 

direkt från de isländska sagorna". M Lamm, som citerar detta uttalande (Lamm 192^-26, 
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s 72), påpekar dock att dialogen direkt är kopierad p å de norska dramerna. Han kriti

serar de djupsinniga sentenserna som enligt hans mening passar il la hos dessa "ordkarga 

naturbarn" men menar dock att replikerna är både slagfärdiga och kraftfulla. 

Vi skall nu närmare granska detta språk. Dramat har en akt och är skrivet på pr osa med 

undantag av fyra sidor vers. Det mest iö gonfallande är de korta replikerna, som oftast 

bara omfattar en rad eller del av rad: 

VALGERD. Du har haft tre vintrar att göra ditt avsked på. 
GUNLÖD. Du sade rätt - tre vintrar ~ ty här blev aldrig sommar. 
VALGERD. När drivisen smälter blir det vår! 
GUNLÖD. Norrskenet smälter ingen i si 
VALGERD. Ej dina tårar heller. 
GUNLÖD. Du såg mig aldrig gråta. 
VALGERD. Jag hörde det - och så länge du gör så är du barn. 
GUNLÖD. Jag är ej något barn. 
VALGERD. Vill du bli kvinna, så lid tyst. (s 20*O 

Talspråk är ju detta långtifrån: replikerna är starkt stiliserade i sin lakoniska ut

formning. Utan tvivel ha r denna starka koncentration haft stor betydelse som stilövning 

före Mäster Olof, där flera partier har denna om in te isländska så dock korta och slag

kraftiga dialogstil. Det bör dock påpekas att också långa repliker förekommer i Den 

fredlöse (i ett extremfall t o m en hel sîdesrepli k). 

Språket i pjäsen är rikt på fornnordiskt arkaiserande uttryck. I scenanvisningarna talas 

om vindögon3 högbänks stolpar3 ärils saxsvärd etc, medan man i dialogen finner fraser 

som första hanegällets något förfärligt å bane9 halvttredje tjogj illa månd e Jarl Thor-

finn ha fostrat dotter sin. E tt karakteristiskt drag är användningen av grammat iskt ge

n u s  i  s a m b a n d  m e d  i c k e  p e r s o n b e t e c k n a n d e  s u b s t a n t i v :  s o r g / h o n ,  g å r d / h a n ,  e l d / h a n  o s v ,  

sammanlagt i ett 15~tal fall. Detta språkliga drag är också relativt vanligt i Mäster 

Olofs prosaupplaga. 

Det finns också andra språkliga företeelser av intresse i dramat. På dess tredje sida 

möter ett drag, som skulle återkomma i Mäster Olofs versupplaga: specificerande sub

stantiv. Valgerd ber ättar: "sunnan kvad visor i ekskogen... och granen doftade och 

finkorna kvittrade i linden och baldersbrå vyssjade dig...skrakarna klaga p å de nakna 

skären och nordans snöstormar tjuta kring de skrumpna dvärgbjörkarna". Ett drag som 

för tanken till mellandramat av Mäster Olof är den stackatosti 1, som här förekommer i 

ett tiotal rep liker: "Först trodde jag på min far - han var så stark - se'n trodde jag 

på min mor - hon var så god - sist trodde jag på dig - du var så stark och så god och 

- så skön; och när du for bort - stod jag så ensam - mig själv kunde jag aldrig tro på 

- jag var så svag..." (s 210) 

Också sentensstilen återkommer i Mäster Olof. Dessa exempel står i Den fredlöse: 

"Vi ska sätta dubbla bommar" - "Men tron är starkare än hundra bommar" 
"jag törs mer än dö - jag törs bli gl ömd" 
"Hur är dig, Orm? - "Drägligt nog när man kommer till bra san". 

Det finns också tal språkliga drag Î dramat som inte3 hur, sen, ska3 drart ha i b isats, 

den här osv. Skriftspråkliga drag är particip och infinitivkonstruktioner, pronominella 
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adverb, samt ett konsekvent bruk av adjekti vände!sen -e framför maskulina personord. 

I ovanstående korta beskrivning av Strindbergs lärlingsarbeten har jag särskilt dröjt 

vid Fritänkaren och Den fredlöse. Båda behandlar motiv som är starkt besläktade med 

innehållet i Mäster Olof. I Fritänkaren bevittnar läsaren författarens kamp mellan 

stelt skriftspråk och naturligt samtalsspråk, medan Den fredlöse visar på en annan 

inriktning: strävan till koncentration, till korthuggna repliker. Med dessa erfaren

heter började Strindberg vintern 1871 att planera Mäster Olof. 

1,2.2.2 Mäster Olof-dramemas historia 

Mäster Olof har varit föremål för ett unikt intresse från forskningens sida. Per 

Lindberg (1915) har granskat dramat ur dramatisk och idéhistorisk synpunkt och Hanna 

Rydh (I915) den historiska bakgrunden. Mäster Olofs förhållande till Kierkegaard har 

behandlats av Nils Åke Sjöstedt (1950) och dramats relation till de n norska dramati

ken av Arne Lidén (1926). Grundligt och mångsidigt penetreras Mäster Olof av Martin 

Lamm i det klassiska arbetet Strindbergs dramer (192^-26) och av Allan Hagsten (1951) 

i Den unge Strindberg. Car 1-Reinhold Smedmark har behandlat Mäster Olof i avhandlingen 

Mäster Olof och Röda rummet och har också stått för utgåvan av Mäster Olof-dramerna i 

Vitterhetssamfundets skriftserie (19^7-1975). 

Om de första planerna, förarbetena, utkasten och omarbetningarna är vi väl un derrätta-

de tack vare forskningen kring det tämligen väl bev arade materialet. Strindberg har 

också själv bidragit med uttalanden i brev och i Tjänstekvinnans son. De första för

studierna gjorde han i december I87I och hann med några utkast till mars 1872. Efter 

studier i historisk litteratur skrev han vid månadsskiftet april-maj det första sam

manhängande utkastet som omfattade fyra akter. Sin slutgiltiga utformning fick prosa

versionen mellan den 8 juni och den 8 augusti. I ett brev, daterat i juli 18 72, skriver 

Strindberg: "Jag håller på med kåe akten på mitt femaktsstycke, i en spritt ny tidsen

lig stil", och i ett annat brev från den 9 augusti he ter det: "I går nedsattes slut

repliken på femte akten af Mäster Olof! Kom ut snart och se på djuret innan han skickas 

till H edberg" (Brev I, s 109-110). Den som här åsyftas är författaren Frans Hedberg, 

som själv behandlat reformationstiden i sitt drama Dagen gryr och som tjänstgjorde som 

granskare åt Kungl t eatern. En artikel i Norrköpings tidningar den 19 augusti 1872 kon

staterar att ett nytt drama inlämnats till t eatern: 

"Det är ett historiskt skådespel, i hvilket Olaus Petri är hufvudpersonen. Detta 
skådespel skall i så fall vara eget i sitt slag, att språket i detsamma, i motsats 
till det i öfriga historiska skådespel, är fullkomligt modernt och fritt från gam
maldags ordvändningar, talesätt och uttryck", (jfr Mäster Olof, tredje häftet, s 222 
ff) 

Med detta kan man jämföra Strindbergs egen karakteristik i Tjänstekvinnans son || (s 27): 

"Första dagarne i juni satte han sig till att skriva på sin dram 'En avfälling1. 
Ämnet hade han sorgfälligt studerat i Biblioteket och hade stora ark fulla med 
vad ha n kallade lokal färg...Djärv efter läsningen av Goethes Götz med dess sextio
tal ta blåer hade han beslutat att bryta med det gängse skådespelet sådant det bru
kade tillskäras på Fryxell och Afzelius. Alltså in gen vers; ingen deklamation; ingen 
enhet i rummet...Mänskorna fingo... tala ett enkelt vardagsspråk, så som mänskor 
bruka utom scenen; tragiskt och komiskt, stort och smått omväxla såsom i l ivet. 
Det var gamla nyheter det där, men tiden var in ne att återupptaga dem..." 
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Av ett brev, daterat den 26 september (Brev I, s 121), framgår reaktionen hos granska

ren Hedberg: "Och min Mäster Olof! Jag ändrar ej detta 'affai ling!' Ty då vore jag 

sjelf en sådan. Jag har.med tanken på en möjlig triumf velat stryka ut detta ord h vari-

genom stycket skulle kunna komma att uppföras! Men jag kan inte!" I Tjänstekvinnans son 

omtalar Strindberg att Hedberg framför allt stött sig på att Gustav Vasa och Olaus 

Petri var "neddragna och vanställda" på ett sätt som publiken inte skulle komma att 

uppskatta. Hedberg uppmanade Strindberg att omarbeta stycket. Trots att pjäsen sålunda 

var refuserad skickade Strindberg en renskrift till t eaterchefen af Edholm som hade 

avgörandet, af Edholm avvisade dramat med motiveringen att det var ett "omoget stycke". 

Prosadramat blev alltså varken tryckt eller spelat år 1872. 

År 1873 deltog Strindberg i Svenska akademiens pristävling och skickade in en version 

av prosadramat. I ett företal ur säktade han sig för sin behandling av de historiska 

personerna. Företalet fick stor betydelse för akademiens omdöme. Talis Qualis menade 

bl a att "personerna saknar individuell best ämdhet" och att dialogen emellanåt var 

"lika vidunderlig som kompositionen och tävlande med densamma i kraftansträngning och 

råhet" men att den också "här och där uppenbarade drag av ingalunda vanlig iak ttagelse". 

Dahlgren uppskattade öl bodsscenen, medan Ljunggren efter en inn ehållsgranskning fann 

att dramat var förfelat.^ 

När Strindberg inl ämnade sitt tävlingsbidrag hade han redan länge planerat att omarbeta 

sitt drama. Omarbetningen hann dock inte bli f ärdig till oktober 1873, då Mäster Olof 

skickades in till Sv enska akademien. Drygt ett år senare, i december, förelåg det första 

manuskriptet till m ellandramat. Den gradvisa framväxten kan studeras i prosaupplagans 

manuskript. Ändringarna är av många slag. Prosadramat har starkt förkortats, vilket ur 

uppförandesynpunkt var önskvärt, eftersom dramat hade en speltid på över fyra timmar. 

Personlistan har ändrats, scener har strukits (bl a öl bodsscenen) eller omarbetats, 

repliker har förkortats, strukits, ändrats eller nyskrivits. Vissa partier är skrivna 

på vers eller rytmisk prosa. Fortfarande är dock många repliker mycket lika prosadramats. 

Ändringarna speglar också id émässiga förskjutningar hos författaren. Olofs trosvisshet 

har börjat glida över i en skeptisk och resignerad attityd, överhuvudtaget har spän

ningen mattats och personteckningen blivit mera konventionell. 

Genom omarbetningen ville Strindberg göra Mäster Olof mer acceptabel för kritik och 

publik. Men in te heller denna gång lyckades han få dramat uppfört. I februari 1875 re

fuserades mellandramat av Nya teaterns chef Edvard Stjernström, som bl a avgav följande 

utlåtande: "Det börjar med en högst int ressant dialog som spänner förväntningar - hvilka 

icke motsvaras; de stora ver 1dsbekanta namnen tyckas mig i cke uppburna som sig bör; man 

ser icke de trådar, får icke veta de orsaker som föranleda händelserna".^ 

Den m maj samma år berättar Strindberg i ett brev att han tagit upp arbetet med n ya 

krafter: "huru annorlunda ser jag icke nu sakerna. Det som fattades, den der innerlig

heten, den der kärleken...ja nu vet jag hvad den är - och nu måste jag göra om stycket -

på vers...".^ 
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Versdramat påbörjade Strindberg våren 1875. Det blev färdigtett år senare och är dels 

skrivet på knittel, dels på prosa. Vîssa partîer är helt nya, främst klosterscenerna 

î början av första akten. Personlîstan är ändrad och bl a har Gustav Vasa ersatts av 

Marsken. Förhållandet mellan Olof och Christina har försämrats, Gerdt har utvecklats 

till en obalanserad fanatiker och Olof själv framstår som mer cynisk och skeptisk, 

särskilt mot slutet av dramat. 

Inte heller versdramat blev uppfört. Det trycktes år 1873 tillsammans med ett Efter

spel, där Mäster Olof uppträder som en fet och matglad pastor primarius. Utgåvan med 

det cyniska Efterspelet väckte ingen uppmärksamhet. Året därpå övertogs Nya teatern 

av Ludvig Josephson, som själv var dramatisk författare. Strindberg skickade honom vers

dramat, men det fann Josephson för tamt. Han fick då i stället prosadramat, som han läs

te med stor entusiasm. I ett brev berättar han om det "överväldigande intryck" dramat 

gjort på honom och fortsätter: "Jag förklarar också rent ut, att det skall ha varit den 

kortsyntaste, okonstnärligaste, lataste och mest osvenska teaterstyrelse som refuserat 

detta stycke till spelning. Det är i allo så ojämförligt mycket bättre och storslagnare 
8) 

än det omarbetade stycket...". 

I väntan på premiären lät Strindberg trycka prosadramat våren 1881. Aftonbladet var 

negativt och undrade om "detta blir uthärdligt på scenen, så osant är det, och vi tvifla 

öfverhufvud på, att så handlingssvaga dramer som Strindbergs skola, trots förtjänster 

i dialogen, kunna göra någon verkan från skådebanan. Det gäller handling mer än ord." 

Premiären på prosadramat ägde rum den 30 december 1881. Publiken var entusiastisk. De 

flesta större tidningar och tidskrifter anmälde föreställningen. I allmänhet hade man 

klart för sig att Mäster Olof hade ett konstnärligt värde som vida höjde sig över vad 

man var van vid i det svenska historiska skådespelet. I en detaljerad analys berömde 

Wirsén skådespelet för dess sceniska säkerhet, dramatiska liv och personteckning. Han 

fann också att dialogen var kärnfull och naturlig utan uppsty1tning. Hur fången bedöma

ren dock var i den traditionella stilen framgår av hans entusiasm över repliken "Hvarför 

är jag icke sömnen att du flydde till mig, då du var trött af striden" (127:1*0, som 

ju är ett exempel på kvardröjande st i 1 trad i t ion. Men överhuvudtaget får språket och 

dialogen högt be röm. Om stilen skriver Nya Dagligt Allehanda att den är "förtjenstful1, 

fri från floskler och onatur, från affekterad gamma 1 nord iskhet och Shakespeare-remini-

scenser. De uppträdande tala i öfverensstämmelse med karakter och bildning". Dagens Ny

heter har en andra recension den 3 januari, och där sägs bl a att språket nästan över

allt röjer mästaren och "höjer sig på flera ställen till Shakespearesk skönhet". Hur 

man däremot ställde sig till nat uralismen är svårt att bedöma, eftersom omdömena är så 

generellt formulerade. 

Men också kritiska röster höjdes. Wirsén protesterar mot pessimismen i stycket. Rent 

allmänt reserverar man sig för den historiska synen - framför allt Î slutscenen - och 

har in vändningar av politisk och estetisk art. Alla är missnöjda med dramats längd. 

Strindberg föreslog själv vissa förkortningar, bl a av ölbodsscenen och av kyrkogårds

scenen. 
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Premiären blev alltså en framgång. Men publiken svek i fortsättningen. Premiärsäsongen 

samlade bara 12 hus, och när pjäsen återupptogs följande säsong gick den bara tre gånger. 

(Som jämförelse kan nämnas att Edvard Eve rs'obetydliga drama Gustaf Banér under den fö

regående säsongen spelades 15 gånger). Hösten 1884 spelades Mäster Olof åtta gånger på 

Nya teatern och hade vid säsongens slut sålunda uppförts sammanlagt 23 gånger. 

Premiären på versdramat ägde rum den 15 mars 1890 och blev en stor succé med åtta i n-

ropningar av författaren, som 1agerkransades. Kritiken var välvillig. Posttidningen 

skrev att versdramat var estetiskt mer tilltalande än prosadramat. Men inte heller 

denna föreställning blev någon publikframgång. 

Hösten 1897 spelades prosadramat åter på N ya teatern och väckte stormande bifall. 

Både publik och kritik hade tydligen mognat och nu kunde stycket spelas i oavbruten 

följd till den 23 januari följande år. Georg Nordensvan betecknade då Mäster Olof som 

"Sveriges litteraturs mest storslagna drama". 

1.2.2,3 Omdömen om språk oah stil. i, Mäster Olof-dramerna 

I den föregående översikten av Mäster Olof-dramernas historia har framskymtat omdömen 

om språket och stilen. Också i den litteraturvetenskapliga litteratur som behandlar 

Mäster Olof har jag funnit synpunkter på den språkliga utformningen. 

Per Lindberg har i Tillkomsten av Strindbergs Mäster Olof jämte en undersökning av de 

två första texterna (1915) undersökt och jämfört Strindbergs utkast och manuskript. 

Undersökningen är nästan helt in riktad på li tteratur- och idéhistoriska frågor. I kap 

VI med överskriften Stilistik i de tidigaste manuskripten diskuterar Lindberg dock det 

stil ideal so m utbildats i Sverige under intryck av Shakespeare och Schiller och uttrycker 

värderingar som nära överensstämmer med Gerda Rydells (jfr 1.2.1). Lindberg menar dock 

att de yngre författarna låter personerna tala mer verklighetstroget. Lindberg pekar på 

Strindbergs individuella diktion och ger bl a om mellandramat följande omdöme: "Med de 

ofta minsta möjliga ändringar i den gamla texten når han en påtagligt ny tendens. Minsta 

nyanser i ordvalet avslöjar de största olikheter i tanken. Stilen har vunnit en större 

grad av enkel het...11 

En annan stilbedömare är Erik Lindström, som i den lilla skriften Strindbergs "Mäster 

0lof"-dramer(1921) ägnar kap iV åt stilen. Han talar om den individualiserade replik-

föringen, "det burdusa, rättframma uttrycket", som Strindberg lärt sig av Shakespeare. 

Om stilen och tidsfärgen skriver Lindström: "Det gäller framför allt att i hela tonen 

nå i llusion, inte direkt bryta mot den skildrade tiden..." Om dialogens dramatiska ef

fekt säger Lindström: "Kraften i replikerna sammanhänger med deras fart, deras egenskap 

att vara talade. Replik knyts till rep lik, är ständigt 'svar på tal1". Lindström finner 

att Strindbergs bilder är "slående, åskådliga" och framhåller författarens konst att 

väcka stämning med ett "fast underlag av verklighetsintryck". 

I liknande formuleringar uttrycker sig Martin Lamm i det stora verket Strindbergs dra

mer (192^-26, s 111 ff). Han konstaterar Strindbergs förmåga att "illusoriskt återge 
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personers sätt att tala" och cîterar Fredrîk Bööks uttalande om Strindbergs "strykande 

verklîghetsaptît som kom honom att så oerhört väl kunna sätta sig in i en ny miljö, ta 

reda på slangen, yrkesjargongen, le mot propre, suga upp intrycken". Enligt Lamm genom

för Strindberg den vardagliga dialogen bäst i de komiska biscenerna. I övrigt anser 

Lamm att Strindberg vacklar mellan naturlig prosadialog och fetori k.Mest naturligt 

talar bipersonerna, men "annars ha huvudfigurerna en tråkig benägenhet att erinra 

sig att de tillhör femtonhundratalet och faller understundom i n i en föga lyckad fraseo-

logi". Lamm antar dock att det just var de retoriska inslagen som mest slog an på sam

tiden. 

Lamm menar att prosadialogen i Mäster Olof efter femtio år fortfarande är "beundrans

värt frisk" och att många scener verkar "skrivna i dag". Även de retoriska partierna 

har något medryckande i själva satsrytmen som vida skiljer dem från den samtida histo

riska dramatikens stelhet. Om mellandramat säger Lamm (s 152 ff) att det fått en viss 

tyngd och sävlighet. Monologer och principdebatter har kommit med och den ursprungliga 

charmen hos prosadramat har till stor del gått förlorad. Också versdramat saknar det 

"sjudande liv, den friska omedelbarhet" som utmärkte prosadramat" (s 166 ff). Lamm 

uppskattar inte knittelins1agen. Han citerar brevuttalanden av Strindberg, där denne 

menar att han lå tit "knitteln störta ner på rimmen" för att "få fram rimkrönikans me-

deltidsmusi k". Lamm menar dock att Strindberg inte lyckats skapa en naiv och arkaise-

rande dialog av det snitt som erfordras och att det lätt blir en stilbrytning mellan 

vers och innehåll i de resonerande partierna. Detta omdöme har Lamm senare justerat 

(Lamm 1961, s 38 ): "Strindbergs förmåga att Î vers från obesvärad vardaglighet lyfta 

sig till ly risk flykt imponerar mer på en nutida läsare än hans konst att i p rosaupp

lagan hålla den naturalistiska talstil, som han i sina senare historiska dramer drivit 

till mycket större fulländning". 

Ett par forskare har granskat Mäster Olofs förhållande till S hakespeare, nämligen 

J Bu lman (1933) och Hans Andersson (1952). Den senare påpekar att Hagbergs översätt

ningar publicerades just då det historiska dramat började bli p opulärt i Sverige. 

Andersson räknar med på verkan från Shakespeare och pekar på metaforvalet som det vik

tigaste gemensamma draget. Ett vanligt grepp i komedierna var att blanda språk som i 

öl bodsscenen, där det förekommer svordomar och invektiv. Enligt uppgift strök Strind

berg under invektiv i Shakespeares dramer. 

En artikel i Illustrerad Svensk Litteraturhistoria I V (1963, s 37 ff), skriven av 

Sven Rinman, får här till sist företräda den uppfattning om språk och stil i Mäster 

Olof, som får sägas vara gängse i moderna handböcker. Rinman menar att dramat inte 

har den historiska patina och den högtidlighet som konventionen krävde av ett historiskt 

drama, även om språket ofta har "lyrisk glans och ålderdomlig must". Strindbergs språk 

är ett levande, direkt språk, vilket märks redan i inledande repliker som "Sa1 Herren 

det?" Något nytt är Gerdts fräna replikföring, medan Kristinas repliker är mer reto

riska än verklighetsnära. Knitteln i versdramat passar Strindberg utmärkt "genom sin 

frihet och böjlighet. Den brusar också friskt genom hela dramat för att ib land förtätas 

i poetiska höjdpunkter...". 
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Den mest detaljerade behandlingen av och omdömet om språket î Mäster Olof-dramerna 

står dock C-R Smedmark för i Vitterhetssamfundets Mäster Olof-utgåva (19^7-1975). 

Denna utgåva, som omfattar sex häften, innehåller utom de tre huvudversionerna av 

Mäster Olof också en fortlöpande redovisning av samtliga manuskriptvarianter. Den rik

haltiga kommentaren diskuterar främst de olika versionernas tillkomsthistoria, relate

rad t ill tid igare forskning. Men Smedmark tar också upp språkliga frågor, såsom änd

ringar av tilltalsord, av småord och böjningsformer, av alltför osminkade uttryck etc 

i prosadramat. I mellandramat ville Strindberg enligt Smedmark "skapa en slagkraftigare 

och mer koncentrerad dialog med snabbare dramatisk puls. Sålunda dras replikskiftena 

ihop och längre tirader förkortas". Allt detta sker på bekostnad av "prosaupplagans 

fint anbringade historiska och bibliska arkai ser ing..Vidare har Smedmark lagt märke 

till den upprörda "tankstrecksstilen" i mellandramat, liksom rytmiser ingen av vissa 

repliker. I anslutning till va riantredovisningen konstaterar Smedmark ofta att det nya 

uttrycket har större naturlighet och koncentration. De språkliga kommentarerna till 

versdramat är dock mer kortfattade. 
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2. MATERIAL OCH METOD 

2. ̂ Materialbeskrivning 

Det material som denna dei av undersökningen omfattar presenteras här i tre avdelningar. 

I den första ingår alla de tre huvudversionerna av Mäster Oiof jämte manuskript. Den 

andra avdelningen omfattar nio samtida dramer som Mäster Olof skall jämföras med. I 

den tredje ingår talspråkligt referensmaterial, dels två samtida komedier och dels två 

autentiska talspråkstexter från vår egen tid. 

2.1.1 Mäster Olof-texter (= Avd A) 

Samtliga Mäster Olof-texter och manuskript redovisas i serien SVENSKA FÖRFATTARE ut

givna av Svenska Vitterhetssamfundet XIX (1947-1975). Utgivare är C-R Smedmark (jfr 
q) 

1.2.2.3). Materialet förtecknas här: 

I. Prosadramat 1872 ( MO l) 

Manuskript : 

Kymmendömanuskriptet (K). Detta är det originalmanuskript, efter vilket prosadramat 

är tryckt. 

En avskrift av I akten (t o m s 27 r 9) (Av) 

Akademiupplagan (Ak). Detta är en version av prosadramat som Strindberg under titeln 

En affälling skickade in t ill Svenska a kademiens tävling 1873. 

II. Mellandramat 1874 (MO II) 

Manuskript : 

Andra manuskriptet (AM). Detta ligger till grund för den tryckta texten. 

Tredje manuskriptet (TM). Detta är i huvudsak en avskrift av AM men avviker i vissa 

detaljer från detta. 

III. Versdramat 1876 (M O lll)10^ 
Manuskript^ 

Fjärde manuskriptet (4M). Detta är konceptmanuskriptet. 

Femte manuskriptet ( 5M ) .  Dett a är en renskrift av 4M:S första och av andra aktens fyra 
första scener (torns 306 r 20). 

Sjätte manuskriptet (6M) 4 Detta bygger på it M och 5 M. Det ligger till grund för den 

tryckta texten. 

Avskrift och manuskript till versdramat (Ast). Detta manuskript avviker bara i detaljer 

från den tryckta texten. 

2.1.2 Nio dramer från perioden 1846-1876 (= Avd B) 

För att kunna jämföra Strindbergs dialogspråk med andra författares har jag efter en om

fattande läsning valt ut nio dramer, som får företräda den historiska dramatiken kring 

mitten av l800-talet. Att just årtalen 1846 och 1876 fått bilda ytterpunkterna beror på 

följande. Ett av de mest framträdande verken, Blanches Engelbrekt och hans dalkarlar, 

trycktes och spelades för första gången år 1846. Den historiska genren dör mer eller 

mindre ut på 1870-talet. Samma år som Mäster Olofs versupplaga kom till, 1876, hälsades 
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Bäckströms nya versdrama Dagward Frey som ett mästerverk. Mellan dessa årtal trycktes 

och spelades dramer av andra uppburna författare som Börjesson, Hedberg, Josephson och 

Wijkander. De företräds Jnär av var s ï 11 verk. Men jag har också velat få den viktiga 

och stilbildande översättnings1 itteraturen representerad. Två författare som haft be

tydelse både för Strindberg och hans samtida är Shakespeare och Björnson. Eftersom 

mitt syfte inte är att beskriva den svenska or ig inal1 itteraturen utan den då aktuella 

dramatiken har de översatta texterna fått samma status i undersökningen som original

texterna . 

Bland de kända författarnamnen står också en mindre känd: U H Mathilda Lundström, som 

under pseudonymen Mattis fick sitt prosadrama Kristina Gyllenstjerna uppfört på Kongl. 

Stora Teatern år I87I ~ året in nan Mäster Olof refuserades av samma teater. En ytter

ligare anledning till att Mattis medtagits är bristen på prosadramer. 

Dessa nio dramer är den fond, mot vilken Mäster Olof-dramerna kommer att avteckna sig. 

Gemensamt för dessa dramer är att de alla har handlingen förlagd till en i förhållande 

till 1800 -talet historisk tid. Det är därför motiverat med en kortfattad beskrivning 

av dem. Principerna för excerperingen redovisas i 2.2.1. 

Björnstjerne Björnson: Mellan drabbningarne (1867) 

Björnsons Mel lem s lagene från 1857 presenteras här i en översättning av A Andersson-

Edenberg (sign A.E.). Före tryckningen spelades pjäsen på Dramatiska Teatern i Stock

holm. Den består av en akt och är skriven på prosa. Handlingen utspelas på 1100-talet 

i norska fjällen. Innehållet är fornnordiskt och dialogen korthuggen och sentensartad. 

Språket är inte arkaiserande. Några partier har utpräglat talspråklig karaktär. 

Björnsons drama har 6 782 ord och har excerperats i sin helhet. 

August Blanche: Engelbrekt och hans dalkarlar (18 46) 

Dramat har fem akter och är skrivet på prosa. Språket har åtminstone tre stilnivåer 

och är socialt differentierat: 

1. Folkligt språk, antydd dialekt. Detta språk talas av dalfolket. 
2. Vardagligt, bildat talspråk. Detta språk används av Engelbrekts dotter och av 

ett par andra bipersoner. 
3. Högstämt, med ta lrika stilfigurer och schabloner utformat retoriskt språk, 

ibland starkt affekt laddat, dock inte arkaiserande. Detta språk används kon
sekvent av hjälten (Engelbrekt) och av adliga och kungliga personer. 

Ur dramat har excerperats 8 000 ord. 

Edvard Bäckström: Dagward Frey (1876) 

Dramat har fem akter och är skrivet på vers. Handlingen utspelas på 1500-talet i Nord

lettland. Huvudpersonen är en livegen, men dialogen saknar helt social eller annan dif

ferentiering. Språket är lyriskt, högkonventionel11 och utnyttjar i stor utsträckning 

traditionella stilfigurer. Det är inte arkaiserande. 

Ur dramat har excerperats 6 000 ord. 
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Johan Börjesson: Solen sjunker (1856) 

Dramat har undertiteln "Gustaf l:s tes sista dagar", betecknas som en historisk tragedi 

och är skrivet i fyra akter. Cirka 75 sidor är skrivna på skiftande versmått, medan 

cirka 35 sidor upptas av prosa. Prosascenerna har med ett undantag vardagligt inn ehåll. 

Språket i dessa scener är anmärkningsvärt vardagligt (bl a kallar prinsessan Cecilia 

Gustav Vasa för pappa). Versscenerna har ett komplicerat poetiskt språk, vilket gäller 

både ordföljd, syntax och metaforik. Prosan och versen företräder dramats två stilni

våer. Språket är inte arkaiserande. 

Ur dramat har hela prosadelen, b 063 ord excerperats. Versen företräds av 6 000 ord. 

Frans Hedberg: Dagen gryr (1863) 

Dramat är skrivet på vers och omfattar 4 akter. Huvudperson är Gustav Vasa och bland 

övriga medverkande finns Olaus Petri. Språket är differentierat i 2 nivåer. Största de

len av dialogen är traditionellt poetiskt språk med in slag av arkaismer och biblicismer. 

Högtidliga monologer förekommer. Dalkarlen Peder Ulfsson talar ett folkligt, dialekt

mängt språk av i versdramerna unikt slag. Dialogen är mer kärv och konkret än i övriga 

verstexter med undantag av Hamlet. 

Ur dramat har excerperats 6 000 ord. 

Ludvig Josephson: Morsk Stigs döttrar (1866) 

Dramat har 5 akter och omfattar cirka 130 sidor vers och 22 sidor prosa. Handlingen ut

spelas strax före år 1300 i Norge. Verspartierna har en enhetlig stilnivå och erinrar 

med sina konventionellt poetiska stilmedel om Bäckströms och Börjessons. Prosan utgör 

en blandning av korthuggna repliker och retoriska partier. Språket är med undantag av 

vissa poetiska arkaismer ett utpräglat l800-ta1sspråk. 

Prosan, 3 068 ord, har helt excerperats. Ur versen har excerperats 6 000 ord. 

Mattis: Kristina Gyllenstjerna (1871) 

Dramat är skrivet på prosa i 4 akter. Årtalet för handlingen är 1520. Språket är enhet

lig normalprosa fned retoriska inslag. 

Ur dramat har excerperats 8 000 ord. 

Shakespeare: Hamlet (1847) 

Dramat är översatt av K-A Hagberg. Det har 5 akter, därav cirka 85 sidor vers och cirka 

30 sidor prosa. Fördelningen prosa-vers följer inte något inn ehållsmönster. Versen upp

visar också naturalistiska inslag. Den sociala differentieringen fungerar så, att t ex 

Hamlet använder både vers och prosa, dödgrävarna enbart prosa. Texten integrerar meta

forik med vardagsrealism. 

Ur dramat har excerperats hela prosan, 7 7̂8 ord, samt ur versen 6 000 ord. 
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Oscar Wijkander: Lucidor (1854) 

Dramat har 4 akter och är skrivet på p rosa. Strindberg har enligt uppgift uppträtt som 

skådespelare i det. Handlingen utspelas under senare hälften av 1600-talet. Den domine

rande dialogstilen är klichéartat skr iftspråklig. En viss individualisering förekommer 

i drottningens av franska glosor smyckade, ställvis tankspridda tal och i Mor Carins 

och de två borgarnas vardagliga tal. Språket är inte arkaiserande (bl a moderniseras 

citat ur Lucidors diktning). 

Ur dramat har excerperats 8 000 ord. 

2.1*3 Talspråkliga referenstexter (= Avd C) 

En undersökning som vill fastställa graden av ta 1språklighet i det undersökta materialet 

bör helst ha referenspunkter i autentiskt talspråk. Hur talspråket kring mitten av 1800-

talet var beskaffat finns det dock bara enstaka notiser om i språkvetenskapliga verk 

och handböcker. Det finns ingen möjlighet att i dag konfrontera språket i den historiska 

1800-ta1sdramati ken med autentiskt samtida talspråk. Det återstår då att söka finna 

texter, där författarna uppenbart strävar efter att återge vardaglig dialog i situatio

ner och miljöer, där publiken kunde känna igen sig. Sådana texter är komedierna. Ur det 

rika materialet har jag valt ut två texter av författare som redan är representerade i 

avd B, nämligen Strindberg och Hedberg. I dessa texter har man möjlighet att studera 

deras dialogspråk i en helt annan textart än den historiska dramatikens. Vidare ger tex

terna inb lickar i hur författarna socialt differentierar språket. 

Komedi texterna har dock det gemensamt med te xterna Î avd A och B att de - om än med and

ra utgångspunkter - bara återger fingerat talspråk. Fortfarande saknas alltså autentiskt 

talspråk som jämförelsematerial. Med anledning av att en av de undersökta texterna, näm

ligen Mäster Olofs prosaupplaga, för några år sedan spelades på Dramatiska teaterns sto

ra scen i Stockholm har jag velat pröva experimentet att konfrontera det hundra år tidi

gare skrivna dramaspråket med talspråk av i dag. Jag har därför i meningsbyggnadsavsnit

tet (3.1) kompletterat undersökningen av 1800-ta1stexterna med ett par punktundersök

ningar i modernt talspråk och därvid använt exakt samma metod. Två moderna taltexter är 

representerade: stadsmå1stext och dialekttext. Ur Talsyntax1 samlingar har jag excerpe-

rat 8 000 ord ur i ntervjuer, som inspelats i Borås, och ur Svenska folkmål ha r jag valt 

ett antal textprov, företrädande dialekter från Norrbotten till Skåne, och omfattande 

8 000 ord (jfr motivering och reservation i metoddiskussionen 2.2.1). 

Frans Hedberg: En odåga (1867) 

Hedberg var måhända Sveriges mest produktive teaterförfattare under 1800-talet. Hans 

komedi är skriven i fyra akter, givetvis på prosa. Dialogen är differentierad i åt

minstone tre nivåer: 

1. Lågspråk. Detta talas av smeden Nilsson, jägmästare Wolf m fl. 
2. Vårdat vardagsspråk som talas av inspektorns familj och delvis av patronens son 

Thure. 
3. Utpräglat skriftspråk med ret oriska, klichéartade inslag. Detta används av patro

nen med h ustru och delvis av Thure (markerat högreståndsspråk). 
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Det folkliga språket (1) gör ett î hög grad naturligt intryck med Id iomatiska vänd

ningar, medan språknivå 3 i både ämne och uttryckssätt klart skiljer sig från både ni

vå 1 och 2. 

Excerperingen gäller enbart nivå 1 och 2 och omfattar 8 000 ord. 

August Strindberg: Anno fyrtioåtta (1875) 

Stycket är ett "lustspel i fyra akter", innehåll och personer påminner om författarens 

roman Röda rummet. Det har i nte uppförts. En viss differentiering förekommer, så att 

pigorna har det vardagligaste språket. Utmärkande för dialogen är de korta, snabba rep

likerna med enkel syntax och idiomatisk fraseologi. 

Hela texten har excerperats (7 449 ord). 

Taltexter från vår egen tid 

Texter ur Svenska folkmål (1957) 

Ur texterna nr 2, 5, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 30 och 37 har excerperats 

8 000 ord. Endast de intervjuade är företrädda i excerperingen. 

Texter ur Talsyntax' Intervjuer Borås 

Ur texterna F (M 1.6, M 4.6, K 1.2, K 4.6), G (M 2.1, M 3.6, K 2.1, K 3.2) har excerpe

rats 8 000 ord, 1 000 ur varje text. Endast de intervjuade är företrädda i excerpering

en. 

2.2 Metodfrågor 

2.2,1 Allmänna met odfrågor 

Mäster Olof föreligger i tre tryckta huvudversioner: prosadramat, mellandramat och vers

dramat (i f ortsättningen också betecknade MO I, II r espektive III). Därtill kommer en 

rad mellanformer som kan studeras i manuskript (se 2.1.1). Eftersom ett av syftena med 

undersökningen är att granska ändringar av olika slag bör allt detta material dras in 

i studiet. Men vid denna komparativa analys möter stora svårigheter. 

Ju mindre skillnad som råder mellan olika texter och ju varsammare ändringar som före

tagits, desto lättare är det att systematiskt jämföra texterna. Detta kan låta para

doxalt och jag skall därför klargöra vad jag avser. I ytterst få fall återkommer en 

sats, en mening eller en replik helt oförändrad i en annan version av Mäster Olof - i 

regel är åtminstone interpunktionen ändrad: 

I GERDT I I GERDT 
bultar på dörren bultar på porten 

Hör ni s å tomt det låter.- Det står i Hör Ni s å tomt det låt er. Det står i 
bibeln, att förlåten en gång remnat till skriften att förlåten har remnat 
det al 1raheligaste, och detta måste vara och detta är 
sant, men om de andliga sedan ha sytt sant, men om de helige männen sedan sytt 
ihop henne igen, det står inte i bibeln ihop henne, det står inte nämdt 
och derför behöfver det in te vara l ögn. och derför är det ic ke osannt.1 

Folket rusar mot Gerdt; Folket rör på sig; 
barnen skrika barnen skrika 
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BORGAREN 
Ve Dig, Luther, ty en sådan är du. Vi 
hafva syndat, derför har Herren stängt 
sitt hus. Hör du ej hur sjelfva barnen 
skrika vid din åsyn, du orena andel 

GERDT 
Ni tr ampar ju dem på tårna, käre vänner! 

BORGAREN 
Ve Dig, Anti-christ, ty en sådan är du. 
Vi ha syndat, derför har Herren stängt 
sitt hus. Hör Du ej hur barnen 
skrika vid din åsyn, Du orene ande! 

GERDT 
Det är derför att Ni tr ampar dem 

käre vänner! 

QVINNAN QVINNAN 
Kom ic ke honom vid; han hafver djefvulen! Kom honom icke vid; han hafver djefvulen. 

Dessa två passager, den ena ur prosadramat (9:20 ff), den andra ur mellandramat (164: 

28 ff ), kan mycket väl jämföras. Den högra versionen är t ex något kortare än den 

vänstra (82 ord mot 90). Ordval och fraseologi ha r ändrats på flera ställen, t ex 

bibeln/skriften, de andliga/de helige männen, behöfver det inte vara lögn/är det i cke 

osannt, folket rusar/folket rör på sig, Luther/Anti-chri st, osv. Grammatiska och 

syntaktiska ändringar är användandet av hjälpverbet ha på ett ställe och utelämnandet 

på ett annat, de andliga/de helige männen, hafva/ha, orena ande/orene ande, ni trampar 

ju dem/det är derför att ni tr ampar dem, kom icke honom vid/kom honom icke vid. Stryk

ningar i högerversionen är sjelfva barnen, trampar på tärna, sytt ihop igen. Interpunk

tionen är inte heller densamma. Upprepningen av bibeln i vänsterspalten motsvaras i 

den högra av skriften/det står inte nämdt. 

En komparativ undersökning som granskar material av så likartat slag som de två nyss 

citerade och kommenterade textproven har ett mycket gynnsamt utgångsläge. Tyvärr är de 

två textproven inte representativa för hela materialet. Det normala förhållandet är att 

versionerna kraftigt avviker från varandra så att de bara sporadiskt kan jämföras rad 

för rad, replik för replik, för att in te tala om scen för scen. Strindberg har omarbe

tat in te bara enskilda repliker utan också hela scener och akter, både språkligt och 

innehållsmässigt. En replik kan återfinnas i en annan version och i samma kontext: oför

ändrad eller ändrad, förkortad eller förlängd. Men den kan också vara flyttad till en 

annan scen, vara i nbakad i en annan replik, vara struken eller nyskriven. En av mina 

första uppgifter har då varit att spåra alla sådana repliker i materialet. Frågan är 

då hur man kan - och om man bör - jämföra repliker och stycken, där på sin höjd några 

enskilda ord eller tankeinnehållet är gemensamt: 

SECRETAR I US 

Alldenstund vår stiftsstad ej fullgjort 
sin ränta till bi skopsstolen och då 
staden fortfarande tredskas att densamma 
utgöra har Domkapitlet funnit godt 1 ik-
mätigt sin rätt och Curians stadfästelse 
stänga kyrkans portar och upphöra med 
messor och offer tills denna uraktlåtel-
se blifvit rättad varande staden till 
dess förklarad i bann! etc 

(MO II, 164:27 ff) 

MÅRTEN 

Messa? Vet ni int e, att staden är belagd 
med ba nn och interdikt och att således inga 
messor komma att hållas och inga sakrament 
att utdelas. Hvarför? - Derför att sta
den icke utgjort sin ränta till k lostret! 
Då biskopen visiterade kassan befans. en 
stor brist i räkenskaperna! — Skatterna 
äro så tunga? Hvem har bedt E r gå och be
tala kungens skulder? Tror ni in te hvad jag 
säger, så gå ut på Stora Torget, där Sekre-
tarius håller på att läsa plakatet framför 
Rådhuskällaren! Vill N i hö ra det skall n i 
få: "Alldenstund vår stiftsstad ick e utgjort 
s i n  r ä n t a  e t  c e t e r a . S i c  
f o e t a n t  a n i m a e  e o r u m i n  
i n f e r n o !" Begriper Ni? Det betyder 
annars: Tan nu hvarandra under armen och 
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dran i n î fördömelsen! 
Akta Er! Det hjelper inte att väsnas, för 
här har jag nycklarne till k yrkan, allihop. 

(MO III, 282:31) 

En annan fråga är om man kan/bör jämföra prosa med vers. Vissa partier i MO I I återfinns 

i MO 11 I i versform, och scener i versdramat föreligger i annan form i manuskripten: 

OLOF OLOF 

Här skall jag sitta bunden när man strider Det här är göra för en karl s om jag! 
deruppe ------ Man tyckte att jag Här skall jag sitta hvar enda dag 
gick för hårdt på i Upsala, derför skulle Och skrifva räkningar på silfver-
jag i nte få vara med i Vesterås. stopen 
Och nu skall jag sitta och skrifva för- Från kyrkan den och för klostret det; 
teckningar på silfret i Stockholms Man visar mig redan tillbaka i hopen 
kyrkor. Har jag inte större saker att Se'n munkaligan jag gjorde bet 
uträtta? etc (MO |I, 207:6 ff) Vid disputationen, etc(M0 ' ' 1 > 319:29 ff) 

Svaret är att en jämförelse av ändringar i regel bar a kan göras, där texterna li gger 

mycket nära varandra i den språkliga utformningen. Ett sådant förhållande föreligger 

i det första textprovet, däremot in te i de två senare. Skillnaden mellan olika akter 

och versioner av MO framträder därför på två sätt: dels redovisas ändringar med hä n

visning till tex tställe, och dels framträder de olika akterna och versionerna i den 

statistiska beskrivningen.^ 

Det material man får fram vid en noggrann komparativ analys blir mycket omfattande, 

eftersom snart sagt alla språkliga företeelser finns företrädda. Att redovisa allt 

är visserligen tekniskt möjligt (jfr Smedmarks löpande redovisning av ändringar i MO' 

utgåvan) men motsvarar inte mitt syfte: att ur mångfalden av ändringar söka urskilja 

dem som påverkar texten i talspråklig eller skr iftspråklig riktning. Svårigheterna i 

detta arbete diskuterar jag närmare i 2.2.2 (Talspråksbegreppet). Man måste också 

räkna med att åtskilliga ändrFngar gjorts slumpmässigt, för att skapa variation, för 

att förbättra satsrytmen eller helt enkelt för att ge uttrycket en annan semantisk 

innebörd. 

Till statistiken över olika grammatiska företeelser har jag också fogat synpunkter 

på det ordförråd som texterna innehåller. Det är dock själva orden som läsaren/publiken 

i första hand up pfattar, inte formläran och syntaxen. Jag är också övertygad om att en 

rent mekanisk registrering av grammatiska företeelser utan hänsyn till ordens stilnivå 

ger delvis missvisande resultat. 

Ett av problemen vid den statistiska jämförelsen mellan de olika MO-versionerna har 

varit dessas olika längd. Prosadramat omfattar cirka 22 600 ord, mellandramat cirka 

15 500 och versdramat cirka I** 000. I den sistnämnda versionen är texten uppdelad på 

cirka 8 000 ord pr osa och cirka 6 000 ord vers. Alla tre MO-versioner är excerperade 

i sin helhet. 

Till cirka 90 % är Mäster Olof-dramerna skrivna på p rosa. Eftersom de flesta historiska 

dramer skrevs på vers har det varit svårt att finna relevanta prosatexter att jämföra 
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med MO. De 9 prosatexter som ingår i avd B är av varierande längd (jfr 2.1.2). De 

kortare texterna har excerperats i sin helhet (Björnson-övers., Börjesson, Josephson 

och Shakespeare-övers.). Ur de längre har jag excerperat 8 000 ord, dvs lika många 

som prosan i MO I II inn ehåller. Vid valet av de textpartier som skulle få företräda 

dessa tre längre texter prövade jag först ett stickprovsförfarande. Texterna visade 

sig då ha en mycket skiftande trycktäthet, varför det inte var lämpligt att räkna 

antal sidor. I stället valde jag att excerpera 2 000 ord ur början av första akten 

samt l ika många ur slutet av andra, början av tredje samt slutet av sista akten. På 

detta sätt har början, mitten och slutet av texterna blivit företrädda. 

Det sammanlagda antalet ord i MO prosa uppgår till cirka A6 000 och i avd B p rosa 

till cirka kS ^00. Dessa textmängder kan alltså direkt ställas mot varandra vid kvan

titativa jämförelser. Givetvis separatredovi sas också de enskilda texterna, både i 

avd A och i B (i A redovisas i regel var je akt för sig). Detta gör det möjligt för 

läsaren att avskilja olika texter från varandra, t ex de översatta texterna från de 

svenska originalen. 

I och för sig kunde verspartierna i MO i ll h a utgått ur undersökningen. Jag har dock 

velat se om det föreligger någon större skillnad mellan Strindbergs prosa och hans vers 

och på vilka punkter denna skillnad kan konstateras. Jag har också velat jämföra Strind 

bergs versdialog med de andra författarnas. Eftersom versen i MO I II omfattar 6 000 ord 

har jag valt att excerpera detta ordantal i avd B: s verstexter. Samtliga dessa texter 

är långa, varav följer att ing en'av dem är excerperad i sin helhet. Urvalet har gjorts 

efter samma principer som nyss har redovisats för avd B prosa, dock så att varje del

mängd hä r består av 1 500 ord. Det sammanlagda antalet ord i avd B vers är 30 000. Man 

bör därför observera att de absoluta tal som ges för denna textmängd in te direkt kan 

jämföras med motsvarande i avd A och B prosa. 

Eftersom avd C b estår av enbart prosa, har jag ur texterna där excerperat samma text

mängd, 8 000 ord, som ur de övriga långa prosatexterna. Strindbergs komedi omfattar 

dock in te fullt denna textmängd (jfr 2.1.3). 

Det kan tyckas djärvt att i avd C också ta med texter som företräder autentiskt tal

språk från vår egen tid. Min motivering till detta är att jag velat ha några kvantita

tiva hållpunkter till de uppgifter om talspråkets struktur som handböckerna inn ehåller 

(jfr Holm 1967, s 11 ff). Eftersom l800-talets talspråk inte finns bevarat i form av 

bandupptagningar har jag varit tvungen att använda taltexter från vår egen tid som 

underlag. Jag är väl medveten om den skillnad som föreligger mellan scenspråk från 

1800-talet och autentiskt talspråk från vår egen tid när det gäller tal.situation, 

syfte, ämne, kompetens osv. Det är dessutom cirka hundra års tidsskillnad mellan 

textgrupperna. Jag har dock funnit att handböcker från olika tidsperioder i allt vä

sentligt stämmer överens vid b edömningen av talspråket: Cederschiöld 1897, Wellander 

1939 och 1973 samt Holm 1967, för att nämna de mest citerade. Också mellan de dialekt

texter och stadsmå1stexter (Boråstexterna) som jag excerperat föreligger skillnad i 

språksituation, syfte och ämne. Det kan vidare antas att dialekttexterna bättre speglar 
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naturligt talspråk än stadsmålstexterna, som ger större intryck av skriftspråkspå

verkan. 

I klart medvetande om att dessa reservationer måste göras har jag alltså gjort punkt

undersökningar i ett begränsat autentiskt talspråksmaterial. För modernt stadsspråk 
12) 

finns nu en del data publicerade i den språksociologiska litteraturen. Excerpe-

rings- och redovisningsprinciperna avviker dock från dem som jag har tillämpat. Jag 

har därför sett mig tvungen att göra egna undersökningar, där jag använder exakt samma 

metod som för mitt övriga textmaterial. På grund av att mitt huvudmaterial (Avd A och 

B) är så omfattande har jag begränsat mig till en textmängd på 8 000 ord, där olika 

kön och socialgrupper finns representerade (att sociologiskt skilja mellan personerna 

i redovisningen har i nte ingått i mitt speciella syfte). Dialekttexterna har jag be

handlat på samma sätt. Med dessa begränsade textmängder gör jag givetvis inga anspråk 

på att ha beskrivit svensk talsyntax i generell mening. Dessa texters uppgift är att 

ge underlag för en diskussion om tendenser i avd A och B. 

Mitt material omfattar sammanlagt 159 000 ord. Det har behandlats manuellt. Jag har 

därför inte ålagt mig kravet att redovisa varje företeelse som berörs för varje text 

och med samma utförlighet. I kap 3 deltar dock samtliga textgrupper på l ika villkor. 

I kap 4-6 domineras behandlingen helt av avd A, men jämförelser görs punktvis med avd 

B och C, där jag har bedömt detta vara av intresse. 

2.2.2 Talspråksbegreppet 

"Du talar som en bok", lyder en replik i Hedbergs Dagen gryr (s 11). Citatet pekar 

direkt på huvudaspekten i denna del av undersökningen: dramaspråkets förhållande till 

talspråket. Strindberg har själv angett denna inriktning: "Människorna fingo...tala 

ett enkelt vardagsspråk, så som mänskor bruka utom scenen" (jfr 1.2.2.2). 

Strindbergs deklaration antyder ett enhetligt genomfört talspråk, som nära anknyter 

till verklighetens vardagsspråk. Åtskilliga granskare har dock konstaterat att språket 

i Mäster Olof inte har denna karaktär: det differentieras i olika stilnivåer alltefter 

personernas karaktär, samtalsämne och efter situation (jfr 1.2.2.3)^. Det "enkla 

vardagsspråket" möter framför allt i ölbodsscenen (MO I, akt 2) och i kyrkvaktarparets 

språk: 

WINDRANK. Hör nu, inte ska' herrarne gräla! (30:28) 
KYRKVAKTAREN. Katrina lilla! Håll i lyktan medan jag sätter hänglåset för! (48:13) 

Gustav Vasa uttrycker sig korthugget och rakt på sak: 

GUSTAF. Er skolemästare? Hvar är han? Är det du? Hvad h eter du? (24:20) 

Prelaterna, abbedissan och Olofs mor använder högtidliga, bibliskt klingande uttrycks

sätt: 

ABBEDISSAN. Herran, som hafver gifvit oss i de egyptiers hand, skall förlossa 
oss i sinom tid! (132:33) 

MODERN. Olof! Du vill s törta min själ i fördömelsen, du vill lå ta mig dö med 
en förbannelse! (119:19) 

Olof själv använder varierande stilnivåer: 
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OLOF. Sa' Herren det? {k:2k) 
Nej, men jag känner hur jag vill qväfvas, då jag tänker på detta arma 
folk som suckar efter förlossning. De ropa efter vatten, lefvande vatten, 
men der fins ingen som har något att ge. (5:13 ff) 
Nej, nej] Det förstår jag, men jag tänkte att jag möjligen kunde ge 
några upplysningar. (73:22) 

Också Gerdt använder olika stilnivåer. Det är han som står för den långa retoriska 

repliken i första akten av MO I (15:15 ff» sammanlagt 36 rader). 

I allmänhet har hans repliker dock en vardaglig karaktär: 

GERDT. Hör du, min gubbe lilla, jag skall hel sa dig från din far! (93:27) 
Du ska väta på viskan, sa1 han, annars dammar du ner dig! (9^:6) 

I Svenskan som skriftspråk (1897) skriver Gustaf Cederschiöld följande (s 318): 

"Om man granskar dialogen i svenska komedier, romaner och noveller från vårt år
hundrades midt eller ännu något senare, finner man lätt, att språket ingalunda 
ger en trogen bild af den tidens lefvande talspråk, utan snarare af dess bok
språk; och äfven våra moderna dramatiska författare och novellister, som ju 
likväl vinnlagt sig om realism, kunna i dialogen ej alldeles emanciperà sig 
från skriftspråkets uttryckssätt." 

Cederschiöld pekar alltså på den bristande tekniken i författarnas försök att efter

bilda naturligt talspråk. Dialogspråket i de genrer han nämner är dock inte undersökt. 

Att Strindberg differentierar på det sätt som citaten ovan visar är ett realistiskt 

drag: Mäster Olof och Hans Windrank talar rimligtvis inte samma språk i verkligheten. 

Vem talar då mer talspråkligt? I äldre ordböcker (Dal ins Ordbok öfver svenska språket 

1850, SAOL 187^, SAOB) görs inte något distinktion mellan tal- och skriftspråk. I stäl

let graderar man språket i nivåer: vardagligt, vulgärt osv. Uttalsordboken 1889 urskil

jer enligt G Widmark (Widmark 1972, s 20) "ett spektrum av talspråkliga stilarter: hög

språk eller offentligt språk med underavdelningarna högtidligt tal och vårdat tal, mel-

lanspråk eller socialt språk med underavdelningarna vardagligt tal och vulgärt tal". 

Talspråk går alltså inte att klart avgränsa från skriftspråk. En text kan närma sig 

talspråket i fråga om syntax och meningsbyggnad men skriftspråket i fråga om ordval 

och fraseologi. Både talspråk och skriftspråk representerar var för sig olika stilni

våer och olika grad av komplexitet. När jag ändå använder begreppet talspråk i denna 

undersökning vill jag avgränsa detta till det lediga, av skriftspråket så långt möj

ligt obundna språk som kännetecknas av enkelhet i syntax och meningsbyggnad och av ett 

däremot svarande ordval, som känns idiomatiskt och som inte väjer för det direkta, 

osminkade uttrycket. Jag ansluter mig här till den beskrivning av talspråket som före

kommer i en rad ha ndböcker (jfr s 19 )• I första hand åberopar jag mig på Gustaf Ceder-

schiölds klassiska arbete Svenskan som skriftspråk, vars första upplaga utkom år 1897 

och alltså ligger MO tämligen nära i tiden. Jag rådfrågar också Nils Linders Regler 

och råd från I886, som anger vad som kunde anses vara korrekt skriftspråk under I88O-

ta1 et. 

Undersökningen är inriktad på meningsbyggnad, ordförråd, ord- och böjningsformer samt 

syntax. Den speciella svårighet som föreligger vid be dömningen av ordvalsfrågor disku

teras närmare i inledningen till ka p 4. Det bör också tilläggas att ett och annat 
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stoff, som kanske inte direkt kan knytas till b egreppet talspråk (t ex interpunktion), 

dock av dispositionstekniska skäl ha r redovisats i denna del av undersökningen. 

2.2.3 Begreppen språk och stil 

I undersökningar som behandlar språket i skönlitterära verk är det brukligt att i in

ledningen avge en deklaration om hur författaren uppfattar begreppen språk och stil. 

Det är inte min avsikt att här på nytt dra fram alla de stildefinitioner och argument 

som förts fram i debatten, särskilt som dessa frågor utförligt har behandlats av 

Fritz Askeberg i St i 1 begreppet (1963), av Peter Cassirer i Deskriptiv s t i 1 i s t ï k (1970) 

och nu senast av Nils Erik Enkvist i St i 1forskning och stilteori (1975). Eftersom jag 

använder termerna språk/språklig respektive st i 1/st i Ii st i sk närmast som synonymer vill 

jag dock i korthet motivera min ståndpunkt. 

Normalt har varje text ett innehåll och ett språk som uttrycker detta innehåll, vilket 

grafiskt kan framställas på detta sätt: ^ 

T E X T  

A B 

Innehåll Språk 

Till inn ehållssektorn förs då intrig, ämnesstoff, person- och miljöskildring, idéer, 

motiv och liknande, och till s pråksektorn sådant som meningsbyggnad, syntax och böj

ningsformer, gärna också ordvalet. Allt detta är objektivt konstater- och mätbart. 

Olika forskare intresserar sig för olika sektorer av strängen AB: antingen A eller B 

eller både A och B som då ses integrerade. 

Emellertid finns det fler textfaktorer som inte utan vidare kan placeras i A eller B. 

Dit hör de s k st i 1figurerna. Några av dem kanske klart kan klassificeras som språk

liga, t ex polysyndesen, och de kunde då med samma rätt kallas "språkfigurer". Däremot 

är det långtifrån självklart om man bör räkna metaforer, antiteser eller ironi t ill 

den ena eller andra sektorn: de kan tyckas höra till bå da eller ligga mitt emellan. 

Också vissa berättartekni ska grepp som dold anföring och inre monolog kan föras till 

detta gränsområde. Ordvalet räknas av hävd till de språkliga faktorerna, men åtminstone 

det kognitiva ordförrådet kan också hänföras till inne hållssektorn, medan det emotiva 

reserveras för språksidan (i p raktiken torde detta dock möta svårigheter att genomföra). 

Det förefaller då klokast att lägga ytterligare en sektor på textaxeln, som i revide

rad form får detta utseende: 

T E X T  

A B C 

Innehåll Ber tekn grepp Språk 
vissa st i 1f i gurer etc 

Effekten, upplevelsen av en text beror av sektorerna A, B och/eller C. Upplevelsen är 

också avhängig av läsarens kompetens, attityd, erfarenhet osv och varierar 

alltefter tid och miljö. När det gäller upplevelsen av ett drama på scen, t ex Mäster 

Olof, kan jag tänka mig åtminstone följande faktorer som upplevelseskapande (upplevel

sen kan givetvis också helt eller delvis utebli): 
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1. Ämnet, budskapet, handlingen, personerna ( = înnehå11 et) 
2. Iscensättningen, skådespelarprestationerna 
3. Den språkliga utformningen (kompletterad med sektor B) 

Publikens sammansättning 
5. Författarens status, konstnärliga utstrålning 
6. Tillfälliga omständigheter (aktualitet, miljö o likn), 

Vissa forskare anser sig kunna fastställa en upplevelse och också förklara denna. En

ligt min mening äger dock ett komplicerat samspel mellan olika faktorer rum och detta 

varierar från text till tex t, från läsare till lä sare och från en tidsepok till e n an

nan . 

Jag har därmed be rört i nnehåll, berättarteknik, språk och upplevelse. Kring dessa be

grepp kretsar de gängse st iIdefinitionerna. Tyngdpunkten förläggs olika alltefter 

forskarnas inriktning och materialets beskaffenhet. Min undersökning är med få 

undantag in riktad p å det språkliga. Synonymt med termerna språk/språklig använder jag 

också st i 1/st i 1 i st i sk i betydelsen språkligt uttryckssätt, språklig variation. 

Därmed vill jag också ange att jag har avstått från spekulationer i vad som åstadkommer 

den suggestiva kraft, som bevisligen fortfarande utgår från Strindbergs Mäster Olof. 

Genialiteten kan in te fångas i en formel. 
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3. MENINGSBYGGNAD 

3,1 översikt av svensk meningsbyggnadsforskning. Metoddiskussion 

I de flesta språkligt-sti 1Îst i ska undersökningar av större format ingår ett kapitel, 

där författaren behandlar meningsbyggnadsfrigor. Detta visar att sådana frågor be

traktats som väsentliga, vare sig undersökningen gällt sakprosa eller skönlitterär 

text. De metodiska greppen har dock varit skiftande och ämnet har avgränsats på varie

rande sätt. 

Ett par av de tidigare undersökningarna utgår från norrmannen D A Seips Stilen i 

Björnsons bondefortel1 inger (1916). Seips syfte var att visa Björnsons förankring i 

den muntliga, folkliga berättartraditionen. Den starka tendens till p aratax som utmär

ker vardagligt tal och folkmål finner Seip också hos Björnson. Han använder en enkel 

statistisk metod: han räknar först antalet finita verb och undersöker därefter hur många 

av dem som står i bisats. Det visar sig då att mellan 1/4 och 1/3 av de finita verbfor

merna utgörs av predikat i bisatser. Stilen är alltså övervägande parataktisk. Seip fin

ner att Björnson favoriserar relativsatser och objektsbisatser och även i detta avseende 

närmar sig det vardagliga talet. Också förekomsten av predikatslösa elliptiska meningar 

är ett muntligt drag enligt Seip. 

I sina Studier över stilen i Gösta Berlings saga (1922) kommenterar T Lindstedt Seips 

undersökning. Själv går han annorlunda tillväga. I de två första kapitlen i Selma Lager

löfs roman räknar han antalet meningar: ensatsmeningar, konjunkta parataxer,- rena para-

taxer och hypotaxer. Siffrorna jämförs med motsvarande för texter av andra 1800-talsförfat 

tare. Antalet satser per mening hos Selma Lagerlöf är lågt, och Lindstedt konstaterar 

därför att meningsbyggnaden är enkel. Han berör dock inte vilken typ av hypotax det rör 

sig om och diskuterar inte heller satsföljd och interpunktion. 

H Gul 1 berg har gett det femte kapitlet i sin avhandling om Per Hallström överskriften 

Meningsbildning (Gullberg 1939). Detta kapitel är viktigt, eftersom flera senare under

sökningar återgår på Gullbergs. Huvudparten av kapitlet upptas av "typiska stildrag i 

Hallströms menings- och satsbyggnad", som Gullberg sammanställer med drag i författa

rens personlighet. Dessa stildrag visar sig vara dels uttänjande: upprepning, parallel-

lism och anafor, dels koncentrerande: utropssatser, nominalsatser och satsförkortning

ar. I stället för att mekaniskt registrera satstyper och stilfigurer har Gullberg allt

så velat se dem som exponenter för allmänna stildrag. Både satstyper och stilfigurer 

bör då enligt Gullberg föras under rubriken Meningsbildning. 

I metodiskt avseende bygger Gullberg vidare på Seip och Lindstedt. I likhet med Lind

stedt redovisar han siffror för ensatsmeningar, hypotaxer samt konjunkta och rena para-

taxer. Därutöver ges också uppgifter om satsantal per mening samt ordantal per sats och 

per mening. Till sist registreras olika arter av bisats: relativ, temporal osv. Siff

rorna avser inte bara Hallström utan också andra författare. 
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Mot sîn statistiska metod har Gullberg själv vissa invändningar, eftersom meningsbild

ningen har en "på olika arter så rik flora". Han framhåller att begreppet hypotax in

nefattar en mängd olika typer, alltifrån den enkla kombinationen huvudsats + bisats 

till k omplicerade mönster med olika inskott och inflätningar. Gullberg påpekar också 

interpunktionens roll: en serie huvudsatser som sammanhålls inom meningens ram kan mot

svaras av korta ensatsmeningår. I likhet med Seip finner Gullberg att de vanligaste 

bisatsarterna är relativ sats, objektssats och temporal sats. 

I Nysvenska studier I 95I redovisar T Lindstedt en granskning av meningsbildningen hos 

gustavianen Lehnberg. En nyhet i denna undersökning är registreringen av bisatsens 

underordningsgrad. Huvudsats betecknas med H, relativ bisats med r, bisats av första 

ordningen med 1 o s v. Lindstedt inför också begreppet "statiska stilmedel", till v il

ka han räknar satsförkortningar, appositioner och infinitivkonstruktioner. 

B Heuman har i Tendenser till f astare meningsbyggnad i p rosatexter från svensk stor

maktstid (i960) som syfte att klarlägga hur den svenska meningsbyggnaden börjar att 

stadgas under stormaktstiden. Avhandlingen är alltså helt inriktad på meningsbyggnads

problem. Som stilistiskt relevant räknas satsföljd, underordningsgrad och samordning. 

I likhet med Lindstedt betecknar Heuman underordningsgrad med siffra. Inskjuten sats 

sätts inom parentes: H (/). En huvudfråga i diskussionen är om bisatsen står framför, 

inne i eller efter huvudsatsen. Vissa bisatser är rörliga, andra fixerade. Stilistiskt 

intressanta är framför allt de fall, då bisats ställs framför huvudsats, där ledigt 

talspråk föredrar efterstäl1ning. Som beteckningar använder Heuman H=huvudsats, r=rör-

1 i g bi sats samt f=fixerad bisats. En meningsformel kan då få t ex följande utseende: 

H r f2. 

Heumans avhandling inn ebär alltså något nytt genom sin systematiska granskning av sats-

följd och underordningsgrad, som kan kodifieras med det formelsystem som presenterats 

ovan* Heumans undersökning inn ehåller också kritiska synpunkter på tidigare menings

byggnadsforskning. Med utgångspunkt från meningstypen "Mannen gick ned till st randen, 

och där fick han tag i en båt, som han flydde undan med" reagerar Heuman mot det gängse 

sättet att i en statistisk redovisning placera en sådan mening under rubriken hypotax, 

då den ju i verkligheten består av en huvudsats plus en huvudsats med b isats och allt

så bör betecknad H + H f. Räknar man på detta sätt elimineras Înterpunktionens nyck

fulla roll, och även mycket långa meningar kan analyseras på ett mer rättvisande sätt. 

Den grafiska meningen ersätts som undersökt enhet av den syntaktiska. 

Också R Hillman ställer sig i Gustaviansk retorik (1962) kritisk till ti digare statis

tiska beräkningssätt och påpekar bl a in terpunktionens roll. Han menar vidare att ett 

statistiskt medeltal är missvisande i texter där stilen växlar och att extrema fall 

måste särredovi sas. 

S Engdahls Studier i nusvensk sakprosa (1962) är statistiskt inriktad. I kap I I M enings

byggnad undersöks dock inte paratax och hypotax utan enbart ord- och satsantal i me

ningarna. Under perioden 1878-1950 blir meningaina väsentligt kortare, vilket skulle 
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tyda på att meningsbyggnaden blir enklare. Någon diskussion om komplexitet eller inter

punktion förs dock inte. Samma metod använder L Grahn i sin analys av språket i l edare 

och reportage (1963). Han utgår ifrån att korta meningar innebär okomplicerade meningar. 

Dock tar Grahn också upp huvudsatser och bisatser och drar av sitt siffermaterial slut

satser om stilens ledighet i olika textgenrer. Grahn tar sålunda hänsyn till m enings

strukturen, men han går inte in p å satsföljd och underordningsgrad. 

I början av 1970-talet utkom två stilistiska avhandlingar kring skönlitteratur, nämli

gen P Cassirers Stilen i Hjalmar Söderbergs Historietter (1970) och A-M Wieselgrens 

Carl-Johans-tidens prosa (1971)» som båda i nnehåller avsnitt om meningsbyggnad. Båda 

bygger på Gullberg och presenterar utförlig statistik, som dock i mycket ringa grad 

kommenteras. Cassirer anser att en meningsundersökning får sitt in tresse först då man 

samtidigt tar hänsyn till in nehållet. Wieselgren har ägnat ett 80-tal sidor åt begrep

pet Meningsbyggnad. En övervägande del av detta material bel yser ordföljdsfrågor inom 

satsen (t ex fundament). Också uppgifter om den syntaktiska meningen ges. 

En mycket ingående meningsanalys, delvis med nya metodiska grepp, demonstreras av 

E Lindberg i Studentsvenska (1973). Syftet är att visa utvecklingen i studentuppsatser 

mellan år 186U och 1965. Författaren räknar med bå de den grafiska och den syntaktiska 

meningen - den senare med en nyuppfunnen term kallad "block". Granskningen av menings

längden visar samma tendens till förkortning under periodens lopp som framgår hos 

Engdahl och Grahn. Meningsstruktur kan enligt Lindberg beskrivas antingen vågrätt eller 

lodrätt. Den vågräta beskrivningen motsvaras av ett formelsystem av Heumans typ. Den 

lodräta tillgår så, att satserna ställs under varandra, varvid underordningsförhållan

dena markeras genom indragning på raden och genom olika teckensystem. Detta ger enligt 

konstruktören goda möjligheter att kvantitativt redovisa förekomsten av olika menings

typer. Lindberg visar i detalj hur meningsstrukturen förenklas i materialet och ger 
1  b )  

härigenom en välkommen komplettering till Eng dahls resultat. 

I denna summariska och långtifrån fullständiga översikt av svensk (och i någon mån norsk) 

meningsbyggnadsforskning har flera faktorer framskymtat. Det gemensamma för forskarna 

är målsättningen att via meningsundersökning få besked om texternas komplexitet. Avgräns-

ningen av ämnet skiftar avsevärt: alltifrån ett strikt fasthållande vid själva menings

strukturen till ett registrerande av olika ordföljdsföreteelser och retoriska figurer. 

Metoderna växlar också. Ingen forskare har avstått från statistik, men omfånget av be

räkningarna varierar kraftigt från Seips enkla satsuppgifter till he la tabellsystem, 

där ett stort antal faktorer kan utläsas. Det vanligaste är att antalet huvudsatser och 

bisatser anges i absoluta tal och procent, medan bara Î enstaka fall s atsföljd och 

underordningsgrad tas upp. I en del un dersökningar återges tabellerna med ing en eller 

obetydlig kommentar, medan det i andra förekommer inträngande resonemang kring metoder 

och resultat. Vissa forskare registrerar den grafiska meningen utan hänsyn till in ter

punktion, andra den syntaktiska, men också dubbelregistrering förekommer för att möj

liggöra jämförelser med tid igare publicerade data. Man diskuterar också frågan vilka 

bisatsarter som utmärker viss typ av text. 
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Mîn undersökning av meningsbyggnaden har tagit intryck av den föregående forskningen. 

Men den är också i hög grad betingad av mitt materiaì och mitt syfte. Eftersom Strind

berg enligt egen utsago sökte efterbilda det vardagliga talet, "sådant det talades 

utanför scenen", är det angeläget att granska i vilken utsträckning hans meningsbygg

nad ansluter sig till t alspråkliga eller skriftspråkliga mönster. Med meningsbyggnad 

avser jag enbart meningsstrukturen, dvs meningens uppbyggnad av huvudsatser, bisat

ser och satsersättande konstruktioner. I anslutning till detta behandlar jag menings

längd och interpunktion. Min utgångspunkt är den syntaktiska, inte den grafiska me

ningen. Som grafisk mening räknas ju traditionellt den textmängd som står mellan "stora" 

skiljetecken (se närmare s 81). När det gäller texter, där interpunktionen är gramma-

tiskt korrekt och regelbunden (t ex i sakprosa), kan denna princip förefalla rimlig. 

Den är också rimlig så länge man avstår från att statistiskt redovisa meningsstruktu

rer. En detaljanalys av ett stort antal grafiska meningar ger nämligen oftast så många 

satskombinationer, att en statistik blir oöverskådlig (jfr om samma problem vid analys 

av den syntaktiska meningen s 58 ). 

Strindbergs interpunktion (som behandlas närmare i 3.5.1) är nyckfull och grammatiskt 

inkonsekvent. Ib land radar han huvudsatser, som avskiljs än med komma, än med semikolon 

och än med pu nkt eller med annat stort skiljetecken. För att illustrera detta citerar 

jag följande replik ur prosadramat: 

OLOF. Du skulle icke förstå mig om jag sade det, men om du icke förstår hvad jag 
läser för dig, så förstår du hvad som menas med omaterielt. (96:6) 

Här föreligger två syntaktiska meningar: först en huvudsats med efterställd konditio-

nalsats och sedan en framförställd kondi tiona1 sats och en denna underställd ind irekt 

frågesats plus huvudsats jämte ytterligare en bisats. Strindberg kunde ha satt punkt 

före men, som han gör i följande: 

OLOF. Jag är öfvertygad derom! Men det får du inte! (97:30) 

Interpunktionen i dessa två exempel motiveras av rytmiska och semantiska faktorer 

och bör enligt min mening inte få påverka en meningsregistrering, vars syfte är att 

avslöja komplexitetsgrad. Interpunktionen varierar också från en version av MO till en 

annan: 

GERDT. Käre Mäster Olof, det får lof att vara på la tin. Annars förstå vi int e hvad 
ni säger! (MO I, 11:31) 

Käre Mäster. Det får lof att vara på Latinspråket, annars förstå vi int et. 
(MO II, 166:2) 

Ett avgörande stöd för att arbeta med den syntaktiska meningen har jag fått i den Manual 

för analys och beskrivning av makrosyntagmer, som utarbetats av Loman-Jörgensen (1971) 

och som drar upp riktlinjer för analys av talspråk.^ I autentiskt talspråk existerar 

ju inga skiljetecken (jfr med förhållandet i fornsvensk text och med den nyckfulia 

Interpunktionen i de texter som behandlas av Heuman 1960). 

Min undersökning av meningsbyggnaden kan sägas ligga på två nivåer. Nivå I överensstäm

mer i allt väsentligt med den metod som beskrivs i nyss nämnda manual, dvs jag registre

rar olika typer av makrosyntagmer (om avvikelserna jfr s 38 ). Nivå I I in nebär att jag 

granskar meningsstrukturen på ett hierarkiskt p^n: förhållandet mellan över- och under

ordnade satser. 
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3,2 Undersökning enligt modifierad Talsyntax-modell (= Nivå I) 

Loman-Jörgensens Manual för analys och beskrivning av makrosyntagmer (1971) är i förs

ta hand avsedd för analys av talspråk. Den har dock prövats också på skriftspråk: re

klamtext (Pettersson 197*0 och bruksprosa (Westman 197*0^. Eftersom modellen för 

första gången här nyttjas i en undersökning av dramatisk dialog (scenspråk), disku

terar jag först dess tillämplighet på mitt material och motiverar vissa avvikelser från 

manualens klass ificeringspri nei per. 

3,2,1 Metoddiskussion 

Den term som manualen använder för begreppet syntaktisk mening är makrosyntagm, Denna 

definieras på följande sätt (s 9): "En text kan analyseras som en sekvens av segment, 

vilka är internt sammanhållna genom ett nät av syntaktiska relationer och externt av

gränsade genom att sådana relationer ej föreligger mellan angränsande segment. Ett 

sådant segment utgör en syntaktisk helhet som kan kallas makrosyntagm". Att det dock 

inte alltid är klart om sådana syntaktiska relationer föreligger skall jag strax åter

komma till. En makrosyntagm är inte lika med syntaktisk mening eller "block" (jfr om 

denna term s 26). Dessa termer har tidigare använts i betydelsen "huvudsats med till

hörande bisatser". En makrosyntagm kan utgöras av en sådan syntaktisk mening, men den 

kan också bestå av ett tilltalsuttryck, en in terjektion eller ett meningsfragment. Till

ta 1 suttrycken och interjektionerna skiljer sig från meningsfragmenten därigenom att de 

inte "naturi igen" kan byggas ut till m eningar (manualen s 18). 

Otvivelaktigt är det så, att interjektioner som ja och nej, tilltalsuttryck som Kalle! 

och Din skojare! oftast uppträder som självständiga syntaktiska enheter i ett yttrande^. 

I undantagsfall upp träder sådana uttryck som satsled i men i ngsmakrosyntagmer, t. ex 

Han ropade hâllà, I mitt material är det lätt att finna exempel på självständiga inter-

jektioner och tilltalsuttryck: 

Ja! Jag leker en liten comoedia (MO I 3:25) 

Ja, ty jag har ej kra ften(M0 I 5:2) 

Den inkonsekventa interpunktionen påverkar inte min bedömning av interjektionen ja: den 

uppträder i båda exemplen fullt självständigt i förhållande till d en efterföljande me

ningen. På exakt samma sätt fungerar tilltalsuttrycken: 

Olofl Du är född till fö rargelse (MO I 6:2) 

Käre Mäster 0lof3 det får lof att vara på l atin (MO I 11:31) 

Den självständiga karaktären hos interjektionerna och tilltalsuttrycken i de fyra exemp

len ovan markeras prosodiskt genom tryckstyrka. 

Enligt manualen är interjektioner och tilltalsuttryck självständiga makrosyntagmer ock

så när de står som inskott i men ingsmakrosyntagmer (s 35). De bildar då s k sammansatta 

makrosyntagmer. Följande exempel ur MO får belysa detta: 



29 

Segra de katolske, ja då är mîn dotter trygg för din mors s ku 11 (MO I Ì 8:13) 

Det är dig, moder, jag har att tacka för denna dag (MO I 57:2). 

I dessa ställningar har dock interjektionen resp tilltalsuttrycket förlorat sin tryck

styrka. Detsamma är fallet när sådana uttryck står i slutet av ett yttrande: 

Af anden, jai (MO I 17:31) 

I hädar Gud., mäster borgare! (MO I 9:13) 

Denna enklitiska karaktär framträder särskilt markant, då ett t i 11 talsuttryck placeras 

efter en imperativ: 

Gå tillbaka, Gerdt! (MO I 16:28) 

Det förekommer också fall, då en interjektion och ett tilltalsuttryck kombineras till 

en syntaktisk enhet: 

Ve dig, Luther, ty en sådan är du (MO I 9:26) 

Min slutsats av detta blir att jag bedömer interjektioner och tilltalsuttryck som själv

ständiga enheter bara när de står ensamma el 1er inleder en meningsmakrosyntagm och då 

har tryckstyrka. I inskottsställning och som enklitiskt efterställda - alltså trycksva-
18) 

ga - har de enligt min mening in te självständig karaktär : 

Vill n i sk riva under här, docent X (trycksvagt, osjälvständigt) 

Moster Anna, vill d u vara snäll och flytta på dig (tryckstarkt, självständigt) 

Ett fall so m enligt min mening int e alls hör hit är imperativ, följd av pronomen: 

sov du, 

eftersom pronomenet i själva verket är subjekt till ver bet. För att få mina siffror jäm

förbara med sådana som räknats framenligt manualens principer har jag dock följt manua

lens anvisningar. 

Emellertid kan ord ur vilken ordklass som helst fungera som självständiga enheter i ett 

yttrande. De utgör då meningsfragment: Tåget!, Många!, Han!, Verkligen!, Men!, Blå! osv. 

Sådan uttryck registreras enligt manualen som meningsfragment, medan uttryck av typen 

Usch!, Skurk! och Du! klassificeras som interjektions- resp t i 11 talsmakrosyntagmer. Samt

liga dessa exempel (som är mina egna) framstår för min språkkänsla som syntaktiskt lik

värdiga enheter och deras funktion i tal s ituationen är densamma. Skillnaden mellan så

dana uttryck är enligt manualen att bara meningsfragmenten på ett naturligt sätt kan 

byggas ut till m eningar. Mot detta kan invändas att åtminstone de ovannämnda till ta 1 s-

makrosyntagmerna kan byggas ut på ett lika naturligt sätt som meningsfragmenten: 
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Tåget (kommer). (utbyggda meningsfragment) 
(Är det) verkligen så? 

(Du är en) skurk» (utbyggda t i 11 talsmakrosyntagmer) 
(Är det) du? 

Ett klass ificeringsproblem som uppstår på grund av denna distinktion mellan å ena sidan 

meningsfragment samt å andra sidan interjektions- och t i 11 ta 1smakrosyntagmer är hur gräns

en mellan meningsfragment och interjektionsmakrosyntagmer skall dras. Manualen (s 31) 

räknar hej som interjekti on men hej på dej som meningsfragment. God dag betr aktas inte 

alls som en Interjektion. En utväg ur dessa klassificeringsproblem kanske vore att gö

ra följande indelning: 

EJ HUVUDSATS- ] 

FORMADE MAKRO-

SYNTAGMER 

i nterjektioner 

till talsuttryck 

meningsfragment 

Jag behåller dock i min undersökning manualens indelning för att ge bättre möjligheter 

att jämföra mina siffror med siffror som räknats fram enligt manualen (om min avvikan

de klassificering av typen god dag och ajö med dej se s 35 ). På s 42 presenterar jag 

dock en omräkning, som grundar sig på andelen ej huvudsatsformade makrosyntagmer i för

hållande till t otalantalet makrosyntagmer. 

Andra makrosyntagmer är meningsmakrosyntagmer. Dessa indelas i meningar och meningsfrag

ment. E n mening består av huvudsats med eller utan bestämningar. Huvudsats och bisats 
19) 

måste därför definieras (s 19 ff) . Ett kriterium på bi sats är att den enligt manua

len kan ha enbart supinform av verbet som predikat. I mitt versmaterial förekommer det. 

dock synnerligen ofta att också huvudsats använder enbart supinform som predikat: 

Jag mins dem som piltar; de sutit på mitt knä (MO III 294:11) 

20) 
Sådana satser har jag givetvis räknat som huvudsatser 

Enligt manualen skall vi ssa satser som följer satsschema A (= huvudsats) ändå klassi

ficeras som bisatser, om de inleds med en underordnande konjunktion. Bland dessa nämns 

så att. I det talspråksmaterial jag granskat används dock så att som en konklusiv och 

inte som en konsekutiv konjunktion med samma betydelse och funktion som så: 

så att de vet ja inte (jfr så de vet ja inte) 

21 ) 
Detta uttryckssätt är särskilt frekvent hos vissa informanter . Manualen tolkar en sa-

dan sats som fristående bisats = meningsfragment, medan jag analyserar den som en mening. 

Ett annat problem är var man i vissa konkreta fall sk all dr a makrosyntagmgränsen. I det 

material s om presenteras i slutet av manualen och i stencilerade utskrifter förekommer 
22 ) 

exempel på en segmentering, som också skulle kunna utfalla på annat sätt . Följande 

sekvens registrerar manualen som mening + meningsfragment: 
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de har nog vari sv enska från början / dom första åren (s 108) 

Som en mening räknas följande: 

Ja såg honom på gatan / för nån vecka sen (s 19) 

I det första fallet förs tidsadverbialet inte till huv udsatsen utan räknas som menings

fragment, medan det i det andra fallet räknas som del av huvudsatsen. Ett annat 

exempel är följande: 

till exempel den där uppe i Sigtuna / där finns möjlighet till allt sånt (s 30) 

Denna sekvens räknas som två makrosyntagmer (meningsfragment + mening). I dessa tre 

fall föredrar jag att klassificera de två första som en makrosyntagm och den tredje 

som två makrosyntagmer. 

I mitt material förekommer kombinationer som jag ogärna segmenterar som två makrosyn

tagmer : 

En liten blecka till, så få vi språka (MO I 35:11), 

vilket både syntaktiskt och prosoaiskt hör samman. Här föreligger ett fall, där ett me

ningsfragment är underordnat en huvudsats (som extraposition kan det ju inte räknas). 

Jag har därför betraktat sådana uttryck som en mening. På grund av sin ringa frekvens 

påverkar de föga den statistiska beskrivningen. 

Ett problem som ofta diskuteras i meningsbyggnadsundersökningar är principerna för 

satsräkning. Det vanligaste tillvägagångssättet innebär att sekvenser som innehåller 
23 ) subjekt och finit verb räknas som särskilda satser . Manualen (s 26 ff) genomför 

principen att sekvenser som har något gemensamt led anses ingå i samma sats. Jfr följ

ande: 

Jag är ooh vill vara oberoende 
de undrade varför han sjöng ooh dansade 
fisken som Per fångade och Sven åt upp var en torsk 
när det regnar och solen skiner blir det regnbåge 
han sa att han inte va sjuk ooh han därför inte skulle stanna hemma 

Denna princip överensstämmer med den jag från början har tillämpat och skapar enligt 

min mening större klarhet och konsekvens i satsräkningen. Däremot har jag i de få fall 

som satsfläta förekommer inte velat följa manualens rekommendation (s 28) att segmente

ra typen 

honom trorjag att jag har sett 

som en sats. Det naturligaste och konsekventaste tycks mig vara att betrakta sekvensen 
2k) 

som huvudsats + bisats - låt vara att en del av bisatsen fått plats i huvudsatsen . 
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Däremot har jag utan svårighet kunnat tillämpa manualens (s 29) definition av extrapo-
25) 

sition . Till skillnad från meningsfragmentet utgör extrapositionen satsled i satsen: 

Biskop Hans från Linköping är i sta'n oah kungen ookså/ (MO I 8:18) 

Med sammansatta makrosyntagmer avser manualen (s 35 ff) de sekvenser, där en makrosyn-

tagm är infogad i en annan makrosyntagm utan att utgöra satsled i denna och är av 

sådan syntaktisk karaktär att den utgör en egen självständig makrosyntagm. Enligt de

finitionen på makrosyntagm är det enbart meningar (M), meningsfragment (MF), inter-

jektionsmakrosyntagmer (IMS) och t i 11 ta 1smakrosyntagmer (TMS) som kan infogas. Följ

ande meningstyper ur MO räknas då enligt manualen som sammansatta makrosyntagmer: 

(M - här två) ty de hängde oss - icke i en ek, Gud bevare osst det vore skam för det 

kungliga trädet - nej i en fura (MO I 3^:7) 

(IMS) segra de katolske, ja, då är min dotter trygg (MO I 18:13) 

(TMS) Tror ni ick e, min unge vänj att vårHerre förstår latin? (MO I 12:18) 

På s 29 har jag anmält avvikande uppfattning om den självständiga karaktären hos IM S 

och TMS i inskottsställning. Jag redovisar därför inte sammansatta makrosyntagmer för 

mitt material (omantalet huvudsats inskott se tabell V). 

Jag har ovan (s 31 ) påpekat att segmenteringen i makrosyntagmer i praktiken inte är 

problemfri nä r det gäller gränsdragningen mellan meningar och meningsfragment. Ett 

mening sfragment (MF) är enligt manualen (s 3*0 "en sekvens, som inte utgöres av mening 
26) 

eller interjektionsmakrosyntagm eller t i 11 ta 1smakrosyntagm" . Jag har som meningsfrag

ment betraktat följande sekvenstyper: 

1 Sekvenser utan predikat. Med "predikat" avses verb i finit form. Ensam supinform i 
huvudsats i verstext har jag bedömt som likvärdig med finit form, eftersom predika-
tet i vers ofta har denna form: De sutit på m itt knä, jfr s 30 ). Av detta följer 
att i mperativsatser utan subjekt (Kom) och huvudsatser med ellips av subjektet (Kom
mer strax) inte räknas som men ingsfragment utan som fullständig sats (om den senare, 
relativt sällsynta typen jfr s 37 ). 

2 Fristående bisatser 

Dessa typer presenteras närmare på s 46ff. Ett meningsfragment är trots sin benämning i 

både grammatiskt och semantiskt avseende en fullbordad sekvens. Det bör alltså skiljas 

från ofullbordad mening: 

Ska' jag gå min väg? Jag brukar annars ... (MO I 55:20) 

Men liksom en mening kan ett meningsfragment också vara ofullbordat. Följande replik 

består av tre makrosyntagmer: MF, IMS och ofullbordat MF: 

Utan! Ja i Och i trots ... (MO II 231:10). 
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Vissa av skriftens "meningsfragment" är i verkligheten en följd av författarens inter

punktion : 

Säg mig, ni bö r göra fortunel Ni som är en så långt framskriden man för er tid! (MO I 

77:10) 

Eftersom jag i min meningsbyggnadsundersökning bortser från interpunktionen (jfr s 27 ) 

räknar jag inte den efterställda relativsatsen som meningsfragment utan som bisats till 

den föregående huvudsatsen, alldeles som om skriften hade haft följande interpunktion: 

X 
Säg mig, ni bör göra fortune, ni som är etc 

Denna typ av "meningsfragment" vill jag därför beteckna som "oäkta". Ett "oäkta" menings

fragment kan genom ändring av in terpunktionen på ett naturligt sätt anslutas till e n fö-
27) regående eller efterföljande mening . Det bör dock sägas att antalet sådana "oäkta" me

ningsfragment i dramatexterna är obetydligt (jfr s 51 ) 

Ett annat problem är att avgöra om vissa sekvenser innehåller ett eller flera menings

fragment: 

Och vid b lodbadet, der våra hufvuden icke voro långt från bilan - allt för ditt häftiga 

lynnes skull. (MO II 1 59:24) 

Om man tillämpar manualens! pH nei p (s 3*0: "om man kan urskilja olika enheter, mellan v i 1 — 
\ * 

ka det inte råder nåejra syntaktiska relationer, består sekvensen av lika många menings

fragment som syntaktiskt oberoende delar", bör ovannämnda sekvens segmenteras som två 

men i ngsfragment: 

Och vid b lodbadet, der våra hufvuden icke voro långt ifrån bilan / allt för ditt häftiga 

lynnes skul1. 

Att här föreligger semantiska relationer är alldeles klart: det andra meningsfragmentet 

utgör en motivering till det första. Däremot är meningsfragmenten syntaktiskt friståen

de. På samma sätt analyserar jag följande grafiska mening som två meningsfragment: 

Svtilla - aldrig annat! (MO II 1 59:19) 

Besvärligare framstår följande fall: 

Nej, han är ett odjur! En blodhund! En feg, falsk dansk! (MO I 30:15) 

Är det här fråga om en huvudsats med uppräkningar: 

Nej, han är ett odjur, en blodhund, en feg, falsk dansk! 



3^ 

eller är det fråga om syntaKciä^t oberoende tillägg I fragmentets form tî11 h uvudsatsen? 

Jag har föredragit den senare tolkningen, inte av interpunktionsmässiga utan av prosodis

ka skäl. Det bör dock betonas att antalet tveksamma fall ä r så litet att det knappast 

påverkar statistiken. 

Identiska upprepningar av samma meningsfragment har jag räknat som en och samma makrosyn-

tagm: 

Ned med honom! Ned med honom! (MO I 10:2) 

Manualen anger att man i sådana fall (s 35) bör ta hänsyn till p rosodiska förhållanden. 

I de få fall id entiska upprepningar förekommer av meningar och meningsfragment har jag 

tillämpat principen att räkna en men ingsmakrosyntagm (jfr om samma princip beträffande 

IMS och TMS s 35 ). Från manualen avviker jag vid upprepning av vissa hälsningsord. Ma

nualen registrerar 

god da god da 

som meningsfragment. Där räknar jag sekvensen som en in terjektionsmakrosyntagm (jfr 

s 35 ). Antalet sådana fall är dock litet. 

Om segmentering vid replikövergångar anger manualen (s 38) att två på varandra följande 

repliker, som tillsammans skulle kunna utgöra en fullständig mening, aldrig slås samman 

i redovisningen utan behandlas som två särskilda makrosyntagmer. Detta är en princip 

som jag också följt (i dramatexterna rör det sig om ett fåtal fall). Makrosyntagmerna 

registreras antingen som meningsfragment eller som ofullbordade meningar (jfr s ^9 

och s 52 ). 

Bland satstyperna tar manualen också upp underordnade huvudsatser (s 23): 

det är ju bra tycker jag 

Denna makrosyntagm analyseras som anföring plus anför ingssats, den förra underordnad, 

den senare överordnad och enklitiskt tillfogad. Jag finner det dock rimligare att 

tvärtom betrakta den förra satsen som överordnad och den senare som underordnad. For

mellt utgör den första satsen direktobjekt till de n andra, men den omvända ordfölj

den visar att den andra satsen är beroende av den första, som uppfattas som den seman

tiskt viktiga. Manualen tar också upp uttryck som se> tänk > följda av vad man här kal

lar underordnad huvudsats: 

se det kan aldrig vara rätt 
tänk det visste jag int e 

Jag föredrar att betrakta sådana fall av se och tänk - vare sig de står initiait, me

dialt eller finalt - som underordnade huvudsatser, eftersom de är ursprungliga impe

rativer med starkt försvagat semantiskt innehåll. På detta sätt har jag också klassi-
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ficerat ser du, vet du, hör du* för utsatt att de intagit en trycksvag position i me

ningen. I annat fall h ar de räknats som huvudsatser: 

nu skall jag tala ordet, ty ser du, Olof, nu stå vi p å berget! 
Ser du huru folket krälar fram på sina knän (MO I 15:21 ff) 

Här föreligger exempel p å b åda typerna: det första ser du registrerar jag som underord

nad huvudsats, eftersom det är trycksvagt och har en försvagad semantisk betydelse, 

det andra som huvudsats, eftersom det är tryckstarkt och har en bevarad semantisk be

tydelse. På grund av att delar av mitt material har ett stort antal sådana underord

nade huvudsatser som jag tillskriver stilistisk betydelse, är denna distinktion vik-
tlg28>. 

Manualen klassificerar frågeformade huvudsatser som underordnade huvudsatser: 

Är det allvar med er Gudstjenst, så skall jag hålla er en messa! (MO I 11:16) 

Jag räknar dem som bisatser. De är frekventa, särskilt i Strindbergs text. 

Jag har tidigare (s 29) diskuterat i vilken mån interjektionsmakrosyntagmer 

kan betraktas som självständiga enheter eller inte. Till detta vill jag foga 

den reservationen att det är tveksamt om alla förekomster av framför allt ja 

i talspråk bör registreras som interjektioner. Ett stort antal ja i talspråk

et fungerar semantiskt inte alls som interjektioner utan som utfyllande paus

ord, tveksamhetsord. Följande replikserie ur manualen (s 108) illustrerar detta: 

vilket språk skulle ni s äja ni lär de er först 
ja 
de va nog svenska 
vilket språk talade ni me Rut när hon började pra- tala 
ja 
de har nog vari svenska från början (s 108) 

Eftersom manualen inte registrerar tveksamhetsljud som eh, ehm men däremot ovannämnda 

ja och dessutom m med varianter jämte det finlandssvenska de där (som inte alls är någ

on interjektion utan ett typiskt pausutfyllande uttryck) anser jag att siffrorna för 

interjektionsmakrosyntagmer in te blir rättvisande från text till tex t, då ja i en del 

texter verkligen fungerar som int erjektion, i andra som tveksamhetsord. Ett stort an-
29) tal interjektioner i en ta 1 språkstext han a 11tså markera tveksamhet . I mitt drama

material saknas sådana tveksamhetsinterjektioner nästan helt, vilket påverkar siff

rorna för IM S. Ytterligare svårigheter hopar sig då man granskar manualens lista över 

interjektioner (s 31). Det är t ex inte lätt att skilja mellan frågande vä = hur sa/ 

inte sant och det interrogativa vad. Bland hälsningsorden räknas hallå, hej, ajö som 

interjektioner men in te god dag, farväl, gott nytt år^®\ I mitt textmaterial före

kommer en rik variation av interjektioner (jfr 4.6) och jag har in te kunnat inse det 

rimliga i att skilja mellan t ex farväl och adjö. Att här göra struktura1 i st i ska eller 

språkhistoriska distinktioner finner jag in te relevant. Manualen placerar adjö med 

dig bla nd meningsfragmenten, men sådana utbyggda interjektioner räknar jag fortfarande 

som interjektioner. 

I de fall då en int erjektion upprepas skall en ligt manualen bara en int erjektion räk

nas: ja och ja ja räknas alltså vardera som en interjektion. Samma princip tillämpas vid 
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upprepning av tilltalsuttryck eller då flera tilltalsuttryck står i följd: Ulla> min 

Ulla räknas alltså som ett tilltalsuttryck. Denna princip har jag också följt (jfr 

s 3^ om upprepade meningsfragment). 

Något som är av stort intresse när man undersöker talspråk är i vilken utsträckning 

men ingsmakrosyntagmerna är fullbordade resp rättkonstruerade. Manualen skiljer mel

lan fullbordade/ofullbordade och felkonstruerade/rättkonstruerade meningsmakrosyn-

tagmer. Jag har dock inte sett någon anvisning för hur registreringen skall g öras 

då en meningsmakrosyntagm både är ofullbordad och felkonstruerad. Som ofullbordade 

klassificeras meningar som avslutas med en ofullbordad nödvändig bisats eller an

sats till en sådan : 

jag tycker att den 
Jag tror att 

Mot detta finns föga att invända. På s ^8 får man däremot veta att följande mening 

klassificeras som felkonstruerad, därför att den avslutas med ansats till f ortsätt

ning: 

han ska bli kyrkomusiker kanske 
el 1er 

Jag har dock valt att klassificera alla sådana fall so m ofullbordad mening. Detta gäl

ler i praktiken nästan uteslutande de autentiska tal texterna. Det förefaller nämlig

en som om det har blivit vanligt i talspråk att avsluta ett yttrande med eller, även 

om man inte har avsett att fortsätta meningen, som alltså semantiskt är avslutad. 

På samma sätt som när det gällde meningsfragment har jag vid registreringen varit 

tvungen att ta ställning till v ilka meningsmakrosyntagmer i dramatexterna som skulle 

räknas som ofullbordade, dvs som avbrott. Det visar sig nämligen att en stor del av 

de "avbrott" som påträffas i dramadialog int e är avbrott i semantisk eller syntaktisk 

mening utan enbart i grafisk, vilket innebär att fullbordade sekvenser avslutas med 

tankstreck eller points suspensifs (...). En sådan int erpunktion är betydligt frek-

ventare i MO I I än i MO I, vilket gör att MO i i lä smässigt gör intryck av att inne

hålla åtskilligt fler avbrott än MO I. Jämför följande på varandra följande repliker 

i tredje akten av MO II: 

MODREN. Hur gick det med Vederdöparens dotter, som Du mötte med i sakristian --

Olof, Du har ett samvete som -

Man ämnar skicka henne till en saltpanna, dit alla 

OLOF. Tyst mor, eller vid allt hvad heligt finns - (210:21 ff) 

Dessa repliker rymmer fyra meningar. Den första (som slutar med sakristian --) 

är syntaktiskt och semantiskt avslutad, även om de två tankstrecken tycks markera av

brott. De tre senare meningarna är däremot in te semantiskt och syntaktiskt avslutade. 

Den första meningen kunde ha avslutats med pun kt, men int e de tre senare. I min re

gistering har jag som avbrott (oful1bordad men ing) bara räknat de "äkta" avbrotten av 

denna senare typ (om interpunktionen se närmare i 3.5.1). En avvikelse från manualens 

riktlinjer är att jag sammanför oful1boidade men ingar och ofullbordade meningsfragment 

i en enda grupp i tabell I. 
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Jag har alltså inte velat räkna ansats till n y (?) mening som felkonstruktlon. Syn

taktisk korrigering är däremot ett gott kriterium på felkonstruktion. Dock finner 

jag anledning att invända mot några punkter i feltypen Utelämning av syntaktiskt re

levant satsled i i nitial och medial po sition (s 53). I likhet med manualen anser 

jag att följande är fel konstruerade : 

dom yngre av lär sej rikt i t snabbt språket 
ja diskutera de här me fredan före 

Fallen med utelämnat subjekt eller objekt vill jag däremot inte betrakta som fel kon

struktioner och jag kan heller inte finna att de utelämnade satsleden är relevanta: 

tar ju gärna te kniven å så där 
men vet inte 
skulle ja förmoda 
tror ja inte 

Detta tycks vara ett vanligt drag i talspråk och jag har funnit åtskilliga belägg i 
31) 

de Boråstexter jag undersökt . Jag föredrar därför att klassificera denna uttrycks

typ som fullbordad mening och vill in te inrangera den bland felkonstruktioner, korrek

tioner och anakoluter. Meningar med utelämnat subjekt efter talspråkligt mönster finns 

bl a hos Strindberg (prosadramat) och i Hedbergs komedi: 

Men det är alltid br ukligtl Än handklädet då? 
Behöfs intel (MO I 55:12-14) 

Ja, ja gudbevars, ber om ursäkt! Vi h ar våra bruk här si (MO I 55:32) 

Sådana talspråkliga ellipser redovisas i 6.4. 

Det är alldeles klart att man bland felkonstruktioner inte kan räkna alla fel mo t for

mell s pråkriktighet som informanterna gör. På s 55 skiljer manualen ut sådana fel, 

bl a kongruens- och böjningsfel. Frågan är bara om inte grova fall av även sådana fel

kategorier kan vara lika avslöjande för talplaneringen som en del andra fel, t ex 

syntaktisk korrektion (där talaren tom rättar det fel ha n görl) 

Bland meningsfragmenten ski 1 jer manualen också mellan fullbordade/ofullbordade resp 

fel- och rättkonstruerade. Även här observerar man att s k ansats förvisar menings

fragmentet till gr uppen fel konstruerade makrosyntagmer: 

som du vet så 
om han i nte kommer så 

För mig framstår sådana yttranden som ofullbordade, inte fel konstruerade. Det före

faller som om sådana uttryckssätt har blivit så vanliga i talspråket att de kan be

traktas som semantiskt ful 1bordade.Här tycks det mig som om de strikt formella kri

terierna inte tar tillräcklig hänsyn till de n konvention som har utvecklats i natur

ligt tal språk. 

Med hä nsyn till att autentiskt tal in nehåller både fullständiga ord och ordfragment 

ger manualen anvisningar för ordräkning (s 67 ff). Eftersom ordantalet enligt manualen 
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"kan beräknas på olika sätt" har jag bestämtmlg för att räkna enbart fullständiga ord, 
32) 

oavsett om dessa är upprepningar eller korrigeringar . Med något enstaka undantag 

innehåller dramatexterna bara fullständiga ord, varför denna räkningsprincip är in

tressant enbart när det gäller Borås- och dialekttexterna. Ordräkningen har direkt 

konsekvens för meningelängden. Vid beräkningen av denna har jag följt manualens rikt-

linjer och som mening betraktat huvudsats jämte under- och inordningar av olika slag 

(manualen s 70). I enlighet med manualen har jag vid räkningen uteslutit de ofull

bordade meningarna. 

På flera punkter avviker alltså min klassificering från manualens. Avvikelserna fram

går av följande översikt. Där anges också vilken textgrupp som främst påverkas av av

vikel sen : 

1 Uttryck av typen de har nog vari svenska från början / dom första åren klassifice
rar manualen som mening + meningsfragment, medan jag klassificerar dem som en me
ning. Typen finns företrädesvis i de autentiska taltexterna men i någon mån också 
i dramatexterna. 

2 Manualen räknar uttryck som hallå och ajö som interjektioner men god dag och far
väl som meningsfragment. Jag räknar alla ord av detta slag som interjektioner, även 
då de byggs ut (adjö med dig) eller upprepas (god dag god dag). Exempel på detta 
finns enbart i dramatexterna. 

3 Manualen klassificerar typen så att de vet jag inte som meningsfragment (alltså fri
stående bisats). Jag behandlar den som en fullständig mening. Denna typ förekommer 
nästan bara i de autentiska tal texterna. 

k Manualen registrerar satsfläta av typen honom tror jag att jag har s ett som en sats. 
Jag analyserar den som huvudsats + bisats. Denna meningstyp uppträder sporadiskt 
i dramatexterna. 

5 Manualen anför skiftande praxis vid upprepning av id entiskt lika makrosyntagmer. 
Upprepningar betraktas ibland som flera makrosyntagmer, ibland som en makrosyntagm. 
Jag har konsekvent genomfört principen att räkna id entiska upprepningar som en mak
rosyntagm. Exemplen är dock mycket få i samtliga texter. 

6 Manual en analyserar det är ju bra tyoker jag som underordnad + överordnad huvudsats. 
Den underordnade satsen betecknas som underordnad huvudsats. I tänk det visste jag 
inte räknas tänk som överordnad sats och det övriga som underordnad huvudsats. Jag klas
sificerar tvärtom det som manualen betecknar som överordnad sats som underordnad 
huvudsats. Typen förekommer både i autentisk tal text och i dramatext. 

7 Manualen registrerar frågeformad kondi tiona1 sats som underordnad hu vudsats (exempel 
ges inte). Jag räknar en sådan sats som konditional bisats. Satstypen förekommer i 
alla texter, inte minst i MO. 

8 Manualen klassificerar typen jag tyoker att den som ofullbordad mening men inte han 
ska bli kyrkomusiker kanske eller. Jag betraktar alla menÎngsmakrosyntagmer som in
nehåller en "ansats" till fortsättning somof ul lbordade och skiljer inte ut en grupp 
som fel konstruerad. Denna typ förekommer nästan enbart i de autentiska tal texterna. 

9 Manualen klassificerar satser med utelämnat subjekt eller objekt som fel konstruera-
de: skulle ja förmoda. Jag betraktar dem som fullbordade meningar. Denna typ finner 
man i de autentiska tal texterna och i någon mån i MO och i Hedbergs komedi. 

10 I registreringen skiljer jag i nte mellan ofullbordade resp fel konstruerade mening
ar och ofullbordade resp fel konstruerade meningsfragment. 

11 Manualen anger flera sätt att räkna ord. Jag har räknat alla fullständiga ord, oav
sett deras funktion. Detta är - liksom föregående punkt - viktigt bara för de auten
tiska tal texterna. 
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3.2.2 Makrosyntagmema 

Jag övergår nu till att presentera den undersökning jag gjort enligt den modifierade 

Talsyntaxmodellen (om klassificeringsprinciperna se 3.2.1). Frekvensuppgifter lämnas 

i tabell I. Varje akt i Mäster Olof-dramerna framträder där med en egen spalt, men 

för varje version ges också sammanfattande siffror. Prosa skiljs från vers, både i 

avd A och avd B (s e bil). 

I tabelluppställningen har jag i huvudsak följt de riktlinjer som ges av manualen 

(s k2 ff och 56 ff). Först i tabellen står det totala antalet makrosyntagmer (MS). 

Dessa delas upp i interjektionsmakrosyntagmer (IMS), t i 11 talsmakrosyntagmer (TMS) 

och men ingsmakrosyntagmer (MMS). Spalten till vä nster anger absoluta tal, medan den 

högra spalten ger dessa makrosyntagmers andel i totalantalet makrosyntagmer. Menings-

makrosyntagmerna delas sedan upp i meningar (M) och meningsfragment (MF). Procentta

len för dessa avser andel av men ingsmakrosyntagmer. Sist kommer siffrorna för de full

bordade och de ofullbordade samt för de rättkonstruerade och de fel konstruerade me

ni ngsmakrosyntagmerna (Fb, Ofb, Rätt, Fel). Procenttalen för de fullbordade och de o-

fullbordade men ingsmakrosyntagmerna anger dessas andel i totalantalet men ingsmakrosyn

tagmer. Jag skiljer alltså inte mellan ofullbordade meningar och ofullbordade menings

fragment i tabellen. I den mån procenttal förekommer för fel konstruerade meningar av

ser de andelen fel konstruerade men ingsmakrosyntagmer av totalantalet meningsmakro-

syntagmer. Längst ner i tabellen står antalet textord i resp avdelning. Mäster Olof 

betecknas i denna tabell och även i fortsättningen MO I, MO I I, MO I II pr osa resp 

MO 11 I vers33^. 

Denna tabelluppställning överensstämmer dock inte med uppställningen i sådana tabeller, 

där siffrorna "anger varje typs andel i procent av det totala antalet makrosyntagmer" 

(Eterspråk 1 1973, s 8 ff). Exempel p å sådan tabelluppställning är följande (ur Eter

språk 1, s 9): 

Inter Informellt 
vjuer samtal 

interjektioner 21.6 38.6 
till talsuttryck - 3.2 
men ingsfragment 11.8 11.2 
oful1 b men i ngar 5.7 5.0 

ful 1 b meningar 60.9 42.0 

I en sådan tabell är interjektioner, t i 11 talsuttryck och men ingsmakrosyntagmer likvär

diga enheter. En text med stort antal interjektioner får då motsvarande lägre andel 

men ingsmakrosyntagmer, vilket innebär att ordklassfördelningen påverkar siffrorna för 

meningstyper. För att visa skillnaden i räknesättet återger jag nedan i vänsterspalten 

ett utdrag ur min tabell I (observera att tabeller med romersk siffra står som bilagorJ) 

medan jag i högerspalten räknar varje typs andel av t otalantalet enheter(siffrorna gä1 — 

1 er MO prosa total t): 
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Procenttal enligt tabell I Procenttal, som visar varje 
typs andel av totalantalet 
makrosyntagmer 

IMS 8.11 IMS 7.3 ' 

TMS 8.2 f - 100% TMS 7.4 

MMS 83.6 J (här 99.9« 
> 

M 86.81 

MF 13.2 J 
= 100% 

MF 9.9 

Fb MMS 99. ll Fb MMS 74.6 

Ofb MMS 0.9 / 
= 100% 

Ofb MMS 0.7, 

Rätt MMS 100.01 

Fel MMS 0.0 J 
= 100% 

(här 99.9%) 

Denna skillnad som också gäller olika klassificeringsprinciper, gör att siffror ur de båda 

tabellsystemen inte direkt kan jämföras med varandra (obs också att jag i min tabell in

te skiljer fullbordade/ofullbordade meningar och meningsfragment!). Jag citerar dock i 

fortsättningen siffror ur Eterspråk för att belysa tendenser i materialet. 

Tabell I visar alltså frekvensskillnader mellan texterna vad gäller fördelningen av de 

olika makrosyntagmtyperna. Det bör nu undersökas om man kan urskilja någon genomgående 

tendens i dessa frekvensskillnader. Det framgår omedelbart att Boråstexterna avviker 

från de litterära texterna däri, att de helt saknar TMS och har en i förhållande till 

dessa texter extremt hög f.rekvens av ofullbordade och fel konstruerade men ingsmakrosyn-

tagmer. Samma profil, fast mindre markant, har dialekttexterna. För att pnöva hur fre

kvensen av olika makrosyntagmer rangordnar samtliga texter har jag sammanställt en rang

ordningslista, där texterna graderas efter sin andel a v IMS , TMS och MF. Eftersom siff

rorna för ofullbordade och fel konstruerade makrosyntagmer är extremt låga för alla 

andra texter är Boråstexterna (och i någon mån för dialekttexterna) har jag i nte gjort 

någon rangordningstabell uti från dessa makrosyntagmer. I följande lista har den text 

som har högsta procenttalet för resp makrosyntagm placerats högst på li stan. Denna av

ser att ge svar på följande frågor: 

1 Rangordnar frekvensen av IMS , TMS och MF texterna på samma sätt? 
2 Vilka texter står överst resp nederst på l istan ? 
3 Var placerar sig de autentiska tal texterna i förhållande till dramatexterna? 
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NR i 
rang-
ordn 

RANGORDNING ENLIGT IMS NR i 
rang-
ordn 

RANGORDNING ENLIGT TMS NR i 
rang-
ordn 

RANGORDNING ENLIGT 
MF 

1 20.4 Borås text PR 1 13.1 Shak-övers PR 1 31.1 Börjesson PR 

2 18.4 Hedberg, kom PR 2 11.8 Hedberg, kom PR 2 24.5 Josephson PR 

3 14.4 Björnson-övers PR 3 11.2 Blanche PR 3 21.4 Shak-övers VE 

4 14.2 Strindberg,kom PR 4 10.8 Wijkander PR 4 20.1 Börjesson VE 

5 13.8 Börjesson PR 5 10.7 MO 1 1 1 VE 5 18.6 BJ-örn son-över s PR 

6 11.3 Josephson PR 6 10.3 Shak-övers VE 6 18.4 Shak-övers PR 

7 11.1 Hedberg VE 10.2 Josephson VE 7 17.4 Strindberg,kom PR 

8 10.4 Shak-övers PR 7 1 10.2 Hedberg VE 8 16.4 Hedberg, kom PR 

9 10.2 Bäckström VE 10.2 V Matt i s PR 9 16.2 MO I II PR 

10 9.9 Wijkander PR 8 10.1 Bäckström VE 10 14.4 Josephson VE 

11 9.6 Shak-övers VE 9 8.7 MO 1 1 1 PR 11 14.3 Hedberg VE 

12 9.5 Börjesson VE 10 8.6 Börjesson PR 
12 { 

13.1 Boråstext PR 

13 9.3 Dial text PR 11 8.4 MO 1 PR 
12 { 13.1 MO II PR 

14 9.2 Blanche PR 12 8.3 Strindberg, kom PR 13 ^ 13.0 Blanche PR 

15 9.1 MO III VE 13 8.1 Börjesson VE 
" { 

12.1 Matt is PR 

16 9.0 MO 1 PR 14 7.8 MO 1 1 PR " { 12.1 MO 1 PR 

17 8.6 Josephson VE 15 5.9 Josephson PR 15 11.5 MO 1 11 VE 

18 8.2 Matt i s PR 16 5.5 Björnson-övers PR 16 11.0 Wijkander PR 

19 7.2 MO II PR 17 1.0 Dial text PR 17 10.7 Bäckström VE 

20 7.1 MO III PR 18 0.0 Boråstext PR 18 3.0 Dial text PR 

PR = prosa 

VE = vers 

Det framgår omedelbart att andelen IMS, TMS och MF inte rangordnar texterna på samma sätt. 

Boråstexterna står först i I MS-tabellen (om tveksamhetsînterjektîoner jfr s 44 ), sist i 

motsvarande för TMS och ungefär i mitten i MF-tabellen. Björnson-övers placerar sig högt 

i IMS- och MF-tabellen men lågt i TMS-tabellen. Blanche däremot står som nr 3 i TMS-tabel-

len men som nr 14 resp 13 i de andra tabellerna. Jag skall int e fortsätta exemplifieringen. 

MO hamnar genomgående lågt nere i listorna och så är också fallet med de autentiska tal-

texterna (med undantag av Boråstexternas placering 1 IMS-tabellen). Hedbergs komedi li g

ger genomgående högt och detta kan också sägas om prosan hos Börjesson, Josephson och i 

Shakespeare-övers. I regel är det alltså prosatexter som står högst i tabellerna, men i 

övrigt kan man inte se någon nivågruppering efter linjen prosa-vers. 

En allmän tendens är alltså att MO och de autentiska tal texterna har en relativt låg fre

kvens av IM S, TMS och MF. De andra texterna nyttjar i högre grad dessa makrosyntagmer 

som saknar huvudsatsform. Detta kan utläsas ur följande tabell, där de ej huvudsatsform-

ade makrosyntagmerna IMS, TMS och MF slagits samman i en grupp, vars andel av totalan

talet makrosyntagmer ges. Siffrorna inom parentes anger rangordning (den text som har 

nr 1 har också den största andelen osv): 
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Tabell I 

Andel ej huvudsatsformade Rangordningsnummer 
makrosyntagmer av total
antalet makrosyntagmer 

Avd A 

MO 1 27.4 16 
MO 1 1 26.2 17 
MO II I p rosa 29.5 13 
Hela MO prosa 27.4 
MO II I v ers 28.9 14 

Avd B prosa 

Björnson-övers 34.8 7 
Blanche 30.8 10 
Börjesson 46.5 1 
Josephson 37.5 4 
Mattis 28.3 15 
Shak-övers 37.6 3 
Wl jkander 29.5 13 
Hela B prosa 34.3 

Avd B vers 

Bäckström 28.9 14 
Börjesson 34.2 8 
Hedberg 32.6 9 
Josephson 30.5 11 
Shak-övers 37.0 5 
HELA B vers 32.7 

Avd C 

Hedberg 41.7 2 
Strindberg 36.0 6 

Boråstext 29.7 12 
0 ialekttext 13.0 18 

Jag kan Inte finna att man av siffrorna för IMS, TMS och MF kan dra några generella slut

satser om texternas karaktär. Jag skall d ärför i det följande närmare diskutera vad frek

vensen av dessa makrosyntagmer i dramatexterna kan tänkas innebära. 

3.2.2.1 Interjektionsmakrosyntagmer (IMS) 

I jämförelse med de flesta andra texter har MO en liten andel interjektioner. Minst har 

MO II och MO III pr osa, medan MO I och MO I II v ers har ett par procentenheter mer. Skill

naden mellan de olika akterna i MO-versionerna är påfallande: akterna i MO I har 6.2 

som lägsta och 11.8 som högsta siffra (skillnaden är 5.6), i MO I I 5.3 resp 8.8 (skill

nad 3.5), i MO I II p rosa 5.4 resp 12.7 (skillnad 7.3) samt i MO I II ve rs 5.0 resp 

16.8 (skillnad 11.8). Hela MO prosa har 8.1% IMS. 

När man följer siffrorna för de olika akterna i MO I kan det tyckas som om de avspegla

de akternas karaktär. Den första akten är relativt stramt hållen (8.3), den andra är mer 
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talspråklig (med bl a öl bodsscenen : 9.6), den tredje har stora vardagliga Inslag (11.8), 

den fjärde är präglad av moderns död (6.4) och den femte har starka retoriska inslag 

(6.2). Det förefaller alltså som om ett relativt vardagligt in nehåll ökade andelen IMS 

(jfr fördelningen av negationer i 4.5.1). I en bandinspelning från ett uppförande av 

MO I i Stockholm 1972 har jag noterat att skådespelarna lagt in ytterligare 89, ofta 

fördubblade interjektioner utöver Strindbergs text (som fö i föreställningen skurits 

ned) . Detta skulle tyda på att ett naturligt tal kr äver fler interjektioner än Strind

berg skrivit ut (om Strindbergs strykningar jfr s 118 ). I MO I II v ers akt 4 är dock 

18 av de 107 makrosyntagmerna interjektioner (= 16.8%). Här är språket lyriskt-reto-

riskt färgat: 

OLOF. Sof, o sof; icke skall jag 
Störa dina drömmar! Tag, o tag, 
Heliga sömn, frid på dina vingar, 
Du som allt lisar och plågan betvingar! (344:12 ff) 

Med denna passage kan vi j ämföra följande replikväxling ur MO I, akt 3: 

OLOF. Vet du inte hvem du talar vid? 
BETJENTEN. Nej för all del! 
OLOF. Jag är konungens secretarius! 
BETJENTEN. Nej kors, är det Mäster Olof etc (74:11 ff) 

Båda textproven innehåller två IM S. Tal situationen och ämnet medför dock att stilnivån 

blir hel t oli ka. 

Texterna i avd B p rosa varierar mellan 8.2 och 14.5% IMS (skillnaden är 6.3). Total

siffran är 10.9, och därmed har denna textgrupp den högsta andelen IMS av avd A och 

B. I avd B vers är andelen en procent lägre och påminner om MO I och MO I II v ers. 

Skillnaden mellan högsta och lägsta procenttal i avd B vers är 2.3 Detta inn ebär 

att denna textgrupp är enhetligast i fördelning av IM S. Är IMS-användningen ett 

traditionellt drag i verstext? Med citatet ur MO III vers ovan kan jämföras följande 

ur Börjessons vers, s 18: 

Och när hon lyder, då - o, tunga lott! 
Det nämnessvaghet - ja, af er ett brott. 
Sträng liksom öm var den föräldravi1 ja, 
Som jag var van att lyda. Aokj att skilja etc 

De citat jag ovan har anfört visar att man in te mekaniskt bör räkna antalet interjek

tioner i en dramatisk dialog från 1800-talet utan att ta hänsyn till deras stilnivå. 

IMS-frekvensen ger alltså i nte i sig uppgift om en sådan texts anknytning till tal 

språket (om interjektionernas stil värde se 4.6). 

Det brukar allmänt anses att talspråket innehåller en stor mängd interjektioner. Ce-

derschiöld (s 112) framhåller "Hvilket utomordentligt stort förråd af uttrycksmedel 

talspråket eger uti sina interjektioner" och att skriftspråket "blott i ringa mån" 

använder sådana. Cederschiölds iakttagelse har kvantitativt bekräftats av modern 

talspråksforskning. Denna har visat att interjektioner är särskilt frekventa i infor

mellt tal. Följande siffror (ur Eterspråk I , s 9) belyser detta: 
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föredrag reportage intervjuer formellt samtal informellt samtal 

3.5 2.2 21.6 21.4 38.6 

Två av texterna i avd C har särskilt hög IM S-frekvens, nämligen Hedbergs komedi (18.4) 

och Boråstexterna (20.4 -att märka är då att mina siffror inte direkt kan jämföras med 

Eterspråks, jfr s 35)» Hedbergs interjektioner har utpräglat vardaglig karaktär (jfr 

s 117). Något förvånande är skillnaden mellan Boråstexterna och dialekttexterna (20.4 

resp 9.3%). Jag har därför närmare granskat arten av de interjektioner som ingår i Bo

råstexterna. Det absoluta antalet IMS är 208. Av dessa är dock 73 vad jag vill ka lla 

"tveksamhetsinterjektioner" (ja, jaa, tja, mja^ jfr s 35 ): 

F 1 va har ni tr äffat för utlänningar här i stan 
S 2 ja 

de e åtskilliga genom yrket 

Om man räknar bort dessa "oäkta" interjektioner återstår 135 "äkta", vilket procentu

ellt utgör 14.3, alltså nästan exakt samma andel som Strindbergs komedi (14.2). Orsak

en till sk illnaden mellan taltexterna kan vara att tal situationen i Borås- och dia

lekttexterna in te är densamma: i de senare berättar sagesmännen om konkreta, välkända 

ting i sin hemtrakt eller i sitt liv, deras diktion är säkrare och talet ugörs inte 

i samma utsträckning som i B oråstexterna av svar på frågor utan består ofta av längre 

självständiga partier av berättande art (jfr om MF 3.2.2.3). 

3.2.2.2 Tilltalsmafoosyntagmer (TMS) 

Vi har sett att MO har en låg andel I MS, jämfört med de flesta andra texter i materia

let. MO placerar sig något bättre när det gäller andelen TMS. Variationen mellan versio

nerna är dock stor, så att MO III vers har den största andelen, därefter MO III prosa, 

medan MO I och II har den minsta andelen. Hela MO pros a har e n lägre andel (8.2) 

än avd B prosa (9.7). Avd B vers har nästan samma andel som prosan (9.8) men lägre än 

MO I I I vers (10.7). 

Också mellan de olika akterna i MO-texterna varierar frekvensen. MO I har 6.0 som 

lägsta och 13.1 som högsta andel, MO II 5.9 resp 9.2, MO III prosa 6.4 resp 9.8 och 

MO III vers 7.3 resp 19.6. Jämnast är alltså II och III prosa, medan versen har den 

största variationen. Fördelningen av både IMS och TMS överensstämmer påfallande i II 

och 1 1 I vers. 

Mellan texterna i avd B prosa är skillnaden i TMS-frekvens stor: 5.5 r esp 13.1 (skill

nad 7.6). Mellan verstexterna är de n betydl igt mindre: 8.2 resp 12.8 (skillnad 4.6). 

Det är alltså inte så, att IMS och TMS fördelas lika på de olika texterna, även om 

siffrorna för hela A och hela B nära liknar varandra. I avd B prosa har Björnson

övers 14.5 IMS men bara 5.5 TMS, medan Wijkander har 9.9 resp 10.8. Enhetligast är 

versen i avd B: dels är siffrorna för IMS och TMS identiskt lika för hela avdelningen 

och dels ligger de enskilda texterna betydligt närmare varandra när det gäller fördel

ningen mellan IMS och TMS. I ingen verstext i avd B är skillnaden mellan I MS- och 

TMS-frekvens större än 2.5 (jfr prosans 9.0). Man kan då misstänka att här döljer sig 

ett schablondrag (jfr s 43 om IMS). 
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Markerar en hög frekvens TMS anknytning till tal språket? De två komedierna uppvisar 11.8 

(Hedberg) och 8.3 (Strindberg). Shakespeare-övers överträffar dock Hedberg (13.1). I 

absoluta siffror har Hedberg per 8 000 ord det högsta antalet IM S och TMS tillsammans 

av alla texter. I båda komedierna dominerar IMS klart över TMS, medan det i flera av 

texterna i avd B och i olika akter av MO är tvärtom. I Boråstexterna finns inga ex

empel alls, medan dialekttexterna har 9 (vilket ger procenttalet 1.0). Hedberg har på 

samma ordantal 18 6 st TMS. Det är givetvis omöjligt att i dag avgöra om Hedbergs liv

liga b ruk av TMS verkligen speglar hans samtids språkbruk i just sådana talsituatio

ner som texten ger prov på. Det kan också tänkas att den höga TMS-frekvensen i ko

medin liksom i Shakespeare-övers är en schablon i dramatisk dialog, vars syfte på 

scenen är att för publiken klart markera vem som tilltalas. Här är det svårt - för 

att inte säga meningslöst - att jämföra med TMS i modern talspråksforskning. Alla 

siffror i denna visar att TMS är en marginell företeelse: Eterspråk 1 (s 9) anger 

3.2 som högsta siffra. Skillnaden i talsituation mellan dramadialog och autentisk 
34) 

talspråkstext är här troligen avgörande . 

Jag finner därför att TMS-frekvens lika litet som IMS-frekvens i sig markerar talspråk-

lighet. Här måste man även gran ska vilken typ av TMS det är fråga om. I Strindbergs 

komedi är de fem första TMS följande: 

Söta Mari; hjälp mig litet etc 
Ta hit spegeln, Kristin! 
Tack, små vänner/ 
Bror Larsson, jaa vet du är min vän; 
Ni ä r röd, k. sekter? 

I MO är motsvarande TMS följande: 

Vet du hvad du vill, Olof? 
Olofl Du är född t ill fö rargelse; 
Räck mig din hand, Lars, etc 
Lemna mig ic ke, Lars etc 
Akta dig, min gode man/ 

Det är som synes mest fråga om förnamnstilltal, och åtminstone när det gäller exemplen 

ur komedin kan man knappast hävda annat än att de är fullt rimliga i vardagligt tal

språk. Cederschiöld (s 119) framhåller att "i samtal mellan nära bekanta och i för

troliga bref växla vokativens arter i det oändliga samt innefatta äfven smekord och 

gäckande benämningar". Tilltalsuttryck av det slag Cederschiöld nämner är mycket fre-

kventa i Hedbergs komedi: mamma lillas lilla tjurhufvud, lilla trollslända, Thure 

... käraste min gosse, munsQör näsvis, mutter lilla etc. På ett retoriskt plan står 

de TMS som i avd A och B innebär en sorts omdömen. Följande exempel är h ämtade ur 

MO I: 

Ve dig, Luther, ty en sådan är du (9:26) 
Du, mördare/ (38:33) 
Ni ha r rätt, vördige biskop. (24:11) 
Du går på villovägar, min son.' (56:15) 

De mest retoriska tilltalsuttrycken finner man in te oväntat i vers (här Börjesson): 

Moln, dyra maka, sväfva på din panna (s 14) 
Bedragare/ I dessa räckta vågor, / Bor svalka ej - bo endast mera lågor (s 11) 
0fstränge konung, kan er vredes glöd / Blott mera stegras utaf andras nöd? (s 79) 
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För att få besked om stilnivån i den dramatiska dialogen räcker det alltså int e att blott 

och bart räkna antalet TMS och ställa detta i relation till övriga makrosyntagmer. Ge

nomgången har visat att en sådan statistik bara ger en skenbar överenstämmelse mellan 

texter av olika typ. Här måste också stilnivån på de i texten in gående TMS undersökas 

på samma sätt som i fråga om IM S (jfr 4.7). 

3*2,2,3 Mening s fragment (MF) 

Inte heller i fråga om andelen meningsfragment (MF) placerar sig MO högt på r angord

ningslistan (jfr s 41 ). MO I har 12.1, MO II 1 3.1 och MO II I pr osa 16.2% vilket inne

bär att andelen MF dock stiger för varje prosaversion. Skillnaden mellan akterna är 

stor: MO I har 9.3 som lägsta och 17.7 som högsta siffra (skillnad 8.4), MO II 9«3 

resp 15.4 (skillnad 6.1) och MO III pr osa 12.5 resp 19-9 (skillnad 7.4). Enhetligast 

är alltså MO II, vilket också tycks gälla i fråga om IMS och TMS. När det gällde IMS-

frekvensen försökte jag i MO I undersöka om den följde 1äsuppfattningen för de olika 

akterna (jfr s 42 ). Något som liknar denna överensstämmelse kan jag däremot inte 

finna i fråga om MF-frekvensen, som förefaller helt oberoende av de olika akternas 

karaktär. 

I MO I II v ers har MF-andelen gått ner till 11 .5» vil ket är mindre än i någon av pro

saversionerna. Variationen mellan akterna är stor: första akten har 15.1 och sista 

1.6. Versdialogen i första akten har en anmärkningsvärt talspråklig karaktär: 

BELDENACKE. En herrlig afton/ 
CONFESSOR. Mycket sant Ers Nåde! 
BELDENACKE. Och hvilken prägt ig t rädgård I han! 
CONFESSOR. Gårdar, Ers Nåde, ty vi h a bå de / örtagård, humlagård etc (275:19) 

I de följande akterna av MO I II v ers avtar MF-frekvensen för att nå bottenläget i den 

starkt retoriska femte akten. I M0:s vers tycks MF-frekvensen bättre motsvara in ne

hållets karaktär - om det nu är så att hög MF-frekvens markerar ta 1språklighet. 

Hela MO prosa har 13.2% MF mot 17.3% i avd B prosa. Variationen mellan författar

na är stor i denna textgrupp: Börjesson har hela 31.1, medan Wijkander ligger lägst 

med 11 .0. Avd B vers har den höga andelen 16.2, alltså samma siffra som MO I II pr o

sa. Börjessons vers, som för läsaren ter sig som den mest komplicerade texten, har 

20.1. Liksom i fråga om IMS och TMS framstår MF här som ett oacceptabelt medel att 

mäta talspråksanknytning. Den höga frekvensen i versen kan bl a b ero på meterns 

krav: det går smidigare att forma en versdiktion med ett stort antal MF än med me

ningar. Följande passage är hämtad ur Börjessons vers: 

Moln, dyra maka, sväfva på din panna? 
Ja, ingen himmel utan. Der flög ett. 
Ha! ett af dessa lätta strömoln bara, 
Som följa unga hjer tans morgonrodnad åt. 
Den unga flickans ingen molnfläck tål. 
Blott några ögonblicks fördrag! (s 14) 

Ett stort antal MF i dramatisk dialog är också motiverat av att "den yttre, närvarande 

situationen förklarar så mycket" (Cederschiöld, s 190). Däremot markerar in te före

komsten av MF stilnivån. Här måste man - liksom när det gäller IM S och TMS - ta 
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hänsyn till ordvalet. 

Av texterna i avd C har de båda komedierna bara obetydligt högre andel MF än t ex hela 

avd B vers: Hedberg har 16.4 och Strindberg 17.4 Meningsfragmenten är här av helt an

nat slag än de som ovan citerats ur Börjessons vers. Hos Hedberg står t ex följande: 

PIERRE. Först en liten puss, li lla sötungel (s 63) 
LISETTE. Jo pytt också! I nästa vecka! (s 63) 

Följande citat är ur Strindbergs komedi: 

ARVID. Krier och fläsk hos min söta morbrorl, Jag känner dem! - Kors i Herrans namn, 
vad jag är hungrig! 

PER. Nå, jag gratulerar dig! 
ARVID. Till vad då? 
PER. Till platsen! (s 285) 

Av de två autentiska taltexterna har Boråstexterna 13.1 och dialekttexterna 3.0. Skill

naden torde bero på olika tal situation och ämne (jfr s 44). | undersökningar av mo

dernt talspråk har det visat sig att intervjuer och informella samtal ha r högsta an

delen MF (ur Eterspråk I s 9): 

föredrag reportage intervjuer formellt samtal informellt samtal 

2.3 8.5 11.8 7.9 11.2 

I sådana tal si tua tioner formas frågor och svar i stor utsträckning som MF. I drama

texterna utgör MF vanligen svar på frågor, men de används också i utrop och uppma

ningar, varvid den fragmentariska formen understryker det spontana eller det affekt-

laddade i repliken. Resultatet blir en snabbare puls i replikföringen (förutsatt att 

MF där inte bäddas in i lyriska långrepliker av det slag som citerats ur Börjessons 

vers). Av MO-texterna utnyttjar MO II I v ers minst detta drag med 82 MF på 6 000 ord, 

medan prosan i samma version har 205 MF på 8 000 ord. 

I Svenskan som skriftspråk (s 189 ff) diskuterar Cederschiöld "ordbesparande med-

delelsesätt och den högst betydliga hushållning med ord, som blir möjlig därigenom 

att den yttre, närvarande situationen förklarar så mycket". Enligt Cederschiöld 

återkommer vissa situationer ständigt och ger därför upphov till sta ndardiserade 

ordknappa fraser, t ex Stockholm, tur ooh retur. M en enl igt Cederschiöld är detta 

ett nytt drag i språket: "De äldre af oss minnas ganska väl, att man för en 20-30 

år sedan plägade i detta fall va ra omständligare. Det är de stora kulturländernas, 

särskilt Englands, brådskande lif, som gifvit oss föredömet". Om man jämför tal och 

skrift har enligt Cederschiöld i samtalsspråket "utelämnandet af vissa ord en mycket 

allmännare utbredning". Ellipsen drabbar då "vissa predikatsverb och personliga pro

nomina såsom subjekt". Som exempel nä mns Mera åt högerJ, Så tidigt ute? Om ja' bara 

fick säga dej, alltså frågor och utrop^. 

Sådana fraser som Cederschiöld exemplifierar med är talrika i MO-texterna. De ger i 

allmänhet ett talspråkligt, idiomatiskt intryck. I syntaktiskt avseende representerar 
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de olika typer. Dessa ställs upp I tabell II enligt följande: 

1 Fristående MF utan satsform (dvs utan predikat): Än handklädet då? (55:12) 
2 MF + UH (underordn. huvudsats): En sankt Nikolaus tror jag! (46:15) 
3 MF + bisats: Än nya tron, som han lät mig predika! (109:27) 
4 En eller flera bisatser: Derför att du är den djerfvaste! (6:27) / Om du vill 

erkänna att det föregående var villfarelse, och om du återtager dina yttranden om 
kungen (148:23 ff) (samtliga exempel ur MO I) 

Det bör också här påpekas, att antalet ofullbordade meningsfragment (som är obetydligt) 

Inte framgår av vare sig tabell I eller II, eftersom de räknas samman med de ofull

bordade meningarna (de räknas givetvis med i MF -frekvensen). 

Den största gruppen i tabell II ar fristående MF som saknar satsform. Detta gäller alla 

texter: procenttalen ligger mellan 75.5 och 86.7 (procenttalet för samtliga texter är 

80.3). Bakom procenttalen för de andra typerna ligger så små absoluta tal, att jag inte 

vill dra n ågra slutsatser av dem. Det förefaller dock som om Strindberg i l ikhet med 

Boråstexterna hade något fler exempel p å MF + bisats. 

De fristående meningsfragmenten är verblösa (med något undanta>g). Framför allt har 

kopulan vara (jämte ett personligt pronomen) sparats in (ur MO l) : 

Hvarför så häpen! (17:20) 
Ungdomsmod bara! (21:15) 
Och vederdöparne? Fångna, naturligtvis (71:2) 
Ingen fara med mig! (72:4) 

Genom att de betydelsebi eka formorden stryks vinner uttrycken i pregnans och koncen

tration: två begrepp som bör hållas aktuella när man diskuterar Strindbergs språk. En 

annan typ av verbellips är den där verbet uttalas i frågan men inte i svaret: 

CHRISTINA. Vill ni nå got? 
MODERN. Dig, ingenting! (113:19 ff) 

CHRISTINA. Hvarför han du inte det? 
OLOF. Af samma skäl som du ej förstod mig nyss (MO I 97:11) (här MF + bisats) 

Följande lista exemplifierar en rad vanliga MF-typer: 

1 Substantiv: Kungen! (MO I 143:32) 
2 Adjektiv: Ovärdig? (MO I 140:24) 
3 Nominalfras: En skamlig lögn! (MO I 39:4) 
4 Adverb + substantiv: Alltid kyrkan! (MO II 1 75:28) 
5 Preposi tionsfras: Med staten! (MO I 84:11) 
6 Adverb: Ned med honom! (MO I 102:2) / Förgäfves! (MO II 1 92:20) 
7 Pronomen: Intet annat! (MO I 25:4) 

Listan kan givetvis förlängas. Man bör observera att korta MF i texten ger samma effekt 

som IM S och TMS: de avslutas i allmänhet med utropstecken och bidrar genom sin koncen

trerade form till den dramatiska rörligheten och uttrycksladdningen. 

Ibland består meningsfragmentet av en icke-satsformad sekvens plus en underordnad hu

vudsats eller - oftare - en bisats. Den förra typen, MF + UH, kan se ut så här: 
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En sankt Nikolaus tror jag ! (MO I 46:15) 

Betydligt vanligare är kombinationen MF + bisats (er). Här finns i verkligheten en rad 

olika kombinationer. Den enklaste består av bara ett MF + en bisats: 

Alldeles tvertom, fastän jag uttryckte mig litet besynnerligt! (MO I 69:18) 

Men bisatsen kan också följas av ytterligare en bisats: 

Äter en själ, som trott, att man rör / Träbilders hjertan med ädla stenar (MO III 3 03:26) 

Komplicerade kombinationer av denna typ finns inte hos Strindberg. Undantagsvis kan 
12 2 3 4 1 1 1 hos andra författare förekomma följande: MF + b b b b b b b b (Josephson, vers), 

1 2 3 medan Boråstexterna har ett exempel: MF + b b b . 

Ett MF kan också bestå av en eller av flera bisatser^. De ensamma bisatserna är van

ligen villkors- eller att-satser: 

Men att röfva ett helt folk på dess tro (MO I 5:24) 
Att hon går i kyrkan! (MO I 40:29) 
Om jag ber dig! (MO I 104:31) 
Om du skulle ha rätt, Gerdt! (MO I 138:4) 

Men också andra förekommer: 

Der du är, Olof (MO I I 244:34) 
Derför att kungen bjuder etc (MO I II 336:30) 

I följande MF ingår två eller flera bisatser, som antingen är sam- eller underordnade: 

1 2 
Om du vill e rkänna att det föregående var villfarelse (MO I 148:23, schema b b ) 

1 2 1 
Att du är tvungen, då Du sagt att det är Din skyldighet! (MO II 208:5, b b b ) 

I något fall förekommer också inskott i fristående bisats. 

Ibland kan en mening delas upp, antingen på t vå personer eller så att samma person 

uttalar den men med avbrott av annans replik. Denna företeelse diskuteras i manualen 

under rubriken Segmentering vid replikövergångar (s 37 ff), som anför bl a följande 

exempel : 

A: de här e qu 
B: ja just de 
A: väldit intressant 
A: å då kan ju nån utav oss som har dom stora ämnena 
B: hoppa in ja 

Manualen räknar med olika typer av sådana replikbindningar. I enlighet med manualen 

slår jag aldrig samman sådana replikfragment till en enda mening (jfr s 34 ). Tekni

ken nyttjas i någon mån av Strindberg och även av andra författare och innebär en an

knytning till tal språket. I MO I har jag funnit 13 ställen, där detta förekommer: 



50 

MÅNS. Efter hvad som tilldragit sig ... hm! (= MF) 
BRASK: Torde vidare utläggningar vara öfverflödlga! {-26:12 ff) 

OLOF. Och sedan? (• MF) 
GUSTAV. Få de rymma! (91:32 ff) 

Efter ett avbrott fortsätter adelsmannen sîn replik I följande: 

ADELSMANNEN, och eger konungen sätta dem före, - - (• ofullbordad mening) 
OLOF. Det hör inte hi ti 
ADELSMANNEN. Huru my oket de deraf skola behålla etc (133:10) (= MF) 

Också MO II h ar 13 exempel på sådana replikbindningar, medan MO II I ba ra har 3. En del 

av dessa repliker skapar en dramatisk spänning genom att i snabb följd hakas i varand

ra. Några är exempel på skenbart ofullbordad mening (jfr s 36 ). 

När det gäller MF kan man finna ett relativt stort antal ändringar i MO-materialet. 

Detta är en ändringstyp som markant skiljer sig från typen paratax/hypotax, som i 

stort sett förblir oförändrad. 

I MO I finner man dock inte så många exempel. I K (55:32) heter det: 

Embetet si ! » 

där den tryckta texten har en fullständig mening: 

Vi h ar våra bruk här si. 

Det talspråk!igt el 1î pt i s ka 

Hvad är det om? (73:17) 

har î K först hetat: 

Hvad kan det då vara, som är så angeläget? 

Något fler är varianterna i MO 11 : s manuskript. På 8 ställen skiljer sig den tryckta 

texten från dem. Några exempel : 

AM: Icke skyldig! tryckt text: Han är icke skyldig! (252:11) 
AM: Så måste det slutas[tryckt text: Sådan början sådant slut!(261:6) 
AM: Du är lika vild ännu som förr! tryckt text: Ännu lika vild! (159:31) 

På 11 s tällen har ett MF i MO I ersatts med fullständig sats i MO II, t ex: 

10:2 Ned med honom! 164:10 Tag ned honom! 
17:20 Hvarför så häpen! 171:13 Hvarför blir du så förskräckt? 

I 8 fall g år ändringen dock i motsatt riktning. 

Också i MO III har ändringar företagits i båda riktningarna, t ex 

4 M: Hvem då för? tryckt text: Hvem läser han för? (307:20) 
4 Af: Det är bödeln som redan är ute och åker! tryckt text: Bödeln ute och åker så tid

igt! (3^9:6) 
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Vid omarbetningen från MO II t ill II I h ar en växling uppstått i 11 f all: 8 har resulte

rat i MF och 3 i fullständig sats, t ex 

Hvad skall jag offra? (219:32) Hvad? Hvem? (328:27) 
Ja för mig härifrån, hem till oss (246:24) Ja härifrån, hem till oss! (350:7) 

Strindberg har alltså int e konsekvent föredragit den ena eller andra typen. Man får snar

are den uppfattningen att han mer vägt uttryckets naturlighet och rytm i det enskilda 

fallet än följt någon grammatisk princip^. 

3. 2. 2.4 O ful Ibordade mening smakr o syntagmer ( 0 f b ) 

Eftersom jag som ofullbordade men ingsmakrosyntagmer bara räknar de semantiskt och 

syntaktiskt ofullbordade och därmed bo rtser från de "avbrott" som beror på Inter

punktionen (jfr s 36), blir siffrorna för ofullbordad men ingsmakrosyntagm mycket små 

för den dramatiska dialogen (de kan knappt förvandlas i procent). I hela MO prosa 

uppgår typen till 64 fall (- 0.9) och i avd B p rosa till 96 (= 1.7%). De är alltså 

betydligt färre hos Strindberg än hos de andra författarna tillsammans. Om man tar hän

syn till te xtmängden har MO II fler avbrott än MO I och MO I II v ers dubbelt så många 

som MO II I pr osa. Avd B vers har markant färre avbrott än avd B p rosa. Av alla drama

texter har Wijkander de flesta exemplen (därnäst följd av Josephsons prosa). Följ

ande repliker är hämtade ur Wijkanders Lucidor: 

COLUMBUS. Hvad! Du skulle ha vågat ... Du har då förklarat dig? Du har ... (s 18) 
JOHAN. Så sannt jag lefver, är icke hvart eviga ord så som jag hört det. 

För öfrig t har jag sc elf sett ... 
STORM (häftigt). Hvad har du sett? (s 12) 
COLUMBUS (slutet av replik). Han skall dölja dig i sin prestgård vid Husby kloster, 

ti lidess nåd blifvit utverkad eller till dess ... 
LUCIDOR. Domen blir fastställd ... Jag förstår ... 
COLUMBUS. Ja, och då ... 
LUCIDOR. Då? 
MAGDALENA. Följer dig Magdalena ... (s 29) 

Denna text innehåller som synes både "äkta" och "oäkta" avbrott. Det är troligt att 

avbrotten bidrar till att dialogen blir rörligare. Men in nebär de ett närmande till 

talspråket? Följande citat är hämtat ur Bäckströms vers: 

BLIDA. Jag springer. Och jag säger / Att syster Astrid ber, och då de vänta 
/ så gerna alla. Söla ej, ty annars ... etc 

MOSSAMOR. Men h varför beder hon så länge? - Kan hon ha så mycket att (s 154) 

Stildraget understryker i båda citaten ett affekttillstånd. Läsaren uppfattar lätt av

brotten som ett retoriskt drag, därför att hela situationen är teatralisk. Det kan 

f ö noteras att Josephson har 8 avbrott på 6 000 ord vers men 17 på 3 000 ord prosa. 

Ofullbordad mening är ett gammalt retoriskt stilmedel ("aposiopes", "avbrott"). 

Cederschiöld (s 201 ff) konstaterar att företeelsen är känd från både talspråk, 
•3 O \ 

"vitter prosa och poesi" . I den senare textarten visar stilmedlet olika känsloyttringar: 

glädje, vrede, förtjusning, djup rörelse osv. Men Cederschiöld säger också att ta

laren kan göra avbrott utan att någon stark känsla är anledningen: han kan vara 

rädd att stöta åhöraren, han kan tveka om det rätta ordet etc. Detta utmärker framför 
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allt talspråket. Förmodligen insåg Cederschiöld att autentiskt tal också kan bli avbrutet 

t ex av yttre störningar, av att någon faller personen i talet eller av att talaren är i 

affekt. 

Det ojämförligt största antalet avbrott i mitt material står som väntat Boråstexterna 

för med Sk exempel p å 8 000 ord. Ingen annan text kommer ens i närheten av denna siffra: 

dialekttexterna har 25 och Hedbergs komedi 26, medan Strindbergs komedi nöjer sig med 

18. Av dramatexterna uppnår Björnson-övers 21 exempel (textmängden är ca 6 800 ord mot 

de andras 8 000). 

Ofullbordad mening är enligt Eterspråks siffror inte särskilt frekvent i modernt tal

språk: 

föredrag reportage intervjuer formellt samtal informellt samtal 

0.9 0 5.7 k.2 5.0 

Att märka är då att inte s k ansatser till me ningar är medräknade i dessa siffror (de har 

klassificerats som fel konstruerade), vilket förklarar skillnaden mot mina siffror för Bo

råstexterna. Det är här alltså inte möjligt att göra en rättvisande jämförelse med E ter

språks siffror. 

Vi h ar ovan sett hur avbrott används i text av utpräglat retorisk karaktär (Wijkander 

och Bäckström). Jag skall nu b elysa hur avbrotten fungerar i andra texter och börjar 

med MO. I följande exempel är avbrottet sakligt och psykologiskt motiverat i scenanvis

ningen. Detta ger enligt min mening en realistisk (talspråklig) effekt: 

ADELSMANNEN. Reformationen? Hvad är det för slag? Det ordet finns inte i de här pappe
ren - - - Låt se, kanske ni menar det här 

l e t a r  m e d  f i n g r e t  
- om evangelierna - jo! "evangelium skal lete (MO Ii 228:28 ff) 

På ett annat ställe finner man avbrott i replikväxlingen mellan modern och Olof, där mo

derns tveksamhet och rädsla att stöta målas i avbrotten: 

MODREN (slutet av lång replik), broder Mårten gör en färd till de n heliga 
fadren och utverkar förlåtelse för Dig - om Du endast -

OLOF. Om 
MODREN. Om Du återtar Dina irrläror - och underskrifver detta och ... (MO II 217:19 ff) 

Avbrott kan också förekomma därför att den andra samtalspartnern är otålig eller upp

bragt. Så avbryter Gustav Vasa på sitt karakteristiska sätt: 

GUSTAF. Och derför vägren I göra Gudstjenstl Guds död! 
BRASK. Ers nåde torde besinna ... 
GUSTAF. Biskop Måns! Svara! 

GUSTAF. Man kufvar icke andarne med svärd! Betänken det, herrar biskopar! 
BRASK. Kyrkan har aldrig - - -
GUSTAF. Ja, inte med nycklar heller! etc (MO I 23:22 ff) 

Ett avbrott kan bero på rädsla. Denna replikväxling är hämtad från samma scen som före

gående: 
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GUSTAF. Biskop Brask torde vara tyst, eller också aflägsna sig, då jag talar enskildt 
vid biskop Måns - - enskildt!- - Tala ut, herr Måns! 

MÅNS. Jag kan inte se annat - - - än - efter som hans högvördighet 
biskop Brask - - -

Försiktighet och försynthet kan man finna i följande scen: 

OLOF. Var god och lemna mig, min vän! 
KYRKVAKTAREN. Ska1 jag gå min väg? Jag brukar annars ... (MO I 55:18) 

Att denna tolkning är riktig visas av kyrkvaktarens ursäktande: 

Ja, gudbevars, ber om ursäkt! Vi h ar våra bruk här si. 

Dessa exempel på avbrott som jag här citerat ur MO tycks mig psykologiskt och sakligt 

motiverade i kontexten och inte betingade av retorisk tradition. 

Avbrotten har in te tillkommit spontant hos Strindberg. Detta framgår av ändringar 

och varianter. I MO I (58:27) står: 

din välmening tackar jag dig för, men - -

K och Ak fortsätter: jag står inte ut! I MO i I har jag funnit 7 sådana ställen. 

Ett exempel : 

Tryokt text: Detta hufvud, som kan bära så stora tankar - - - - AM fortsätter: tål int e vid 

en blomma! (209:24) 

Ändringarna från MO I till MO II är av fyra olika typer, om man också medtar "oäkta" 

avbrott: 

1 äkta avbrott i I / ej avbrott i I I: din välmening tackar jag dig för, 
men - - (58:27). Detta har i II b ytts mot: 0 din kärlek är stor - men 
icke på detta sättet! (187:5) - 3 fall 

2 oäkta avbrott i I / ej avbrott i I I: Vid servus servi servorum Må ns Sommar!... 
(20:2*0 11: Servus servi servorum; Hans Brask! (173:32) » 5 fall 

3 ej avbrott i I / äkta avbrott i I I: Låt mig då få veta hvad det är frågan om! 
(60:18) II: Jag måste veta - -! (189:6) • 2 fall 

4 ej avbrott i I / oäkta avbrott i I I: Min far ville det! (61:2) ll:Min far vill 
det ej - (189:24) = 15 fall 

Detta är ju till st ora delar en fråga om bruk av skiljetecken, men rimligtvis har 

Strindberg på detta sätt avsett att ge en replik karaktären av ofullbordad. Jag 

berör detta närmare i avsnittet om interpunktion och stackatostil (3.5.2). 

Varianterna i MO I I I : s material är få. Av de 6 fall jag funnit har 4 lett till att 

avbrottet övergetts i den tryckta texten. Om man jämför MO II och MO I II v isar det 

sig att samtliga fall av äkta och oäkta avbrott i I I h ar avlägsnats i 1 11(17 oäkta 

och 5 äkta avbrott), t ex: 

Var god och läs upp den punkten som handlar om den nya tron, om reformationen -
(228:25) III: Läs upp den punkten som handlar om romerska lärans afskaffande! 
(334:12). 
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39) 
En text; vars avbrott är intressanta att studera,är Björnson-övers . I den lägger man 

bl a märke till t ekniken att i långa repliker eller monologer lägga i n tveksamhetsav

brott, som ger dem en mer naturlig prägel, även om stil läge och ordval i övrigt inte 

ger detta intryck: 

ÖYSTEIN (allena). Sådana äro de alla: vanan är deras egentliga herre, och 
h v a r k e n  S v e r r e  e l l e r  M a g n u s  -  d e n  v ä n s ä l l a  k u n g e n . . .  
hm! ja, der ha vi det! Han gör hvarken godt eller ondt etc (s 11) 

Kursiveringen i texten är förmodligen en signal t ill skådespelaren att retardera 

tempot. Samma blandning av litterärt ordval och tal språks imi tat ion kan man läsa i följ

ande: 

EI NDR IDE Klokare plan har jag aldrig hört! ... Men ... hm ... hm ... 10 man, 
sa1 du? ... Jag tänker det blifver något för ... 

ÖYSTEIN För många, menar du ... 

Det kanske märkli gaste exemplet i Björnsontexten är en lång monolog på en dryg sida 

(397 ord), där det på tre ställen finnsavbrott i form av interjektionen ja, men in te 

i dess semantiska egenskap av interjektion utan av tveksamhetsinterjektion. Detta drag 

har jag f ö bara funnit i MO. 

Avbrottet kan också måla förvirring och som i följande repliker bidra till den psykolo

giska belysningen av förhållandet mellan man och kvinna: 

INGA (för sig) Helige Olof! Hvad var det jag sade? Jag måste tala till 
honom ig en ... men jag finner icke ord ... jag ... (till Öystein) Säg 
något du! etc (s 14 ff) 

INGA Halvard! 
HALVARD (tar ett steg mot henne) Hvad är det, du ville säga? 
INGA Säga? Jag ville säga ... etc 
HALVARD Godt, Inga, godt! så jag ... så ... så ... godt! ... ja så, jag har 

d e t !  

De naturligaste avbrotten har enligt min mening Hedberg åstadkommit i sin komedi. 

Tal språkligt och verdagsrea1 i stiskt klingar följande replikväxling, där I da måste 

förklara varför hon har blivit svart om munnen (efter en kyss): 

IDA (förvirrad) Nej, mamma ... jag ... etc 
Jo, han kom utan att jag märkte det, och så ... och så ... 

GUSTAFVA (otåligt) Nå, så? 
IDA Jo, då var det så ... att ... då så ... (s 5) 

En stor mängd avbrott i en dramatisk dialog skulle förmodligen bli tröttsam för publik

en. Vi h ar dock sett att tekniken kan göra effekt, när den används med psykologisk in

sikt och med urskillning. 

3.2.2,5 Felkonstruerade meningsmakposyntagmev (Fel) 

En avgörande skillnad mellan å ena sidan texterna i avd A, B och C komedier och å 

andra sidan de autenti ska tal texterna är att de senare har ett stort inslag av fel 

konstruktioner: meningsbyggnadsfel, syntaktiska fel osv. På 8 000 ord har Borås

texterna 96 och dialekttexterna 46 fel konstruktioner (om mina klassificeringsprinciper 
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se s 37 ). Utom att Boråstexternas fel konstruktioner är dubbelt så många som dialekt

texternas förefaller de också att vara av "grövre" slag. Skillnader mellan de båda 

tal texterna har också framgått i samband med de andra makrosyntagmtyperna. Förklar

ingen ligger, som jag tidigare antytt, i skillnaden i fråga om talsituation, ämne 

och personurval. 

I tabell I kan man emellertid finna att även dramatexterna har felkonstruktioner. De 

är dock försvinnande få: av MO-texterna är det bara MO I som enligt min tabell ha r 

två felkonstruktioner. Det bör dock genast sägas att dessa tillfredsställer mycket 

små anspråk på felkonstruktion och att de snarare är exempel på en oregelbundenhet 

i meningsbyggnaden som antingen är avsiktlig eller - kanske troligare - beror på 

slarv: 

WINDRANK, hjerta det har jag, ta' mig fan. Kom en stackare ooh säg att 
han är hungrig, och jag ska1 ta skjortan af mig! (36:30) 

OLOF. Om min far verkligen hedrade dig med sin bekantskap, det är mögligt, 
men att han vid sin död ins atte dig i fars ställe, det tror jag 
inte (7^:25 ff) 

Avd B prosa har 17 "felkonstruktioner". Av dessa står Björnson-övers för 7. Följan

de replik påminner om stackatosti len i MO 11 (märk Interpunktionen»avbrotten och 

pauserna): 

INGA. Men då det icke kan bl ifva så ... och jag skall väl ja på nytt ... så 
fastän jag ... är förskjuten *.. fastän han vill dö ... så ... fromma, 
blida Sancta Sunniva! Jag kan ej annat: etc (s. Â6) 

Det är tveksamt om sådana fall alls bör bedömas som felkonstruktioner. Att författ

aren - översättaren har velat imitera talspråk är dock uppenbart. 

Avd B vers har bara 3 exempel på sådana oregelbundenheter. Med all säkerhet har sam

tida bedömare uppfattat sådana företeelser som rena felaktigheter från författarens 

sida, särskilt i vers. Inte heller komedi texterna har mer än något enstaka exempel 

på oregelbunden meningsbyggnad. Det är möjligt att författarna inte ens hade upp

täckt möjligheten att på detta sätt skapa en mer realistisk dialog. De har framför 

allt drivits av kravet och ambitionen att skriva ett felfritt språk, som skulle bli 

godkänt av den granskande teaterledningen. Det bör dessutom påpekas att dramerna 

också var avsedda att läsas av allmänheten och alltså måste rätta sig efter skrift

språksnormen i detta avseende. Författarna har dock haft möjlighet att i någon mån 

efterbilda oregelbundenheter i naturligt tal g enom att tillgripa den s k stackato-

stilen (se 3.5.2). I stället för att göra en felkonstruktion inom makrosyntagmen 

har man kunnat rada makrosyntagmer av skiftande slag (t ex huvudsatser och menings

fragment) efter varandra utan relationsord och utan den i skriftspråket gängse lo

giska och grammat i ska bindningen. 

Detta är alltså den punkt, där fingerad tal text och autentisk tal text fungerar efter 

helt skilda mönster och förutsättningar. Att skriva som man talar, med talspråkets 

korrigeringar, omtagningar, tveksamhetsljud, felkonstruktioner och anakoluter, har 

det aldrig på allvar varit tal om i dessa dramatexter. Detta skall hel ler inte be
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klagas, eftersom en dramat i sk dialog måste ha en effektiv och slagkraftig utform

ning, fjärran från talspråkets ordrika pratighet och ologiska vindlingar. Trots 

att Strindberg i företalet till Fröken Julie (1888) deklarerade att en naturalis

tisk dialog inte fick vara för arrangerad i språkligt och innehållsligt avseende, 

föll h an inte själv offer för frestelsen att i någon större utsträckning in föra 

denna teknik î sina senare dramer. Däremot fick det oregelbundna ett större ut

rymme i de sista skådespelen. I Riksföreståndaren (1909) har jag funnit in te 

mindre än 29 meningar som jag vill b eteckna som tal språkligt oregelbundna. Teknik-
40) 

en är förmodligen förberedd redan i Kammarspelen 

Härmed har jag kommit till slutet av det avsnitt, där jag har prövat metoder, som 

används vid nutida tal syntaxforskning, på dramatisk dialog från 1800-talet. Meto

den har modifierats med hänsyn till be skaffenheten av mitt material. Resultatet 

har visat att den dåtida dramatiska dialogen - och det torde också gälla sådan av 

nyare datum - är skriven med så speciella syften och förutsättningar, att de strikt 

formella kategorier som modernt talspråk sorteras in i , måste kompletteras med syn-
41 ) 

punkter på ordförrådets stilkaraktär och funktion i texten . Till detta bör läg

gas skillnaden i tid: mellan de fingerade taltexterna och de autentiska har förflu-

tit hundra år. 

3.3 Meningens hierarkiska struktur 

I min översikt av svensk meningsbyggnadsforskning (se 3.1) har jag påpekat att dess 

syfte varit att fastställa texternas komplexitet. En enkel tex t har varit den, där 

parataxen dominerar eller där meningarna är korta. 

Det finns många uttalanden om att det enkla berättarspråket och det muntliga folkliga 

språket är övervägande parataktiskt. Därom vittnar Seip för norskans del (jfr 3.1), 

och enligt P Skautrup (Ili 1953, s 230 ff) är så fallet även i danskan. I Sverige 

har Cederschiöld (s 155) påpekat att "det lediga samtalsspråket tål ej långa meningar. 

Med en hufvudsats förenar det sällan mer än en enda bisats, och det använder mycket 

ofta samordnade hufvudsatser". E Wessen säger i Grundlinjer till h istorisk syntax 

(1965, s 230): "Motsatsen till den parataktiska satsföljden med enkla huvudsatser, 

som är utmärkande särskilt för folklig berättelse, är den logiskt uppbyggda perio

den". G Holm konstaterar i Epoker och prosastilar (s 12 ff) att stilforskare länge 

spekulerat i skillnaderna mellan skriftspråk och talspråk men att man inte statistiskt 

kunnat belägga de allmänna intrycken. Holm menar att dialekttexter är utpräglat para

taktiska, med nästan bara huvudsatser. Han nämner också vilka bisatstyper som före

kommer i talspråk och vilka som är utpräglat skriftspråkliga. Framställningen byg

ger till stora delar på Heumans meningsbyggnadsundersökning (jfr 3.1). 

I min undersökning av meningsstrukturen i Avd A, B och C redovisar jag först antalet 

satser i meningarna, vilket ger ett grovt mått på dessas komplexitetsgrad (tabell I II). 

Därefter följer frekvenssiffror för de underordnade satserna med avseende på underord

ningsgrad och position i meningar (tabell V). Också satsförkortningar ingår i gransk-
hl) 

ningen . 
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3. 3.1 Sat8antal 

Tabell III visar satsantal î meningarna (om principerna för satsräkning jfr s 31 ). 

En ensatsmening är alltid en fristående huvudsats. I andra meningar kombineras hu

vudsatsen med en eller flera underordnade satser. Satsantal i meningar utgör i många 

undersökningar ett mått på meningsbyggnadens komplexitet. Den enklaste meningsbygg

naden har då den text som har de flesta fri stående huvudsatserna. Första akten av 

MO I har 78.3% sådana, medan de andra akterna har en något lägre andel - akt 5 

rentav bara 66.7. Hela MO I har 75% fristående huvudsatser av alla meningar. I 

MO II stiger andelen: akt 2 har 80.6 och hela versionen 78%, alltså tre procenten

heter högre än MO I. Den högsta andelen har MO I II pr osa, 78.6%, med 82.8 i akterna 

1 och 4. Mellan prosa och vers i MO råder dock en stor skillnad, då versens andel 

fristående huvudsatser inte är högre än 66.3. Man bör också lägga märke till att 

sista akten i varje MO-text har den lägsta andelen fristående huvudsatser av alla 

akter (jfr 3.6 om menings- och repliklängd). 

Enligt Strindbergs egna uppgifter har Björnsons enaktare med sin korthuggna stil på

verkat hans egen dialog (jfr 1.2.2). Man hade då väntat sig att denna text haft en 

mycket hög andel fristående huvudsatser. I avd B prosa är Björnson-övers dock den 

text som har den minsta andelen sådana meningar. Josephsons andel (79*9) överträffar 

Strindbergs. Hela avd B prosa har 70.9, vilket är lägre än 78.6 för hela MO prosa. 

Av författarna i avd B vers ligger Josephson också högst (72.0). Bäckström har den 

lägsta andelen, medan hela textgruppen har 67.2. Detta är dock inte någon större 

skillnad gentemot prosan. 

Man väntar sig nu - med utgångspunkt från de ovan citerade uttalandena om talspråk

ets parataktiska karaktär - att texterna i avd C skall häv da sig väl gentemot text

erna i avd A och B och helst överträffa dessa. Hedbergs komedi h ar 72.6 och Strind

bergs 78.2. Strindberg har alltså ungefär samma andel i sin komedi som i MO I I och 

III pr osa. Boråstexterna har dock bara 55.0 och dialekttexterna 60.7, vilket är lägst 

av alla textgrupper och inte ger den väntade rangordningen. 

Med utgångspunkt från Cederschiölds uttalande att talspråket föredrar att inte kopp

la mer än en bisats till en huvudsats har jag i tabell I V visat procentsiffran för 

fristående huvudsats och huvudsats med en bisats sammanslagna. Samtliga litterära 

texter har över 90%, vissa tom över 95%. Skillnaden mellan prosa och vers är inte 

så stor som väntat, även om versen i både avd A och B har lägre andel än prosan. 

Josephsons prosa har av alla texter den högsta andelen: 97.^, tätt följd av Strind

bergs komedi (96.9). Akt k i MO III prosa har 98.1, vilket ju ligger nära 100%. Dock 

ligger dialekttexterna obetydligt högre än avd B vers, medan Boråstexterna har den 

minsta andelen av samtliga texter: 86.7. Rangordningsproblemet är alltså fortfarande 

inte löst. 

En förklaring som ligger nära till han ds är att texterna i avd A och B är så hårt 

stiliserade, att de har fått en i förhållande till autentiskt talspråk överdrivet 
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hög andel par ataktiska meningar. En annan förklaring kunde vara att arten av de huvud-, 

satser som registreras i tabellerna avviker mellan textgrupperna. I 3.4 framgår det 

(tabell VII) att de litterära texterna har ett stort Inslag av Imperativer. Största 

andelen Imperativer har verstexterna: av samtliga huvudsatser i avd B vers är 18.7% 

Imperatlvlska och I MO II I ve rs 17.2. Andelen är lägre I prosatexterna (variatio

nen mellan de enskilda texterna är dock stor). Boråstexterna har i nga imperativer 

alls, medan dialekttexterna har ett mindre antal. Jag har därför gjort ytterligare 

en beräkning av andelen huvudsats + huvudsats med en underordnad sats, där samtliga 

Imperativer tagits bort (tabell IV). Man får då en annan graderlng av texterna. Högs

ta andelen har dialekttexterna, tätt följda av Boråstexterna och Strindbergs komedi. 

Därnäst kommer Hedbergs komedi och MO prosa. Avd B p rosa ligger dock ytterst nära 

MO pr osa. Sist kommer verstexterna: MO I I I vers med 77.1 och avd B vers med 73.3« 

Denna graderlng förefaller att bättre överensstämma méd 1 äsintrycket. 

Siffrorna för meningar som har en huvudsats plus två ellerflera unde rordnade satser 

är därför låga för samtliga textgrupper. MO prosa har dock något lägre andel kom bi

nationer med tre satser än avd B p rosa (3.3 resp k.2% - de absoluta siffrorna är 

dock nästan Identiska). Likaså har MO I II ve rs högre andel såd ana meningar än MO 

prosa. Avd B vers har den högsta andelen av textgrupperna A och B. Boråstexterna 

har dock samma andel och dialekttexterna 10%. I gruppen huvudsats plus minst fem un

derordnade satser har vissa texter Inga exempel alls (MO III pr osa och vers, hela 

avd C), medan de andra har ytterst få(dessa redovisas på s 64 ff) 

Satsantalet per mening har alltså visat att den dramatiska dialogen I avd A, B och 

C har en relativt enkel meningsbyggnad. 

3.3.2 Underordnade satser 

Tabell V visar antal och andel framför- och efterställda bisatser i olika underord

ningsgrader jämte inskjutna bisatser. Vidare kan man utläsa antalet huvudsats inskott, 

underordnade huvudsatser och bisatsersättande konstruktioner. Tabellen visar dock 

långtifrån den mångskiftande uppsättningen av olika satskombinationer i texterna. 

För att ge en antydan om denna har jag räknat de kombinationer som nyttjats enbart 

i MO I och MO II. De är inte färre än 55. I hela mitt material finns förmodligen ett 

hundratal kombinat lons typer. Som prov återger jag några formler för kombinationer 

där framförställd bisats ingår. Underordningsgrad 1 betecknas med siffran 1 osv. När 

det gäller inskott betecknar jag Inte fortsättningssekvensen efter inskottet: alltså 

in t e  E (b) H utan  ba ra  B (b): b'  H, b'b '  H, b 1  b 2  H, b'b 2 b 3  H, b 'b 2 b V H,b' H b', 
b 1  H(b), b'b 1  H b 1, b'b 1  H b'(b), b'b 2  H b', b'b 2(b) H b', b' H b'b 2b 3, b'b 2  H b'b 2b 2   

1 12 och b (H) H b (b) (b b ) b. En detaljredovisning av alla satskombinationer kan därför 

knappast bli överskådlig (jfr s 27 ). I mitt förenklade system framgår hela antalet 

underordningar och positioner I förhållande till huv udsatsen men inte individuella 

meni ngar. 

Jag skall förklara tabellkonstruktionen genom att kommentera siffrorna för MO I, akt 

2. Enligt tabell II I h ar denna akt 165 meningar som består av huvudsats plus en under
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ordnad sats (jag räknar också huvudsats inskott som underordnad sats). De underordnade 

satserna i denna grupp är följande: 

Efterstäl1d bisats Hb 127 st 11M 
Framförställd bisats b H 13 7*9 
Inskjuten bisats H(b) 5 3.0 
Underordnad huvudsats H + UH/UH + H 19 11.5 
Inskjuten huvudsats H(#) 1 0.6 

Efterställd bisats är alltså klart dominerande, och detta gäller alla textgrupper. 

Siffrorna i tabell V för olika underordningsgrader får inte tolkas så, att t ex 

varje efterställd bisats i grad 1 alltid in går i kombinationen H b^. I siffrorna in-

qår alla förekomster av efterställd bisats i grad 1, alltså även b^ i kombinationer 
1 1 1  1 2  3  som H b b b och H b b b osv. Det är skenbart lätt att genom subtraktion räkna fram 

enbart kombinationen Hb ur tabellen. Eftersom ovannämnda akt har 156 st efterställda b , 
2 3 2 3 18 s t  b och  2 s t  b , kan man från siffran för b dra siffran för b , vilket blir 16, och  

1 2 sedan från siffran för b dra siffran för b , vilket blir 140. Denna siffra ligger vis

serligen nära den verkliga för H b (127 st enligt ovan), men den innehåller också fall 

a v  s a m o r d n a d e  b ^  ,  t  e x  H  b V .  

Jag kommer nu att i tur och ordning kommentera siffrorna för bisatser och börjar med 

de framför- och efterställda. Framförställd bisats i grad 1 har i jämförelse med efter

ställd i samma underordningsgrad en blygsam frekvens. Olika språkmän har framhållit att 

talspråk och ledigt språk föredrar efterställd bisats. Dock kan tidsbisatser, villkors-
Zi3) 

bisatser och att-satser också i talspråket stå initiait . Fördelningen i MO-texterna 

ligger omkring 10%, medan avd B prosa har 16.9 och avd B vers ]k.k. Hedbergs komedi har 

13.8 men Strindbergs bara hälften: 6.8. Mellan Borås- och dialekttexterna är skillna

den stor: de förra har 7-9 och de senare 13.1. För att få en förklaring till skillna

den kompletterar jag undersökningen med en granskning av vilka bisatsarter som pla

cerats initiait. Jag begränsar genomgången till tids- och villkorsbisatser i kombina

tionen b^ H (tabel1 VI). 

På grund av att vissa texter har ytterst få belägg är det inte alldeles lätt att göra 

en jämförelse mellan texterna (Börjessons prosa har t ex bara 9 b' H mot 52 i MO I, 

vilket gör det svårt att räkna i procent). Det framgår dock att MO prosa har mindre 

andel tid s- och v i 11korsbi satser i kombinationen b H än MO vers. Avd B prosa har 

83.0 och avd B vers 67.7« Kome dierna har en hög andel: i Strindbergs komedi är bara 

2 av 78 bisatser av annan typ. I Boråstexterna är ungerär hälften av bisatserna rela

tiva, medan dialekttexterna påminner om MO prosa. 

En naturlig förklaring till sk illnaderna kunde vara att vissa texter har större andel 

tids- och villkorsbisatser överhuvutaget. Av procenttalen i tabell V III framgår att 

MO I II ve rs har 35.7% sådana bisatser mot 23.9% i MO prosa. Avd B p rosa har 28.4, avd 

B vers 25.3, medan komedierna har 26.8 resp 25.0, Borås texterna 12.7 och dialekttex

terna 25.O. Siffrorna för de två sistnämnda texterna förklarar också skillnaden 52.6 

mot 8I.O som redovisats ovan. 
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Att texterna har en så varierande fördelning av bisatsarter torde bero på talsitua

tion, ämne och utomspråkli ga faktorer (jfr 3.4). Men eftersom ungefär halva antalet 

framförstälIda bisatser i Boråstexterna är av annan typ än tids- och villkorsbisats

er kan det tänkas att det finns fler bisatsarter som placeras initiait i naturligt 

talspråk. Följande meningar har jag hämtat ur Boråstexterna (utskriften är här nor

mal i serad): 

1 va som kan underlätta anpassningen de vågar ja däremot inte uttala mej om 
2 eftersom utvecklingen hittills hai* gått åt de halle så finns de väl etc 
3 som ja nämde tidiare så har dom ju våra sociala förmåner 

Dessa meningar ger ju exempel också på andra typer av bisatser i framförställning. 

Mitt material är dock för litet för att medge mer generella slutsatser. 

Framförställd bisats i grad 2 är sällsynt i samtliga texter och därtill rel ativt 
44) 

jämnt fördelad. Framförställd bisats i grad 3 finns bara i undantagsfall 

Som tidigare nämnts är efterställd bisats i grad 1 den mest frekventa av alla bi

satser. MO I har 73-3%, de andra versionerna något mindre. Avd B prosa har 64.1% 

och skiljer sig därigenom från versen i avd B som har 57.8. Hedbergs komedi (70.3) 

motsvarar ungefär MO, medan Strindbergs komedi lig ger högst av alla texter med 

78.7. De autentiska taltexterna ligger betydligt lägre med 64.9 resp 66.0. 

Av MO-texterna har III, både prosa och vers, den högsta andelen efterställd bisats 

i grad 2. Fördelningen mellan akterna är ställvis mycket ojämn: MO I har i akt 4 

bara 6 exempel mot 25 i akt 5. I avd B är skillnaden mellan prosa och vers påfall

ande: det högsta procenttalet för prosan (Josephson: 9-5) är lägre än det lägsta 

för versen (Börjesson: 9.6). Man kanske hade väntat sig att komedierna legat lägre 

än prosan i avd B, men så är inte fallet. Dialekttexterna har 10.2, vilket ligger 

i nivå med MO I II pr osa. Boråstexterna har den högsta andelen,14.5 , av prosatext

erna. 

Eftersom Boråstexterna har den högsta andelen efterställda bisatser i grad 2, kan 

detta tyda på att handböckernas uppgifter om meningsbyggnaden i talspråket inte 

riktigt stämmer på modernt, talat stadsspråk. Också i dialekttexterna är denna sats-
1 2 typ relativt väl fö reträdd. Jag visar här nagra exempel pa kombinationen H b b i 

några textavdelningar. De första är hämtade från Boråstexterna: 

men ja har hört att dom anpassar sej väl ti ll de här tempoarbetet som e inom konfek
tionsindustrin här 

å förmodar ja att dom helst ska ha bostad ordnad innan dom kommer hit 

Följande meningar står i dialekttexterna: 

Å pa dän tiden s-var ä altin varnlit à ongdomen skulle samles ti d änn gårn 
där gamlern va borte 

För att hä sjlut ju blö hä (i), då döm - då hadd, då döm ha tåji , hä döm 
skola (felkonstr.) 
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1 2  Med dessa exempel på H b b i autentiskt talspråk skall vi jämföra några meningar ur 

MO I : 

Det skall jag säga ers nåde, att kyrkan sjelf tar ut sin rätt, äfven om 
hon skulle råka i strid - - - (ofullb) (84:6) 

Vet ni ick e att ni m ed detta ord tacksamhet rifver ned hvad ni e n gång bygt 
upp! (102:24) 

Jag undrar just hvem det var som gjorde den upptäckten (31:9) 
Men först ska' jag tala om för magistern att jag lagt messboken till h öger 
när man kommer opp (55:24) 

Om man jämför dessa fyra meningar ur MO I med varandra, finner man att de två första 

gör ett klart intryck av skriftspråk och de två senare av talspråk. Meningsstruktu

ren är densamma, men tal s ituationen, ämnet och personerna och därmed ordförrådet är 

annorlunda. Exemplen ur de olika textavdelningarna visar alltså enligt min mening 

att det inte är meningsstrukturen i sig som ger det skriftspråkliga resp talspråk

liga intrycket utan orden som fyller satserna. 

Underordningsgrad 3 är ovanlig även bland de efterställda bisatserna. Procenttalen, 

som bygger på mycket små absoluta tal, ligger nära motsvarande tal fö r framförställd 

bisats i grad 2. Avd B vers har något fler exempel än prosan (med Josephsons vers 

som extremfall: 10 exempel), medan MO prosa har något högre andel än avd B p rosa. 

Borås texterna överensstämmer nästan med avd B vers, medan dia1ekttexterna och ko

medierna har nästan identiska siffror. 

1 2 3 Jag skall illu strera också kombinationen H b b b med exempel u r olika textavdel-
45) ningar. De tva första är hämtade fran Borastexterna : 

Men däremot tycker ja att dpm bör få samma rätt å behålla sin karakteristiska reli
gion å språk å så vidare om dom tycker att de e önskvärt 
inte genom den kontakten som ja har fått alltså i mitt yrke så tycker ja 
inte eller privat har träffat som tycker ja inte dom skiljer sej på nämnvärt 
sätt mer än just att dom likasom har svårt att förstå att allting måste gå 
enl it ett visst tidsschema (felkonstr.) 

Ur dialekttexterna anför jag följande två meningar: 

Å tänk att dom påsto att dom ha sitt atte han ha sitte å kara (h)ari spis-
glöen ejn kväll 
Ti släut så, när di had seit alltihoup, så frågd bis kåpen han, um han in t 
tyckt,att ä v ar vackart, dä sån han had seit 

Schema: H (dvs imperativ) b^b^b^ och H(b) b^b^b^. 

För att också här visa att det mer är kontext och ordval som avgör intrycket av 

naturligt eller stelt språk citerar jag följande ur MO I: 

bland presterna fins knappten som vet hvad han skall tr o, om han ens tror 
något ( 124:19) 

Jag förlåter dig hvad ondt du gjort mig om du ej stör det ögonblick jag 
bereder mig till him melen! (118:33) 
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men först ska jag tala om för magistern att jag lagt messboken till hö ger 
om timglaset, som en ska1 vända på när en kommer upp (MO i l 1 83:27 ff) 

Även dessa exempel visar, att det är ordvalet och inte meningsstrukturen som ger in

trycket av tal- eller skri f tspråk^ . 

Underordningsgrad A är sällsynt i mitt material. MO I har 1 exempel, MO II in get, 

MO I II pr osa 2 och MO I II ve rs k. Tre av de sju texterna i avd B prosa har 1, 2 

resp 3 exempel, och två av verstexterna i B har 1 resp 3 fall. Boråstexterna har 

ett exempel me n dialekttexterna och komedierna inga alls. 

Det kan alltså återigen bekräftas, att meningsstrukturen i idramatexterna i allmänhet 

inte ger ett komplicerat intryck. Här vore en jämförelse med annan skönlitterär 

text från 1800-talet intressant, men tyvärr finns inga jämförliga data publicerade. 

I tabell V visas hur stor andel de i nskjutna bisatserna utgör av samtliga bisatser. 

MO II h ar större andel än MO I (k.7 i MO I mot 8.0 i MO II), medan MO II I pr osa har 

något mindre än MO II (6.9). Versen i MO I II li gger obetydligt högre än I II pr osa 

(7.5). Hela MO prosa har 6.1% inskjutna bisatser av samtliga bisatser. Variationen 

mellan texterna i avd B prosa är stor (med 7.0 i Björnson-övers mot 1^.8 i Shakespeare-

övers), och hela textgruppen har 10.6, vilket är nästan dubbelt så högt som motsvar

ande procenttal i MO prosa. Ännu högre andel har avd B vers med 13.3. Även i denna 

textgrupp har Shakespeare-övers den högsta andelen: 16.6. 

Däremot har komedierna mycket låga andelar: 3.3 resp 4.1. Det kan då noteras att 

Strindbergs komedi li gger mycket nära MO I {k.7). Andelen inskjutna bisatser i de 

autentiska taltexterna är dock mer än dubbelt så hög som i komedierna. 

47) Huvudsats med in skjuten relativ bisats uppges vara vanlig i talat språk . Av tabell 

V (Anm)framgår hur stor del av de inskjutna bisatserna som är relativa. Andelen minsk

ar från MO I till MO I II p rosa (79«5, 65.9 och 57.9). Hela MO prosa har 69.6%, vilket 

innebär att de relativa satserna är i klar majoritet. Hela avd B p rosa har 71.7%, med

an avd B vers har betydligt lägre andel: 57.8. Komedierna har få exempel på i nskjuten 

bisats överhuvudtaget, men även där är de relativa i majoritet (Strindbergs komedi 

har ba ra en bisats i inskottsställning som inte är relativ). Boråstexterna har unge

fär samma andel som avd B p rosa, medan dialekttexterna av 26 inskjutna bisatser bara 

har 10 som är relativa (= 38.5%). Det förefaller därför som om andelen relativa bi

satser av totalantalet inskjutna bisatser in te säger så mycket om texternas karaktär. 

Jag avstår här från att spekulera i varför dialekttexterna har så avvikande profil. 

Tabell V (Anm) ger också besked om hur många av de inskjutna bisatserna som infogats 

i andra bisatser: 

jag skall erkänna . . . att den ande som dref mig stiga fram och tala> var 
en oren ande etc (MO II 256:13) 

Antalet sådana bisatser är markant högre i avd B än i avd A. Typen är dock inte heller 

främmande för Boråstexterna. 
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Tabell V visar också förekomsten av underordnad, huvudsats (UH) (om denna satstyp jfr 3.2.1). 

I mitt material är unddrordnad huvudsats ett utpräglat talspråkligt inslag. M 0 I är 

den MO-version som har de flesta exemplen (tack vare att där också finns de flesta 

vardagliga scenerna). Av de 61 be läggen utgörs en tredjedel av anföringsfraser vid 

direkt anföring: 

Du ska' väta på viskan, sa ' han, annars dammar du ner dig! (9^:6) 

De övriga är i allmänhet fraser, där trycksvagt se, tänk osv ingår: 

Han har tillstånd af kungen, ser du! (5^:6) 

Satstypen är mindre frekvent i MO I I (24 exempel) och ännu mindre i MO I II, där prosan 

har 8 och versen 3 exempel. 

Av författarna i avd B är det framför allt två som gör flitigt bruk av underordnade 

huvudsatser, nämligen Blanche (prosa) och Hedberg (vers). I båda texterna bidrar stil

medlet till att tillsammans med en antydd dialekt ge illusion av folkligt språk i 

Dalarna. Sven Ulfsson hos Blanche talar så här: 

Nu fanns inte skapande grand till dragare, för si fogden hade förut tagit 
dem - - men si då spände de Jan Pehrssons gamla hustru för lasset och tvang 
henne med hu gg och slag att dra det, ser du (s 4). 

En annan vanlig fras är följande: 

Vi l är fäla in te ha någon bätter, må du vetta (s 6) 

Och så här talar Peder Ulfsson i Hedbergs Dagen gryr: 

Jo, ser du, pojken /Derute ville hindra mig att tala / Med dig, och då 
blef jag arger, ser du! / För in te låta vi d alkarlar visa / Oss bort från 
dig, för seò vi ve t1 se1 n gammalt / Att du har alltid öppna dörrar, du, / 
När allmogen vill s pråka med dig, ser du! (s 122) 

Bruket av UH påminner här nära om dialekttexternas. I dessa finns inte mindre än 90 

exempel : 

Hä va lite på afton förstår du så grävlingane va framma 
Ä du alldeles toku, sa jag 
Nå ja, han va vull nån tåcken där såm rökte för jämnan, si du 

Också Hedbergs komedi h ar rätt många exempel på underordnad huvudsats (38 st). 

Så här naturlig dialog kan man i denna text finna på t ex s 102: 

IDA Och det vore Fanny, sa' Thure, Tycker han om henne då, sa1 pappa. Ja, 
det skall ma n väl vara blind för att inte se - svarade Thure9 och så 
hörde jag int e mera! Och vet duj jag b lef så glad öfver det lilla jag 
hörde att jag i nte kunde sofva på h alfva natten! 

Av de övriga texterna i avd C h ar Boråstexterna och Strindbergs komedi ungefär samma 

antal UH (22 resp 20). 

Cederschiöld har observerat att UH är frekvent i talspråket (jfr t ex Cederschiöld, 

s 148 + 157 not). Enligt min mening är stildraget en god ind ikator på talspråklighet. 
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Det bör dock observeras att det i texter där stildifferentiering förekommer har sin 

plats i de vardagliga scenerna. Därför finns det bara få exempel på underordnad hu

vudsats i texter som har en genomgående retorisk hållning (Mattis1 text har t ex 

bara 2 exempel p å UH). 

Av tabell V framgår också förekomsten av huvudsatsinskott. I samtliga texter (möj

ligen med undantag av Shakespeare-övers) är den föga representerad. Jag avstår där

för från vidare kommentar till denna satstyp. 

Betydligt fler är exemplen på bisatsersättande konstruktioner: satsförkortande adjek

tiv och particip samt objekt med infinitiv. Dessa konstruktioner betraktas allmänt 

som skr if tspråkl iga^ : 

Han vill ha mig som en helgonbild stående på en hylla (MO I 113:^) 
Så har jag tänkt mig ev gå döden till mötes (MO I 153:12) 

Om man slår samman siffrorna för dessa konstruktioner finner man att MO I har 14, 

MO II 8 och MO I II p rosa 3 exempel. Detta utgör totalt 25 exempel för MO prosa, vilket 

kan ställas mot siffran 55 i avd B p rosa. I denna textgrupp har Blanche inte mindre än 

21 fall, medan Björnson-övers bara har 2 (textmängden är 8 000 resp 6 782 ord). Pro

portionellt har Josephson de flesta exemplen: 12 på drygt 3 000 ord. MO I II ve rs har 

bara 1 exempel, medan Shakespeare-övers har inte mindre än 25. Sammanlagt har 

avd B vers 99 exempel mo t prosans 55 (textmängd 45 400 resp 30 000 ord). Versen är 

alltså i detta avseende mer skr iftspråkli g, vilket kan bero på meterns krav. I ko

medierna finns bara 1 belägg (Hedberg). Boråstexterna har som väntat i nga exempel 

men dialekttexterna två, t ex: 

Dä tolde litt, inna han tjännde i jänn Arst- Ola, där han stog, nesooken 
i togelejr å jötja övver mellja^9) 

Denna översikt av meningsbyggnaden i de olika texterna avslutar jag här med att redo

visa formler för de längsta meningarna i materialet, dvs de som i tabell II I up ptas 

i gruppen huvudsats med fem eller flera underordnade satser (jfr 3.3 J). I följande 

uppställning är varje sådan mening medtagen: 

Avd A 

MO I: b1 b2(H) bVb 3  (Hb) b'b 2  H b "  (ak t 1, 8:30 - 9:9) 

MO 11: b'b^ (H) b'b^ (H) b'b^ H (H) b' (akt 1, 163:6-16, omarb av föreg) 

H b' (b1b2) b1b2 (akt 2, 2 fall) 
10 1 O o 
b'b Hb1b b (akt 3) 

b' (H) Hb'(b) (b1b2) b1 (akt 3) 

Hb'bVb Vb 1  ( ak t  5) 

Den extrema meningen i MO I, som återkommer i II, är hämtad ur Gerdts retoriska tal 

utanför kyrkan. För att visa en unik meningsstruktur hos Strindberg ställer jag här 
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12 2 3 upp den grafiska mening där den ingår (fortsättningen B har strukturen H b b b b ): 

A Om jag nu säger er 
att Gud bo r härinnanför, 
ty det är ju hans hus, 
om jag nu säger er, 
att biskopens diakonus eller secretarius eller kanonikus eller någon annan man 
som slutas på us, 
ty det är bara andans män 
som slutas på us, 
om jag nu säger 
att en sådan man har nyckeln till denna dörr hängande på en spik inne i sitt sofrum, 
så sä ger jag dermed ic ke 
att han har låst in Gud för oss och hängt nyckeln på en spik i sitt sofrum, 

B utan jag säger bara det, 
att vî få in te komma in och hålla någon Gudstjenst i qväll, 
vi s om stretat sex dagar med att göra skor och rockar, 
och vi, som hela veckan hafva bryggt och bakat och slagtat åt högvördiga presterskapet, 
på det att de på den sjunde måtte orka hålla Gudstjenst åt oss. 

MO I I I prosa och vers: inga exempel. 

Avd B prosa 

Björnson-övers 

Blanche 

Börjesson 

Josephson 

Matt i s 

Shakespeare-övers 

Wijkander 

HbVbVb 5  (obs  g rad  5 0  

Hb 'b 2  (H)  b 1 b 2   

Hb'  (b )  b ' b ' b ' b '  

inga exempel 

Hb' (b) b2 bV 

HbVbV(b)  

H ( bVb 3 )  b 'b 2  

HbV (H)b 2 b 3  

b1 b2b1 b1b2H 

Avd B vers 

Bäckström 

Börjesson 

Hedberg 

Josephson 

Shakespeare-övers 

HbWbV 
bVbVb 2  

H(b) b'b2b3 (satsf) 

b'b2Hb'b2b3 

Hb1 b' (b)b2b2b3blf 

Hb'b2b'b2b3 

inga exempel 

inga exempel 

Hb1 (H Hb')b2b3 

Avd C inga exempel 
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3,3,3 Ändringar i MO som gäller mening s struktur en 

Strindbergs ändringar och omarbetningar har till st ora delar resulterat i en helt ny 

text, där delar av meningar, hela meningar och hela stycken omarbetats. I många fall 

har en mening i en version ersatts av flera meningar i en annan och meningar har om

placerats. Siffermässigt låter detta sig knappast belysas. Överhuvudtaget får man kon

statera att ändringarna i fråga om meningsstruktur är så skiftände och så betingade 

av kontextens krav att det inte går att se någon tendens. En redovisning av ändringar 

skulle därför bli en katalog över samtliga ändringar. T Lindstedt (1929, s 3*0, som 

studerat Strindberg som korrekturläsare, har funnit att ändringarna i regel gäller 

interpunktionen. Det är alltså den grafiska meningen som berörs, inte den syntaktiska^^. 

Några ändringar i MO l :s manuskript som direkt påverkar förhållandet paratax-hypotax 

kan jag i nte visa på. Manuskripten till MO i l h ar några enstaka exempel. Jfr följ

ande: 

AM: Se I fönstret der - Det lyser - tryckt text: Se hur det lyser i fönstret (164:20) 

AM: Der stanna de "- der de stanna (162:8) 

AM: det är inte farligt Rhenvin som inte är farligt (213:25) 

Några fler exempel kan man finna då man jämför MO I och omarbetade partier i 

MO II En del än dringar berör de facto mer interpunktion än meningsstruktur: 

Käre Mäster Olof, det får lof att vara på l atin. Annars förstå vi 
Inte hvad ni säger! (11:31)/Käre Mäster. Det får lof att vara på 
Latinspråket, annars förstå vi i ntet (166:2) 

Sådana ändringar förbigår jag. En strukturell ändring är följande: 

att ... andeliga embeten ... skola etc (109:10). Andliga embeten skola etc (228:21) 

Andra ändringar kan innebära att en temporal bisats växlar med en relativ eller att en 

fråge- och en påståendesats bytt placering. 

Inte heller i MO I II v ers finner man mer än ett fåtal var ianter: 

Jag tog undan dem; de luktade (doftade så starkt) (209:17 och 4 M) / 
De doftade så starkt att jag måste taga undan dem! (321:24) 

3.4 Huvudsatsens och bisatsens arter 

En huvudsats kan vara formad som en påståendesats, som en frågesats, som en uppma

ningssats eller som en utropssats. I sakprosa torde påståendesatserna överväga: i 

dem är syftet i första hand att informera eller att föra resonemang. I skönlitte

rär text, där affekt och stämning kan spela en viktig roll, bör man däremot kunna 

vänta sig ett större inslag av de andra satstyperna. Grafiskt markeras dessa van

ligen av utrops- och frågetecken. Ett utmärkt exempel på en sådan texttyp är Selma 

Lagerlöfs Gösta Berlings saga, där utrop, retoriska och verkliga frågor samt upp

maningar är påfallande frekventa (jfr Holm 1967, s 147 ff). Enligt Cederschiöld är 

utrop, frågor och uppmaningar vanliga i talat språk (Cederschiöld, s 106, 131, 140 
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och 196). Det bör dl tilläggas att sådana yttranden î flertalet fall formas som IMS, 

TMS el 1er MF. 

I en dramadialog bör man alltså kunna räkna med ett större antal icke -påstående hu

vudsatser jämfört med vanlig berättande text. Man kanske kunde våga hypotesen, att 

andelen av sådana satser är störrre ju rörligare och mera dramatisk dialogen är. 

Annars kunde scenspråket ge intryck av ett utbyte av in formationer och principde

klarationer utan dramatisk spänning. 

Jag har därför i tabell V II sammanställt siffror för huvudsatsens arter. Redovis

ningen är dock förenklad därigenom att andelen utropssatser in går i kategorin "öv

riga satser". Detta beror på att det är mycket svårt att avgöra vilka hvudsatser 

som bör räknas som utropssatser. Den genuina satstypen Hur glad var jag icke är inte 

frekvent i texterna. Oftast får en påståendesats tjänstgöra som utropssats och för

ses då med utropstecken. Strindberg är dock så generös med utropstecken (jfr 3.5.1) 

att han ofta avslutar en sats, som för läsaren har karaktär av vanlig påståendesats, 

med utropstecken. Detta skiljeteckensbruk skiftar dessutom från en version till en 

annan. Problemet gäller i än högre grad frågesatserna. Strindberg förser en stor mängd 

huvudsatser, som har påståendesatsens ordföljd, med frågetecken. Som frågesatser har 

jag därför räknat enbart de satser som markerar frågefunktionen med omvänd ordföljd 

samt de satser som inleds med frågande pronomen eller adverb. Jämför följande exem

pel, där excerperingen skulle bli en helt annan om man följde Interpunktionen: 

MO I I MO I I I 

I ären trötta gossar? (157:10) I tröttnat, gossar! (273:28) 
Och derför få de ingen Gudstjenst! Och derför skall folket vara utan Gudstjenst? 
(175:23) (289:6) 

Jag har också prövat att skilja de retoriska frågorna från de verkliga frågorna (skill

naden mellan dem är som bekant att den förra typen har frågeform men inte frågefunktion). 

Detta visade sig stöta på stora svårigheter, eftersom frågor som inte har retorisk ka

raktär kan bli obesvarade, medan tvärtom frågor med utpräglat retorisk klang kan få 

ett - ib land oväntat - svar. Om man då avskiljer frågor som får svar och frågor som 

inte får svar återstår svårigheten att bedöma om svaret verkligen i semantisk mening 

är ett svar på frågan. Retorisk fråga går inte heller att skilja från utrop: 

CHRISTINA. Hvem har sagt attman skall var a lycklig! (MO I 112:28) 

Enligt mina kriterier är denna replik - trots interpunktionen - en frågesats. 

Tabell VII klassificerar alltså huvudsatserna på följande sätt: 

1 Frågeformade huvudsatser med omvänd ordföljd eller inledda av frågande pronomen 
eller adverb 

2 Huvudsatser med pr edikat i imperativ 

3 Övriga huvudsatser 

Tabellen visar att versen (med få undantag) har fler imperativer än prosan (jfr 3.3.-0, 

medan prosan har fler frågesatser än versen. Kanske kan versens förkärlek för imperativer 



68 

förklaras av att de oftast enstaviga verbformerna lätt kan fogas in i det metriska 

schemat (samma synpunkt på stavelseantal i ord återkommer här och var i kap k och 

5). I allmänhet föreligger det inte några stora skillnader mellan de enskilda tex

terna. Strindbergs prosa har en något högre procent fråge- och imperativsatser än 

avd B prosa. I denna avdelning är det en stor skillnad mellan Blanche och Börjesson. 

Förvånande är att både Björnson-övers och Wijkander har över 80% övriga huvudsatser, 

trots att den förra texten ger ett vida rörligare intryck än den senare. 

Eftersom verstexterna ha r den största andelen imperativer och de autentiska tal tex

terna knappast några alls (Boråstexterna har i nga, medan dialekttexterna har ]k 

exempel), går här en avgörande gräns mellan dessa båda Ijextgrupper. Cederschiöld 

(s 136 ff) menar visserligen att "högprosan och poesien begagna med förkärlek im

perativen", medan normalprosan (dvs skriftspråket) söker andra uttryckssätt, t ex 

påståendesats^. Skillnaden beror dock enligt min mening också på olikheten i tal

situation och liknande omständigheter. 

Seip (jfr 3.1) konstaterade att vissa bzsatsarter var speciellt frekventa i Björnsons 

folkliga berättelser, nämligen relativa bisatser och objektsbisatser. I H Gullbergs 

tabeller (Gullberg 1939, bilaga) är relativsatserna vanligast och därnäst kommer 

tidsbisatser och att-satser. P Cassirer (1970, s 135 ff) har för Hjalmar Söderbergs 

Historietter uppgett ordningsföljden relativa satser, att-satser och tidsbisatser 

(de två senare arterna är lika frekventa). Både Gullberg och Cassirer diskuterar bi

satsarternas beroende av innehållet: i en resonerande, intellektuellt analyserande 

text skulle man, enligt Cassirer, kunna vänta sig fler kausala och koncessiva bi-
52) 

satser, som ju anger logiska relationer . Några undersökningar i större skala har 

dock inte gjorts, och jag avstår därför från vidare spekulationer. 

Siffrorna i tabel1 VI 11,som visar fördelningen av bisatsarter, är in te helt jämför

bara med mina föregångares. Gullberg räknar bara fyra bisatsarter: relativa sats

er, tidsbisatser, att-satser och jämförelsebisatser. Cassirer har tio arter i sina 

tabeller men skiljer Inte mellan olika att-satser (t ex konsekutiva) , och vidare sak

nas helt de indirekta frågesatserna. A-M Wieselgren har samma uppställning som Gull

berg. 

Gemensamt för ovannämnda forskare är att de har funnit att de relativa bisatserna är 

de mest frekventa och därnäst att- eller tidsbisatser. I både avd A och B bildar rela

tivsatserna den största gruppen. Björnson-övers är dock ett undantag med någon över

v i k t  f ö r  a t t - s a t s e r .  D e  h ö g s t a  p r o c e n t s i f f r o r n a  h a r  a v d  B  v e r s  ( h o s  B ö r j e s s o n  t o m  

5b%)• I avd C har dialekttexterna en knapp majoritet av relativsatser. Det intres

santa är att Boråstexterna och båda komedierna har klar övervikt av att-satser (här 

bör man lägga märke till att fInala och konsekutiva satser förts till eg na katego

rier). I dessa texter finns det ett stort inslag av vanliga fraser som sade atts 

tyckte att3 trodde att9 visste att. Detta betingas av samtalsämne och språksituation. 

Här går en skiljelinje mellan å ena sidan avd A och B och å andra sidan avd C. 

Frekvensen av att-satser förefaller att följa karaktären hos de olika akterna i MO I 

(jfr tidigare resonemang om IMS i 3.2.2.1). Akt 1 har 16.9, de mer tal språkliga 
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akterna 2 och 3 21.k resp 22.2, medan den allvarliga fjärde akten är nere î 15.5 %> 

Hela MO 1 1 h ar lägre frekvens av att-satser och versionen är î akt k nere i ex

trema 2.9. I hela MO I II pr osa, som ju vis at sig ha siffermässiga likheter med 

komedin Anno fyrtioåtta, har procenten gått upp till 2 2.9, och där har akt 2 och 

5 t o m övervikt av att-satser. MO I II v ers har mindre procent att-satser än 

prosan: 11.3. mot prosans 22.9. Däremot är det inte någon större skillnad mellan 

avd B prosa och vers. Man bör också lägga märke till att MO II I v ers har avse

värt lägre procent att-satser än versen i avd B men markant högre procent tids

bisatser. Häri vi sar den en egenart också gen temot MO prosa. 

Om man jämför procenttalen för hela prosan i MO med motsvarande för prosan i avd 

B, framkommer inte så stora skillnader: 

Tabell 2 Bisatsens arter i avd A och B prosa 

Bisatstyp % MO prosa % B prosa 

Att 19.1 19.8 

Final 1.5 0.2 

Ind.fr 9.6 6.7 

Kaus 3.1 1 A 

Komp 2.3 5.7 

Kon c 1.2 1.3 

Kond 11.5 13.8 

Kons 2.8 2.9 

Rei 36.5 33.6 

Temp 12.3 14.6 

Det tycks mig föga meningsfullt att spekulera i skillnaderna, som förmodligen beror 

på olika innehåll. Jag vill int e heller dra några slutsatser utifrån Strindbergs 

högre frekvens av kausalsatser som markörer av en mer argumenterande textart (jfr 

föreg resonemang hos Cassirer). Då måste man också ta hänsyn till de huvudsatser 

som inleds med ty, för3 därför osv, som också anger kausal sammanhang. 

3. 5 Interpunktion och staokatostil 

3,5.1 Interpunktion 

Strindbergs bruk av skiljetecken har redan berörts i två sammanhang. | 3.1 ha r för

fattarens inkonsekventa bruk av stora skiljetecken diskuterats i frågan om grafisk 

och syntaktisk mening. I 3-k har jag påpekat användningen av fråge- och utrops

tecken som en osäker grund för klassificeringen av fråge- och utropssatser. Vidare 

kommer i 3.6 också längden på den grafiska meningen att redovisas. 

Vi skall först beröra tryckeriernas roll nä r det gäller Strindbergs interpunktion. 

Walter Berendsohn ( 1 S)62, s 205, 23^ och k3k ff) har påpekat divergensen mellan 
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Interpunktionen i Strindbergs manuskript och de tryckta texterna. Om Dödsdansen 

skriver han följande: "Uppenbart gav Strindberg alltid tryckerierna en viss fri

het att sköta int erpunktionen, varför det förekommer ofantligt många avvikelser 

från manuskripten i alla texter." Berendsohn har iakttagitatt tryckerierna i syn

nerhet byter ut Strindbergs utropstecken och semikolon mot andra tecken och me-
53) nar att detta har förvanskat tempot i många fall 

För att kontrollera om Berendsohns uppgifter också gäller Mäster Olof har jag 

granskat de tio första sidorna av MO I och I I och jämfört den tryckta texten med 

manuskripten. På prosadramats första tio sidor förekommer inte mindre än ett 70-

tal av vikelser av alla slag; byten, tillägg och strykningar. I ett 30-tal fall 

har den tryckta texten ett komma, som saknas i K och AK. Strindberg förefaller 

att ha ägnat kommateringen föga intresse. Ofta saknas ett komma mellan satser, 

t ex: 

På det heliga språket skall det vara annars kan ju hvem som helst etc (12:2). 

Mycket vanligt är också att kommatecken uteblir i samband med IMS och TMS: 

Hvad sägs godt folk? (11:2) 
Nej det är slut (12:12) 

I några fall har ett tankstreck eller serier av tankstreck ersatts av enbart 

punkt. Semikolon har strukits i 4 fall. Resten är ströfall m ed fråge- och utrops

tecken osv. Här kan också nämnas att Strindberg skriver kortformer som dra utan 

apostrof, vilket trycker ierna ändrar t i 11 dra' (jfr *t.4). 

På de tio första sidorna i MO I I är avvikelserna från manuskripten färre: 

ett 40-tal. I ett tiotal f all sak nar AM och AMR kommatecken, som sedan utsatts i 

den tryckta texten. Vidare har AMR i 5 fall utr opstecken och i 7 fall tan kstreck, 

som i den tryckta texten ersatts av annat tecken, i regel pun kt. Tydligen har man 

funnit Strindbergs bruk av utropstecken och tankstreck alltför frikostigt. På 

s 182-187, där det finns några typiska tankstreckspassager, har AM ytterligare 

några tankstreck utöver den tryckta texten. Av den statistik som jag strax ska M 

presentera framgår, att Strindbergs bruk av utropstecken verkligen är iögonfall

ande. 

I 3.I ha r jag framhållit Strindbergs benägenhet att avskilja huvudsatser än med 

komma, än med semikolon, än med pu nkt och än med andra tecken. Jag vill illu strera 

detta ytterligare med några exempel frå n s 5 och 6 i prosadramat: 

1 ja, ty jag har ej kraften; men den har du - Gud gifve dig nu tron. 

2 0 ja, jag hade en gång trons låga och hon brann herrligt, men munkeligan 
släckte af henne med sitt vigvatten etc 

3 Det var halm som skulle fladdra ut; men nu skall He rren tända dig en 
stockeld etc. 

4 Men att röfva ett helt folk på dess tro; de skola förtvifla. 

I de tre första exemplen i ngår huvudsatser, inledda av men i t vå fall föregångna 

av semikolon och i ett fall av komma. Vi skall se p å ytterligare några meningar: 
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5 Olof! Du är född till förargelse; du är född till att slå. Herren skall 
nog hela. 

Här föreligger två anaforiskt uppbyggda satser, åtskilda av semikolon. Efter dessa 

följer punkt och ny huvudsats. 

6 Jag känner hur strömmen drar; ännu har jag taget qvar i damluckan, men 
släpper jag, då drar strömmen mig med. 

Märk att i detta fall förekommer tre huvudsatser (den sista föregången av bisats), 

avskilda genom semikolon resp komma. 

7 Hvilka stormar du blåst upp i min själ; jag satt nyss och lekte i trädens 
skugga . . . Och nu - hvarför skakas icke träden, hvarför mörknar icke 
himmelen! Lägg handen på min panna, känn hur blodets böljor börja gå! 
Lemna mig ic ke, Lars; jag ser en engel so m kommer emot mig med en kalk; 
hon går på aftonskyn derborta, blodröd är hennes stig och hon har ett 
kors i handen -

I dessa meningar kunde semikolon ha ersatts av punkt. Anaforiskt eller parallellt 

byggda satser kombineras med kommatecken. 

Även om man måste instämma med B erendsohn i att tryckerierna in te alltid h ar följt 

Strindbergs interpunktion, konstaterar man samtidigt att texten - trots ändringar 

och förvanskningar - har en i nterpunktion som är typisk för just Strindberg. För

fattarna i avd B har en regelbunden och grammat iskt korrekt satskommatering som 

klart skiljer sig från Strindbergs. 

I tabell IX redovisar jag den procentuella fördelningen av de vanligaste skiljeteck

nen: frågetecken, utropstecken, tankstreck, points suspensifs, punkt, semikolon och 

komma. I kolumnen längst till hög er ger jag procenttalet för fråge- och utropsteck

en sammantagna. De teckenkombinationer som i verkligheten förekommer i vissa text

er framgår i nte av tabellen. Sådana "sammansatta skiljetecken" är följande: 

1 i» 77 |7 71 

7 - ? - - ? 
i i 

? ? 

Enligt tabellen skiljer sig Strindberg markant från de andra författarna (med undantag 

av Hedberg) i fråga om flitigt bruk av utropstecken. I MO i ll pr osa utgör dessa nästan 

hälften av alla skiljetecken, och så är även fallet i Strindbergs komedi. Som en följd 

av detta är punkttecknet mindre frekvent hos Strindberg än hos de andra författarna 

(här återigen med undantag av Hedberg). Utrops- och frågetecken kan förväntas vara 

fler i en dramatiskt aktiv text än i andra texter. Jag har därför i kolumnen längst 

till h öger gjort en sammanfattningstabell för båda dessa tecken (? + !). Mot kk.S 

i MO prosa står då 19«^% i avd B p rosa, och mot 39.9 i MO vers står 22.8 i avd B vers. 
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Det högsta procenttalet finner man i MO I II pr osa med 63.4, därnäst följt av Strind

bergs komedi med 55.4. 

Enligt tabell VII har MO II I pr osa fler frågesatser än de andra versionerna. IMS , TMS 

och MF avslutas oftast med utropstecken,och jag har därför undersökt om oan höga 

andelen utropstecken i MO I II pr osa kan bero på en särskilt hög andel av dessa mak-

rosyntagmer. Om man räknar fram procenttalen för dessa makrosyntagmer sammantagna, 

får MO I 27.4, MO 1 1 26.2 och MO III pr osa 29-5 % (jfr s. 42). Förklaringen till 

det frekventa bruket av utropstecken ligger alltså in te i en motsvarande hög andel 

av IM S, TMS och MF. När man jämför med andelen utropstecken i Strindbergs komedi, 

vill m an snarast förbinda detta interpunktionsdrag med den korta och snabba dialog

stil som Strindberg utvecklat under de år dessa två texter skrevs (1875-6). I 3.6 

visar jag att MO I II p rosa och komedin båda har en genomsnittlig repliklängd på 

ca 12 ord. Den stora frekvensen utropstecken beror på att korta makrosyntagmer över

huvudtaget är talrika i dessa texter: IMS, TMS, MF och korta meningar på 1 -5 ord. 

I stället för väntat utrops- och/eller frågetecken förekommer ofta punkt i MO: 

rusta dig. Interjektioner kan delas upp med utropstecken: Jesusl Mariai I följande 

replik har utropstecken satts ut både mellan och efter de upprepade identiska me

ningsfragmenten samt efter tilltalsordet: Långt/ Långt/ Olofl Jfr också inkonsek

venserna i följande (samtliga ur MO I): 

Jo! Jo! (15:15) 
Jojo! (7^:22) 
Nej, hej! (73:21) 
Tyst! Tyst» (52:24) 
Tyst, tyst! (53:21) 
Moder, moder! (120:23) 
Moder! Moder! (121:35) 

Ofta används frågetecken där man hade väntat sig utropstecken och tvärtom: 

Läs litet för mig? (95:27) 
Tror du mig om ...! (97:7) 

Detta gäller främst MO I och MO I I, medan Interpunktionen i MO I II m er överensstäm

mer med normalt bruk av skiljetecken (jfr 3*4). 

Tankstrecken är som synes frekventast i MO II, vilket beror på stackatosti 1 en i den

na version (jfr 3.5.2). Skillnaden gentemot de andra versionerna är mycket markant. 

I gengäld ha r MO II få points suspensifs (...), som har sin största frekvens i M O 

III pr osa och där delvis ersätter tankstrecken. Den textavdelning som mest brukar 

detta skiljetecken är avd B p rosa (den höga totalsiffran beror dock framför allt 

på frekvensen hos Wijkander, som därtill enligt tabell I har hög andel Ofb MMS). 

Punkttecknet har en låg frekvens hos Strindberg: mot 10.9 i MO prosa står 26.2 i 

avd B p rosa och 18.1 i avd B vers. MO I II ha r ett anmärkningsvärt lågt procenttal, 

4.4, i både vers och prosa. De texter som i detta avseende liknar MO är Hedbergs 

Dagen gryr samt komedierna. I texter med lå gt antal pun kttecken är det i stället 
54 ) 

fråge- och utropstecknen som fått dominera 
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Av alla texter har MO I och Strindbergs komedi den högsta andelen semikolon. I 

många fall avskiljer semikolon "associationsleden från varandra" (Brandell), dvs 

den grafiska meningen markerar semantiska block^. Konsekvent är Strindberg 

dock inte, och ofta förefaller semikolon att användas enbart som pausmarkering. 

Semikolon betecknar då en längre paus än komma men kortare paus än punkt. De 

längsta pauserna betecknas med tankstreck eller points suspensifs. Skiljetecknen 

fungerar ofta som prosodiska signaler, som antyder tempo, rytm och tonläge och 

därmed textens allmänna karaktär: odramatiskt resonemang, laddat replikskifte, 

scenisk rörlighet osv. 

I prosan har Strindberg färre andel kommatecken än avd B. Särskilt låg är ande-

len I MO 11 och ill pr osa. Strindberg är sparsam med kommatecken i MO II, inte 

bara framför bisatser utan framför allt i samband med IMS och TMS (jfr s 72): 

I ären trötta gossar? (157:10) 
Jag skall r inga jag (157:23) 
Guds fred br oder! (158:19) 
Tack Mäster Olof,(165:28) (samtliga ur MO II) 

Däremot är kommateringen i MO I II p rosa med få undantag helt korrekt. Den låga an

delen kommatecken där beror på enklare meningsbyggnad (jfr 3.3). Av alla MO-texter 

har MO II I v ers flest kommatecken, vilket i sin tur sammanhänger med meningsstruk

tur och -längd. 

Fördelningen av skiljetecken I avd B visar stora variationer. Särskilt markant är 

skillnaden I andel fråge- och utropstecken. Lägst ligger Mattis och Wijkander i 

prosan och Börjesson i versen. Josephson har 30.4 i prosan men bara 23.8 i versen, 

Börjesson 18.8 i prosan men 13.4 i versen samt Shakespeare-övers 17.2 i prosan 

och 14.7 I versen. Hos dessa författare finns som synes en genomgående skillnad 

mellan prosa- och verspartier.Att avd B v ers dock totalt sett har högre procenttal 

än B prosa beror på Hedbergs höga siffror (43.8). Den drivne och av samtiden högt 

uppburne dramaförfattaren delar som vi se tt detta drag med Strindberg. 

När det gäller bruket av tankstreck resp points suspensifs är variationen ännu 

större i avd B: Josephsons prosa har t ex 12.0 mot Mattis1 0.2% tankstreck. Vissa 

texter saknar helt points suspensifs, medan Wijkander har 19.4%. Totalt har avd 

B prosa 5.9% points suspensifs mot versens 1.9, medan versen tvärtom har något 

större andel tan kstreck. De övriga skiljetecken har - frånsett Hedberg - en be

tydligt jämnare fördelning, vilket torde bero på att de har en mer neutral, gram

matisk funktion. 

Genomgången har visat att Strindberg och Hedberg på viktiga punkter avviker från 

de andra författarnas interpunktion. Det finns också ski 11 nader mal 1 an de olika 

versionerna av MO. Utan att dra långtgående slutsatser av tabellens siffror kan 

man förmoda att skillnaderna sammanhänger med graden av dramatisk rörlighet i text

erna och med meningsstrukturen. 
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3.5,2 Staakztostil 

I Mäster Olof-utgåvans sjätte häfte (s 365 ff) framför C-R Smedmark en ia kttagelse 

om dialogstîlen i MO II. Han utgår från ett ställe på s 187:22 - 188:4, där Olof 

utropar följande: 

Jag kommer! Jag kommer! Hör Du moder. De ropa efter förlossning, som 
osaliga andar - alla vänta på att någon skall s äga ut den stora tanken 
som de alla tänkt men ic ke vågat säga - - - Farväl mod er - släpp mig -

Jag vet hvad Du vill s äga - Du ser på solskenet som faller i n genom 
det målade fönstret med englahufvudena på - det bryr jag mig in te om -
ser du inte honom med korset i handen - Du vill ta la om julljusen och 
barndomen - Du vill nä mna min faders namn - Du vill kro ssa mig med Dina 
lidanden för min skull - gå i från dörren Moder - eller jag bär Dig på 
mina armar. - Man ropar mitt namn! Det är Gud som ropar! - Herre, här 
är jag Du kallade mig. - Förlåt mig denna stunden -.... Ur vägen för 
stormen! 

Smedmark finner att denna dialogtyp inte har "prosaupplagans omsorgsfulla språkliga 

dräkt" och att "språket formas mera naturtroget efter känslans stormar. I en oav

bruten ström stötas känslorna fram och trängas med varandra i en expressiv tank

strecksstil, som avspeglar sinnets uppror och tankens ryckvisa framtötar. ... Vi 

träda alltså närmare personernas inre och avlyssna känslornas och tankarnas oreg

elbundna. ibland förvirrade lopp. Likheten med Strindbergs upprörda brevstil i 

korrespondensen med makarna Wrangel n ågra år senare är påfallande". 

Till Smedmarks fina iakttagelse kan fogas att "tankstrecksstilen" förekommer på 

ett ännu tidigare stadium i Brev I (t ex s 27~31, från 1870 och på s 43-47). Käns

loläget är dock här ett annat: inte patetiskt utan ledigt kåserande. Också i Den 

fredlöse finns exempel på detta stildrag (jfr 1.2.2). 

I stället för tankstreck används också points suspensifs (...). Jag väljer därför 
att i stället använda benämningen staohatostil. Med denna menar jag i regel tex t

passager, där korta satser och/eller satsfragment radas på varandra, avskilda med 

ett el 1er flera tankstreck resp points suspensifs. I de flesta fall m arkerar inte 

skiljetecknen ett syntaktiskt avbrott utan snarare ett innehållsligt. Tankarna 

följer inte alltid lo giskt på varandra utan kan visa tvära kast. Makrosyntagmer 

av olika slag kan följa efter varandra utan text 1 ingvist i sk knytning till var and

ra. Syftet med denna teknik är att skildra människor i affekt: upprördhet, för

virring, tveksamhet. I avsnittet om felkonstruktion (3.2.2.5) har jag påpekat att 

författarna hade skäl att undvika sådana med tanke på te ater 1edning och publik och 

att de i stället kunde använda stackatosti len för att ge illusion av oregelbundet 

tal. Felkonstruktion -inom makrosyntagmen ersätts av en oregelbundenhet i makrosyn-

tagmkombi nationen (denna motsvarar ofta grafisk mening). 

I MO I kan man finna stackatostil på 5 ställen. Inget av exemplen är dock längre än 

4 rader: 

Jaså! - Han! Adjö med dig, Olof! ... Du predikar således i morgon! ... 
Hvarför går inte qvinnan? ... Adjö. (47:15) 
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Men framför ai It utmärker denna stil MO II, och man finner där Inte mindre 

än 26 ställen. Avsnitten har varierande längd: från 2 rader till 10. Vanligast är 

dock stycken på 2-3 rader. Följande replik av Gerdt utgör ytterligare ett exempel 

på hur ryckig och stackaterad en sådan replik kan bli: 

Stanna! Hör Du hur man skriker derute - Du tror att det är 
djeflar - nej! det är andarne som ropa efter salighet, - hör Du hur det 
knakar och dånar, det är hednagudarne som störtas - och här i kyrkomuren 
bor en ockrare - ser Du den här jerndörren - synden stinker mot himlen -
tänd rökelse tänd rökelse - och detta hus har man byggt åt Gud - - tror 
ni h an någonsin har bott här - Hör Du stormen derute - snart gör man eld 
på tabernaklet, ingen försköning - det skall bl i e tc (197:9"l8) 

Det finns också möjlighet att jämföra vissa repliker I MO I och MO I I. I 64:22 frågar 

Chr i st i na : 

Hvarför har man ic ke sagt oss detta förut, eller hvarför talar man ett 
språk som vi int e förstå? 

Denna replik har byggts ut på följande sätt i MO I I (193:8 ff): 

Det der förstod jag ej, men jag har heller aldrig fått lära något -
Men hvarför har man aldrig sagt detta förr och hvarför har man lä rt på 
ett språk som vi int e förstå - - - jag har så många frågor - men så har 
jag också setat instängd hela mitt lif - Hvad denna stad är stor - och 
jag känner mig så liten - -

I vissa fall mås te man fråga sig om inte stildraget mer sammanhänger med in ter-

punktionsteknik än med meningsbyggnad. Som jämförelse vill jag citera två varand 

ra motsvarande repliker i MO I och I I. Stämning och känsloläge är enligt min me

ning de samma, men MO II h ar de karakteristiska tankstrecken: 

MO I 

Jag har bedt till G ud att han skulle om
vända ditt hjerta - jag skall sä ga dig, 
men du får ej omnämna det - jag var svag 
af ålder och mina knän ville ej bära mig, 
jag sökte upp en Herrans tjenare och bad 
honom, som stod närmare sin Gud, hålla 
messor för din själ! Han nekade, ty du 
var bannlyst. 0, det är förfärligt! Gud 
förlåte min synd, jag bestack hans rena 
samvete med guld, med djefvulskt guld, 
blott för att rädda dig! (58:10 ff) 

MO I I 

Jag har bedit långa, långa timmar för 
Din själ ... Jag skall s äga det, men Du 
får ej röja det för någon - ioke för 
någon af kyrkan - hör Du! Jag var svag 
af ålder och lidanden, mina knän ville 
ej bära mig, jag sökte en pröfvad Her
rans tjenare och bad honom som stod 
närmare nåden att hålla messa för Din 
själ - Han nekade, ty Du var otrogen --
0 det är förfärligt - Förlåt min 
svåra missgerning,jag bestack hans 
rena samvete etc (186:12 ff) 

I MO I II ha r jag bara funnit 3 textställen av stackatotyp. Även där är det bara In

terpunktionen som avviker från "normal" text. 

När man jämför vissa repliker i MO I I och MO I II f inner man att MO II I a vlägsnat de 

typiska skiljetecknen i MO II: 

Hör du ej något ljud, som dånet af ett stort vatten - - - jag vet, 
det är folket som är i rörelse! Känner Du ej igen - - - (219:1*0 

Jag hör ett ljud som dånet af ett stort vatten! Nu skall det ske, 
Olof, hvad komma skulle! (328:15) 
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Se efter ljusen Lars - det ligger flera i skrinet.' - - - (243:29) 
Se efter ljusen, Lars.' Det ligger flera i skrinet! (348:12) 

Till stackatosti len vill jag också räkna fall, där makrosyntagmer i en grafisk 

mening på ett nyckfullt och ogrammatiskt sätt följer efter varandra (om felkonstru 

erad mening se 3-2.2.5). Det är framför allt MO i l s om har dessa exempel. Märk 

t ex följande huvudsats som följs av en rad nominal fraser (204:12 ff): 

Danskarne hota med krig - uppror i alla landsändar - hungersnöd och missnöje bland 
folket - kîf mellan adel och kyrkan - etc 

Ett par andra fall är följande: 

Denna dag, din hedersdag, som den skulle bli och min gjädjedag då 
jag för första gången skulle få höra Dig lära i templet, den blir 
en sorgedag] (184:30) 

Nu bort här i från i Låt de döda begrafva de döda! Hem till oss Christina 
och der stänga vi ut e alla onda magter etc (245:22) 

Strindberg är inte ensam om stackatosti len. Ingen annan text i materialet har dock 

så många stackatopassager som MO 1 1. I vissa texter i avd B p rosa ersätts 

tankstrecken av points suspensifs med ungefär samma funktion och placering, dvs 

inte i slutet av repliken utan inne i den. Skiljetecknen får ange talspråklig tvek

an, pausering och affekttillstånd. I vissa texter slår det retoriska starkt ige

nom. 

I Björnson-övers har jag funnit 9 repliker, där tankstreck eller points suspensifs 

används. I följande replik får punkterna markera förvirring: 

INGA. ... Jag måste tala till hon om i gen ... men jag finner icke ord ... jag ... 
(till öystein) Säg något du! (s 14) 

Något längre fram (s 17) slutar Ingas långa replik så: 

och kungens slägtIngår och vänner - ja, kungens egen fader - är veden, som 
han kastar på och alltsammans brinner: - men ger ett förfärligt återsken 
utöfver hela landèt! Och honom skulle Halvard spänna sin båge för? Nej! 
Förr skall bå gen brytas, trampas på, hamras sönder i smulor så små - så 
små - och förr skal 1 ... 

Hos Blanche kan man också finna repliker med tankstreck. De är 9 till antalet. 

Följande replik har en klart folklig karaktär: 

SVEN. I fjol v ar fäla med Engelbrekt till kun gen, men det blef in te bätter, 
må du vetta - nej men, det blir ingen fred i landet, förr'n vi folat 
af med hela sattyget - och ske ska' det, ja vass tre ska1 det icke 
ske - bara vi f å någon anförare så - Engelbrekt, d'ä en karl hel a 
da'n det - han ä' frimodig han - han ska' nog anföra oss, ser du.(s 8) 

Normalt har Blanches repliker motsatt karaktär. Efter mordet på Engelbrekt i sista 

akten har Måns Bengtsson följande monolog, som för tanken till de mest retoriska 
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partierna av Schillers Dîe Räuber (senare hälften av repliken): 

Se! - skogen brinner - hvarje klippa glödgar som en ugn - hvarje blad 
blänker som ett varg los ögal - helvete! Jag rädes dig in te - vi äro ju 
gamla bekanta! - det är blott himlen jag fruktar! - Ha! de närma sig! -
Nåd! - (stryker med händerna på sina kläder) Det finns ju inga blodfläckar 
på mina kläder! (ser på sina fingrar rysande) Se! - hvarje finger en eldslåga! 

(gnuggar dem mot hvarandra) vill in te slockna! (slår sig med händerna för pan
nan) Ah! - mitt hufvud brinner! - jag är en brinnande fackla - det var lus
tigt - se, hur jag fladdrar hit och dit för vinden! - hör, hur jag sprakar 
emot skyn! - (med förtviflan) Släck mej! släck mej! - Nåd! Nåd! (s 100). 

Jag har citerat detta textpart i för att visa att stackatostil visst inte behöver 

förknippas med modern dialogteknik. Längre från naturligt talspråk kan man knapp

ast komma än i denna melodramatiska tirad. 

I Börjessons prosa står en lång retorisk replik i sista akten, som bryter mot pro

sapartiernas anmärkningsvärt lediga dialog. Kungens dotter Cecilia har en monolog 

som omfattar 2 1/2 sida. Ur den citerar jag följande: 

Och Idet han går förbi lä ktaren skulle han se opp; och den första blicken 
för hans unga drottning - den andra för hans unga Dotter - afgudade Dotter -
ja så var det förr! etc (s 104). 

I fem repliker kan man hos Josephson finna stackatostil. Följande citat är rikt inter-

punkterat, består av korta satser och fragment och har kastningar i innehållet: 

ÄRKEBISKOPEN. Hon! - Denna flicka här? - Ja, det är hon - och i denna 
klädsel! - och detta utseende! - Och han, Ranild Jonsson. -
Man skall m örda mig! (Vrider sina händer) Herre, fader, herre, 
hjelp din tjenare! - Hjelp, hjelp! - Rolf, Rolf! - Är det 
en dröm, ett gyckelspel, en tafla som mitt samvete rullar 
upp för mig? - etc (sl24) 

I Shakespeare-övers finns inga exempel, medan Mattis och Wijkander har 5 resp 8, samt

liga av klart retorisk karaktär. 

I verstexterna i avd B är stackatosti 1 en sällsynt. Hedberg och Shakespeare-övers har 

inga exempel alls och knappast heller Josephson. Börjesson använder tankstreck som 

kommatecken i uppräkning. I Gustav Vasas dödsscen i sista akten har han med tank

streck angett den döendes pausering. Här återges slutetav den långa repliken: 

Men molnen, - skyarne de hafva vingar - -
Hvem ger mig dem, att också upp jag svingar. -
När solen sjunker? - - - -
Laurentius bed! -

Att versen så föga utnyttjar stackatostil tor de sammanhänga med dess konventionellt 

utslätade stil och möjligen också med metriska svår igheter^. 

I Hedbergs komedi h ar stackatosti len som funktion att ge illusion av oreflekterad dia

log eller av förvirring (jfr s. 5^ )• Så här spontant talar smeden Nilsson: 
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NILSSON. Nej, vasserra! Nog kan det bli fo lk af unga herrn också, fast 
di säger att han ä1 en odåga ... jaja! ursäkta uppriktigheten -
men si, jag ä1 en enfaldig smed, jag - och talar om som det kommer 
för mun för mig! etc (s 22) 

Stildraget saknas i Strindbergs komedi. 

Strindbergs stackatostil är alltså påfallande i MO Ii, men den är inte unik. 
Strindberg utvecklade inte tekniken i MO III, och det skulle dröja ända till 
sekelskiftet innan stildraget fick sin form i kungadramerna^. 

3,6 Menings- och repliklängd 

Eftersom meningslängden i allmänhet anses sammanhänga med graden av komplexitet i 

men ingsstrukturen, innehå11er många undersökningar uppgifter om men ings1ängd. I reg

el är det den grafiska meningen som är den undersökta enheten. Så är också fallet 
t ex hos Gul 1 berg (1939, s 150ff). Han påpekar dock att både Strindberg och Selma 

Lagerlöf skrev långa parataktiska meningar av närmast talspråk!ig karaktär. Detta 
kan exemplifieras med följande mening ur in ledningen till S trindbergs Hemsöborna: 

De skulle till h andelsman och ha en tunna tjära och på abeteket och hämta 
gråsalva åt grisen, och så skulle de på p osten och få ett frimärke, och så 
skulle de ner till Fia Lövström i Kroken och låna tuppen mot ett halvpund 
småtärna till not bygget, och sist hade de hamnat på gästgivaregården, där 
Carlsson bjudit på kaffe med dopp. 

Denna mening består av 60 ord. Vi skall jämföra den med en mening ur början av 

tredje kapitlet: 

Född p å ett bruk i Värmland, av tämligen obestämda föräldrar, visade han 
redan tidigt en avgjord olust för kroppsarbete, men däremot en otrolig 
uppfinningsförmåga i att undkomma denna ledsamma följd av syndafallet. 

Denna mening består av bara 32 ord. På grund av den inledande satsförkortningen 

och den avslutande infinitivkonstruktionen ger denna mening i förening med in nehåll 

och ordval ett skr iftspråkligt intryck. Det första exemplet visar att en lång gra

fisk mening hos Strindberg int e automatiskt är en komplicerad mening. 

A-M Wieselgren (s 163 ff) har i sin undersökning av romanspråk från l800-talet 

redovisat längden på b åde grafiska och syntaktiska meningar. Med syntaktisk mening 
avser hon "huvudsats eller huvudsatsersättande fragment + ev underordnad(e) sats(er)" 

(s 166). Den dubbla registreringen ger möjlighet till jämförelse med tidigare publi

cerade siffror, som gäller den grafiska meningen. Jag vill dock påpeka att Wiesel-

grens syntaktiska mening in te överensstämmer med makrosyntagm. 

Också jag har gjort dubbla beräkningar. Den första beräkningen avser fullbordade me

ningar enligt manualens riktlinjer (om avvikelserna se s 38). Den andra gäller den 

grafiska meningen. I tabell 3 nedan kan man utläsa det genomsnittliga antalet ord i 

fullbordade meningar: 
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Tabell Z Genomsnittligt antal ord i mening 

Avd A Antal ord 

MO I, akt 1 6.9 
2 6.5 
3 7.0 
4 6.6 
5 8.2 

akt 1-5 7.0 

MO I I, akt I 6.8 
2 6.0 
3 6.7 
4 6.5 
5 8.6 

akt £-5 5.7 

MO I II pr osa, akt 1 6.6 
2 6.5 
3 6.6 
4 5.8 
5 7.2 

akt 1-6 6. 5 

Hela MO prosa 6.8 

MO I II ve rs, akt 1 7.8 
2 7.8 
3 8.8 
4 10.4 
5 9.4 

akt 1-5 8. 5 

Avd B prosa Antal ord 

Björnson-övers 8.2 
Blanche 9.2 
Börjesson 7.5 
Josephson 7.4 
Matt i s 9.3 
Shak-övers 9.0 
Wi jkander 8.8 

Hela B prosa 8.7 

Avd B vers 

Bäckström 10.0 
Börjesson 10.4 
Hedberg 10.6 
Josephson 9.4 
Shak-övers 9.8 

HELA B vers 10. 0 

Avd C 

Hedberg 7.3 
Strindberg 6.9 

Boråstexterna 10.5 
D ialekttexterna 9.7 

De olika prosaversionerna av MO har i stort sett samma meningslängd, men variationen 

mellan akterna är ofta stor. Framför allt lägger man märke till att sista akten genom

gående har längre meningar än de övriga akterna (jfr i fortsättningen samma ia kttagel

se om längden på grafisk mening och på re plik). De längsta meningarna av MO-texterna 

har MO II I v ers. Tabell II I v isar en viss skillnad i satsantal per mening mellan MO 

III ve rs och de övriga MO-partierna, men menings1ängden beror förmodligen också på 
r & \ 

att meningarna i versen har ett större antal ord i de olika satsleden 

Av alla författarna har Strindberg de kortaste meningarna: den genomsnittliga menings

längden för hela MO prosa är 6.8 ord. MO I II v ers har längre meningar: 8.5 ord. Den 

genomsnittliga meningslängden för avd B p rosa är 8.7 ord, vilket innebär att denna 

textgrupp har ungefär samma meningslängd som Strindbergs vers. Mattis och Blanche 

har de längsta meningarna (9.3 resp 9.2) och Börjesson de kortaste (7.5). De längs
ta meningarna i avd A och B har versen i B med 10 ord som genomsnitts1ängd. Fördel

ningen mellan verstexterna är relativt jämnochhär motsvaras de längre meningarna ock

så av högre satsantal per mening. Av komedi texterna ligger Hedbergs text något över 

totalsiffran för MO prosa, medan Strindbergs komedi n ästan exakt motsvarar genomsnit-
59) tet för denna textgrupp . 
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De allra längsta meningarna har dock Boråstexterna med 10.5, vìi ket nära överensstäm

mer med versen i avd B. Också dialekttexterna ligger högt med 9.7. I Eterspråk I 

(s 14) uppges för olika tal s Ituationer och kön genomsnittliga siffror för menings

längd som ligger mellan 8.4 och 17.8 ord per mening (obs att dessa siffror inte är 

direkt jämförbara med mina). I modernt talspråk är variationen alltså mycket stor. 

Det finns dock en klar tendens: ju mer informell ta lsituationen är, desto kortare 

är också meningarna. I någon mån tycks denna tendens avspeglas i avd A och B: vers

texterna som ju otvivelaktigt är den mest formella textgruppen har också de längsta 

meningarna. Generellt förefaller det autentiska talspråket att ha längre meningar än 

dramatexterna om man granskar siffrorna I Eterspråk I. Anledningen kan vara talspråk

ets mångordighet med upprepningar, utfyllande småord, förklarande tillägg osv. Det 

litterära språket är mer koncentrerat och pregnant, mer sparsmakat i fråga om ord

valet. Därtill kommer det i 3.4 påpekade bruket av korta Imperativsatser. 

I tabell X visar jag hur de olika menings längderna fördelas på textgrupperna. Intres

santast är här de extremt korta resp långa meningarna, och man kan se att Strindberg 

i större utsträckning än de andra författarna använder korta huvudsatser med ordanta

let 1-5 i sin prosa (Josephson är dock ett undantag i sin grupp). Det minsta antalet 

korta meningar (1-5 ord) har de autentiska taltexterna. Vad som väsentligt påverkar 

siffrorna för de litterära texterna är inslaget av korta imperativsatser som ju kan 

bestå av ett enda ord (t ex koml). En fortsatt undersökning bör då räkna bort dessa 

satser (jfr 3.3.1). 

Paradoxalt nog har MO också de extremt långa meningarna (detta gäller inte MO III 

prosa). Versen i avd B har 3 långa meningar på 51-70 ord mot prosans 1. Den näst 

vanligaste meningslängden är 6-10 ord. Man bör också lägga märke till att i M0:s pro

saversioner den sista akten genomgående har längre meningar (jfr nedan om längden på 

grafisk mening och på replik). 

MO prosa har alltså genomgående kortare meningar än avd B prosa. För att tydligare 

visa detta avskiljer jag här de olika längdgrupperna för dessa textavdelningar. Siff

rorna anger procent: 

Tabell 4. Andel meningar med visst ordantal i avd A och B prosa 

Ordantal Avd A prosa 

% 

Avd B ; 

% 

1-5 50.8 37.4 

6-10 34.3 34.9 

11-15 9.9 15.8 

16-20 3.0 6.4 

21-25 1.0 2.8 

26-30 0.4 1.3 

31-35 0.3 0.7 

36-40 0.0 0.2 

41-45 0.1 0.2 

< *5 0.0 0.0 
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För att få reda på om siffrorna för den syntaktiska meningen korrelerar med den gra

fiska och för att kunna jämföra längden på den senare med de uppgifter som finns publi

cerade om andra skönlitterära texter har jag beräknat också det genomsnittliga anta

let ord i grafisk men ing.Med grafisk mening avser jag mening som avslutas med andra 

skiljetecken än komma och semikolon. Ev efterföljande mening bör då börja med stor 

bokstav^. Jag förenklar här redovisningen och återger enbart genomsnittlig me

ningslängd (de autentiska talspråkstexterna är av naturliga skäl in te med i denna 

övers i kt): 

Tabell 5 Genomsnittligt antal ord i grafisk mening 

Avd A Antal ord Avd B prosa Antal ord 

MO I, akt 1 8.7 Björnson-övers 9.7 
2 7.8 Blanche 12.0 
3 8.4 Börjesson 8.2 
4 7.4 Josephson 7.4 
5 10.7 Mattis 9.9 

akt IS 8.5 'M 
Wijkander 9.6 

Hela B prosa 9.8 
MO II, akt 1 8.2 

2 8.1 
3 8.3 Avd B vers 
k 8.0 
5 11.1 Bäckström 12.0 

akt 1-5 8.4 uÖ,rieSSOn Hedberg 12.3 
Josephson 10.3 

un ... Shak-övers 12.4 MO III, prosa 
akt l 6.7 Hela B vers 11,7 

2 7.1 
3 8.1 
4 7.2 Avd C komedi 
5 8.2 

akt 1-5 7.4 ®-7 
Strindberg 7.6 

Hela MO Prosa 8,3 

MO ! I I, vers 
akt 1 9.9 

2 10.9 
3 14.3 
4 13.0 
5 18.0 

akt 1-5 12. 2 

Rangordningen är med få undantag densamma som för den syntaktiska meningen. I MO 

framträder skillnaden mellan de olika akterna och versionerna tydligare i denna 

beräkning (jfr ytterlägena 6.7 i I II pr osa akt 1 och 18.0 i III v ers akt 5). Sista 

akten i samtliga MO-texter har genomgående de längsta grafiska meningarna. I avd B 

pro-,a b lir rangordningen mellan texterna densamma som för den syntaktiska meningen. 

Josephson och Mattis har samma siffror i båda tabellerna, vilket visar att deras 

syntaktiska och grafiska meningar i stort sett sammanfaller (i v arje fall i statistik" 

en). I avd B vers rubbas rangordningen något i förhållande till t abell 3, men skill-
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nåden är ytterst liten. Strindbergs komedi överensstämmer nära med MO prosa. 

Beräkningen av den syntaktiska och den grafiska meningen ger alltså I stort sett sam

ma resultat. Av siffrorna framgår klart att Strindberg har de kortaste meningarna i 

materialet. 

Här finns en del pub licerade siffror att jämföra med. Ur Teleman-Wieselgrens ABC 

i stil i s 11 k (1970, s 110 ff) hämtar jag följande uppgifter. I skönlitteratur från 

1800-talet fram till 193 7 varierar men ingslängden från 28.8 (Cederborgh I809) till 

10.1 (Lo Johansson 1933). Strindbergs Röda rummet (1879) har 2A.1, medan Gösta Ber-

lings saga bara har 16.8 (1891). Tyvärr finns inga undersökningar av romandialogen, 

varför dessa siffror enbart gäller berättande text. Det kan dock vara av intresse 

att konstatera, att Strindberg i Röda rummet, som skrevs tre år efter MO il l, har 

en genomsnittlig meningslängd på 2A.1. I MO prosa är motsvarande siffra 8.3. I dra

matisk dialog har Strindberg alltså skrivit meningar, vars längd b ara uppgår till 

en tredjedel av men ingslängden i berättande romantext. Men också de andra drama

författarna skriver kortare meningar än vad som förefaller vara gängse i annan under

sökt text från 1800-talet. 

I en slagkraftig dialog får replikerna, inte bli för långa. Jag har därför också un

dersökt det genomsnittliga antalet ord i replik. Med replik avser jag här varje ytt

rande av en i dramat uppträdande person (även monologer räknas med): 
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Tabell 6 Genomsnittligt antal ord i replik 

Avd A Antal ord Avd B prosa Antal ord 

MO I, akt 1 I3.9 Björnson-övers 15.3 
2 13.2 Blanche 23.7 
3 13.'t Börjesson 16.5 
4 12.6 Josephson 17.6 
5 19.0 Mattis 27.8 

akt 1-5 14.1 Shak-övers 18.9 
Wi jkander 24.4 

Hela B prosa 20.5 
MO II, akt 1 13.1 

2 13.6 
3 14.7 Avd B vers 
4 15.7 
5 29.4 Bäckström 28.4 

akt 1-5 15.1 Börjesson 27.1 

MO I II p rosa 

Hedberg 24.0 
Josephson 21.8 
Shak-övers 25.0 

akt 1 13.7 Hela B vers 25.1 
2 9.8 
3 13.3 
4 12.0 Avd C komedi 
5 12.9 

akt 1-5 12.2 üed^er:? !5-3 

Hela MO pro sa 14.0 
Strindberg 12.0 

MO III v ers 
akt 1 24.3 

2 28.8 
3 32.4 
4 38.2 
5 59.0 

akt 1-5 31.8 

Av tabellen framgår att MO prosa har de kortaste replikerna av alla textgrupper: 

14 ord per replik i genomsnitt. Av de tre versionerna har I II d e kortaste replik

erna (jfr om men ings1ängd). Fördelningen på de olika akterna är jämn. Undantag är 

sista akten i I, II och I II v ers. Att längden på fullbordad mening (syntaktisk me

ning), grafisk mening och replik nästan konsekvent är större i sista akten av varje 

version kan i nte bero på en slump. Man får intrycket att Strindberg i sista akten 

lät den dramatiska spänningen mattas och gav mer plats åt resonerande passager (jfr 

att sista akten i MO-texterna alltid har lägsta andelen fristående huvudsats enligt 

tabell II I). Här stämmer MO I I I prosa och Strindbergs komedi åter nära överens. 

I avd B p rosa har Blanche och Wijkander de längsta replikerna. Jag vill do ck till-

lägga att både MO och Björnson-övers har exempel p å extremt långa repliker (uppåt 

400 ord), vilket påverkar medellängden (jfr tabell X I). 

Som väntat har verstexterna längre repliker än prosatexterna. De allra längsta replik

erna i hela materialet har egendomligt nog Strindbergs vers (märk genomsnitts1ängden 
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59 ord Î akt 5). När Strindberg har behov av snabbt replikskifte använder han inte 

vers utan prosa. 

Tabell XI visar mer i detalj hur repliklängderna fördelas på de olika texterna. Av 

särskilt intresse är det att undersöka i vilken utsträckning de olika texterna använd

er extremt korta repliker på 1-5 ord: 

MO i 36.5% av samtliga repliker 

MO II 39.4 

MO l'I prosa 42.5 

Hela MO prosa 38.6 
MO Ili vers 18.4 

Avd B prosa 28.9 

vers 25.5 

Avd C Hedberg 27.7 

Strindberg 39.0 

Det visar sig alltså att Strindberg ökar andelen korta repliker från I till II I pr osa 

Vidare framgår det klart att versen i I I I har en helt annan repliklängd. Författarna 

i avd B l igger långt under Strindbergs siffror (märk överensstämmelsen mellan MO ||| 

prosa och Strindbergs komedi). Detta gäller också men ingslängden 1-5 ord (jfr tabell 

4). 

Den utveckling mot kortare meningar och repliker i prosan som vi hä r har bevittnat 

hos Strindberg kan anas redan i ett av de dramatiska förarbeten som han skrev före 

MO. I 1.2.2 har jag kortfattat presenterat de små pjäserna Fri tänkaren och Den fred

löse. Den senare är inspirerad av Björnsons korthuggna stil, vilket inte den förra 

är. Den genomsnittliga längden på grafisk mening och på replik avviker starkt från 

den ena texten till den andra: 

Genomsnittligt Genomsnittligt Andel repliker 
antal ord i antal ord i med 1-5 ord 
grafisk mening replik 

Fritänkaren 12.2 ord 29.7 ord 12.6% 

Den fredlöse 8.2 11 10.9 " 49.8% 

Tabellerna visar att Strindberg tom överträffar Björnson-övers i att forma korta 

meningar och repliker^. 

Omarbetningar av repliker i MO 

Det är självklart, att alla omarbetningar av meningar och hela repliker som gjorts i 

de olika texterna också har medfört förskjutningar i dessas längd. En genomgående 

tendens som går att utläsa ur manuskripten då de jämförs med den tryckta texten, af 

strävan till koncentration, till u teslutande av oväsentligt och ordrikt stoff. Detta torde 
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vara arbetsgången I litterärt arbete överhuvudtaget. Att mäta detta î siffror är dock 

inte min avsikt, dels därför att uppgiften arbetsmässigt vore ytterst tidskrävande, 

dels därför att det vid omarbetningarna inte bara är den språkliga utformningen som 

ändras utan också innehållet. Jag skall doc k ge några exempel p å hur olika utsagor 

ändras rent kvantitativt i olika texter. 

I MO l:s manuskript finner man relativt få sådana exempel. I MO 11 : s manuskript fin

ner man fler. Exempel på repliker som starkt kortats ned är "Var med mig Herre! Du 

löfte det nyss!" (172:22), som i texten in skränkts till ett "Nul" För raderna 

17^:21-31 ha r AM en första version som är mer än dubbelt så lång. Exempel kan hämtas 

från snart sagt varje sida. Samma iak ttagelse kan man göra i MO 111 : s manuskript. 

Eftersom MO i l är betydligt kortare än MO I kan man vänta sig att åtskilliga re

pliker och meningar förkortats. Någon svårighet att finna sådana exempel är det in

te. Jag skall citera några passager: den första ur 15:15 / 169:23 och den andra ur 

18:22 / 172:12. 

I 

"Jo!jo! Du skall b li my cket rädd, 
ty jag vill fö ra dig på ett högt 
berg och du skall derifrån skåda 
ut öfver verlden. Ser du, Olof, vi 
ha Pingst nu. Det var då den Helige 
Ande steg ned och göt sig öfver 
apostlarne, nej öfver hela mensklig-
heten ..." 

'Ua, om det är en olycka att bli be-
röfvad all jordisk lycka, att slä
pas i fängelse, lida fattigdom, hå
nas och smädas för sanningen. Då är 
du icke värd en så stor olycka. Jag 
trodde du skulle förstå mig; jag räk
nade på din hjelp, ty du har ännu 
elden qvar, men jag ser, verlden lock
ar dig; följ med strömmen och bl if 
lycklig!" 

i I 

"Alltid räddhåga! Nåväl jag skall föra 
Dig på ett högt berg och Du skall 
skåda ut öfver verlden! Ser Du, Olof, 
vi ha Pingst nu. Det var då som anden 
steg ned på jorden!" 

"Ja om det är en olycka jag ämnar Dig, 
då är du icke värdig den. Jag trodde 
på Dig ty Du hade anden, men verlden 
lockar Dig, följ med hopen och bl if 
lycklig!" 

Vi skall också se på ett fall, där en replikväxling mellan Olof och Gustav Vasa i 

MQ i l koncentrerats till en enda lång replik från Gustav Vasa - till fö rfång för 

den dramatiska effekten: 
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MO I (26:26 ff) MO I I (179:H ff) 

GUSTAF. Vill du bli m in man? 
OLOF. Ers nådes secretarius? 
GUSTAF. Nej! Du skall bl i mi n högra hand, 

på vilkor att den venstra tills 
vidare icke vet hvad den högra 
gör. Res till Stockholm! 

OLOF. Kapitlet reklamerar mig, och 
lyser bann. 

GUSTAF. Innan de hunnit så långt skall 
du få skylla på mig. Men till 
dess stå för dig sjelf, så godt 
du kan! 

OLOF. Hvad vill eders nåde? 
GUSTAF. Du skall tala till svärmarne 

i Stockholm. 
OLOF. Och sedan? 
GUSTAF. 0, det är långt dit! Jag vågar 

ej tänka det ännu. - Låt dem 
predika, det kan ej skada för-
soffade att höra ett nytt ord 
äfven om det är galet; men våld
samheter får ej ega rum; då 
kommer svärdet med i leken. 
Farväl, Olof! 

KUNGEN. Vill D u bli min man; jag vet 
hvem Du är! Res till St ockholm. 
Du är från denna stund Secre
tarius i rådstugan. Predika i 
kyrkan hvad Du behagar - mot 
påfven. Låt vederdöparne också 
predika, men blir det för mycket 
buller kommer svärdet med i 
1 eken ! 

Men det kan också hända att MO I I i stället tänjer ut repliken: 

MO I M O  II  

BRASK. ...Ungdomsmod bara! (21:15) 

ADELSMANNEN. Tron - det står ingenting 
nämndt. Jo, låt mig se -
"evangelium skall etc" 
(109:15) 

BRASK. Du talar så ungdomligt, derför 
ursäktar jag Dig. (17^:24) 

ADELSMANNEN. Reformationen? Hvad är det 
för slag? Det ordet finns 
inte i de här papperen 
Låt se, kanske ni menar det 
här - om evangelierna - jo! 
"evangelium skall etc" 
(228:28 ff) 

Förlängningen av adelsmannens replik understryker det cyniska i situationen. Ännu 

tydligare märks detta, då adelsmannen lyckönskar Olof till h ans utnämning : 

MO I (110:3 ff) 

Nej! Var nu blott lugn, så skall ni 
gå långt! Åh! Jag höll på att glömma 
det bästa! Herr kyrkoherde, jag har 
den äran att lyckönska; se här er 
fullmagt! Kyrkoherde i stadens kyrka 
med 3,000 daler vid så unga år; min
sann, nu kan ni s lå er i ro och 
njuta af lifvet om ni också aldrig 
skulle komma längre. Det är vackert 
att ha hunnit sitt mål v id så unga 
år! Jag gratulerar! 

MO I I (229:23) 

Om Ni nu endast handlar klokt skall N i 
säkert komma att gå långt - åh det är 
sannt det bästa sist! Herr Kyrkoherde, 
jag har den äran att lyckönska; se här 
Er fullmagt! Kyrkoherde i stadens kyrka! 
Ni k an på den platsen räkna Era 3 000 
Daler med all sä kerhet och det är 
vackert det vid s å unga år. Och nygift 
är Ni också - jag gratulerar! Jag anser 
att Ni ku nde slå Er i ro och njuta af 
lifvet med en sådan ställning om Ni 
också aldrig skulle komma längre. Det 
är ovanligt att ha1 hunnit sitt mål 
vid Er ålder! Men föröfrigt, ni ä r ung, 
alltså äregirig - det blir några 
biskopsstolar lediga snart - tänk på 
saken! Farväl! tänk på saken! 
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Sammanfattning av kap 3 

Kapitlet inleds med en resonerande översikt av svensk meningsbyggnadsforskning. 

Därefter granskas meningsbyggnaden i materialet på två nivåer. Den första nivån 

motsvarar i modifierad form den beskrivningsmodell, som presenteras i Loman-Jörg-

ensens Manual för analys och beskrivning av makrosyntagmer. Undersökningar som 

gjorts i enlighet med denna modell ha r bl a visat att frekvensen av interjektions-

makrosyntagmer (IMS), t i 11 talsmakrosyntagmer (TMS), meningsfragment (MF) samt ofull

bordade (Ofb) och fel konstruerade (Fel) men ingsmakrosyntagmer tenderar att öka ju 

mer informell ta 1 s ituationen är. Jag har prövat om analysmodellen skulle kunna an

vändas för gradering av dramadialog på en skala av större eller mindre anknytning 

till t alspråket. Med anledning av att jag på vissa punkter avviker från klassifi

ceringsprinciperna i manualen har jag för att få jämförliga siffror också excerpe-

rat autentisk tal text från vår egen tid med användande av samma metod. Siffrorna 

har också fått tjäna som referenspunkter, då jag diskuterat äldre och yngre hand

böckers beskrivning av talspråket. 

Tabell I, som visar frekvensen av olika makrosyntagmer i mitt material, har också 

fått tjäna som underlag för ett försök att rangordna texterna efter deras procen

tuella andel av I MS, TMS och MF. Det visade sig då att dessa makrosyntagmer inte 

rangordnade texterna på samma sätt och att man bara i vissa hänseenden kunde ur

skilja ett mönster i frekvensfördelningen. Sålunda hade komedi texterna i avd C 

och vissa andra prosatexter ur avd B en benägenhet att komma högt i frekvensta

bellerna. Verstexterna placerade sig på varierande sätt. MO och de autentiska tal

texterna visade sig hamna långt ner på rangordningslistan. Boråstexterna utgjorde 

här ett undantag i fråga om IMS, där textgruppen placerade sig högst av alla text

er. Frekvensen av IM S visade sig vara 0 för Boråstexterna och nära 0 för dialekt

texterna. Inte ens i fråga om MF kunde de autentiska taltexterna hävda sig gentemot 

dramatexterna. En omräkning, som gällde den sammanlagda frekvensen av de ej huvud-

satsformade makrosyntagmerna IMS, TMS och MF:s andel av totalantalet makrosyntagmer, 

visade att dialekttexterna hade den minsta andelen och att MO låg mellan denna mins

ta andel och andelen för Boråstexterna. Andelen i verstexterna ligger något under 

andelen i prosatexterna, men variationen mellan texterna är stor. Det har därför 

inte varit möjligt att dra generella slutsatser om texternas karaktär utifrån des

sa siffror för IMS, TMS och MF. 

I den fortsatta undersökningen har jag visat att man måste gå ett steg längre vid 

undersökningen av vad I MS, TMS och MF innebär för texternas karaktär. Granskning

en måste också gälla ordförrådet. I verstexter, vars språk ligger långt ifrån 

talspråket, kan IMS-frekvensen vara hög. En närmare undersökning visar då att dessa 

IMS är av retorisk karaktär och starkt skiljer sig från de IMS som t ex komedierna 

innehåller. TMS, som i autentiskt tal h ar visat sig vara ett marginellt inslag, 

förekommer i dramadialogen i ungefär samma utsträckning som IMS. Även TMS kan vara 

av retoriskt slag, och texterna skiljer sig från varandra även i detta avseende. 

Inte ens en hög MF-frekvens behöver innebära talspråksanknytning, eftersom det även 
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i fråga om denna makrosyntagm gäller att ordvalet är utslagsgivande. Re

toriskt språk och talspråk förefaller att ha vissa strukturella likheter, som fram

kommer i en statistisk undersökning. Denna likhet framhölls redan 1897 av G Ceder-

schiöld i Svenskan som skriftspråk. Men han påpekade också skillnaden i ordval, 

vilken här alltså har bekräftats. Den kvantitativa undersökningen måste därför 

kompletteras med en kvalitativ. En sådan presenterar jag i fråga om IMS i 4.6. 

När det gäller ofullbordade och fel konstruerade meningar framträder dock stora 

skillnader mellan autentisk taltext och dramadialog. I särskilt hög grad visar 

Boråstexterna exempel på dessa makrosyntagmer, medan de framträder mindre i dia

lekttexterna. Oful1bordad mening kanemellertid också användas i retorisk text, där 

den i själva verket är ett gammalt stilmedel (aposiopes). Den avgörande gränsen 

mellan autentisk taltext och fingerad dramadialog går dock vid fel konstruerad me

ni ngsmakrosyntagm: i den mån en sådan förekommeri dramadialogen tycks den föga 

uppseendeväckande och kan därtill va ra tillkommen av rent slarv. 

Det bör här och även i fortsättningen betonas att texterna skiljer sig från varand

ra beträffande innehål1, ämne och tal situation. Sinsemellan stämmer texterna i avd 

B rätt nära överens med varandra i dessa avseenden. I Borås- och dialekttexterna 

är tal situationen en annan, och detta-måste få konsekvenser för språket. Även des

sa autentiska tal texter skiljer sig åt på dessa punkter, och det framgår av tabel

lerna att dialekttexterna i flera avseenden står närmare t ex MO än Boråstexterna 

vad gäller frekvensen av olika språkelement. 

I nästa avsnitt (3-3) granskas meningens struktur. Tabell II I vi sar antalet satser 

i meningarna. Den mest frekventa meningstypen visar sig vara ensam huvudsats Pro

centtalen graderar textgrupperna i följande ordning: MO prosa, avd B prosa, avd B 

vers och MO vers. Lägst kommer dialekttexterna och Boråstexterna. Den fortsatta 

granskningen gäller andelen huvudsats jämte huvudsats plus en underordnad sats. 

Procenttalen bekräftar rangordningen med undantag av att avd B vers och MO vers by

ter plats. Skillnaden mellan textgrupperna har nu blivit mycket mindre men fortfar

ande har Boråstexterna den lägsta andelen. Jag har därför gjort en ny beräkning för 

att få reda på om det är imperativfrekvensen i de litterära texterna som åstadkom

mer skillnaden. Av tabell IV framgår att graderingen blir en annan om denna satstyp 

räknas bort: först kommer dialekttexterna och därefter Boråstexterna, sedan de två 

komedierna och MO prosa och sist MO II I ve rs och avd B vers. Denna gradering över

ensstämmer bättre med handböckernas uppgifter om tal språkets paratakti ska karaktär. 

I fortsättningen granskas de underordnade satserna. MO har i mindre utsträckning 

än de andra textgrupperna framförställd bisats i grad 1. Den relativt höga ande

len av sådana bisatser i Borås texterna har föranlett mig att granska vilka bisats

arter som förekommer i denna position. Resultatet in ger misstanken att många fler 

bisatsarter används i denna ställning i talspråket än de som vanligen nämns i hand

böckerna. Framförställd bisats i lägre underordningsgrader är sällsynt i samtliga 
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textgrupper. Den ojämförligt mest frekventa bisatstypen är den efterstäl1 da i grad 

1. Den är dock i allmänhet mer frekventi dramatexterna än i Borås- och dialekttext

erna. Procenttalen för efterställd bisats i grad 2 motsvarar ungefär andelen fram

förställd bisats i grad 1. Prosan har lägre andel sådana satser än versen, vilket 

gäller både i avd A och B. Den högsta andelen finner man i Boråstexterna. En jäm

förelse mellan meningar ur dessa och ur dramatexterna visar att det inte är me

ningsstrukturen i sig som ger ett skr iftspråkligt intryck utan innehållet och ord

valet. Till sist konstateras att efterställd bisats i grad 3 och 4 är föga före

trädd i materialet. 

Frekvensen av inskjutna bisatser har i nte visat några intressanta skillnader mellan 

texterna. Däremot visar sig förekomsten av underordnad huvudsats markera vardagligt 

språk. Texter där det ingår vardagliga och folkliga scener har ett relativt stort 

antal sådana satser av samma karaktär som i dialekttexterna. 

Inte heller de b isatsersättande konstruktionerna är frekventa i texterna. Avd B 

har dock dubbelt så många som MO. I avd C saknas de i allmänhet helt. 

Tabell V II v isar frekvensen av olika huvudsatsarter. Verstexterna har fler impera

tivsatser än prosan, som i gengäld har fler frågesatserän versen. Däremot har Borås-

och dialekttexterna inga im perativsatser och de förra dessutom inga frågesatser. Av 

bisatsarterna är relativsatserna i regel me st frekventa. Komedierna och Boråstexter

na har dock flest att-satser. Skillnaderna i frekvens mellan olika huvudsats- och bi

satsarter betingas sannolikt av talsituation och ämne. 

I samband med granskningen av meningsbyggnaden har jag också undersökt Interpunk

tionen. Av alla författare med undantag av Hedberg har Strindberg den största procen

ten fråge- och utropstecken, vilket kan sättas i samband med den dramatiska rörlighe

ten och de korta makrosyntagmerna i hans texter. I MO I I använder Strindberg s k 

stackatostil för att ge illusion av talspråk. Samma stildrag används dock av andra 

författare,del v i s med en retorisk effekt. 

Slutligen har ordantalet i meningar, grafiska meningar och repliker undersökts. Strind

berg har markant kortare meningar och repliker än de andra författarna i sin prosa, 

vilket bl a tar sig uttryck i en hög frekvens extremt korta meningar på 1-5 ord. 
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4 Ordförrådet 

I kap 3 har jag diskuterat i vad mån de undersökta texterna i avd A, B och C (kome

dierna) anknyter till tal språkets meningsstruktur. I samband därmed har jag också 

påpekat den centrala roll so m ordförrådet spelar för uppfattningen av texternas stil

karaktär. 

Att undersöka ordförrådet medför dock problem av andra slag än när det gäller gransk

ning av rent grammat i ska företeelser. Orden och fraserna är unika på ett helt annat 

sätt än de grammatiska strukturerna och låter sig in te med samma lätthet sorteras in 

i fack och summeras i tabeller. Författarna har ju både träffat ett semantiskt/inne

hållsligt val och ett stilistiskt. 

Den mest intrikata uppgiften här är alltså att rätt bedöma ordens och frasernas stil

nivå på en skala av talspråklighet - skr iftspråklighet. Avståndet i tid medför 

risk för ett anakroni st iskt synsätt. Denna risk bör dock inte överdrivas, eftersom 

stilnivån för många ord och uttryck finns angiven både i Dal ins Ordbok öfver svenska 

språket (1850-1855, vilket ligger nära de undersökta dramatexterna i tid) och i SAOB. 

Att många ord behållit sin plats på stilskalan ända in i vår tid kan man få en upp

fattning om när man studerar de ändringar som 0 v Dalin företog i Then swgnska Argus 
62) 

år 175^ och som resulterade i en ny upplaga . Vissa av dessa ändringar har exakt 

motsvarighet i MO, t ex ändringen av hoœl till man, titta till se osv. Dalin strök 

ord som var alltför stötande för den konventionella smaken: svettas, Fanken, byxor, 

liderlighet osv.Den fransk-klassiska smaken föredrog abstrakta, generella och mått

fulla ord som Inte väckte anstöt. Även om denna inställning till språket var särskilt 

markant under 1700-talet, finner man att den in te spelat ut sin roll un der 1800-talet 

- framför allt inte i den seriösa dramatiken och i seriöst skriftspråk överhuvudtaget. 

Cederschiöld framhåller på åtskilliga ställen i Svenskan som skriftspråk skillnaden 

mellan det spontana, ofriserade, konkreta och realistiska i talspråkets ordval och det 

konventionella ordförråd som tillhör "normalprosan". Enligt Cederschiöld (s 106) är 

denna "mera reflekterad och genomtänkt än samtalsspråket, visar sig mera logisk och 

exakt, omsorgsfullare l att använda nödig omväxling i uttryck, mera städad, måttfull 

och försiktig, mera abstrakt och allmängiltig." 

I en år 1909 skriven essä har Strindberg avgett följande språksociologiskt intressan

ta deklaration om språket i sitt ungdomsdrama 

"Jag sade mig, att för vår tvivlande och undersökande tid med våra föreställningar om 

människorätt och människovärde, det icke gick an att göra sådan utvärtes skillnad på 

'bättre1 och 'sämre' folk, att furstar, hovmän och vederlikar talade vältalighet på 

vers, under det att män av folket talade gatospråk och förlöjligades i komiska lägen. 

Följaktligen slog jag undan de höga klackarne på de höga och skodde under de lägre 

stånden liten smula". Strindberg tillägger att när han återvände till det historiska 

dramat vid sekelskiftet behövde han in te "hysa 1872 års betänkligheter" utan bestämde 

sig för att i Shakespeares efterföljd "icke skräda det rätta ordet"^ . 
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I manuskripten till Mäster Olof kan man på många ställen avläsa den spänning mellan 

stilnivåer som Strindberg antyder i citaten ovan. Manuskripten har ofta ett mer 

osminkat, konkret uttryck än den tryckta texten. Också när man jämför de tre huvud

versionerna med varandra kan man finna en konflikt mellan konventionellt och icke

konventionellt uttryckssätt. I den seriösa dramatiken - särskilt det historiska dra

mat - gällde det framför allt att hålla "den goda tonen" så att inte de kända per

sonligheterna "drogs ned" (jfr 1.2.1). 

"Talspråkligt ordval" är dock i sig ett diffust begrepp. Jag skall därför med utgångs

punkt från Cederschiölds synpunkter och från Strindbergs ändringar försöka precisera 

vad jag avser med detta begrepp: 

a Ord som är naturliga för talspråket utan att vara stötande. Hit hör ett antal hög -
frekventa ord med allmän betydelse, särskilt adverb och konjunktioner, t ex inte, 
bara, för (= ty). Dessa ord nämns som talspråkliga av hand- och ordböcker och kan 
lätt excerperas för en statistisk redovisning. 

b Idiomatiska ord och fraser, i allmänhet substantiv, adjektiv och verb men även 
ord av andra ordklasser, t ex prata inte dumheter, jag säger ingenting omfet, 
en så ung pojke. I nte heller dessa ord och fraser är stötande. De är i allmän
het lätta att excerpera, och risken för subjektiv bedömning är inte så stor. 
Stilnivån anges ofta av ordböckerna. 

c Ord och fraser som ändrats i manuskript och omarbetade partier av en text. Inte 
heller dessa uttryck är stötande. Här är risken för en subjektiv bedömning stör
re än i b, särskilt när det gäller uttryck som ligger nära varandra på stilskal
an, t ex jag har budskap från Kungen / jag har he Isringar från Kungen, borgarqvin-
na / borgarhustru, på Latinspråket / på Latin. Jag har därför varit försiktig 
med be dömningen av sådana uttryck. Men ändringar kan också bedömas tämligen en
tydigt. Förmodligen medger de flesta att Får jag mat i qväll? är talspråkligare 
än Får jag då inte äta? - Svårigheter av detta slag int ygas också av andra stil-
forskare^) # 

d Osminkade ord och fraser som kan vara stötande för social och religiös konvention. 
De ersätts i konventionellt språk av eufemistiska uttryck. Exempel är följande: 
Den messan kommer då att gå för hin fander, bara inte den satans presten kommer, 
kättja. Hit hör särskilt substantiv, interjektioner och svordomar. 

e Ord som inte i sig är stötande men som har ett konkret, vardagligt innehåll, som 
kan väcka obehagliga associationer, t ex gris, råtta, dansmusik och öl. Sådana 
ord var förbjudna i den fransk-klassiska estetiken. Här sammanfaller valet av ord 
i särskilt hög grad med valet av innehåll (jfr Björck 1955, s 109). Det konven
tionella språket avstår antingen helt från dessa innehål1 selement eller presente
rar dem med mer generella, ej artbestämda ord. Orden i denna grupp är i allmänhet 
substant i v. 

Detta in nebär att en fullständig redovisning av det talspråkliga ordförrådet i mitt 

material skulle bli mycket utrymmeskrävande. Jag har därför känt mig tvungen att i 

huvudsak hålla mig till MO och bara glimtvis belysa ordvalet i avd B (vissa adverb 

samt interjektioner). De uttryck ur MO som jag nämner och diskuterar måste - lika

ledes av utrymmesskäl - ly ftas ur sin kontext i presentationen. Detta innebär en 
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nackdel, eftersom ord och fraser likaväl som andra språkliga företeelser heJst hör 

studeras i sitt textsammanhang. Jag kompenserar detta med att i vissa fall ko mmen

tera också kontexten. Genom att jag för varje citat anger textställe kan läsaren 

själv granska uttrycket i dess sammanhang. Materialet är grupperat så, att jag 

först ger en allmän översikt av de talspråkliga partierna i MO-versionerna och 

därpå sorterar enskilda ord på vissa ordklasser. När det gäller fraser har jag 

försökt utgå från det semantiskt viktigaste ordet vid valet av ordklass. En an

nan möjlighet skulle ha varit en semantisk gruppering, men antalet gränsfall had e 

då blivit mycket besvärande. Jag har dock på flera ställen fört samman ord som 

tillhör samma begreppsområde^ . 

4.I Talspråklig fraseologi i MO, En översikt 

När man studerar manuskripten till MO I, finner man påfallande många exempel p å 

mer talspråksnära uttryck i dem än i den tryckta texten^ . Följande exempel

samling får belysa detta: 

Manuskript Tryckt text 

K och Ak har först Nils i fyllan Nils (scenanv) (39:12) 

K har först efter ordet borgate 
följande: som s ormar in i den 
heliga äkta sängen och vaknar 
hos en sköka (struket) (41:32) 

K har först: nu fryser jag jag känner mig frusen (49:22) 

K Evafalls Ä jag fyra? Fyra? Hvilka? (52:20) 

K har först: de gä krokryggiga också de ha så svårt att gå raka (79:6) 

K har först: Det rår jag inte för! Det är din ursäkt (94:10) 

K har först: Vill fruntimret sitta ned Behagar ni sitta ned (100:36) 

K Om de visste! De ska få vetat! (den andra satsen struken) (111:24) 

K NILS. Tror du -på Christus? MÅRTEN. 
Jag vore ett nöt annars! Han har ju 
dött och lidit för mina synders 
skullj det är ju genaste vägen/ (båda replikerna strukna) (118:8) 

K och Ak: din erkekättare (struket) (134:25) 

K har först: sanningar till höger och 
sanningar (150:19) 

v ens ter 

Bara i något enstaka fall g år ändringarna i motsatt riktning. 

Från manuskripten går jag nu över till de n tryckta texten. Den tal språkliga fra-

seologin kan man finna på många ställen, mest renodlat i följande partier: 

Första akten: (exempel saknas) 

Andra akten: öl bodsscenen, s 30-37 och 40-53, kyrkscenen, s 53~55 och s 63 
(kyrkvaktarens repliker) 

Tredje akten: scenen på Stockholms slott, s 73*74, Gerdts repliker, s 90-94 

Fjärde akten: scenen med munkarna, s 115*118 

Femte akten: samtalet mellan Nils och Windrank, s 130-131, Windranks repliker 
s 142-145, kyrkvaktarparets repliker, s 146-147 
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Detta utgör sammanlagt drygt 30 sidor med antingen enbart vardagsnära språk eller 

med starkt inslag av sådant. Av hela textmassan motsvarar detta ca 20%. Med tal

språk avser jag då ett utpräglat vardagligt språk som huvudsakligen talas av per

soner i låg social ställning: Windrank, småländingen, tysken, dansken, munkarna, 

kyrkvaktarparet, betjenten samt Gerdt - den sistnämnde dock i likhet med Mårten 

pendlande mellan retoriskt / arkai st iskt och vardagligt språk. Utöver detta före

kommer vardagliga repliker också hos de personer som i övrigt talar ett mer sti

liserat och högtidligt språk: Olof och Gustav Vasa. Följande replikexempel vis ar 

Strindbergs förmåga att träffa den naturliga, idiomatiska vardagsfrasen: 

SMÅLÄNDINGEN. Jag ska' supa opp hvartenda öre! (33:5) 
men så kom en herre och sa' att min morfars mor fått låna 
den af hans farmors far och så var jag i från den historien 
(33:31) 
skulle vi bö nder ... knäppa oss ett sà'nt der djur (34:5) 
Bara jag inte hade hustrun och barnen hemma! Håhåjaja! (34:18) 
Fy tusan djeflar hvad det är bittert! (35:22) 

TYSKEN. Åh nej! En l iten blecka till, så få vi språka (35:11) 
Jo! Den der, när han blir vaken! (35:26) 
Ska' vi in te ha oss ett mått till! (36:33) 

WINDRANK. Hör nu, herrarne! Vi ska1 vara ihop nu och ha1 roligt, så ska' 
jag tala om Amer i kam! (30:21) 
Hvad är det med er? (32:3*0 
Kors är kungen på det sättet! Jag trodde han höll adeln i örat! 
(33:27) 
Ser ni jag har alltid varit gudfruktig af mig, det har jag från 
hemmet.(36:5) 
Ack, jag är en svag syndare, det vet jag, men ser ni - hjerta det 
har jag, ta' mig fan. Kom en stackare och säg att han är hungrig, 
och jag ska' ta skjortan af mig! (36:29) 
svårt att hålla mun / tyst för tusan! (131:21) 
Jo, se jag har mina små relationer ... Men sak samma hvem som brän
ner af bössan ... dessutom ha1 vi f lera funderingar i reserv 
(144:12) 

Katrina lilla! Håll i lyktan medan jag sätter hänglåset för! 
(48:13) 
Så der ja ; skynda dig och damma af lite, Katrina lilla! (53:31) 
Ja, jag säger den Luther! (54:10) 
Ja, ja gudbevars, ber om ursäkt! Vi har våra bruk här si. (55:32) 
Ja, han var bra ung, det var allt hans fel det, men det går nog 
bort med tiden! (146:30) 
Jag får lof att säga det, att kungen är allt bra gemen när han 
sätter till .. . (147:12) 
Jag säger ingenting om'et (147:20) 

Kära Bengt, vi sk a1 väl se oss omkring på eländet först! (48:15) 
Inte kan du väl dricka öl när du har feber! (49:20) 
Det blir väl samma elände i dag som i går! Jag trodde de skulle 
ta1 ner hela kyrkan. (54:13) 
Kanslern har alltid varit en fredlig man, som inte gjort väsen af 
sig; och jag förstår inte hur han kunde vilja vara med om sådana 
der förskräckliga historier. (146:19) 
Ska1 man sätta en så ung pojke till ky rkoherde också? (146:28) 
Du pratar du, han skall ju gå till dö den i denna dag! (146:33) 

BETJENTEN. Hvad är det om? (73:17) 
Nej för all del, men se den, som får höra så mycket som jag, 
har allt reda på li tet af hvarje. (73:26) 
Nej kors, är det Mäster Olof! Jag kände far jag, Peder Smed, 
för si jag är från Örebro också! (74:17) 

KYRKVAKTAREN. 

KYRKVAKTAR-
HUSTRUN. 
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MÄRTEN. Ha vi väntat så här länge, så kan vi v änta lite till, bara i nte 
den satans presten kommer! (115:6) 
Det rör mig numera in genting, bara käringen ta'r fram pengarne 
... (.115:11) 
Ja, det tror jag, det! (115:29) 
Tyst för tusan, hon rör på sig! Ta1 fram boken! (116:9) 

NILS. Du är allt en bra stor rackare ändå! (115:14) 
Du skulle allt blifvit en duktig karl du, med ditt hufvud! (115:27) 

Men också personer i högre social ställning än dessa bipersoner använder spora

diskt talspråkliga fraser. Gustav Vasa talar inte så folkligt som de citerade 

personerna, men hans repliker är oftast lakoniskt kärva och burdusa och kontra

sterar mot prelaternas snirklade språk: 

GUSTAF. Jag törs inte! (81:3*0 
Det rör mig inte, jag är inte påfve! (84:4) 
Jag ger eder kyrka djefvulen! Nu är det sagdt! (84:13) 
Såå! Det har gått fort det! (85:17) 
rikets välfärd står på ett kort (86:4) 
Kyrkan först, jaha! (86:8) 
Törs du fara upp till det gamla uggleboet Upsala och säga de lärde 
att påfven i nte är Gud och att han in te har med Sverge att göra? 
(88:25) 

Huvudpersonen Olof använder i mycket liten utsträckning vardagliga vändningar: 

Sa1 Herren det? (4:24) 
Åhjo! Men det förlorade allt på öfversättningen! Sà'nt der bör sägas på franska! 
(77:6) 

Även Strindberg iakttar alltså i viss mån den sociala gradering som man finner i 

avd B och i Hedbergs komedi. I Hedbergs versdrama och i Blanches prosadrama talar 

männen av folket ett utpräglat lågspråk med dialektal färgning, medan däremot folk

hjälten Engelbrekt hos Blanche och den livegne (!) huvudpersonen Dagward Frey hos 

Bäckström talar utpräglat högspråk (i Bä ckströms drama talar f ö alla på samma 

sätt). I MO bidrar differentieringen till att karakterisera personerna och skapa 

verklighetsi 11 us ion, eftersom biskoparna, kyrkvaktarparet, Mäster Olof och Windrank 

- för att nämna några exempel - r imligtvis också i verkligheten måste antas tala 

olika so rts språk68^. 

Mot MO I : s ca 30 talspråkliga sidor står bara ca 4 i MO II, nämligen s 182-183 och 

s 253-254 i andra resp femte akten. Den främsta förklaringen till s killnaden är 

att hela ölbodsscenen är struken liksom en del andra vardagliga scener (t ex besök

et på slottet i MO l :s tredje akt). Samtalen mellan kyrkvaktaren och hans hustru 

är starkt beskurna i förhållande till MO I och utgör i MO I I de enda helt vardag

liga textpartierna. Övriga vardagsspråkliga personer: betjenten, Windrank, små-

ländingen osv är överhuvudtaget inte med i denna version. Munkarnas samtal i fjär

de akten förs i MO I I på ett betydligt mer städat sätt än i MO I. 

Åtskilliga formuleringar har i manuskripten en talspråkligare karaktär än i den 

tryckta texten^^. Ändringarna fördelar sig dock mycket ojämnt på de olika akterna, 
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så att fjärde akten har lika många ändringar (ca 25) som de andra akterna till

sammans. Antalet repliker som ändrats i motsatt riktning är så få, att jag går 

förbi dem. Följande exempel är ändringar i riktning mot ett konventionellare 

språk: 

Manuskript MO II: s tryckta text 

Akt l 

AM har först Jag anger Dig som lands
förrädare eller förrymd från dårhuset! 
Detta har ändrats till Jag anger Dig 
som förrymd från dårhuset! Märk att AM 
först står nära MO I, där repliken i 
17:2 lyder Jag anger dig som lands-
förrädare! Det slutliga resultatet 
har blivit en abstrakt formulering 
utan konkretion. 

Akt 3 

Jag skall hindra Dig ooh Dina planer! 
(170:30) 

AM har först bättre att göra större saker att uträtta (207:11) 

AM: «Tag har alldeles för allvar
liga tankar att sysselsätta mig med 
för att vilja (ändrat till ha lust 
att) gnabbas om Låt mig slippa tala! (212:12) 

Akt 4 

Denna akt är märklig därigenom att 
den i AM har cyniska och osminkade 
repliker av en art som de andra 
akterna inte har. Akten utspelas 
kring moderns dödsbädd: 
AM har först: en sådan eländig 
vaxelse som Mårten 

AM: Blir det långvarigt? (cynism) 

AM har först: Plocka opp några 
stycken och damma etc. 

AM: Prata inte dumheter! 

Olofs monolog har i AM en helt 
annan utformning än i den tryckta 
texten (240:24-26): Jag kan bara bjuda 
Dig på en fattig syrsa ... som sitter 
nere i Bredgränd (ändrat från nere i 
qvarngran). Adverbial et har vidare 
ändrats till mellan stenarne ner i 
gränden. Repliken fortsätter: 
Hvarför flyger Du inte till skogen ... 
ditt kräk! 

AM: Inte ett ord om denna sak! 
Förbannade svaghet! 

en sådan som Mårten (235:16) 

Kr det af görande? (236:4) 

Damma af några af Sanata Claras reliquiae 
och lägg upp dem i locket! (236:30) 

Så Du pratar (237:27) 

Jag förbannar den; men Jag har inte 
sofvit på tre nätter! (242:29) 

(struken) (244:5) AM: Munkarne! Schakalerna vädra lik! 

Akt 5 

AM: Ja men för höga förmän har Du all
tid stått och nigit fastän Du haft (struken) (253:23) 
näfven i kjolsäcken. 
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Den tryckta texten är alltså mer utslätad än texten i AM, men skillnaden är inte 

så stor. Man kan också jämföra följande tre repliker i MO I och deras motsvarig

heter i MO II. Den första repliken har fått ett helt nytt, mer abstrakt innehåll, 

medan de två*,följande ligger närmare varandra i semantiskt avseende: 

a MO I nu är knifven en gång i köttet, skär på, så kan kroppen räddas! 
(16:32) 

MO II först påfven och sedan kejsaren! (170:28) 

b MO I Här kommer flugornas konung; låt honom icke smutsa äfven din rena själ! 
(19:17) 

MO II Här kommer den store fienden* påfvens vikarie (172:27) 

c MO I du som sofver djurets sömn (41:32) 
MO I I du som är drucken (220:27) 

I första hand har Strindberg alltså mildrat vissa stötande uttryck i MO I. Men det 

finns också exempel på andra typer av ändringar. Flera repliker har i MO I I fått 

en naturligare utformning än i MO I: 

MO I 

sköt henne efter behag (17:9) 
Den saken faller under mitt godt-
finnande! (25:9) 
Jag begriper inte hur kapitlet kan 
tillåta något sådant! (54:3) 
derför höll jag dig i okunnighet (62:27) 
Det vet jag ej hvad det är! (68:27) 

MO I I 

sköt henne sedan som Du vill! (171:4) 
det bl i r min sak! (178:5) 

Hur Kapitlet kan tillåta en att predika 
Luther, det förstår jag då i nte! (182:15) 
derför fick Du ingenting veta (190:32) 
Det bryr jag mig ej om (199:2 

I fjärde manuskriptet (4 M) till M O II I lä gger man märke till en rad drastiska 

formuleringar, dels i texten och dels i marginalen, som växlar mellan cynisk non

chalans och frän grovkornighet. Dessa drag är särskilt frekventa i första akten, 

där satiren över klosterlivet är bitande. När det i den tryckta texten i 267:18 

talas om att Mårten skall läs a en "extra psalm" när "din mormor lägges i svarta 

lådan" har 4 M en struken passage som lyder: "när en gång du vänder din näsa 

i vädret". Den cyniska formuleringen i 270:12: "messan ... kommer att låta, / 

Så grisarne deråt månde gråta!" har i 4 M en ännu mer stötande utformning: "Den 

messan kommer då att gå för hin fander". På s 281 ber ättar Gerdt att confessorn 

och biskopen sover nere vid sjön. 4 M har en fortsättning som sedan strukits: 

"Det satt en stor fluga på bi skopens näsa- mössan hade fallit af och solen stack 

honom på hjessan". I 283:12 säger Mårten till fo lket att de skall dra "in i 

fördömelsen", men i 4 M har det först hetat "gån åt helvete!" Inte naturalistisk 

men vardaglig är formuleringen i 4 M: "Det fins ingen som går som han!", jäm

fört med den tryckta textens "Det är hans steg! Jag känner dem bland tusen!" 

(299:27). I 303:27 säger Olof att någon försökt röra "träbilders hjertan med 

ädla stenar",men i 4 M har det först hetat "Se, här har en stackars enfaldig 

menni ska varit framme och tänkt muta vår Herre!" 

De två senaste exemplen är hämtade från andra akten. I tredje akten samtalar 

Elsa och Christina om äktenskapet. Elsa säger i 4 M: "I h an ju en man / I kam

marn i nvid - Om jag hade min / Så nära jag vore minsann belåten / Men nu är 
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han många mi lor för hîn!" (s 317 - repliken är helt struken î texten). Ett blas-

femiskt uttryck har 4 M î 336:30. Det berättas där att kungen bjuder på öl och 

dans "i anseende till Christi uppståndelse". I den tryckta texten står det att 

anledningen är reformationens genomförande. 

Jag skall int e fortsätta uppräkningen. Det ungefärliga antalet ändringar från 4 M 

är ca 30 - de flesta i första och andra akten . 

Ett halvt dussin ändringar har dock gjorts i motsatt riktning, t ex den tryckta 

textens "Nå fan" i 275:28 som först (4 M) hette "Jag ber". Också i 5 M kan man 

finna växling mellan lediga och mindre lediga formuleringar. Det talspråkliga 

"Får jag mat i qväll" heter i den tryckta texten "Får jag då inte äta" (272:23), 

medan "Det är icke värdt att" i 283:14 ersätter "Det hjelper inte". 

Det har också sitt intresse att läsa Strindbergs anteckningar i marginalen 
till 4 M, därför att de avslöjar så mycket av den cynism som ligger bakom en rad 
formuleringar i texten. I marginalen till s 304 har Strindberg skrivit om Olofs 
mor att hon är "en stupid smedskona och inte ett dyft annat fastän man får lof 
att hyfsa opp henne för att göra henne presentabel för en förförd pöbel s om 
inte vet hvad natur är". Olof är helt enkelt "en varietet af Don Quixote ... 
Han glömmer att han sjelf är en produkt af en förbannadt vidlyftig multiplika
tion". På s 309 avslutas ett samtal mellan Olof och Christina med Olofs "Tack 
mitt barn! Du har gifvit mig åter min kraft! Farväl!" I marginalen står: 
"Vanant Olof: Satans qvinnor som ska komma och prata. Åt helvete käringar!" 
Efter 318:29 står det: "Abstrakta ord! Duger inte! Chablon! Glänsande för ge-
nereldt." Med stora bokstäver har Strindberg till s 322 skrivit: "Vin! Be
rusning!! Bestigning!!" och Christina har fått parentesen "Borde sjunga klub
bens visa / Berusning!! / Bestigning ! ! / De äro / Lifvets / Sanna mål://." 
Ordet "bestigning" återkommer på s 323 i manuskripten. På s 332 (den lilla mo
nologen) har Strindberg skrivit att det skulle ha blivit en utmärkt monolog om 
inte tvätterskan krävt honom på 7 Rdr och 39 öre. 

De partier i MO I II som har en vardagligt talspråklig karaktär är följande: 

Akt l s 267-27O (vers), s 272 (scen III, prosa), s 275-279 r 12 (vers), 
s 28I (scen X) torns 285 (scen XIII, prosa) 

Akt 2 s 293-294 (vers), s 310-312 (prosa) 

Akt 3 s 317-320 r 20 (vers) 

Akt 4 

Akt 5 s 354-357 r 14 (prosa) 

Utöver detta kan man på olika ställen i MO I II f inna strödda exempel p å t al-

språklig fraseologi. Den ovannämnda textmassan upptar drygt 25 sidor, vilket 

ställer MO II I n ärmare MO I än MO II. Den tal språkliga karaktären är dock 

inte densamma: MO I har ofta en robust realism, medan MO I II ä r cynisk och 

nonchalant. 

Omarbetningarna från MO II t ill MO I II på verkar i allmänhet inte talspråklighe-

ten. Ett textställe som utmärkt belyser den cyniska tonen i MO I II ä r Gerdts 

tal,som i MO I I (169:23 ff) lyder "Ser Du,Olof, vi ha Pingst nu. Det var 
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då som anden steg ned på jorden!" Detta lyder i MO I II (281:31 ff) : "Pingst

afton? Ja det var då som den Helige Ande steg ned på Apostlarne; det har den 

gjort i qväll också, ty både den ena och den andra voro röda som eldslågor i 

ansigtet!" Märk också hur i nnehållet skiftar från MO II t ill MO I II i följan

de repliker. Mårten säger i MO I I (238:9) "Har Du läsit sista Vulgatan" men 

i MO I II (342:30):"Har du läst Fredrik I I : s jagtbok ... Det är ett ställe ... 

på falkjagten ... som är mycket ... berömdt". I 4 M heter det "gräfsvinsjag-

ten" (notera också Interpunktionen som ger illusion av insomnande) . 

Första aktens inledande versparti i MO I II h ar många exempel på vardaglig fra-

seologi: 

hvar är det som skon klämmer (268:7) 
säg ut nu (268:13) 
hvad är detta för spring? (269:10) 
me'n jag var till sk ogs (269:12) 
ta oss en lur (276:24) 

Också verspartierna längre fram i dramat har vardagliga formuleringar: 

jemt är det så (293:12) 
som folket säger (294:3) 
han har då ett göra (317:18) 
det här är ett göra för en karl s om jag (319:29) 

Denna lediga, talspråkligt flytande replikteknik är karakteristisk för stora delar 

av verspartierna i MO III. 

I prosapartierna finner man också en lång rad vardagliga uttryck: 

hon skall i kloster (280:27) 
hvad skulle ni också inne att göra - hvad grinar du åt? (281:21) 
Gå nu hem och lägg Er, barn! (281:33) 
så här dags (282:9) 
dèt hjelper inte att väsnas, för här har jag nycklarne till kyrkan, allihop 
(283:14) 
Du kom ifrån sade du? (283:18) 

De flesta av dessa repliker uttalas av Gerdt. En stor del av den vardagliga sam

talstonen står kyrkvaktarparet för: 

om en tar af på venster hand, så har en tegelbruket strax för! (310:31) 
I hvet ju hvar kålgården är östantill! (310:27) 
Clarae tegelbruk, förstår sig! (311:4) 
inte läste han, det gjorde han in te! (312:1) 

I samtalet mellan munkarna i sista akten läser man: 

Tacka vet en förr (354:23) 
men hvad ha r du för arbete för dig? (354:27) 

Dekanten (f d kyrkvaktaren) säger i 356:28:" Inte kommer man något hvart om man 
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rusar med hufvet i väggen ... så att man glömmer både Gud och menni skor! Och 
den der galne boktryckaren se'n; han var då rigtigt galen och derför sitter 
han också välbehållen på dårhuset!" 

Mest påfallande i MO IM är den talspråkliga tonen i verspartierna, som på 

ett markant sätt skiljer sig från den konventionella versen i den samtida 

dramatiken (Där utgör Peder Ulfsson hos Hedberg dock ett undantag). 

4,2 Substantiv i MO 

C-R Smedmark har i tredje häftet av sin Mäster Olof-utgåva (s 131, 132 och 142) 

diskuterat vissa av de ändringar som Strindberg gjorde i sin text och den roll 

Frans Hedberg spelat i detta sammanhang. Strindberg hade redan i K, innan Ak 

tillkommit, börjat ändra eller stryka vissa naturalistiska uttryck och scener. 

Framför allt gäller detta de uttryck som rör substantivet sköka i ölbodscenen. 

På sex ställen föreligger textvarianter, och i fem av dessa tvekar Strindberg 

mellan sköka och qvinna: 

Manuskript Mo I: s tryckta text 

K har först sköka men det har 
ändrats till qvinna. Ak har sköka qvinna (scenanv) (38:2) 
men understruket med blyerts och 
med bo ck i kanten. 

I Ak har skökan på alla ställen skökan (scenanv) (38:5) 
i denna scen ändrats till 
qvinnan 

I Ak ej ändrat till qvinnan skökan (scenanv) (40:4) 
K har först skökan, ändrat till qvinnan (scenanv) (41:14) 
qvinnan 

K har först skökan, ändrat till qvinnan (42:3) 
qvinnan, före tillkomsten av Ak 

Man bör här notera att ändringarna rör scenanviseingarna, som inte teaterpu

bliken kunde ta del av i föreställningen. Men ordet sköka finns också i dialogen, t ex 

En sköka! (38:13). Ytterligare inblickar i hur mycket besvär detta ord beredde 

Strindberg får man då man granskar den replik som Olofs mor riktar till 

Christina (101:18): "Sköka är ni! Det vet jag!" I Ak heter det: "Forsia kallas 

en sådan qvinna som Ni!" Ordet forsia är enligt SAOB ett gammalt nordiskt ord 

som under den katolska tiden i Sverige användes om hushållerska åt präst. 

Enligt Svensk Uppslagsbok kan ordet också betyda fritta åt en präst. Strindberg 

har i Ak insatt ordet som en eufemism men har uppenbarligen sedan in sett att 

ordet var obegripligt för publiken. 

Vi är ändå inte färdiga med ordet sköka. I 105:3 frågar Christina: "Säg mig, 

Olof, hvad menas med en sköka?" I K är denna replik struken och ersatt med en 

annan. Ak har i st f sköka en omkonstruktion av hela situationen: (scenanv): 

"Hon tar fram papperet ur barmen, visar det för Olof". Hennes fråga lyder: 

"Hvad menas med detta ord?" Här befinner sig naturalisten Strindberg på full 



100 

reträtt - förmodligen därför att substantivet här syftar på Mäster OLofs hustru^. 

I samband med ändringarna kring sköka har också kättja ändrats till vällust (41:3*0. 

Enligt Dal ins ordbok innebär kättja "starkt begär till kö nsdriftens tillfredsställan

de", medan vällust enligt samma ordbok utöver denna betydelse också har den allmänna 

"hvarje högre känsla af njutning". Strindberg har alltså valt en eufemism. Denna änd

ring bör sammanställas med verbändringen rört den qvinnan till sett den qvinnan (39:8, 

jfr 3.4 om verb; även påpekat av Smedmark). 

Ett annat begrepp som berett Strindberg bekymmer är folk. Ett utkast (MO, tredje häf
tet s 44) upptar det latinska plebs, som enligt SAOB har en vardaglig användning och 

syftar på "enkelt folk; 'populas1; underklassen, den stora massan; äv: 'pöbel" (be

lägg bl a från 1844). I 82:25 har K och Ak dock pack3 vilket i den tryckta texten 

ändrats till folk. Med detta kan jämföras 94:12, där K:s pack bytts mot det franska 

Populacej som i sin tur strukits till fö rmån för pack. Ordet pack har enligt Dal ins 

ordbok enbart nedsättande betydelse med synonymerna "afskrap, slödder, byke, afskum" 

osv. I 78:31 har tölpar i K bytts mot populace. Strindberg har alltså tvekat mellan 

det svenska direkta ordet och det franska beslöjande. Att han i det ena fallet stan

nat för pack och i det andra för populace beror på social gradering: adelsmannen 

blandar in franska i sitt tal, men för betjänten är pack det adekvata uttrycket^. 

Med ovanstående kan också jämföras borgarbrackorò som står i K, Ak och Av (17:20). 

Strindberg har ersatt ordet med borgarlunsar (orsaken är kanske att han velat und

vika en tänkbar syftning på teaterledning och publik). Det nya ordet upptas inte 

i SAOB. Ordet luns är enligt Dal ins ordbok familjärt och betyder bl a "tjock, 

tung och ovig karl". SAOB uppger att ordet är vardagligt och anger bl a betydel

sen "drummel, tölp". 

Ytterligare exempel på ändringar är uttrycket ett sådant kräk till hustru3 som står 

i K (96:29). Enligt Dal ins ordbok används kräk föraktligt om "en, som ej duger till 

något, stackare". I den tryckta texten står nu en sådan stackars hustru. I den 

tryckta texten finner man (84:29) Luthers rol är ... att tjena till skärseld, där 

K först har slipsten i st f skärseld. För slipsten upptar Dal ins ordbok bara den 

konkreta betydelsen. I 9:7 står i den tryckta texten vi som stretat ... med att göra 

skor och rockar} där K fortsätter med substantivet sängar. 

Bland vardagliga eller drastiska substantiv i MO I observerar man ytterligare några 

personbetecknande ord,som är pejorativa: 

flugornas konung (19:17) 
blodracka / odjur / blodhund (30:12 ff) 
det der svinet / svin (46:29, 50:26) 

Av mer vardaglig natur är följande. 

min morfars mor / farmors far (33:30, märk kontexten!) 
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adelspojkame (34:4, märk sammansättningen!) 

en så ung pojke (146:28 , om Olof: enligt Dal ins ordbok används pojke mest i tal
språket, där det ofta antar "en något föraktlig anstrykning". En
ligt SAOB kan ordet dock användas positivt resp neutralt.) 

karl (63:23, 86:21, 107:27, 115:27, 143:8, mest om Olof: enligt Dalins ordbok an
vänds ordet om personer av lägre stånd)'2' 

min gubbe lilla (93:27) 

käringen / gumman / hustru min (115:11, 117:26, 51:26). Käring är enligt Dalins 
ordbok ett familjärt ord för hustru (jfr hustru min) 

läsbarn (147:9, om konfirmander, används enligt SAOB i folkligt språk) 

Av övriga substantiv kan nämnas prestklookan (54:25) som enligt SAOB i folkligt 

språk betecknar en mindre kyrkklocka som används för annangångsri ngn ingen. Vi

dare finner man en släng av Lutherit (8: 17, märk också den synkoperade formen 

-it) y dypölar (19:5)., historien: så var jag från den historien (33:30), soJna 

der historier (143:6) och sådana der förskräckliga historier (146:20)., ena sorten / 

andra sorten (71:25 ff), mina små relationer (144:12, märk adjektivet och anakro-

nismen), flera funderingar i reserv (144:14) osv. 

Slutligen kan nämnas ett par namnändringar. Kyrkvaktarparet har i Koch delvis 

i Ak begåvats med de folkliga och anakronist iskt klingande namnen Manne och 

Gustafva. I den tryckta texten har parets namn bytts till Bengt och Katrina. 

Också manuskripten till MO II visar ändringar av substantiv. Ett problem som vi k än

ner ig en från MO I är benämningen på det enkla folket. I 220:9 säger Olof: "Är det 

så folket kommer att säga" och i 222:9 "Hvad vill n i folk!" I det förra fallet har 

AM pöbeln och i det senare paokj men båda orden har ändrats redan i AM. 

Om substantivet hop skriver SAOB: "nedsättande innebörd, m särsk tanke på att 

skaran eller flocken osv är oordnad eller består av mindervärdiga element". I 

223:18-19 talas det om "en hop borgare" och i 259:24 önskar Brask att han hade 

gått "med hopen, då hade jag med dårarne regerat". I det ändrade AM står på det 

första stället skara och på^det senare strömmen. I des sa fall är det alltså fråga 

om en skärpning i förhållande till AM (så drastiskt som paok och pöbel är hop 

dock inte)^'. 

Strindberg har också tvekat mellan dörr och port. AM har på fyra ställen (163:28, 

164:18, 165:1, 165:6) dörr, men detta har konsekvent bytts mot port i den tryckta 

texten. I samtliga fall är det fråga om dörren till ky rkan. Man kan också lägga 

märke till att scenanvisningen i 165:6 har port men repliken fyra rader längre ner 

dörr (detta överensstämmer med MO l :s 8:23 "Men vi s ka' väl känna på dörren 

först etc" och 8:25 GERDT, springer upp på trappan och slår på porten). Strindberg 

har alltså här gjort en stilistisk gradering: port är det korrekta, dörr det tal-

språkli ga ordet. 
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Utöver detta har jag funnit ett tjugotal ändringar, där ett normalspråkligt ut

tryck fått ersätta ett talspråkligt. Några exempel är följande: 

AM har lögn, som i den tryckta texten ersatts med osannt (163:31). Enligt Dal ins 
ordbok används lögn inte i "det finare språket" och i stället rekom
menderas osanning 

AM har först rännsten, därefter gathörnj där den tryckta texten har gatsten 
( 2 2 1 : 1 )  

AM har först femtio karlar, som i den tryckta texten ändrats till femtio män 
(221:5) 

AM har först helsningar från Kungen, som i den tryckta texten ändrats till 
budskap från Kungen (203:7) 

AM har stackars gosse3 som sedan ändrats till Staokars magistern (25^:7) 

AM har först ett tusen ooh femhundra års lögner. Det sista substantivet 
har i den tryckta texten ändrats till mödor (196:10). 

Det är som synes i regel bar a fråga om glidningar på stilskalan, inte ändringar 

av drastiska uttryck till konventionella. Ett litet antal ändringar går 

i motsatt riktning, t ex ordet vällusting som bytts till kältring 

i 195:4 (jfr ändringen av kättja till vällust i MO I). Det nya ordet är 

enligt Dalins ordbok familjärt (det förekommer också i naturalistiska repliker 

i förlagan till Strindbergs Hemsöborna). En annan ändring än påfven kasta* 

nyoklarne i hafvet (AM), som i den tryckta texten i stället avslutas med frasen 

i sjön (170:13). 

Jag har också granskat denna typ av ändringar i de partier av MO II, som överta

gits från MO I efter omarbetning. Ändringarna går emellertid i båda riktningar

na efter en i stort sett jämn fördelning. Det hade varit ytterst upplysande, om 

t ex öl bodsscenen omarbetats och insatts i MO II, men så blev ju inte fallet. 

En del av substantiven i MO I kvarstår i AM men byts i MO I I : s tryckta text. 

De har redan nämnts i samband med ändringar i MO l: s manuskript: dörr i MO I 

9:19 och 10:27 motsvaras av port i MO I I 163:20 och 165:5. På samma sätt mot

svaras karlar i MO I 42:5 av män i MO I I 221:5 och lögn i MO I 9:23 av osannt 

i MO I I 163:31 (jfr dock lögn i MO I 61:33 och osanning i MO I I 190:9). I dessa 

exempel är det MO I som företräder det lägre stilplanet. I följande fall är det 

tvärtom: vattnet i MO I 55:26 ersätts av vattglaset i MO I I 183:30, majstång med 

musik i MO I 111:20 av dansmusik ooh öl i MO I I 232:25 samt 200 man i MO I 84:21 

av 200 drängar i MO I I 179:2. 

Ytterligare några substantiv av vardaglig karaktär återfinns i MO II. Antalet är 

dock starkt begränsat,jämfört med MO I. 

I manuskripten till MO I II h ar jag funnit ett 30-tal exempel på att substantiv av 

mer vardaglig karaktär bytts mot konventionella. Från början'hade MO I II a lltså 

en betydligt mer realistisk karaktär (bara 6 ändringar går i motsatt riktning). 

Några exempel är följande: Den haren! i 268:6 har i 4 M först hetat Jössen (vers, 
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ej rim), falkjagten i 3^2:30 har i 4 M först haft förleden gräfsvins-, och ditt 

rum (i b 11d11 g betydelse) i 328:8 har i både 4 M, 6 M och Ast lydelsen din plats. 

I några fall kan man inte utesluta metriska hänsyn, eftersom flera av substantiven 

står i vers. 

I de partier som omarbetats och överförts från MO II t ill MO I II h ar jag note

rat ett tiotal fall, där MO II I fått ett mer konventionellt substantiv. Så har 

t ex ordet hustru i MO I I 220:4 ersatts av maka i MO I II 3 28:31 - en återgång 

till l ydelsen i MO I (där dock också ordet hustru används). 

I MO I II finns ett antal substantiv, som inte hör hemma i konventionell lit te

rär text. Bl a nämns några djur. Novicius skall sä ttas i en cell och undrar om 

det är "den der med råttorna," (272:23). Samma djur nämns i Confessorns "der inte 

en råtta / Oss vågar störa .,."(276:23). Prelaterna lever enligt Olof "som svin" 

(280:8) och sjunger mässan "så grisarne d eråt månde gråtai" (270:13). Att slåss 

med Olof, det må "sjelfver saten !" (270:28). Samtliga dessa exempel är hämtade 

ur den första akten, och med undantag av det första står alla i vers. Andra 

substantiv/nominalfraser som inte torde vara vanliga i samtida verstext är 

svarta lådan (= kistan) i 267:19, syndaklådan i 267:26, en stor kastrull i 269:13 

8kolmästarprofeten i 270:15» en skolmästartypus i 277:10, byxeknappar i 293:15 och 

gamle stöten i 294:16. I akterna 3~5 finner man dock inga uttryck av detta slag. 

Det ställvis fräna ordvalet i MO I II får sin efterföljd i det Efterspel so m 

Strindberg skrev till MO (s 373 ff). Där finner man följande fraser: flams 

ooh flitter9 snack och stojj den svarta bunken på stora hufvet och med näsa som 

ett spjell* fet och from, mat i kräfvan och dessutom lorten och gröten. 

4,3 Adjektiv i MO 

Adjektivet intar en undanskymd pla ts i MO och i Strindbergs produktion överhuvud-
74) taget . Trots att MO-texterna är dramatiskt laddade och exponerar stridiga vil

jor har detta in te gett utslag i form av sådana affektladdade adjektiv som påträf

fas i samtida dramatik (gräslig, ohyggligj hemsks fas ansfull etc) och som blivit 

litterära schabloner. Strindbergs motvilja mot denna typ av adjektiv bör sättas 

i samband dels med hans allmänna reaktion mot slitna uttryck, dels med hans egen 

uttalade aversion mot "fruntimmersord11 som t ex gräslig. Härmed sammanhänger 

att också komparativ och superlativ är sällsynta i hans text. Detta gäller äv

en. de vardagliga partierna, där affekt laddade adjektiv annars kunnat motiveras av 

den för spontant talspråk karakteristiska benägenheten för överdrifter i ordvalet 

(jfr dock adjektiven fasligt och förskräckligt hos kyrkvaktarhustrun bl a i 48:16 

och 54:25). 

Som man kan vänta sig är det också ont om kombinationer av två eller flera adjektiv 

i texten. I MO I har jag funnit ett tiotal fraser med två adjektiv i följd (t ex 

en olycklig, förtrampad qvinna) och bara två uttryck med tre adjektiv (t ex skärs

eld åt det gamla,, sekelborna. bepröfvade - här dessutom substantiverade). I MO I I 
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är adjektiven mer frekventa i de rytmiserade replikerna med stiliserat poetiskt 

språk, men kombinationerna med två adjektiv är inte fler än i MO I. K om

binationer med tre adjektiv finns inte alls i MO I i. I MO I I I : s verspartier är 

adjektiven genomgående fler än i prosan, vilket dels kan bero på meterns behov 

av utfyllnadsord, dels på in nehållets lyriska eller beskrivande karaktär: 

"Du kanske lät då ditt fromma öga 
Vandra andäktigt upp mot de höga, 
De mörka hvalfven, der spindeln bor 
Och spinner på kalken sitt smutsiga flor?" (268:30 ff) 

I Olofs monolog vid moderns dödsbädd (344:12 ff) betingas adjektiven ibland av 

al 1 i tterationen: 

"Och lägg på henne din helande /zand, 
Att febern /lyr med den flyende natten" 

Ett stickprov på ett tjugotal sidor prosa i MO I I resp vers i MO Ili gav som re

sultat 3.4% adjektiv i prosan och 5.3% i versen, vilket innebär extremt låg an-

iktiv i prosan .(P Cassirer, 1970,s 145, uppger förSöderbergs Historietter 

Adjektivets undanskymda roll ho s Strindberg avslöjar åtskilligt om hans konkreta 

och raska skrivsätt, hans distans till det konventionella litteraturspråket och 

hans anknytning till det talade språket. Hans substantiv är påfallande ofta att

ributlösa. De adjekti v som förekommer i prosan är oftast antingen nödvändiga för 

sammanhanget eller stereotypt högfrekventa liksom i talspråket: ett högt berg, 

ett större arbete, en liten comoedia, ett blommande fruktträd, en ung vidja, en 

farlig sjukdom, ett nytt liv. Detta vore värt ett närmare studium. 

Avvikelserna mellan manuskript och tryckt text är inte många. Olofs bevingade re' 

plik i MO I Sanningen är alltid oförsynt (20:7) uttalas utsprungligen av Måns 

i formen illi är i sanning o försynt. I K, Ak och Av står det dock bra oförskämd. 

Samma manuskript har fräck i 24:27, medan den tryckta texten har djerf. På Olof 

syftar tokig Î Koch Ak (54:2), som är struket i den tryckta texten. Ett mer 

naturalistiskt ord i ölbodsscenen har ändrats i den tryckta texten. Det gäller 

repliken Jo! Den der, när han blir vaken! (35:26). Vaken är ett eufemistiskt 

ord för nykter, som är följden av en blyertsändring i K. 

MO I har alltså in te många vardagliga adjektiv. Några exempel är följande: 

roligt (30:21, 34:24), den der dumma Galle (107:25), han har varit svår (146:26), 

kungen är allt bra gemen (147:12) och förskräckliga historier (146:20). 

Inte heller om adjektiven i MO I I finns mycket att säga. Ändringar har gjorts i 

manuskripten, men de är av föga märklig art. Man kan dock lägga märke till at t 

det ovannämnda adjektivet i MO I 20:7 också i MO I I lyder djerf, medan AM i 
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lîkhet med manuskripten till MO I har oförskämd* E tt mildare uttryck är sin murkna 

tro i 224:14 jämfört med sin ruttna tro î AM. 

Också manuskripten till MO I II h ar få adjektivvarianter. Det är dock enligt min 

mening fråga om mycket små nyanser, som t ex när grofva fel 

ersatts med svåra fel i den tryckta texten (268:21). Några vardagligt klingande 

adjektiv i MO Ml är följande: en extra psalm (267:18), erkeförgäten (268:18), 

skarp i att dtrioka (269:29), så blir han dum (rimmar med rum, 269:31), en 

hygglig man (278:21) samt den förvetne kanaljen (318:24). Det sistnämnda adjekti

vet är enligt SAOB ett ord som förekommer i vardagligt och bygdemålsfärgat språk 

med betydelsen "nyfiken", "förmäten". Här betyder adjektivet närmast "fräck". 

Samtliga dessa exempel står i verspartier t de två första akterna. 

4.4 Verb i MO 

I manuskripten ti 11 MO I finner man ett femtontal ändringar av verbfraser, där änd

ringarna har resulterat i en höjning av stilnivån. Några av dessa är följande: 

K har först blodets böljor börja koka,den tryckta texten gå (6:18) 
K har ändrat till tråklat ihop förlåten, där den tryckta texten har sytt ihop 
(9:22) 
K har rört den qvinnan den tryckta texten sett (39:8) 

Röra kan enligt SAOB användas som eufemism för "ha könsumgänge med". 

Antalet tal språkliga verbuttryck är mycket stort i MO I. Hit kan bl a föras så

dana uttryck som i tabell I räknas som underordnade huvudsatser: 

vet duj hör du, må ni tro osv. En talspråklig verbfras är lär väl / lär allt/ 

lär nog, t ex i "det lär väl int e bli någon klocka af för den deri (54:26) 

(se också 49:18), 51:30 och 132:21). 

Utöver detta har jag noterat ett 50-tal verbuttryck som jag vill b eteckna som tal

språkliga. Här är några exempel: vara ihop (30:21), supa (33:5, 34:17), 

knäppa (- skjuta 34:6), klifva in (48:11), ta' ner hela kyrkan (54:14), det 

drar för långt om (55:27), tapetsera om lite (91:14), sätta till kyrkoherde 

(146:28), du pratar du (146:33) och när han sätter till (147:13). 

Manuskriptvarianterna till MO il är dock fler än till MO I: ett drygt trettio

tal. Av dessa har ungefär två tredjedelar inneburit en uppflyttning på stil

planet, t ex streta (enligt Dal ins ordbok ett familjärt ord) till arbeta 

(163:14) och är rädd för till frukta (169:21), medan tvärtom äter har bytts 

mot tuggar (179:3) (samtliga varianter står i AM). 

Många av de verb som står i manuskripten är övertagna från MO I och har 

alltså bytts ut först i den tryckta texten till MO II, t ex det nyss nämnda 

cœbeta (163:14) som i MO I heter streta (9:6). Verbet se i 163:14 ersätter titta 

i 8:30 (detta verb är familjärt enligt Dal ins ordbok - märk att samma ändring 

gjorts av Dalin, se Wikander 1924, s 43). Sådana ändringar uppgår till ett 

knappt tjugotal. Ändringar i motsatt riktning uppgår till ungefär hälften av 
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detta antal. 

Utöver verbuttryck som nämnts här har MO II ytterligare några av talspråk-

11 g karaktär: tändt på Mäster Olof {167:13) rifva i allting (182:20), 

hålla munnen i gång (183:2) samt Judas tog in trettio siklax» (230:21). Antalet 

underordnade huvudsatser av typ ser du/hör du är ungefär en tredjedel av an

talet î MO I (jfr ovan). 

Antalet verb, som I den tryckta texten till MO I II by tts jämfört med manu

skripten, är mindre än hälften av substantiven, alltså omkring 15. Nästan 

samtliga ändringar medför höjd stilnivå: 4 M och Ast har ljög, där den tryckta 

texten har svor dig fri (359:32), 4 M har luktade , där den tryckta texten har 

doftade (321:24) osv. 

Om man jämför MO II och MO III f inner man att några verb bytts ut. Det nyss 

nämnda lukta återfinns i MO I I (209:17). Verbet syftar på de blommor som 

Christina Kastade ut (MO II) resp måste taga undan (MO III, 321:24). 

I den tryckta texten till MO III finner man fler vardagliga verbuttryck än 

1 MO II. Här måste man vara uppmärksam på att meter och rim kan ha påverkat 

valet av vissa ord, t ex gnodde (269:12 - ordet rimmar i texten med 'trodde. Det 

betecknas både av Dal Ins ordbok och av SAOB som vardagligt),väsnas (282:5, 

283:14, prosa),repade sig och höjde på rösten (312:5>) thojta (318:4, vers - ej 

rim. Ordet är vardagligt enligt SAOB)fgjorde bet (320:1, vers - rimmar på det) 

samt det kan också säga sig(W$ib, prosa). 

4. 5 Adverb 

4.5,1 Negationer 

I "Några drag i svenska språkets förändring under 1900-talet" skriver C I Ståhle 

(1968, s 321 ): "Negat ionen inte har varit den normala i talspråket sedan 

1600-talet och var fullt tillåten i ledigare stilarter". Ståhle nämner att 

Bellman växlade mellan inte och ej och att inte är den normala negationen 

i Gustaf 11l:s komedi "Den ena för den andra". Han tillägger att inte och 

bara "Inte gärna tolererades i vårdad sakprosa". 

I Linders Regler och råd (s 151 och 228) finner man på flera ställen uttalanden om 

negationen inte. Jag citerar ett av dem:llinte (Gsv intet) kan, särdeles 

i talspråket, med fördel användas som negativt adverb (- icke, ej)". På ett 

annat ställe menar Linder att man i stället för icke kan skriva ej , intes 

ingalunda, "om välljudet så fordrar". Linder klassificerar alltså in te 

dogmatiskt dessa negationer som tal- resp skriftspråkliga. En senare kollega 

till L inder, E Wellander, menar i Riktig svenska ( 1939,s 208) att icke och ej 

tillhör det mera vårdade skriftspråket och inte talspråket eller arter av 

skriftspråket som står detta nära. Sven Engdahl (1962, s 77) har visat hur inte 

trängt fram i sakprosan: i årgångarna 1878-1895 av Nordisk tidskrift utgör 
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inte bara 0,2% av alla negationerna medan siffran för årgång 1950 är 43%^. 

Tabell XII visar hur de tre negationerna icke, irte och ej fördelar sig 

på de olika texterna. MO prosa överensstämmer anmärkningsvärt väl med avd B 

prosa. Båda textavdelningarna har övervikt för icke (45.6 resp 43.6%). 

Därefter följer inte med 35.5 resp 36.7%. Den lägsta andelen har ej med 

18.8 resp 19.6%. Verstexterna visar en helt annan profil, och här stämmer MO 

vers nära överens med B vers. Icke har 19.4 resp 21.3%, inte används knappt 

alls (4.9 resp 5.2%) medan ej är den helt dominerande negationen: 75.7 resp 

73.5%. Förklaringen till detta är uppenbarligen att ordet är enstavigt. 

Fördelningen av negationerna tilldelar alltså inte Strindberg någon särställ

ning. Att inte är det normala ordet i talspråket framgår också av att det är 

al lenarådande i de autentiska tal texterna (i dialekttexterna uppträder ordet 

i olika varianter). I de två komedi texterna har inte 98.9 resp 87.1%. I vers

texterna förekommer inte som synes mycket sporadiskt. Att det påträffas 24 ggr 

hos Hedberg beror på den folkliga dialogstil som företräds av Peder Ulfsson. 

I prosatexterna är inte representerat på ett mycket skiftande sätt: Mattis har 

inga exempel alls, medan Wijkander har 65.1%. Någon pålitlig stilmarkör är inte 

därför knappast. 

MO-texterna erbjuder ett rikt material att studera när det gäller valet av ne

gation. I de första utkasten till MO I (MO, tredje häftet s 14-43) använder Strind

berg enbart ej . Det är då i nte fråga om dialog utan om skisser och grovutkast 

till dramat. På s 44 kommer för första gången ett icke , men inte heller det står 

i dialog. På s 56 dyker inte upp två gånger och då i replik. Fördelningen på de 

följande sidorna i utkasten är följande: 

repliki In te 11 g gr, icke 6 ggr, ej 8 ggr 
annan text: inte 3 ggr, icke 1 g, ej 9 ggr 

Av detta kan man se att ej är normalordet i typ "annan text" och inte i 

replikerna. Att ej är så frekvent tror jag beror på att det är kort och därför 

faller sig naturligt i korthuggna, endast skisserade uttryck.Icke är på 

det hela taget sällsynt. 

Växlingen kan också studeras i manuskripten till MO I. I de allra flesta fall 

har dessa inteoch den tryckta texten icke. Ja g har gjort följande sammanställ

ning: 

a Ak har inte, den tryckta texten ickei 34:7, 67:22, 85:2, 98:24, 101:20, 102:28, 
107:17, 124:2 och 127:14. Sammanlagt 9 fall. 

b Koch Ak har inte,den tryckta texten icke: 28:9 (märk växlingen "I v eten icke" 
/ "Ni vet inte"), 34:31, 64:27, 77:15, 97:13 och 139:19. Sammanlagt 6 fall. 

c K resp Av har inte, den tryckta texten icke: 9:3, 12:24, 12:30. Sammanlagt 3 
fall. 
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Sammanlagt utgör detta 18 exempel på att ett ursprungligt inte bytts mot icke. 

I bara k fall har ändring gjorts i motsatt riktning: Ak har icke i 11:32, K 

och Ak intet (ålderdoml) î 82:30, K har icke î 125:11 samt K och Ak icke 

1 140:5- I dessa fall ha r den tryckta texten inte. 

Det ligger nära till hands att anta att kontexten påverkat valet av negation, 

eftersom vardaglig kontext normalt har inte och mer högtidlig/normalspråklig icke, 

Strindberg växlar ibland negation i nne i en mening eller i samma replik: 

OLOF. Jag tror inte att jag går så långti Tyvärr blef min uppfostran 
försummad, den gjordes i Tyskland som ni vet , och tyskarne ha ännu 
icke kommit ut öfver religionen! (77:13)» 

Om detta skall förklaras som inkonsekvens (slarv) eller önskan att variera är 

inte lätt att avgöra (jfr dock genomförd variation inte/icke/inte i MO II I, 

356:28 ff). 

Som framgår av tabell XI I är skillnaden mellan akterna i mo i mycket stor. To

talt sett har inte en betryggande majoritet. Dess andel är dock blygsam i första 

akten. Där är innehåll och repliker starkt bibiicerande/arkaiserande, vilket 

medför dominans för icke. I andra akten har inte flerdubblats och uppnår samma 

absoluta tal som icke. Denna akt inrymmer både öl bodsscenen och Olofs upp

görelse med motståndarna - på skiftande stilnivåer. Tredje akten innehåller 

föga av bibelarkaisering, och där uppnår inte sin högsta nivå. Fjärde akten 

domineras av moderns död och i femte förekommer både patos och bibelarkaise

ring. Trots detta har irte där en fortsatt ledning över icke . Icke beskriver 

en praktiskt taget obruten kurva nedåt: från 51.3 till 19 *3%. Också ej är ojämnt 

fördelat. Stilistiskt ligger det förmodligen någonstans mitt emellan de två andra 

negationerna. Dess totala andel är dock liten, (jfr diskussionen om fördelning av 

IMS på de olika akterna i 3*2.2.1). 

Kan man urskilja någon fördelningsprincip när det gäller olika personer? Olof 

använder följande negationer: 54 st icke (40.6%), 52 st inte (39.1%) och 27 st ej 

(20.3%). Han använder alltså ungefär lika många icke som inte. I första akten an

vänder han dock inte alls inte (jfr ovan om kontexten som orsak), och i så måtto 

bildar han en kontrast till Gerdt, i vars mun de flesta inte i denna akt är lagda. 

Första gången Olof säger inte är på s 55 i samtalet med kyrkvaktmästaren: han 
,,sänker"sig alltså till samtalspartnerns nivå.I tredje akten talar Olof ett mind

re högtidligt språk, vilket fått betydelse för negationsvalet. 

Personer av lägre stånd med ett vardagligt språk använder nästan enbart inte , som 

Windrank och kyrkvaktarparet. I tredje akten använder dock de flesta - oavsett 

stånd - inte* Gustav Vasa har i första akten 9 ggr ej och 1 g icke men i tredje 

akten 8 ggr inte och 2 ggr icke. Olofs mor, som talar ett bibelarkaiserande språk, 

föredrar icke och ej och säger bara i undantagsfall inte. 
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I de tldîga utkasten till MO II är ej den klart dominerande negationen, både i 

replik och icke-replik. Någon enstaka gång förekommer icke och inte och då i 

replik. I de senare utkasten (se MO, sjätte häftet s 343 ff) blir dock inte 

dominerande i replikerna. 

Också MO 11 : s tryckta text har avvikelser från manuskripten. Någon klar linje 

kan man dock inte se: 

a AM har inte> de n tryckta texten har icke: 185:30, 234:12, 239:8, 2^0:6 
(scenanv), 256:4 och 260:30. 6 fall. 

b AM har icke, den tryckta texten inte: 206:23 och 207:15. 2 fall. 

c AMR har aldrig, den tryckta texten icke : 160:2, 161:2. 2 fall. 

d AM har ej, den tryckta texten icke: 162:2, 167:22, 244:27 och 247:32. 4 
fal 1. 

e AM har icke, den tryckta texten ej: 166:26 och 247:31. 2 fall. 

f AM har inte, den tryckta texten intet: 166:13. I fall. 

g TM ha r ej, den tryckta texten inte: 192:6. 1 fall. 

h AM har icke, den tryckta texten aldrig:256:8. 1 fall. 

Vi konstaterar att inte i allmänhet fått vika. Dock har det insatts i två bibel-

inspirerade repliker, nämligen 192:6 och 207:15» vilket ur stilistisk synpunkt 

förefaller diskutabelt (obs att i den första repliken in går uttrycket hvilken 

som). Den enda talspråkliga repliken är 206:23, och där har den tryckta texten 

inte. Aldrig kan ha en ledigare ton än icke, som i 160:2 "Jag tänk er aldrig 

bl i biskop" och i 161:2. 

I 15 fall h ar en negation i MO I bytts på motsvarande ställe i MO II: inte 

till icke 5 ggr, icke till inte 4 ggr, inte till ej 1 g, ej till icke 2 ggr, 

icke till ej 1 g, icke till aldrig 1 g samt aldrig till icke 1 g. Detta visar 

att Strindberg in te följt någon klar linje vid valet av negation. Det före

faller här - som i fråga om andra språkliga företeelser - ofta att vara det 

enskilda textstället, satsrytmen (i de fall då icke/inte växlar med ej) och 

tillfälliga omständigheter som avgör valet. 

I MO I I har andelen inte gått ned med }]% jämfört med MO I. I första akten har 

denna negation dock ett mycket högre procenttal i MO II än i MO I. I båda versio

nerna nås det högsta talet i tredje akten, men sedan upphör likheterna. I fjärde 

akten minskar visserligen andelen i båda versionerna, men femte akten i MO I I har 

den lägsta andel för inte som överhuvud förekommer i tabellen: 8.3%. I denna 

akt har icke över 70%. Icke och ej har sina lägsta andelar i tredje akten. Ej 

har i övrigt en relativt jämn fördelning, vilket tycks bekräfta att det inte är 

st i 1 ski 1jande på samma sätt som icke och inte. 

I MO I använder Olof ungefär lika många icke som inte. I MO II ökar andelen icke 

till n ackdel för inte: (>\ st ick^kS. 2%), 43 st inte (34.7%) och 20 st ej (16.1%). 

I akt 5 använder Olof överhuvudtaget inte negationen inte (jfr akt 1 i MO I). 

Den huvudsakliga < an 1 edn i ngen t i 11 a tt inte har så låga siffror i MO II är att de 

flesta av MO l: s talspråksscener och de personer som uppträder där inte är med 
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i denna version. För Olofs del bl ir förskjutningen i negationsval stor. De andra 

personerna behåller i stort sett sitt bruk av negation. Gerdt och Christina, vars 

samta 1 sämnen och ton vanligen ligger på en prosaisk nivå, använder mest inte. Som 

väntat använder kyrkvaktarparet inte och Olofs mor icke. Också i denna version an

vänder Gustav Vasa växelvis olika negationer. De båda versionernas scenanvisningar 

- som ju är avsedda för läsning - föredrar icke. 

På 23 ställen avviker MO I t I : s tryckta text från manuskripten vad gäller negation. 

De flesta varianterna står i 4 M, ett halvt dussin i Ast och bara ett par i 5 M. 

Den vanligaste ändringen består i att manuskripten har inte och den tryckta texten 

icke , vilket förekommer 11 g gr och alltså motsvarar ungefär hälften av ändringar

na. I två fall h ar ändringen gjorts i motsatt riktning. De övriga ändringarna be

rör växling mellan icke/ej/aldrig och fördelar sig lika mellan vers och prosa. Då 

ej och aldrig byts mot varandra är det dock i samtliga fall fråga om vers, och 

där har givetvis metern avgjort valet. I en del f all tyc ks Strindberg ha eftersträ

vat stilistisk variation, t ex i 356:28, där "dekanten" säger: "Ja det hjelper inte 

om man icke vet att lämpa sig! Inte kommer man någon vart om etc" 

Antalet ändringar vid omarbetningen från MO i l t ill MO I ii är ett drygt 20-tal: 

inte till icke 9 ggr, inte till ej 1 g, icke till ej 6 ggr, ej till icke 4 ggr samt 

aldrig till ej 1 g. Här har alltså vid in get tillfälle inte satts in för en annan 

negat ion. 

I MO III har andelen inte, som i MO I var 44.1 och i MO I I 32.8%, sjunkit till 9.9. 

Andelen icke har ytterligare stigit. I MO I II använder Olof inte en enda gång 

(321:20). mor-har uteslutände icke. I versen i akt 1 förekommmer inte hos 

Mårten, kyrkvaktarparet, confessorn och Beldenacke. 

4,5.2 övriga adverb 

Utom negationen inte kan ett stort antal fre kventa adverb föras till den tal språk

liga kategorin. I flera stilistiska undersökningar kommenteras t ex synonymseri

erna bara* endast och blott resp också* även och ock. Av dessa adverb räknas bara 
78 ) 

och också som talspråkliga . Hur adverben i de två synonymserierna fördelar 

sig på de olika texterna framgår av följande uppställning (bara absoluta tal 

ges) : 
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Tabell 7 Adverben bara, endast3 blott resp ocksåtäfoen, ock 

Avd A bara endast blott också äfven ock 

MO 1 21 2 17 18 8 k 
MO II 3 23 7 7 k k 
MO 111 p rosa 2 9 2 k 1 1 

Rela MO prosa 26 34 26 29 13 9 

MO I II v ers 2 3 k 3 - 5 

Avd B prosa 

Björnson-övers - 3 10 18 2 5 
Blanche 3 12 9 9 5 k 
Börjesson 3 1 1 1 1 2 
Josephson 1 1 - k - 1 
Matti s - 6 8 12 - 3 
Shakespeare-övers 9 6 k 6 - -

Wi jkander 2 8 - 9 4 1 

Hela B prosa 18 37 32 59 12 16 

Avd B vers 

Bäckström 1 2 19 5 2 7 
Börjesson 2 2 16 3 1 9 
Hedberg 2 3 8 k - l 
Josephson - 3 k 2 - k 
Shakespeare-övers 2 3 9 2 1 6 

Hela B vers 7 13 56 16 4 27 

Avd C komedi 

Hedberg 9 - - 18 - -

Strindberg 6 1 1 13 3 

1 denna tabell fäster man sig framför al It vid att bara och ocksåj som dc 

nerar i MO !, har fått vika i de senare versionerna. MO II föredrar klart endast 

och tendensen håller i sig i MO I II pr osa. Det bör också påpekas att det bara 

är ett fåtal bara och också som har utgått med anledning av att ölbodsscenen är 

struken i 11 och III. 

Dessa adverb ändras bara i ringa grad i manuskripten. I K har ändrats ett blott till 

bara, men den tryckta texten har blott (9:10). Ett bara i AM har i MO I I : s tryckta 

text bytts mot endast (163:18), och på samma sätt har ett bara i HO I (17:20) änd

rats till endast i MO 11 : s tryckta text (171:13). MO I II ha r inga varianter i för

hållande till manuskripten. 
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I MO prosa och avd B prosa är det endast som dominerar i den första synonymserien. 

Nästan lika stark ställning som detta normalspråklîga ord har adverbet blott, som 

ju är ett utpräglat skriftspråksord. MO prosa har något fler exempel på > ba ra än 

avd B prosa. I verstexterna har det enstaviga blott en klar övervikt över de andra 

adverben i serien, och bara förekommer bara i undantagsfall. I den andra synonym

serien dominerar också i båda prosagrupperna och ock i verstexterna - givetvis där

för att ordet är enstavigt. Det normalspråkli ga äfven tycks ha en mycket svagare ställ 

ning än endast, som är dess stilistiska motsvarighet i den första synonymgruppen. Att 

också så klart dominerar i prosan och dessutom är väl fö reträtt i versen beror för

modligen på att ordet också används i retoriska repliker. Jfr följande exempel, det 

ena ur prosa och det andra ur vers: 

ENGELBKEKT. Också är det inte folkens fel, om hatets lågor ånyo tvingas 
in i deras hjertan (Blanche, s 53) 

OLAUS/PETRI/: Är det ej också samma läras fel / Att årets gröda torkar bort, 
att sjukdom / Och pestilentia hemsöka riket? (Hedberg, s 80) 

I avd C dominerar som väntat bara och också i komedi texterna. De autentiska tal tex

terna använder givetvis bara dessa adverb. 

I det vardagliga, spontana samtalsspråket förekommer en mängd utfyllande, tryck

svaga ord och fraser som oftast har en starkt försvagad semantisk funktion. I 

det föregående har sådant stoff redan framskymtat. Dit hör de flesta av de i 

3.1.3 redovisade underordnade huvudsatserna av typen si/ser du samt åtskilliga 

IMS och TMS. Av samma slag är ett antal try cksvaga adverb, som jag här kallar 

"småord". De utgörs av de understrukna orden i följande exempel ur MO I: 

Det tviflar jag nog på, för han är allt styf i nacken fortfarande! 
Det var då fas 1 igt 
Det är ju inte edra pengar 
Jag vet yu inte hvad han gör 
Nå så stanna då 
Inte kan du väl dricka öl n är du har feber 

I följande tabell ihar jag slagit samman siffrorna för dessa småord i hela materia

let: 
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Tabell 8 Vissa trycksvaga adverb med försvagad semantisk betydelse 

Avd A Antal Avd B vers Antal 

MO I 
MO II 
MO I II pr osa 

Hela MO prosa 

MO I II v ers 

78 
47 
21 

146 

23 

Bäckström 
Börjesson 
Hedberg 
Josephson 
Shakespeare-övers 

Hela B vers 

11 
9 
20 
2 
2 

44 

Avd B prosa 

Björnson-övers 
Blanche 
Börjesson 
Josephson 
Mattî s 
Shakespeare-övers 
Wîjkander 

Hela B prosa 

20 
38 
10 
2 
9 
2 

35 

116 

Avd C 

Hedberg 
Strindberg 

Boråstexterna 
Dialekttexterna 

43 
30 

277 
56 

MO prosa har som synes på samma textmängd fler småord än B prosa. Jag vill då 

tillägga att av MO:s 146 småord ungefär hälften utgörs av det trycksvaga då 

som förekommer även i mindre vardagsnära repliker. Tar man bort då ur tabellen 

återstår 76 småord för MO prosa och 79 för B prosa. Småorden är alltså inte kar ak

teristiska för Strindberg. I förhållande till sin textmängd har de tre MO-versio-

nerna ungefär samma frekvens småord". Det vardagliga trycksvaga allt förekommer 

12 ggr i MO prosa och 3 ggr i Strindbergs komedi m en i övrigt bara 1 gång och då 

hos Blanche. I avd B prosa är variationen mellan texterna stor. Att Blanche har 

så många småord beror på de folkliga scenerna. I Hedbergs vers är det dalkarlen 

Peder Ulfsson som står för nästan samtliga småord. Ordet väl är mycket frekvent 

hos både Blanche och Hedberg: hos den förre har ordet formen fäla och hos den se

nare fäll (enstavigt). Orden fungerar i dessa texter som dialektmarkörer. Wijkan-

ders många småord placerar dock inte hans text bland de talspråkliga (bl a används 

då i ett tiotal fall på ett närmast retoriskt sätt). 

I avd C är småorden många. Boråstexterna har ca 5 ggr fler småord än dialekttexter

na (förklaringen får till st or del sö kas i tal s ituationen). De mest frekventa små-
79) 

orden i Boråstexterna är väl och ju (119 resp 99 st) 

I manuskripten till MO I kan man bara i undantagsfall finna någon avvikelse som 

gäller förekomsten av småord. I den tidigare nämnda bandinspelningen av MO I från 

1972 har jag noterat att man i föreställningen lagt till e tt 50-tal småord utöver 

Strindbergs text och dessutom över 40 sats inledande men. Nästan hälften av dessa 

småord har lagts tili i tredje akten och bidrar enligt min mening till att dialo

gen mellan Olof och Christina i föreställningen klingar mer naturligt. 

Inte heller manuskripten till MO II h ar avvikelser i fråga om småorden. Däremot 
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har den tryckta texten till MO III ti llägg av småord på 8 ställen men strykningar 

på 21 - det är då mest fråga om nog och ju. 

Utöver de trycksvaga småorden finns det andra talspråkliga adverb i MO. Följande 

fraser används i MO I av personer med utpräglat vardagligt språk: 

det är Inte godt att veta (8:15), nu är knlfven en gång I köttet (16:32), 

är kungen på det eättet (33:27), rakt inte (34:2, 144:24), det talar jag 

vackert inte om (34:19), litet bakefter (91:\k) taldrig i lifvet (97:8) och 

i rappet (117:3*0 • Man kan också finna bra som predikatsfyllnad och som för

stärkningsord, t ex bra gemen9 I 35:13, 36:4, 52:31, 115:1**, 146:30 och 147:12 

(ordet förekommer också I komedierna). Det förstärkande just finner man I 54:20 

och 147:13 och det vardagliga för all del, t ex nej för all del, I 73:13, 73:26, 

7**: 13, 93:24 och 93:33. 

På några punkter avviker den tryckta texten i MO I I från manuskripten, t ex AM:s 

rakt inte I 182:16, där den tryckta texten har då inte, och samma manuskripts 

ska sta I 182:15, som ersatts med skall åstad Î den tryckta texten. Liknande fall 

finner man när man granskar partier i MO I I som övertagits från MO I. 

Tal språkliga adverbfraser är f ö inte frekventa I MO II. Några exempel är följan

de: så och så många (221:3), det är allt något strängt ändå (253:13), 

det är nog visst ooh sant (253:20), så kommer man någon vart (253:25), det är 

just en vacker syn (254:3) samt det är väl inte så noga (182:14). 

Avvikelserna mellan den tryckta texten i MO I II och manuskripten är påfallande 

många. I ett femtontal fall h ar ett uttryck ändrats till hög re stilnivå, t ex 

4 M:s slår ihop som blivit slcœ igen i 302:10. I halva antalet fall ha r ändring

en gjorts i andra riktningen, t ex 4 M:s Godt! som i den tryckta texten ersatts 

med Bra/ (267:27). 

Några talspråkliga adverbfraser i MO I II är följande: till skogs (269:12, 270:20, 

vers), djefvulskt hvass (270:26, vers), på det viset (277:6, vers), hur sade du? 

(288:9 prosa), på venster hand/strax för (310:31, prosa). 

Av utpräglat skr iftspråklig karaktär är de s k pronominella adverben: därtill, 

härigenom osv. Deras fördelning framgår av nedanstående tabell. 
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Tabell 9 Fronominella adverb 

Avd A 

MO I 10 
MO I I 2 
MO I II p rosa 2 

Hela MO prosa 14 

MO I II v ers 2 

Avd B prosa 

Björnson-övers 12 
Blanche 16 
Börjesson 2 
Josephson 2 
Mattis 9 
Shakespeare-övers k 
Wijkander 6 

Hela B prosa 51 

Avd B vers 

Bäckström 6 
Börjesson 8 
Hedberg 8 
Josephson 6 
Shakespeare-övers 7 

Hela B vers 35 

Avd C komedi 

Hedberg 1 
Strindberg 

De pronominella adverben är som synes inte frekventa i materialet. MO prosa har 

bara ca en fjärdedel av antalet i avd B p rosa. Mellan prosan och versen i avd 

B föreligger ingen skillnad i förhållande till t extmängden. I avd C är det enda 

exemplet hos Hedberg att betrakta som ett undantag. I de autentiska tal texterna 
Oq \  

är dessa adverb inte alls företrädda . 

4.6 Interjektioner och svordomar 

I samband med presentationen av siffrorna för IM S (3.2.2.1) hävdade jag att det 

i fråga om skönlitterär text också var nödvändigt att undersöka vilken typ av 

interjektioner som döljer sig bakom siffrorna. Cederschiöld påpekar i Svenskan 

som skriftspråk (s 111 ff ) att talspråket har ett mycket rikt förråd av interjek-

tioner, t ex oj, usch, fy, tvi, sch,, i bland fördubblade till aha, åhfy, åhåja-

män osv. Skriftspråket kan bara i ringa utsträckning begagna sig av detta ord

förråd, och här nämner Cederschiöld lågprosan, som dock använder interjektioner 

"ojämförligt mycket mindre än talet". Högprosan och poesin håller sig till "äd

lare" interjektioner: ack, o och ve, medan normalprosan undviker interjektio-

Jag har därför undersökt tre typer av Interjektion: 

a Utpräglat litterära resp retoriska interjektioner, t ex ack, ve* vid mitt 
svärd. 

b Normal- och talspråkliga interjektioner (gränsen torde vara omöjlig att dra), 
t ex km, nåväl, jaså. Samtliga interjektioner av denna typ som står i MO I 
förtecknas i tabell 11 . Märk att i denna grupp inte har medtagits de enkla 
ja och nej och inte heller hälsningsfraser och tack). Fördubblad in terjektion 
räknas som en interjektion. 

c Svordomar, t ex nå fan, den satans presten. Här har också medtagits svordo
mar av annan ordklass än interjektion (t ex adjektivet i det förbannade bränn
vinet). 
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Tabell 10 Interjektionen 

Typ a Typ b Typ c 
Litterärt,/retoriska Normal- och tal- Svordomar 

språkliga 
Antal %o Antal % Antal % 

Summa 
Interj o svor
domar 

Avd A 

MO 1 38 24.3 101 64.7 17 10.9 156 
MO i i 45 55.5 35 43.2 1 1.2 81 
MO Ili prosa 12 46.1 13 50.0 1 3.8 26 

Hela MO pr osa 95 36.1 149 56.6 19 7.2 263 

MO III v ers 32 68.1 10 21 .3 5 10.6 47 

Avd B prosa 

Björnson-övers 21 32.3 43 66.1 1 1.5 65 
Blanche 31 38.7 39 48.7 10 12.5 80 
Börjesson 10 15.9 51 80.9 2 3.2 63 
Josephson 9 16.7 41 75.9 4 7.4 54 
Mattis 32 43.2 36 48.6 6 8.1 74 
Shakespeare-övers 18 30.0 38 63.3 4 6.7 60 
Wi jkander 45 39.1 69 60.0 1 0.9 115 

Hela B prosa 166 32.5 317 62.0 28 5.5 511 

Av B vers 

Bäckström 45 48.4 45 48.4 3 3.2 93 
Börjesson 65 82.3 14 17.7 - 0.0 79 
Hedberg 24 59.7 42 56.7 8 10.8 74 
Josephson 84 66.7 38 30.1 4 3.2 126 
Shakespeare-övers 96 62.3 58 37.7 - 0.0 154 

Hela B vers 314 59.7 197 37.4 15 2.8 526 

Avd C komedi 

Hedberg 6 3.9 128 83.1 20 13.0 154 
Strindberg 16 15.4 83 79.8 5 4.8 104 

Siffrorna visar stor skillnad mellan prosa- och verstexter. I prosatexterna är typ b, 

de normal- och talspråkliga interjektionerna, i klar majoritet. I verstexterna är det 

tvärtom typ a, de litterärt - retoriska int erjektionerna, som dominerar. MO prosa har 

- vilket kan vara förvånande - högre andel typ a än avd B p rosa. Man bör då obser

vera att de retoriska interjektionerna i MO, både prosa och vers, nästan enbart ut

görs av aokj o och ve. Ack används ibland av Strindberg på ett föga retoriskt sätt: 

WINDRANK. Aokj jag är en svag syndare, det vet jag, men ser ni - hjerta 
det har jag, ta1 mig fan etc (MO I 36:29 ff) 

Vidare bör man observera att Strindberg helt undviker interjektioner som vid mitt 

svärd och ha! Procenttalen säger alltså inte hela sanningen om interjektionerna i 

MO. 

I övrigt kan man hävda att siffrorna för de tre interjektionstyperna i regel ge r 

goda besked om stilnivån i de olika texterna. Som väntat har komedi texterna i över

vägande grad interjektioner av typ b. Att avd B vers har färre svordomar än avd B 
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prosa är också vad som kan väntas. Att Hedbergs vers har den högsta andelen typ 

b av texterna Î avd B vers beror på Peder Ulfssons folkliga repliker, som allt

så Inte är representativa för hela texten. Av samtliga texter har Hedbergs ko

medi den rikaste uppsättningen av interjektioner. 

Av MO-versionerna är det MO 1 som har den största variationen i fråga om inter-

jektioner. Nedanstående uppställning visar i detalj vilka interjektioner av typ 

b som finns i denna version. Som jämförelse visar jag i spalterna till hö ger i 

vilken utsträckning dessa interjektioner återfinns i MO I i och MO I ii (märk att 

det i MO 11 och MO I II ti llkommer några nya interjektioner som Inte redovisas 

här). 

Tabell II Interjektioner av typ b 

INTERJEKTIONER TYP b Antal 
MO I 

i MO I jämte MO II och MO III 

i Antal i Antal i 
MO II MO III 

ha ha ha 1 
hej 1 1 
hm 1 
håhå 1 
håhåjaja 1 
ja ja 4 11 
ja ja gudbevars 1 
ja tyvärr 1 
ja visst 1 1 
ja Gudskelof 1 
jaså 10 2 2 
jaså ja 1 
jaså jaha 1 
jaha 1 
jo 15 1 5 
jo jo 8 1 1 
jo jomen 3 
jo men 1 
jo för al 1 del 1 
kors 1 
nej nej 5 1 
nej tack som är god 1 
nej kors 1 
nej för all d el 4 1 
förlåt nej 1 
minsann 1 
nå 5 14 
nå Gud vare tack 1 
nåja 2 2 
nåväl 3 6 3 
oh 2 1 
oj oj 4 
se så 2 4 2 
såå 3 4 
usch 1 
åh ja 2 1 
åh nej 3 1 1 
åhjo 2 2 
åh skäms 1 
åhå 2 
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Man kan Î tabellen se hur de allra vardagligaste ïnterjektionerna i MO I försvin

ner i MO II, vilket givetvis sammanhänger med personerna och tal s i tua t ionerna, 

eftersom nedskärningarna i MO 11 framför allt drabbar just de vardagligaste sce

nerna. Det är t ex betecknande att det i MO I är små länd ingen som använder qoqo-

men och håhåjaja. 

I manuskripten till MO I finns få varianter till den tryckta texten som gäller 

Interjektion. På tre ställen har den tryckta texten ett fördubblat jo, som i Ak 

och delvis i Av motsvaras av ett likaledes fördubblat ja(15:15, 33:24, 80:14). 
82 i 

Textens jo jo förefaller mig ha en talspråkligare klang . 

I manuskripten till MO II h ar i ett halvt dussin fall ett interjektionsuttryck 

strukits eller ändrats, t ex Tyst! i 165:16, som i AM har formen Tst/ och Olofs 

replik I AM Hahåjajal , som i den tryckta texten förvandlats till scenanvisning

ens "Olof suckar otåligt" (209:25). 

En markant tendens är att ett stort antal interjektioner i MO I stryks vid om

arbetningen till MO II. Detta innebär en tillnyktring och en koncentration av 

stilen, som blir mindre spontan och talspråklig. På ett dussin ställen har ett 

ja eller nej strukits, och överhuvudtaget har förrådet av dessa interjektioner 

gått ner med ca 50% i MO II. 

I manuskripten till MO I II finner man också fler interjektioner än i den tryckta 

texten. Här rör det sig om ett tiotal strykningar (i n ågra fall har dock Inter

jektion tillagts). Ändringarna i samband med omarbetningen från MO II t ill MO 

111 är dock få. 

Det är alltså MO I som av MO-versionerna har den högsta frekvensen och det störs

ta urvalet av interjektioner. Det kan då nämnas att jag vid den tidigare omta

lade bandinspelningen av ett uppförande av MO I år 1972 noterat att ytterligare 

89 interjektioner tillagts utöver Strindbergs text. Det är då mest fråga om till-

lägg av de enkla ja eller nej men också fördubbling av dessa (ja ja* n ej nej), 

särskilt i början av replikerna (jfr 3.2.2.1). 

MO I har också det största antalet svordomar, inte mindre än 17. I 32:20 använd

er Windrank uttrycket Guds blod. I MO, tredje häftet s 26,upptas detta i ett ut

kast men har där formen Guds blott. Smedmark kommenterar: "Strindberg använde 

svordomen i prosaupplagen (K) men ändrade vid tryckningen år 1881 'blott1 till 

den begripligare formen blod". Enligt Smedmark är uttrycket troligen hämtat från 

Prytz komedi om Gustav Vasa (MO, femte häftet, s 247). En liknande svordom är 

Guds dödj som bl a används av Gustav Vasa. Den franskorienterade adelsmannen i 

tredje akten yttrar en fransk svordom, som troligen är uppfunnen av Strindberg: 

oh Saint Sauveur ì (76:17). 

Det finns också svordomar av mer vulgär typ: 

fy tusan djeflar (35:22) 
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ta' mîg fan (36:30) 
för tusan (53:21, 78:18, 116:9, 118:21, 131:21) 
var god och gå åt helvetei (131:30) 
det är då fan att (142:29) 
det der förbannade brännvinet (143:6) 

De flesta av dessa svordomar yttras av Windrank. Mårten omtalar Olof som den sa

tans presten (115:6). Själve Gustav Vasa låter undslippa sig "jag ger eder kyrka 

djefvulen" (84:13). Att svordomar tillhörde Strindbergs eget språkbruk kan man 

se i hans manuskript och i hans publicerade brev. I MO,tredje häftet, s 44, åter

ger Smedmark följande kommentar i kanten: "När ... prosan bryter in ger han hen

ne djefveln". 

Dessa svordomar, som försvinner i MO II, är ett drag som Strindberg har gemen
gt} 

samt med Shakespeare . De ger färg och must åt stilen, särskilt i öl bodssce

nen. På ett effektfullt sätt bidrar svordomarna till karakteristiken av Mårten 

i hans pendlande mellan hycklande fromhet och ohöljd cynism. En djärvhet var 

det dock att låta Gustav Vasa svära på scenen och säkert har detta bidragit till 
84) 

att granskarna fann de historiska gestalterna "vanställda" . Däremot svär inte 

Olof och hans närmaste omgivning och inte heller kyrkvaktaren. I sina senare 

kungadramer blev Strindberg mycket djärvare när det gällde svordomar. I Gustav 

Vasa (1899) använder prins Erik bl a följande svordomar: fy fan3 för satan* 

och Gustav Vasa säger hör på fan. Ännu mer drastisk är Riksföreståndaren (1909) 

som har ett rikt förråd av svordomar. Gustaf Trolle använder Satan, det är ett 

förbannadt sätt, Gustaf Vasa den Satans qvinnan> så Satan anamme* för fan, 

tviffanj och tom Olaus Petri säger den förbannade tyskan. 

Den enda svordomen i MO I I är Olofs Förbannelsei (257:21), som dock genom sin 

substanti viska form inte ger något drastiskt intryck. I MO I II h ar Strindberg 

ändrat ett par ställen i 4 M, nämligen Jessus (rimmar med confessus) 

i 268:17 och för böfveln i 320:19,som i texten 1yder Jesus !(där har Strindberg 

släppt rimmet) resp för djefvulen. Olofs ovannämnda svordom i MO II h ar dock av

lägsnats i MO III. I gengäld har MO II I n ågVa andra svordomar. Följande står i 

vers: 

Satanas (267:21) 
sjelfver saten (270:28) 
nå fan (275:28, använt av Beldenacke) 

4. 7 Tilltalsord 

I 3.2.2 har jag redovisat frekvensen av TMS och diskuterat deras fördelning på de 

olika texterna. Jag har där påpekat att TMS-frekvensen inte i sig är en talspråks

markör och att man också bör ta hänsyn till arten av och stilnivån hos de TMS som 

döljer sig bakom siffrorna. Samma påpekande gäller IM S och MF. I 4.6 har jag vi

sat hur olika typer av IM S fördelar sig på texterna. Någon motsvarande granskning 

av TMS har jag i nte gjort. Jag förmodar dock att en sådan undersökning skulle 

visa samma skillnad mellan texterna som granskningen av IMS. Jämför följande två 
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repliker av Börjesson: 

CATHRINA. 0, min gode Fader! (s 25, retorisk vers) 

CECILIA. Men hvad i alla dar gör du här, min älskade, snälla Pappa? 
(s 39, vardaglig prosa) 

I stället för att redovisa fördelningen av olika TMS-typer i materialet kommer 

jag här att redogöra för t i 11 talsskicket i MO och i någon mån beröra detta också 

i de andra textgrupperna. I huvudsak är tilltalsskicket i MO inte anpassat till 

den historiska tiden för handlingen utan följer 1800-talets mönster. Min avsikt 

är dock inte att granska graden av arkaisering. Mitt huvudsyfte är att visa hur 

Strindberg i sitt val av tilltalsord antyder personliga och sociala relationer 

i MO. 

Om bruket av och attityderna till ti lltalsorden under senare häften av 1800-talet 
Or\ 

finns uppgifter hos flera författare . Man beklagar allmänt att det inte finns 

ett av alla accepterat tilltalsord. Du-ti 11 talet lyder ofta komplicerade lagar 

och har reserverats för tilltal av vissa närstående eller av underlydande. För 

tilltal av obekanta resp överordnade är man hänvisad till I, ni resp nomi na 1-

fras (oftast en titel). Enligt Linder (Om tilltalsord i svenska språket 1886, 

s 17) har I i nyare tid i nte så vidsträckt användning i det talade riksspråket, 

vilket - fortfarande enligt Linder - beror på ordets vassa klang och på "den 

dithörande nästan olidliga verbaländelsen, hvilken, enligt nu gällande språk

lag, åtminstone i skrift medför sådana förbindelser som I fallen ..." I roma

ner och teaterstycken har ni "ett slags häfd" (s 12), men i verkligheten är detta 
8 6 )  

pronomen omstritt och betraktas av många som ytterst ohövligt . Ni kan mild

ras genom eller ersättas av titel. I lägre språk förekommer allmänt ti 11 tal spro

nomi ne t han/hon,vi 1 ket enligt Linder (s 10) har "en skarp smak af ohöflighet" 

och anses innebära "ett bevis på frånvaro af folkvett och bildning". 

I MO kan man finna följande arter av tilltalsord. De kan varieras och kombineras 

inom samma replik: 

a Tilltal med andra personens pronomen: Du, I, ni (märk kombinationen med no
mi nal fras) : 

OLOF. Ser du, svartebroder (MO I 41:18) 
GERDT. Du har varit i kyrkan, Christina? (MO I 67:23) 
BRASK. Biskop Mansi Hvad h ar ni att säga! (MO I 21:11) 
HUSTRUN. Om I går tyst, fru lilla, så ska I få sitta i vår bänk (MO III, 311:8) 

b Tilltal med tredje personens pronomen: han/hon, t ex 
KYRKVAKTAREN. ... och så har jag lagt en sticka emellan der han ska' hålla 

(MO I 55:24 ff) 

c Tilltal med nominal fras, t ex 
KYRKVAKTAREN. Hvad kan herr hapten mena - (MO I 52:16) 

Man bör observera att pronominet I under 1870-talet fortfarande förekommer som till 

talsord i riksspråket. Deità pronomen växlar på många ställen - både i manuskript 
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och tryckt text - med ni. Denna växling speglar enligt min mening inte ändrade per

sonrelationer utan varierande anpassning till dramats historiska tid, där ni är en 
87) 

anakronism . Följande uppställning visar den procentuella fördelningen av I och 

ni i MO:s tre versioner. Den markanta övergången från ni till J i MO ill bö r en

ligt min åsikt tolkas som en anpassning till ti dsfärgen: 

I ni 

MO I 30.7 69.3 
MO II 25.8 7^.1 
MO II I 89.6 10.4 

I de flesta fall kombineras I med verbform i singularis, när det är fråga om till

tal av en person, t ex I har (om predikatskongruens, se 6.3.3). 

I den följande framställningen av tilltalsskicket i MO kommer jag i huvudsak att 

begränsa mig till rep likväxlingen mellan Olof och andra personer i MO I. 

Grovt sett är mekanismen följande: 

a. Tilltalspronominet är det scarna i båda riktningarna. 

du - du markerar antingen släktskap/nära bekantskap eller social jämställdhet 

ni - ni markerar obekantskap men i regel int e olika social status 

b. Tilltalspronominet är inte det samma i båda riktningarna . 

du - I/ni/han/vissa nominalfraser markerar social olikhet: den socialt över
ordnade tilltalar den socialt underordnade med du men blir själv tilltalad 
med Ij nij han eller viss typ av nominalfras (t ex titel). 

De personer som Olof säger du till och som också tilltalar honom med du är hans 

bror Lars, hans mor, Gerdt och Christina. Dessutom växlar han du med Knipper-

dollink i första akten samt med munken Mårten. Dessa personer är inte socialt 

över- eller underordnade Olof (möjligen finns här ett arkaiserande drag). En de

talj som man kan lägga märke till är att Gerdt på s 12, där han är förklädd, 

först ti 11 talar Olof med ni, för att efter identifikationen övergå till du, 

Olof tilltalar Borgaren i första akten samt adelsmannen i tredje akten med ni 

och dessa personer tilltalar honom på samma sätt. Ni markerar här att de är 

obekanta med varandra och håller distans. I samtalet med adelsmannen framstår 

Olof inte som socialt underordnad. Marsken i tredje akten uppfattar Olof som 

dörrvakt/dräng och säger först du. När han får veta att Olof är "secretar i us" 

övergår han genast till ni (s 75). I sista akten (s 1^9 ff) tilltalar Olof 

och marsken varandra med ni. 

Olofs överordnade är Gustav Vasa och - i varje fall i första akten - biskoparna 

Måns och Brask. Gustav Vasa säger du till O lof (vilket han t ex inte gör till 

biskoparna) och blir själv av Olof tilltalad ers/eders nåde. I den dramatiskt 

laddade första akten markerar Måns distans till Ol of med tilltalet ni, vilket 

märks i negativt präglade repliker som "Kände ni ej befallningen!" och "Och ni 

har djerfts trotsa!" Men Brask, som vill v inna Olof för sin sak, använder du: 

"Är du Mäster Olof!" och "Jag tycker om dig.' Vill du bli min secretar i us ?" 
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(s 19 ff). Till Brask säger Olof ers nåde, I och ni . 

I dramat uppträder flera personer som social t står under Olof: skökan, kyrkvaktar-

paret, likdrängen och betjänten. Skökan tilltalas av Olof med du (s hl ff) men 

svarar "Låt mig tacka er!" (47:22). Kyrkvaktaren tilltalar Olof med han och ti

teln: "Ska1 inte magistern ha kappa?" och "Men först ska' jag tala om för magistern 

att jag lagt messboken till h öger ... och så har jag lagt en sticka emellan der han 

ska1 hålla etc." (s 55:8 ff)^. Till li kdrängen och betjänten (s 129 resp 73 

ff) säger Olof du. Betjänten svarar med den undvikande omskrivningen "jag kände 

far jag" (7^:17). 

I MO 11 kan man iaktta små ändringar i det nyss redovisade tilltalsskicket. På s 

I67 säger Olof och Gerdt du till v arandra redan före identifieringen av Gerdt. I 

första akten används mellan Olof och Borgaren både I och ni. Replikväxlingen mel

lan Olof och Brask är också något ändrad (s 173). Brask säger här: "Jaså Ni är en 

sådan der ung man ... Hur gammal är Dui ... Vet Du hvem som talar *Dig till?" I 

den sista satsen har AM först ni. 

I MO I II f inns en del n ya scener och personkonstellationer. Prelaterna (confessorn, 

Beldenacke) i första akten markerar sin ställning genom att säga du till O lof (men 

I till va randra). I denna version har marsken intagit Gustav Vasas plats men säger 

inte du utan I till Ol of (om frekvensen av I i MO I II se tidigare återgivna tabell). 
I MO I II ä r det f ö bara Olof som blir tilltalad i tredje person: 

HUSTRUN. Magistern är bedröfvad! 
Talade inte Frun om det? (jfr Om I går tyst, fru lilla3 311:8) 

OLOF. Har I någon son? (307:9 ff) 

Här bör observeras att Ji MO I II - som tidigare nämnts - förmodligen har satts in 

för tidsfärgens skull. 

Av stort intresse är att studera hur de ändrade relationerna mellan Christina och 

Olofs mor i MO I speglas i tilltalsorden. Mellan dessa två p ersoner råder i början 

ett mycket gott förhållande, som understryks genom Christinas tilltal mor och moderns 

barn. Men modern godtar inte Olofs giftermål (eftersom en gift präst för henne var 

otänkbart) och kallar därför i tredje akten Christina sköka. 

Därmed ändras också ti 11 tal spronomi net : 

CHRISTINA. Behagar ni sitta (100:36) 

MODERN. Sköka är ni (101:18) 

Vid moderns dödsbädd i fjärde akten faller följande repliker: 

CHRISTINA. Vill ni något? 

MODERN. Dig, i ngenting! (113:19 ff) 
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Något ställe î MO I I som motsvarar MO t : s s 100-101 fînns inte. Däremot är scenen 

vid dödsbädden kvar: 

CHRISTINA. Jag din sons hustru! 

MODERN. Gå bort från mig. 

CHRISTINA. Önskar ni något? 

MODERN. Lars, för bort den qvinnan (235:1 ff) 

Utom pronomen används i mycket stor utsträckning titlar, namn och nominal fraser. 

Ovan har nämnts att Olof av kyrkvaktarparet tilltalas med b l a nominal fras (ti

tel). Också ståndspersonerna tilltalar varandra med nominalfras. Detta framträ

der särskilt i MO l :s tredje akt i scenen på kungliga slottet: 

MARSKEN. Herr biskopen är alltför artig etc (80:11) 

BRASK. Herrmcœsken ser kry ut! / Tycker inte herr marsken att det drar? (80:20 ff) 

GUSTAF. Om herrarne behaga träda ut i förmaket etc (81:17) 

Det finns en rik uppsättning titlar i MO: herr biskop* h err kyrkoherde* he rr sec-

retarius etc. Intressantare är de nomi na 1 fraser som speglar personliga attityder. 

När Olof tar avsked av sina elever i första akten av MO I (s 27) säger han: "Det 

är slut med att leka nu,barn." Detta ord har ett symboliskt samband med verbet leka 

och markerar att en period Î Olofs liv nu är slut. K har först mina gossar* se dan 

mina vänner och därefter barn. Den döende modern säger Fader Mårten (119:1), vilket 

4 K har ändrats till Broder Mårten* en ligt Smedmark "utförd i samband med omarbet

ningen till m ellandramat, i vars första stadium Modern tilltalar Mårten med broder" 

(MO, fjärde häftet, s 214). Ordet fader betonar Mårtens roll so m själasörjare. Den

na detalj är av betydelse i konflikten mellan modern och Olof, eftersom modern här 

tilldelar munken den roll so m Olof anser borde tillkommit honom själv. Borgaren i 

samma akt av MO I kallar Gerdt först min gode man men en stund senare Luther och 

du orena ande* me dan Gerdt kallar folket godt folk och käre vänner (också Olof an

vänder den sistnämnda frasen). Åldersskillnaden mellan Olof och Borgaren, Måns resp 

Brask betonas genom dessas min unge vän* min unge man resp unge man.Generations

skillnaden är som bekant av central bet ydelse i dramat. I andra aktens krogscen an

vänder de pokulerande personerna in te du, vilket kan tyckas egendomligt, utan ni 

och ett stort antal nominalfraser : go 'herrar* vår tyste broder* stackars man, gode 

man* herr tysk och herr kapten (med den säregna varianten Ers skeppare i K, 52:16). 

Olofs mor tilltalar Mårten alternativt fromme man* fader Mårten och Mårten* vil ket 

speglar hennes aningslösa förtroende för den cyniske munken (i M O II I använder hon 

tom helige fader). Mårten å sin sida säger bara min fru eller (i M O III) fru 

Margareta. I femte akten av MO I (s 142) tilltalar Windrank kvinnorna dels fruntimmerna* 

dels nunnorna. 

Sin mor tilltalar Olof utom med du också med mor* moder* min mor* min moder (Om ord

formen se 5• 1 -1)- För Christina har han reserverat en rad smeknamn: 
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MO I flicka, kära vän, min vän, kära barn, vän, barn 
MO II mitt barn, barn, kära barn 
MO III mitt barn, min dufva, min vän, min lilla vän, mitt kära Ulla barn, 

min flicka, flicka, min tärna, du fagra 

Det kan här påpekas att uttryck, liknande de i MO III, påträffas i Strindbergs sam-
90) 

tida brev till S iri von Essen . Men också vardagliga smeknamn och tilltalsuttryck 

påträffas i de olika versionerna: 

MO I Katrina lilla, Kära Bengt, min engel, stackars gosse, min gubbe lilla 
MO II 
MO III gosse, kära själ, min gubbe, fru lilla, din skälm 

Ett drag som är karakteristiskt för MO-versionerna är att namn i stor utsträck

ning sätts ut vid tilltal, t ex "Vet du hvad du vill, Olof?M och "Räck mig din 

hand, Lars" (5:10, 6:10). MO I har namn utsatt på ca 270 ställen mot ca 170 i 

MO II och ca 150 i MO III. Denna namnfrekvens är inte lätt att bedöma. Ett alltför 

rikligt bruk kan verka uttänjande, rentav tröttande. Det förefaller inte heller 

troligt att talspråket nyttjar detta drag i den utsträckning som är fallet i MO I 

och i komedierna (särskilt Hedbergs), k andra sidan kan de utsatta namnen skapa 

en känsla av förtrolighet, av konkret samtalssituation på samma sätt som utrop, fråg

or, interjektioner o likn. Namnbruket är inte begränsat till v issa personer eller 

personkonstellationer utan går igen i hela replikförrådet. Vanligast är namnen i 

början av repliker och överhuvudtaget i korta repliker, men de kan också stå inne 

I eller i slutet av replikerna. I upprörda scener kan ett namn eller tilltalsord 

dubbleras och får därigenom en stark affektladdning: Olof! Olof/ resp Moder/ Moder! 

Christina har i tredje akten av MO I (s 99) en lång retorisk replik som omfattar 

25 rader. Den är riktad till Olof, vars namn nä mns 3 ggr, i samtliga fall i börj

an av en mening. Detta ger enligt min åsikt den deklamatoriska repliken ett mer 

verklighetsnära, personligt drag. En replikväxling mellan Olof och modern i MO I 

(s 56-58) upptar 18 repliker av Olof, och i 6 av dem använder han tilltalsordet 

mor/moder. Också här tycks det mig att utsättande av tilltalsord framhäver det 

personliga i replikerna. 

En kontroll av tÎ11 talsskJcket i avd B visar att tilltal me d nominalfras bara fö

rekommer i Börjessons prosa (jag undantar här typen ers majestät och ers nåde). 

Björnson-övers har konsekvent du och hos Blanche används du till en person och I 

till flera. Kungen tilltalas hos Blanche eders nåde av hovfolket, medan Engel

brekt och Sven Ulfsson säger du. I Börjessons prosa används både du och ni. 

Cecilia tilltalar i denna text amman med du men tilltalas själv med olika nomi-

nalfraser som söta barnet eller hon. I folkscenerna hos Börjesson förekommer bå

de honj han* frun, Moster lilla och det undvikande gör sig inte grym, vilket vis

ar att tilltalsskicket hos Börjesson följer 1800-talèts mönster. Josephson och 

Mattis har du och ni i singularis och I i pluralis, liksom Shakespeare-övers 

(märk i denna att Hamlet tilltalar Ofelia växelvis med du och ni) * Också Wijkan-

der skriver du och ni och har bara något enstaka exempel på tilltal me d nominal

fras. Versen i avd B följer mönstret du* n i och I. Ett undantag är Hedberg som 
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bara använder du och I och som låter Peder Ulfsson tilltala Gustav Vasa med du 

(jfr förhållandet hos Blanche). 

Detta innebär att texterna i avd B, prosa och vers, î regel un dviker det samtida 

talspråkets tilltalsskick. Helt annorlunda är förhållandet i komedierna, där det 

utom du och ni finns rikligt med exempel p å tilltal i tredje person, inte minst 

med nominalfras. Jag avstår dock från att i detalj diskutera detta tilltalsskick. 

4.8 övrigt 

Här skall jag ytterst kortfattat beröra valet av några konjunktioner och pronomen. 

Mina uppgifter begränsas till MO . 

Q 1 ) 
Det har påpekats att Strindberg med förkärlek använder konjunktionen ty . Så 

är också fallet i MO. I några fall ka n man se att användningen av detta ord i nte 

är självklar. I MO l 6:27 har den tryckta texten ett dapför att som i K motsvaras 

ty och i 93*.24 har K ett då som i den tryckta texten bytts mot för. Detta talspråk 

liga ord står på 8 ställen i MO i och konsekvent i vardaglig kontext. Däremot sak

nas det helt i MO il. MO I II h ar bara ett exempel, men 4 M och 6 M har ytterligare 

ett par som inte kommit med i den tryckta texten (281:32, 348:25). 

Man kan också se att de temporala konjunktionerna då och när fördelas olika på ver 

s ionerna: 

Omsvängningen från MO I till MO II är markant. Man kan dock inte förklara fördel

ningen utifrån kontexten, så att när skulle vara speciellt vanligt i vardaglig 

kontext (ett undantag är s 147 i MO I, där kyrkvaktarparet konsekvent använder 

när ). Båda konjunktionerna kanvera företrädda i samma replik. I MO I i : s manu
skript kan man på ett ställe finna växling mellan de båda konjunktionerna. MO III: 

manuskript har däremot 7 sådana växlingar. I samtliga fall h ar manuskripten ett då 

som bytts mot när i den tryckta texten (284:10, 292:26, 301:14, 364:2, 284:6, 

360:32 och 359:31). MO III h ar samma övervikt för när som MO II. Någon fördelnings 

princip när det gäller prosa/vers har jag inte kunnat spåra (det bör noteras att 
92) 

båda orden är enstaviga) . 

MO I har inga exempel på det vardagliga pronominet en. I 55:25 heter det på följ

ande sätt: 

KYRKVAKTAREN. ... när man kommer opp ... där han ska' hålla 

I MO I I lyder motsvarande replik (183:28); 

Antal då Antal när 

MO I 
MO II 
MO I II 

35 
1 2  
18 

14 
39 
39 
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KYRKVAKTAREN. ... timglaset som en ska1 vända på när en kommer upp, och så 
har jag lagt en sticka mellan bladen der en ska hålla 

MO II h ar ytterligare ett exempel på ,det vardag 1iga pronominet en. MO i ll ha r 

7 exempel, samtliga hos lågspråkiga personer (293:21, 308:6 och 13, 310:31 2 

ggr, 317:15 samt 35^:23)93). 

I talspråket används i stället för vilken helst som. I MO är som klart domi

nerande, medan vilken så gott som enbart förekommer i samband med preposition. 

Däremot föredrar Strindberg denna/detta i stället för den här/det hå!r, som bara 

företräds av några enstaka exempel i v ersionerna och då i vardagliga repliker. 
9 4) 

Ett densamna i Koch Ak (102:31) har avlägsnats i den tryckta texten 

Ett från det stockholmska talspråket välkänt fenomen, som bl a påpekades av 

J E Rydqvist, var att man i stället för den använde ett "hvardagligt" han 
9 5)  

om sakord - även då dessa var av feminint genus .MO - främst MO I - har ett 

relativt stort antal exempel på både han och hon i fråga om sakord och andra 

icke-mänskliga begrepp. Största delen av dessa bör dock enligt min mening räk

nas som arkaiserande eller poetiska element och kommer att ingående behandlas 

i undersökningens andra del. De fall s om kan förklaras som betingade av den var

dagliga kontexten är följande: 

HUSTRUN. Nu har jag honor; 1 /meta 11 kran/ (50:12) 

SMÅLÄNDINGEN. Ser ni f uran hon är inte född med krona hon (3^:8) 

WINDRANK. Tyst min tunga, hon går som en spinnrock (143:5) 

Det vardagliga i de två senare satserna understryks i det första fallet av upp

repningen och i det andra av den vardagliga liknelsen. 

Också ett antal djur i de olika versionerna betecknas med grammat iskt pronomen. 

Sålunda används han om häst (MO I) och om hare (MO III). I vilken mån sådana 

uttryckssätt om djur kan betraktas som talspråkliga är dock tveksamt. 

I den mån grammat i ska pronomen förekommer i avd B är de så gott som undantags

löst att hänföra till de arkaiserande eller retoriska elementen. Någon gång 

används de liksom i MO i fråga om djur. Hos Blanche kallar en av dalkarlarna 

björnen för Nalle, vilket drar med sig ett han I Björnson-övers kombineras stuga 

ömsom med den och ömsom med hon. På det hela taget får man dock konstatera att det 

folkligt talspråkliga han/hon om icke-mänskli ga begrepp är ytterst sällsynt i 

hela materialet. 
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Sammanfattning av kap 4 

I detta kapitel har ordförrådet undersökts. Kapitlet inleds med en diskussion kring 

frågan vilka ord som kan räknas som tal språkliga resp normalspråkliga. Innehållet 

i kapitlet bygger till största delen på MO-versionerna, medan de andra texterna 

av utrymmesskäl har fått stå tillbaka. En inledande översikt av talspråkliga par

tier i MO-versionerna visar att MO I har fler sådana än de andra versionerna. 

I MO I I har de vardagligaste scenerna i MO I utgått och tonen har på det hela 

taget blivit mer korrekt och utslätad men ibland också ledigare. MO Ili har fler 

talspråkliga partier än MO II och står i detta avseende närmare MO I. 

I samband med genomgången av talspråklig fraseologi ha r jag gjort jämförelser 

mellan manuskripten och den tryckta texten. I Kymmendömanuskriptet (K) till MO I 

och särskilt i det fjärde manuskriptet (4 M) till MO i ll k an man finna åtskil

liga osminkade uttryck av ett slag som in te har kommit med i den tryckta text

en. Också den sociala differentieringen har berörts: det vardagligaste språket 

talas av personer i låg social ställning. I flera fall h ar jag också sökt att 

ställa ändringar i språkformen i relation till förskjutningar i innehållet. 

Dessa aspekter tas också upp i de följande avsnitten, där ord ur olika ordklas

ser behandlas: substantiv, adjektiv, verb, adverb och interjektioner. I dessa 

avsnitt jämförs och diskuteras uttryck som är ändrade i den tryckta texten i 

förhållande till manuskripten. De exempel som tas upp visar en spänning mellan 

ett mer talspråkligt, konkret och osminkat uttryck och ett mer norma 1språkligt, 

korrekt eller eufemistiskt. Det visar sig att Strindberg inte bedrivit någon 

systematisk jakt på uttryck av ett visst slag utan snarare ger granskaren in

trycket att många ändringar betingas av innehåll, satsrytm och tillfälliga fak

torer. 

Genomgången av substantiv, adjektiv och verb gäller enbart MO. De mest markan

ta ändringarna gäller substantiv, därnäst verb och i ringa grad adjektiv, som 

i Strindbergs text spelar en undanskymd roll. I adverbavsnittet granskas valet 

av negation i samtliga litterära texter. Strindbergs v al bl and negationerna 

icke/inte/ej skiljer sig inte nämnvärt från de andra författarnas. Däremot går 

det en gräns mellan prosa- och verstexterna, så att de senare föredrar det en-

stav i ga ej. Av de synonyma adverben bara/endast/blott är endast dominerande 

i prosan och blott i versen, medan av adverben också/äfven/ock prosan föredrar 

också och versen det enstaviga ock. Inte heller i valet av dessa adverb visar 

Strindberg någon egenart gentemot de andra författarna. I högre grad än vers

texterna nyttjar prosatexterna trycksvaga utfyllande adverb, men inte heller i 

detta avseende intar Strindberg någon särställning. Däremot har MO markant färre 

pronomi nel la adverb än de övriga texterna. 
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Interjektionerna har indelats i tre grupper: retoriskt-1itterära, normal- och 

tal språkliga samt svordomar. Strindberg har visserligen en något större andel 

retoriskt-1itterära interjektioner i sin prosa men saknar å andra sidan helt 

de mest retoriska typerna som finns i andra texter. Mellan prosa- och vers

texter råder stor skillnad: verstexterna har större andel retoriskt-1itterära 

interjektioner än prosatexterna. Antalet svordomar är lågt i samtliga texter. 

Också tilltalsskicket har undersökts, främst i MO. I första hand följer Strindberg 

1800-talets praxis, vilket ger honom tillfälle att i valet av pronomen och andra 

tilltalsuttryck markera personliga och sociala reltioner. Detta drag är karak

teristiskt för Strindberg. Kapitlet avslutas med att förekomsten av vissa konjunkt

ioner och pronomen i MO redovisas. 
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5 Ord- och böjningsformer 

I föregående kapitel har jag sökt visa att Strindbergs ordval t ill en del ka n ses 

som ett val me llan talspråkliga, okonventionella eller osminkade uttryck och nor

malspråkliga, konventionella. I detta kapitel avser jag att belysa valet av ord-

och böjningsformer ur samma aspekt. I de flesta fall är det fråga om en växling mel

lan långt och kort rotmorfem (t ex kung/konung) och mellan långt och kort böjnings-

morfem (t ex kätteriet/kätterit). Den korta varianten räknas då som mer talspråklig. 

Andra växlingar rör vokal- eller konsonantkvalitet, t ex upp/opp. 

Smedmark har kommenterat några av dessa växlingar i sin kommentar till tryck

ningen 1880-1881 och säger att Strindberg i en del fa ll by tt ut "en vardaglig

are eller slarvigare form mot en mer korrekt" (MO, tredje häftet, s 13*0. Han 
påpekar också att Strindberg var "en ganska dålig korrekturläsare" och att man 

kanske måste räkna med att sättarna ansvarar för en del än dringar. Till d etta 

bör sägas att manuskripten dock visar.hur Strindberg från början tänkt sig des-
c 96) sa former 

Kapitlet kommer i huvudsak att redovisa varianter i MO-versionerna - delvis 

mycket detaljerat och med en resonerande kommentar. När det gäller avd B och 
97) 

C måste jag dock av utrymmesskäl ins kränka mig till nå gra punktjämförel ser 

5.I Substantiv och adjektiv 

5,1.1 Substantivets former 

Två substantiv som växelvis uppträder i kort- resp långform i MO är 

kung/konung och mor/moder . Fördelningen är följande: 

kung konung mor 

MO I -
MO I I 
MO I II pr osa 
MO III v ers 

60 

7 
k 

30 
23 
16 
k 

2 1  

22 
20 
1 2  

moder 

36 
26 
5 
11 

Manuskripten till MO I avviker i fråga om kungAonung på 7 ställen från den tryck

ta texten. På 5 av dessa har K och Ak (i ett fall b ara Ak) kortform och den tryck

ta texten långform, medan det på de andra ställena är tvärtom. Ändringarna till 

långform är enligt min mening motiverade av innehåll och kontext, tex i marskens 

tal ti ll Olof (150:8), där långformen ger mer pondus: "Här är konungens fullmagt". 

Långformen i 135:1, där Olof håller ett upprört tal m ed gammaltestamentliga vänd

ningar, är fullt motiverad och likaså ger denna form mer eftertryck åt adelsman

nens utgjutelser i 78:5. Två av ändringarna rör Olofs samtal me d be tjänten i 

tredje akten (s 73). I r 6 frågar Olof "Träffas kungen i dag?", medan r 2k lyder 

"Brukar du sköta konungens mottagningar?" Detta ser inkonsekvent ut och kan be

ro på en slump. Men skillnaden kan också markera att Olof stramar till inf ör den 

ohövlige betjänten. På nästa sida stöter man på samma växling, då Olof på r 6 

frågar "Vet du om kungen kommer snart?" men på r 15 högdraget deklarerar "Jag är 
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honungens secretarîus". Här är också långformen naturlig î kombination med det la

tinska huvudordet. 

Kortformen används i mer ta 1 språk i ig kontext. Småländingen i andra akten talar 

om kungens fogde och om kung Kristiern (s 33). Långformen förekommer hos marsk

en, Brask och Olofs mor, om än med föga konsekvens. Växlingen mellan kort- och 

långform kan också nyttjas till at t markera Olofs och Gerdts inställning till 

Gustav Vasa: 

OLOF. Hur skall jag stå till svars inför kungen 

GERDT. Hvilken kung? 

OLOF. Konung Gustaf! 

GERDT. Jaså! - Han! (47:9 ff) 

MO II h ar en enda variant i manuskriptet: Gustav Vasa säger i 178:31 "Jag, konung

en", vilket har större tyngd än kortformen i AM. I de partier av MO I som fogats 

in i MO I I har ingen ändring av detta ord gjorts. I MO I I (där Gustav Vasa genom

gående benämns KUNGEN i scenanvisningarna) är fördelningen av kort- och lång

form beroende av kontext, liksom i MO I. Om sig själv säger Gustav Vasa konsekvent 

konungenj medan t ex Olof använder kortformen utom på t vå biblicerande ställen: 

OLOF. ...det är en Herrans hjelte denne Konung ! (204:10) 

I MO 111 : s manuskript finns en avvikelse från den tryckta texten, nämligen kortform 

i k M och Ast och långform i den tryckta texten (357:21). I partier som övertagits 

från MO II h ar två ändringar gjorts: kungen i MO 11 (248:24, 256:6) har blivit 

konungen i MO III (351:27, 361:22). Denna ändring markerar tendensen i MO I II p ro

sa, där långformen är i majoritet i motsats till förhållandet i MO I och MO II. 

Marsken använder båda formerna, medan kyrkvaktaren och Mårten inte oväntat säger 

kung (det kan f ö observeras att Gustav Vasa in te själv uppträder i MO III). 

Av substantivet mor/moder är det långformen som överväger i MO I och MO I I (jfr 

det motsatta förhållandet med kung/konung). Förklaringen kan vara att Olofs mor är 

en åldrig, vördnadsbjudande kvinna som gärna talar i bibliska vändningar. Substan

tivet används både vokativiskt och berättande utan att man kan utskilja någon för

delningsprincip utifrån detta. Inkonsekvensen är påtaglig t ex på s 18, där Gerdt 

omväxlande säger din moder, din mor och din mors. Det finns dock en klar tendens 

till kortform i samband med im perativ. Jfr följande: 

OLOF. Lemna mig, mor, jag måste etc (58:3) 
Förlåt mig, morì (59:30) Imperativ 
Säg mig, morì (59:30) 

Det var ett hård t ord, moderi (57:8) 
Hvad h ör jag, moderi (58:18) Ej imperativ 
Här är din son, moderi (118:31) 

I MO I I förekommer kortform på tre ställen i den tryckta texten (239:3, 241:15 

och 255:5), där AM har långform. Kontexten är dock mer högtidlig än vardaglig. I 

MO I II p rosa har kortformen fullständig övervikt över långformen, vilket kan 
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bero på att replikerna I denna version är mindre bibileerande/arkaiserande än i 

MO I men också på att förhållandet mellan Olof och hans mor har mildrats I MO 
98) 

III (här dör hon inte med en förbannelse) . 

5.1.2 Substantivets böjning 

I MO finns några exempel p å talspråkliga synkoperade böjningsformer: 

-rn (i skrift: "ren), -ln (i skrift: -len) och 0 (i ord som slutar på n, t ex i 
99 ) 

morgonbön, i skrift -enY*'. K har i MO I (54:16) predikstol^ medan den tryckta 

texten har osynkoperad form. I den tryckta texten (och även i manuskripten) fin

ner man stackarn (54:18) och de bestämda formerna metallkran (50:6) och kran 

(51:27), samtliga Î vardagliga repliker. 

I MO I I : s tryckta text har två synkoperade former som står i manuskripten änd

rats, nämligen klostertröugårn (AM, 201:15) till klosterträdgården och soin 

(AM, 240:28) till solen. En differentiering mellan scenanvisning och replik 

finner man i den tryckta texten på s 157, där repliken har solvisarn och scen

anvisningen solvisaren. På några ställen förekommer en växling mellan manuskript 

och tryckt t ext vad gäller böjningen av pingstafton. AMR har (157:24) formen 

på Pingstaftonenj medan den tryckta texten har kontraherad form. Tvärtom har AM 

(162:11) på Pingstaftons där den tryckta texten är ändrad till på Pingstaftonen. 

Vidare kan nämnas på Pingstafton i AM (162:11), där den tryckta texten har på 

Ping8tqvällen. Enligt Linder (s 85) skall slu tartikeln i fall som afton/aftonen 

"merendels förekomma" i god prosa. 

I MO 11 I : s tryckta text finns det några avvikelser från manuskripten, i prosan 

t ex Ast (272:28) som har gårdsmästaren, den tryckta texten gårdsmästarn, 

4 M (355:12) som har sommaren3 den tryckta texten sommarn samt i versen 4 M och 5 M 

(268:11) som har djefvuln> de n tryckta texten djefvulen samt 5 M (274:11) som 

har bägarn, där den tryckta texten har pokalen (detta ord rimmar med portalen). 

De flesta synkoperade former i MO 111 : s tryckta text står i vers, t ex hofmästarn 

(269:13), på helgdagsafton (269:26), trädgårn (277:26), medan prosan bara har 2 

exempel: hirsohfängarn (298:9) och gårdsmästarn (272:28). 

I avd B p rosa saknar Björnson-övers helt synkoperade former av detta slag, medan 

Blanche har 5 och Börjesson 3. Av de övriga har Josephson och Shakespeare-övers 

1 exempel var, medan de andra författarna helt saknar sådana. Dessa former är 

alltså inte frekventa vare sig hos Strindberg eller hos författarna i avd B 

prosa. Något större antal finner man i avd B vers, där Bäckström har 9, Börjes

son 5, Hedberg 10, Josephson 10 och Shakespeare-övers 5 exempel. Bruket av för

kortade ord och böjningsformer i versen är inte ett talspråkligt drag utan en 

konvention som utbildats på grund av meterns krav. Detta förhållande har ut

retts av R G(Berg 1903 s 38 fl). I komedi texterna förekommer 15 synkoperade for

mer hos Hedberg och 10 hos Strindberg och fungerar där givetvis som ta 1 språksmar

körer. 
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Nästa böjningstyp som här skall be handlas är den då en stamkonsonant plus en vokal 

försvunnit i best f sing (da'n) eller i obest f plur (da'r)^^\ Formen sta'n förekom

mer 3 ggr i MO I (8:18 och 20, 1^7:16). Den har i nte blivit föremål för ändring. 

Da'n finner man i 13^:20. I MO I I har ett av de ovannämnda sta'n ändrats till 

staden (162:27 ff),och därigenom har Borgaren och Gerdt fått varierande former: 

BORGAREN, både Brask och Kungen äro i staden/ 

GERDT. Är Brask i stan? 

Ett annat ställe som ändrats i förhållande till MO I är det ovannämnda da'n som 

i MO I I har blivit dagen (239:20). Den naturalistiska fortsättningen av replik

en i MO I har f ö strukits i MO II: "och sofvit bland svinen om natten", och 

repliken har alltså "hyfsats" på två sätt. I MO I I finner man på ett annat ställe 

frasen dina förspillda da'r (220:20). I MO I II h ar detta da'r bytts mot dagar 

(329:15). I versen finner man dock riksda'n (319:12). 

I avd B p rosa och vers finns bara enstaka exempel på kontraherade böjningsformer 

av ovannämnda typ. Strindbergs komedi h ar 8 exempel. 

Av neutrala former kan nämnas hufvet/hufvudet och växlingen -iet/-it. Till ordet 

hufvud i best f sing har MO I 3 avvikelser i manuskripten (37:17, 52:30 och 131:19). 

I det första och tredje fallet har den tryckta texten kortform, där Ak har lång

form, medan det andra fallet visar långform i den tryckta texten och kortform i 

K. Kortformen står på ytterligare 5 ställen i den tryckta texten. I 3^:15 har or

det formen hufvut. 

Substantivet kätteriet (21:22) har i upplagorna 1899 och 1903 ändrats till kätterit. 

Den tryckta texten har i vardaglig replik formen Lutherit (8:17), vilken i Ak har 

ändrats till Lutheriet^ . 

I MO I I finns ett enda exempel på kontraherad neutrumform, nämligen hufvet (206:23). 

Samma form finner man i MO I II (356:29 - Ast har dock den längre formen). I k M och 

5 M (280:4) står hufven (plur), medan den tryckta texten har hufvud (gäller vers, 

märk att antalet stavelser är detsamma). Några neutrumformer på -it finns inte i 

MO II och MO III. I MO I II v ers finner man två gånger äppelträt (268:2 och 15) resp 

päronträt (269:5 och 7). Det enkla trä't används en gång i MO I (53:2). 

Avd B prosa har bara k exempel i denna kategori, nämligen hos Börjesson som har 

formerna hufvut och hufvet. I avd B vers har Hedberg 5 kortformer av detta ord 

och dessutom formen kätterit, I de andra verstexterna finns inga exempel och inte 

heller i komedierna. 

Dialektala eller grovt vardagliga former finns inte i MO. Formen kärngen i K och 

Ak (115:11) motsvaras Î den tryckta texten av käringen. Det är bara dalkarlarna 

hos Blanche och Peder Ulfsson i Hedbergs vers som använder dialektala former. 

Genomgången av de talspråkliga synkoperade böjningsformerna av substantiv i mate

rialet har visat att sådana är sällsynta i alla texter. Detta gäller även vers
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texterna, där synkoperade former dock traditionellt har använts utan att de be

d ö m t s  s o m  t a l  s p r å k l  i g a .  

I bestämd form pluralis kunde substantivet under 1800-talet få antingen -ne eller 

-na, beroende på ordets genus, på det föregående obestämda pluralmorfemets form 
eller på ordets ställning i satsen^0^. Linder rekommenderar i Regler och råd 

(s 86) -na i maskulina och feminina ord samt i neutrer med pl ural p å -ar». Denna 

användning överensstämmer enligt Linder med talspråket, och han påpekar att 

"många framstående författare" iakttar detta bruk. Också Cederschiöld (s 253) in

tygar att -ne är "så gott som bortlagd ur samtalsspråket". 

Detta ger anledning att undersöka vilken praxis Strindberg följer. Om andra upp

lagan av MO I har Smedmark gjort iakttagelser betr växlingen mellan -ne och -na 

(den detaljerade redogörelsen återfinns i MO, tredje häftet s 116 ff). Huvudprin

cipen är enligt Smedmark att Strindberg i Koch den första tryckta upplagan 1881 

fogar -ne till p luraländelsen -ar och -na till övriga pluraländelser. 

Skillnaderna mellan manuskripten till MO I och den tryckta texten är följande: 

Manuskript Den tryckta texten 

Av: hattarna -ne (7:29) 
Av: förstarna -ne (13:5) 
Av: apostlarna, K och Ak:-ne -ne (15:8) 
Av: andarna -ne (25:19) 
Koch Ak: herrarna -ne (30:21) 
Ak: furornes -nas (3^:12) 
Ak: foglarna -ne (9^:17) 
K: saltpannorne, Ak: -na -na (137:7) 

Ändringarna är inte konsekventa men tendensen är klar: Av föredrar -na, medan K 

och Ak vacklar. 

I den tryckta texten följer Strindberg med nästan hundraprocentig konsekvens den 

av Smedmark nämnda fördelningsprincipen. Ett undantag är ehxrna (3^:27, i vardag-

1 ig r eplik). 

Samma fördelningsprincip gäller i MO li. Bara en ändring kan noteras : 

gatorna (175:18) har i AM -ne. Två feminina substantiv bildar undantag från hu

vudregeln: oordningarna (204:5) och räkningarna (212:14). 

Den tryckta texten i MO I II h ar liksom MO I många avvikelser från manuskripten: 
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Manuskript Den tryckta texten 

k M, 5 M, Ast: systrarne -na (268:25) 
5 M: stackarne -na (268:27) 
5 M: granarne -na (272:11) 
Korr: först elgskinnshandskarna, -ne (298:10) 

sedan ändrat till -ne 
Ast: väggarne -na (285:2) 
Ast: förrättningarne -na (3^+3:21 ) 
Ast: väggarne -na (35^:2) 
Ast: stenarna -ne (368:19) 
6 M: räkningarne -na (320:18) 

Vad som här genast faller i ögonen är den i jämförelse med de två andra versio

nerna rikliga förekomsten av -ma efter -ar. Ba ra två av orden har fått -ne och 

de övriga -na- Förklaringen tror jag är att finna i Strindbergs komedi från året 

före. I denna är -orna helt genomfört, inte bara i dialogen utan också i scen

anvisningarna. Att det här gäller en anpassning till de t talade språket råder 

det inga som helst tvivel om. Enligt min mening är så fallet även i MO Ili 

(märk dock formerna grindarne och dörrarne resp sanningarna på s 286)1^) 

I avd B p rosa har Björnson-övers 3 exempel p å -arna, Blanche 7, Börjesson 4 och 

Shakespeare-övers 6. Den andra prosatexterna har in ga exempel. I avd B vers finns 

ett enda -arna (Börjesson). Hedbergs komedi h ar k exempel. 

5.1.3 Adjektivets böjning 

Adjektivets svaga form i singularis framför maskulina personord kan vara antingen 

-a eller -e: den påflige resp den påfliga krögaren. I uppsvenskt och stockholmskt 

talspråk används -a, medan -e tillhör skriftspråket. Linder (s 108) kräver inte 

ovillkorligen -e men menar att denna ändelse i de flesta fall är bäst att nyttja. 

Han fastslår att bruket är vacklande och nämner talspråkliga fraser som även i 

skrift behåller sitt -a, t ex kära vän och min bästa bror^\ 

MO I har följande avvikelser mellan manuskript och tryckt text: 

Manuskript 

Ak och Av har:du orena ande, 

K har -e 
Ak: 
Ak: 
K och Ak: 
K: 
Ak: 
Ak 
Ak 

Kära Mäster Olof 
den Heliga Ande 
den påfliga krögaren 
den sönderslagne Nikolaus 
den onde anden 
stränga borghern 
den der dumme Galle 

Ben tryckta texten 

-a (9:28) 
-e (11:31) 
-e (15:18 och 19) 
-e (43:30) 
-a (52:25 - syftar på en bild av N) 
-a (62:2) 
den stränge borgherren (66:32) 
-a (107:25) 

Ändringarna vittnar som synes om stor osäkerhet. I den tryckta texten till MO I 

finner man ett 30-tal fall me d -e och ett 10-tal me d -a. Bl a tycks ande behand

las inkonsekvent: du orena ande (9:28), den onda anden (62:2), den Helige An

de (15:18) och den orene anden (62:32). Inkonsekvent är också Kära Bengt (48:15) 
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resp käre vän (51:30). 

I MO I I används inte -a framför maskulina personord. I ett fall h ar manuskriptets 

-a ändrats till -e (AM, 261:31). På tre ställen har ett -a i MO I ändrats vid om

arbetningen till MO II: den tyska djefvulen (12:11) ti 11 de n tyske fienden (obs änd

ring av substantivet, 166:22), den onda anden (62:2) till -e (190:12) samt du ore

na ande (9:28) till -e (164:4). 

MO I I I : s text har 3 avvikelser från manuskripten. I samtliga fall ha r -a ändrats 

till -e: den bleke kaniken (4 M har -a,270:25), helige Sankt Georg (6 M och Ast har 

-a,306:13) samt helige Sankt Göran (4 M, 6 M och Ast har -a, 311:18). MO III har 

ett enda exempel på -a: hans unga prof et (vers 360:33). 

I avd B p rosa har Björnson-övers bara en fras med -a, medan Blanche har 14 (i folk

lig dialog). Börjesson har 6 men Josephson bara 1 och Mattis 2. Shakespeare-övers 

har 10 och Wijkander 8 (samtliga dessa lagda i "mor Karins" mun). I avd B vers har 

Shakespeare-övers 4 och de andra verstexterna något enstaka exempel var. I Hedbergs 

komedi finner man dock nästan enbart -a, medan Strindbergs komedi egendomligt nog 

har övervikt för -e (16 -e mot 11 -a). 

Några dialektala eller markant talspråkliga adjektivformer finns inte i MO-versio

nerna. Dialektala adjektivformer och -bildningar förekommer bara i den folkliga 

dialogen hos Blanche och i H edbergs vers. 

5.2 Verb 

Flera verb kan växla mellan långform och kortform: skall/ska, tager/tar osv. Kort

formen tillhör talspråk och ledigt skr if tspråk^^ . Några sådana verb skall red o

visas här. 

Giva/ge har i nga varianter i manuskripten till MO I. I den tryckta texten väger 

lång- och kortformen jämnt vid inf initiv. Supinum heter gifvit och imperativ gif. 

I presens är gifver och gifvesnorma 1 formerna och bara i enstaka fall finner man 

former som ger och gif8. I MO I I är ger däremot normalformen i presens.Supinum he

ter även här gifvit^ men det finns också ett exempel på gett (scenanvisningarna har 

kortform). MO I I I : s manuskript avviker på tre ställen från den tryckta texten: gen 

(5 M: gifven, 300:32), gif va (6 M: ge, 305:14) samt gifva (4 M: ge, som sedan änd

rats 269:28 - i detta liksom i föregående fall är det fråga om infinitiv). Samtli

ga ändringar gäller verstext. I den tryckta texten har versen lika många långform

er som kortformer. Detta gäller också prosan. I avd B h ar samtliga texter övervikt 

för långformen utom Blanche. I avd B vers överväger kortformen, vilket torde bero 

på metriska förhållanden. I komedi texterna heter det ge (Strindbergs komedi h ar 

dock 2 exempel p å imperativen gif)^^. 

Sade/sa är en intressant växling, eftersom kortformen har en utpräglat talspråklig 

karaktär. I K finns ett sa som i MO l :s tryckta text ändrats till sade (liksom Ak, 

96:6). Verbets imperfektform är inte frekvent i texten, eftersom Strindberg mest 

väljer andra tempus. Kortformen förekommer 12 ggr och långformen några enstaka 
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gånger. Kortformen står bl a i Olofs bevingade replik på dramats första sida: "Sa1 

Herren det?" (4:24). Adelsmannen på s 76-77 använder enbart kortform, liksom fal

let är i andra vardagliga repliker. 

I MO 11 finns ett par ställen, där ett sade i den tryckta texten motsvaras av sa 

i manuskripten (AM 158:16, 180:26). Kortformen förekommer bara en gång i MO II, 

nämligen i den från MO I övertagna ovannämnda repliken av Olof (202:21). I MO I II 

finns 2 exempel p å kortformen. I avd B är det bara två texter som har kortform

en: Björnson-övers (1 ex) och Blanche (3 ex). I övrigt är den bannlyst. I kome

d i e r n a  s t å r  d e n  8  g g r  h o s  H e d b e r g  m e n  ä r  a  1 1 e n a r å d a n d e  i  S t r i n d b e r g s  k o m e d i .  

Skall/ska har några varianter i manuskripten till MO I. I tre fall h ar den tryck

ta texten skall, där K och/eller Ak har ska (49:24, 94:27, 144:3). Kontexten är 

vardaglig. Andra varianter är ska i den tryckta texten (8:22) men skall i Av (K 

och Ak har där ska) och ska (147:18) i den tryckta texten men skall i Ak. 

I MO I är långformen den normala, men kortformen påträffas i ett 50-tal fall. Form

erna fördelas inte med konsekvens, men i huvudsak uppträder kortformen i vardag

lig kontext. Första gången ska uppträder är i Borgarens replik (8:22). I krogsce

nen används uteslutande ska (med undantag av 32:11). I Olofs biblicerande lång

replik på s 41 finner man enbart skall. Här bör nämnas att ska också kombineras 

med subjekt i pluralis (jfr 6.3.3). Munkarna Nils och Mårten rör sig på olika stil-

plan, ett bibliskt resp ett cyniskt-vardagligt, vilket återverkar på valet av verb

form: 

MÅRTEN (till Olofs mor), för er skull skall Gud höra mina böner (117:7) 
(till Nils ) Man vet inte hvad man ska1 tro i rappet! (117:34) 

MO II h ar 4 ställen som avviker från AM. Detta manuskript har ska i dessa fall 

(166:15, 180:7, 250:14, 253:23). Till detta kommer frasen skall åstcå* som i AM 

heter ska sta (182:15). Ingen ändring i motsatt riktning har gjorts. I den 

tryckta texten finns bara 6 exempel på kortformen (jfr antalet 50 i MO I). Den 

sociala graderingen är tydlig: det är Borgaren, kyrkvaktarparet och Nils som an

vänder kortformen. 

I ett fall ha r ett ska i MO 11 ändrats vid överflyttningen till M O II I (236:24 

/ 341:16). I hela MO I II f örekommer kortformen bara en gång (311:8). 

I avd B har Björnson-övers i regel skall (bara 4 ggr ska). Blanche har lika mång-

a av vardera formen, medan Börjesson och Josephson har ett par exempel var på 

kortformen. Mattis, Shakespeare-övers och Wijkander har enbart skall och så är 

fallet med hela avd B vers. Hedbergs komedi h ar 35 skall mot 23 ska och Strind

bergs komedi 44 skall och 56 ska}^\ 

Tager/tar har 5 varianter i MO l :s manuskript, som samtliga resulterat i att den 

tryckta texten fått långform. Det är i regel fr åga om sammansättningar: 
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deltaga (99:6), mottaga (123:31), återtager (148:24) och af tager (151:29), de två 

senare i scenanvisning. I den tryckta texten väger lång- och kortformer jämnt mot 

varandra när det gäller infinitiv. I presens är kortformen ovanlig (2 belägg tarr). 

Men återigen finner man inkonsekvens: återtager i 148:24 och återtar i 150:2. Im

perativ heter tag, men också ta1 kan förekomma i vardagliga fraser: taf mig fan 

(36:30) och tai fram (116:9). Detta gäller dialogen. Men i scenanvisningarna fö

rekommer verbet 29 gånger, varav 25 kortformer och 4 långformer. Detta kan före

falla överraskande, eftersom scenanvisningarna i regel ha r en mer skr iftspråklig 

prägel än dialogen. De 4 ställen som har långform finner vi i högtidlig kontext 

(42:9, 147:27, 151:29 och 152:9), vilket visar att den stilistiska omgivningen gett 

utslag även i scenanvisningarna. Dock förekommer kortformen i lika retoriska sam

manhang på andra ställen i texten. 

I MO I I har verbet ändrats på några ställen vid omarbetningen från MO I. På 3 stäl

len har MO I långformen (16:2 och 3/151:29, 260:36, 115:2/236:2). Utkasten till MO 

I I : s tryckta text föredrar kortformen, och i den tryckta texten har denna form näst

an totalt herravälde: dialogen har bara 1 långform och scenanvisningarna 2. Den brist

ande konsekvensen kan studeras på s 236, där det på r 2 står framtager och på r 33 

framtar. Detta kan förklaras av objektvalet: i det förra fallet "vigvattensfunt, rök

elsekar" osv och i det senare "benknotor" (cynism). 

MO I 11 : s tryckta text har på 6 ställen långform, där manuskripten har kortform. 

4 av ändringarna finner man i korrekturet: 301:29 (kort i 5 M och Ast), 308:8 (kort 

i 6 M), 321:24 (kort i 6 M och Ast) och 297:32 (kort i Ast). Dessutom har den tryckta 

texten långform i 351:14 och 346:3, där 5 M och Ast resp 6 M och Ast har långform 

(ej ändrade i korr). På ett enda ställe har ändring gjorts i motsatt riktning 

(335:27). Samtliga dessa ändringar gäller prosa. Samma tendens kan ia kttas vid 

jämförelse med MO II: på t vå ställen har ett framtar resp tar i scenanvisning 

ändrats till lån gform i MO I II (236:33/341:25, 240:31/345:13). I den tryckta 

texten står ytterligare ett exempel på kortform (tan i 283:11). Några exempel fin

ner man i vers. Det står då klart att MO III föredrar långform i dialogen. I scen

anvisningarna finns 13 kortformer och 8 långformer. Här bör man alltså notera att 

det är dialogen som har den skriftspråkliga formen. Också i scenanvisningarna kan 

man se en stilistisk gradering efter kontext: moderns dödsscen och Oiofs monolog 

har långformen, medan den följande scenen mellan Olof och Christina har kortform

en . 

I avd B finns en övervikt för långformen, men samtliga prosatexter utom Mattis 

har mellan 3 och 7 exempel p å kortformen. Också i verstexterna dominerar lång

formen (Josephson har dock 6 kortformer mot de andras 1 resp 2). I komedierna 

heter det ta och tar och långformen förekommer bara i undantagsfal1^^. 

Av två mycket vardagliga former, ä' (= är) och va' (= var), är den förra företrädd 

i MO I . I 34:15 och 35:13 (krogscenen) har Ak resp K och Ak är, medan den tryckta 
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texten har äf. Kortformen förekommer ytterligare två gånger i detta textavsnitt. 

MO II h ar i nga exempel på dessa kortformer och i nte heller MO III. I avd B har 

Blanche 16 exempel på ä' - givetvis i dalkarlarnas språk. I Hedbergs vers fin

ner man 3 exempel p å ä*(\ Peder Ulfssons repliker). Komedierna har flera be

lägg: Hedberg har 24 exempel på ä9 och 1 på ua' medan Strindberg har 6 exempel på 

a\ Dessa båda verbformer har uppenbarligen uppfattats som mycket vardagl iga^ ̂ . 

Om imperfektformen trente säger Linder (s 124): "I några landskapsmål och i viss 

mån jämväl i skriftspråket ... röjer sig en stark böjelse att flytta verb från 
I ]2) 

l:sta till 2:a konj. Ex ropte ... svarte ..." . MO I har bara två exempel på 

denna form: tjente och talte (135:17, 153:8). MO II h ar i nga exempel utö ver det 

från MO I övertagna tjente (230:23). Denna form har i MO I II ändrats till tjenade 

(335i26). Samma form finns i 335:26, medan k M upptar varianten tjente (prosa). 

I avd B prosa har Björnson-övers 1 exempel, Blanche 5 och Shakespeare-övers 1. 

I avd B vers har Shakespeare-övers 6, Hedberg 3 och Börjesson 1 exempel på -te. 

Denna böjningsform är alltså ovanlig i samtliga texter - även i komedierna. 

Verbet kan i presens ha en s-form med eller utan föregående e: stäng es/stängs, 

Linder (s 126) har ingenting att invända mot den kortare formen: "Alla verb af 

2:dra och k:de konj ... kunna bortkasta e i près ind pa ss Ex Fins och finnes, 

gifs och gifves". Normalt uppfattas dock den längre formen som mer skr iftspråklig 

än den kortare^^. I MO väger båda formerna jämnt Î dialogen, medan scenanvis

ningarna har -es. I MO I I finns 3 exempel p å -es och 9 på -s, och scenanvisning

arna har -es. Också i MO I II ä r fördelningen mellan formerna jämn. På några stäl

len finns avvikelser från manuskripten, t ex den tryckta textens finßs där k M har 

finnes(318:22, vers). I avd B har Björnson-övers övervägande -s, medan Blanche har 

lika många av vardera formen. Denna fördelning är den normala i textgruppen. Vers

texterna skiljer sig kraftigt från varandra: Bäckström har 27 korta och 11 lå nga, 

medan Josephson tvärtom har 25 långa och 11 k orta former. I komedierna förekommer 

enbart kortform (Om s-passiv jfr 6.3* O» 

Dialekta-la eller markant talspråkliga verbformer finns inte i MO. Sådana former 

finner man i avd B (Blanche, dalkarlarnas repliker) och Hedberg (vers, Peder 

Ulfssons repliker)'^. 

5.3 Adverb 

I Svenskan som skriftspråk skriver Cederschiöld (s 281 ff): "Af det äldre språk

ets 'ordddubbletter1 har skriftspråket ofta utvalt den ena formen och ratat den 

andra ... medan det lediga talspråket företrädesvis ... använder formerna opp, 

ner, ... gillar skriftspråket (eller åtminstone normalprosan) numera endast de 

i umgängesspråket knappast brukliga uppt ned". Varianter av detta slag kan stu

deras i MO^^. 

Huru/hur är på ett ställe ändrat i MO I : Ser du huru folket krälar" (15:22) har 
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i K och Ak formen hur. I den tryckta texten finner man 13 exempel på hur och 11 p å 

huru. Gerdt använder i regel långformen i sina retoriska repliker, medan kyrkvakt-

arparet har den kortare formen. MO I i : s tryckta text har 5 avvikelser från manu

skripten. På t re ställen har AM hur och den tryckta texten huru (170:24, 220:20, 

243:5)» medan motsatt ändring har gjorts i 181:15 och 206:21. MO II har i mot

sats till MO I fler långformer än kortformer: 20 huru och 9 hur. På två ställen 

har ett hur i MO I ändrats till h uru i MO I! (15:22 / 169:30, 41:27 / 220:19). 

Olof står för inte mindre än 12 huru. Personer med utpräglat talspråk säger en

bart hur. Ett specialfall föreligger i Brasks monolog på s 259: hur underbart 

resp huru grymtj vilket förmodligen bör förklaras så att ett huru i den första 

frasen skulle bilda vokalmöte. MO I II h ar 2 avvikelser från manuskriptet: 321:6 

huru (4 M: hur) och 329:13 hur (4 M:huru). MO I I : s hur stor (245:32) heter i MO 

III h uru stor (349:23). Fördelningen i MO I II ä r 7 hur och 8 huru i prosan resp 

9 hur och 3 huru i versen^^. 

Upp/opp växlar på fyra ställen mellan manuskript och tryckt text till MO I. Så 

är fallet i scenanvisningens "Gerdt springer uppu (8:25), där Av har opp. K 

har opp och den tryckta texten upp i dialogen (51:27, 75:23 och 118:9). I det 

första och tredje fallet hade opp varit fullt motiverat av den talspråkliga kon

texten (kyrkvaktaren och Mårten), medan ordet i 75:23 ingår i Olofs samtal med 

marsken och är motiverat där. I den tryckta texten förekommer opp 3 ggr i var

dagliga repliker (33:5, 45:22, 55:25). I MO II h ar AM opp i 170:12 och 183:29, 

där den tryckta texten har upp. I det senare fallet har AM kvar MO l: s formu

lering i 55:25: "när man kommer opp-I Kungens "stig opp och börja om igen" 

(261:1) har i AM formen upp. Detta är f ö det enda exemplet på opp î MO II. 

Detta ord är i MO I II ä ndrat till upp (367:19). I likhet med MO II h ar MO I II 

bara ett exempel på opp (274:8, vers, rimmar med tropp). . 

Redan/ren och sedan/sen växlar i MO I I och MO III, medan bara långformen före

kommer i MO I. Någon avvikelse från manuskripten har den tryckta texten i MO 

II inte. I denna finns det ungefär lika många lång- som kortformer. 

Bäst kan växlingen mellan lång- och kortform studeras i MO III. På två ställen 

har 4 M resp 5 M kortform och den tryckta texten långform (3-44:18, 302:15, båda 

vers) av redan. I den tryckta texten återfinns långformen 3 ggr Î prosa och 7 

ggr î vers, medan re 'n står bara 2 ggr i den tryckta texten och då i vers. Sed

an/sen växlar i tre fall och i två (299:13 och 325:10) har den tryckta texten 

den kortare formen, medan 4 M har den längre (det första exemplet står i prosa 

och det senare i vers). I prosan står också ett länge sedans som i 4 M heter 

länge sen (354:14). I den tryckta texten är sedan mest frekvent i prosan (11 ggr), 

medan se'n förekommer 3 ggr. I vers är det tvärtom: där finner man 4 ggr sedan och 

8 ggr se'n. Kortformer av detta slag är - som tidigare nämnts betr andra ordformer 
118) 

- vanliga i traditionell ve rs 
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5.4 Pronomen 

Eder/er har på tre ställen i MO l :s tryckta text kortform, där manuskripten har 

långform er sak = K och Ak men Eder i Av (26.9), i era ögon där K och Ak 

har Edra (36:27) samt era arbetare, där K och Ak har Edra (133:15). I dessa 

fall r ör det sig om possess ivpronominet. I 101:10 har den tryckta texten "hålla 

eder sällskap" medan Ak har Er (här är det fråga om objektsform av ni). 

I Mo l:s tryckta text har jag funnit kortformen 2k och långformen 15 ggr. Kort

formen står normalt i vardagliga repliker men också i retoriska (t ex 13:22). 

1 samma replik kan förekomma olika former, t ex Mårtens på s 117, där man fin

ner både edert, er, ert och edra. Strindberg föredrar edra framforera: mot de 

2 era som nämnts ovan (36:27 och 133:15) står 8 edra. T o m Windrank talar om 
uedra pengar". Det kan däremot heta både ers nâde och eders nåde. 

Om eder/er s kriver C I Ståhle: "Det ålderdomliga tilltalsordet I krävde gärna 

den fylligare böjningsformen eder och possess ivpronomina eder, edert, edra, men 

när ni kommer blev den normala böj ningen,instälIde sig de korta, med talspråket 
119) överensstämmande er, ert, era som naturligare och stilriktigare" . Detta är 

en språkhi stor i sk förklaring till en pronomenutveckling, och man kan fråga sig 

om I och eder följs åt också i Strindbergs text. Några stickprov visar att så 

inte är fal let: 

MÅRTEN. För ut henne eller skaffar jag er i bann! Veten I ej att etc (MO I 
39:31) 

OLOF ... af skam för er sjelfva? Hvarför kasten I icke sten? (MO I 42:1) 

MO I I : s manuskript har på ett ställe ett Eder, som motsvaras av Er i den tryckta 

texten (239:18). I MO I I har långformen nästan försvunnit: mot 25 er står 3 eder. 

Dessa används som väntat i retoriska repliker. I MO I I heter det enbart Ers nåde. 

En vardagligare klang har uttrycket Era Z000 Dater (229:26). En egenhet för MO II 

är f ö att andra personens pronomen där konsekvent stavas med stor begynnelsebok

stav (alltså även Du och Ni). 

Pronominet har varianter på fyra ställen i MO III:ert (k M : Edert, 288:30), era 

{k M: edra, 291:9), edra (6 M: Era, ändrat till edra, Ast har Era, 359:26) samt er 

(k M: Eder, 368:5). Tendensen från MO I och MO II fortsätter i MO III , så att mot 

över 30 kortformer står bara 2 långformer (den ena i en retorisk replik, den and

ra i en bön). Tom det arkaiserande Lutherbrevet på s 367, som i övrigt har ål

derdomliga former, nyttjar er. I MO II I h eter det liksom i MO II Ers Höghet och 

Ers Nåde. Formen era undviker Strindberg, troligen därför att den är för vardaglig. 

Edra är f ö mindre avvikande från era än eder från er. 

Intet/ingenting kan ha ytterligare en variant, inget) som torde vara den talspråk

ligaste. En sådan form står i K och Ak (13^:4) men har i MO l: s tryckta text formen 
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intet (attribut till "kapell"). Den tryckta texten har 8 ggr intet och 4 ggr 

ingenting - det senare konsekvent i vardagliga tal s ituationer. I MO 11 har 

ingenting en viss övervikt med 7 exempel mot 5 ggr intet. I 246:8 står "Helt 

säkert intet ! ", där AM har långform. Däremot har 4 cinteti där den tryckta 

texten har ingenting (257:13). Någon fördelning efter person kan man inte fin

na. På s 228 kan man se hur Strindberg varierar formerna: r 2 intet vidcœe, r 9 

intet nytt och r 1 1 ingenting vidare. MO I I : s "Jag tror nu på ingentintf1 {257:13) 

har i MO I ii ändrats till intet (362:30). Pronominet är inte frekvent i MO III: 

4 ggr intet och 2 ggr ingenting. 2 av kortformerna står i vers. 

Sådan/sån har in ga växlingar mellan manuskript och tryckt text i MO I. Den tryck

ta texten i MO I har 18 ggr sådan och 4 ggr så'n. Kortformen är kombinerad med 

adverbet här eller der: så'nt der3 så'nt här, så'na der (34:6, 77:6, 93:24, 143:6). 

I 146:20 heter det däremot i en vardaglig replik sådana der. MO II h ar inget ex

empel på k ortformen efter ändringen i 253:21 sådan der (AM: sån der). Inte hel

ler MO II I h ar exempel på kortformen^^. 

Av övriga pronomenvarianter vill jag nämna det starkt vardagliga hvaf som finns 

på t re ställen i MO I (74:9» 75:24, 76:30). Ett ingen ann i K lyder i den tryck

ta texten ingen annan (22:2). I MO I I har det talspråkliga hvarann i AM bytts 

mot den tryckta textens hvarandra (212:2). MO I II h ar i 4 M och 5 M det tal språk

liga allting som ändrats till allt i den tryckta texten (296:30). Å andra sidan 

har den tryckta texten allihop (271:15), medan 4 M och Ast har allt. 

I MO I förekommer några fraser, där det ingår enklitiskt pronomen. Linder (s 121) 

anser att enklitiska pronomen hör till "samtalsspråket" och inte är användbara 

i "god prosa". I MO I finner man 4 enklitiska pronomen: "han skall njuta't" (35:8), 

"tala om'et" (143:12), göra't (143:17) och "jag säger ingenting om'et (147:20). 

Dessa pronomen finns inte i MO I I och MO III. Några av Strindbergs kolleger und

viker helt enklitiska pronomen: Bäckström, Blanche, Josephson och Wijkander, 

medan de övriga har enstaka exempel. De flesta exemplen finns hos Hedberg, både 

i hans vers (9 exempel h os Peder Ulfsson) och i hans komedi (7 exempel). Sha-

kespeare-övers har 1 exempel i prosan. Hos Hedberg kan man i hans komedi klart se 

hur pronomentypen graderas socialt, så att utpräglat lågspråkiga personer an

vänder enklitika: smeden Nilsson säger t ex för'et, medan brukspatronen använder 
1 2 1 )  för det. Strindbergs komedi ha r 3 enklitiska pronomen 

Sammanfattning av kapitel 5 

Kapitlet behandlar sådana ord- och böjningsformer som i materialet uppträder an

tingen i en längre eller en kortare variant. Den kortare varianten tillhör tal

språk och ledig stil. Av substantiv som kung och moder har kortform av det förs

ta ordet dubbel övervikt över långform i både MO I och I I, medan motsatt förhåll

ande gäller i MO I II. Långformen moder har övervikt i MO I men in te i III. Någon 

konsekvent utrensning av talspråkliga former har Strindberg alltså inte gjort. 

Av nominala böjningsformer förekommer de synkoperade -rn och -ln bara i undan-
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tagsfall i avd. A och B prosa, medan de är något fler i avd. B vers enligt en 

konvention som utbildats i svenskt versspråk. MO upptar ytterligare en rad syn-

koperade former av olika slag men ingen av markant vardaglig eller dialektal 

karaktär. Formerna -ne/-na växlar hos Strindberg efter en bestämd princip. 1 

komedin och i MO III tränger -arna fram - uppenbarligen efter tal språkliga mönster. 

Hos de andra författarna uppträder -arna endast sporadiskt. Adjektivets svaga 

form i sing framför maskulina personord får hos Strindberg oftast -e i enlighet 

med skriftspråkets normer. Samma förhållande kan med vissa undantag iakttas 

hos de andra författarna. 

Ett antal högfrekventa verb uppträder i talspråket oftast i kortform. Det var

dagliga sa förekommer ett dussin gånger i MO I men försvinner praktiskt taget 

i de andra versionerna. Denna verbform är sällsynt i de andra texterna utom i 

komedierna. Av ska/skall dominerar långformen klart över kortformen, särskilt 

i MO:s två senare versioner. Även denna kortform är sällsynt i avd B men myck
et frekvent i komedierna. Av tager/tar dominerar kortformen i MO I och MO II men 

inte i MO I I I. I avd B härskar långformen, men komedierna föredrar kortform även 

av detta verb. I övrigt är talspråkliga verbformer sällsynta i samtliga texter. 

I både MO och avd B väger verbets s-form jämnt mot den längre formen på -es, medan 

komedierna har enbart -s. 

Avsnittet redovisar också varianter av vissa adverb och pronomen. Bland de se

nare kan nämnas eder/er, vars kortform dominerar i alla MO-versioner. Till sist 

konstateras att enklitiska pronomen bara förekommer sporadiskt i texterna, dock 

mest hos Hedberg. 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga författare i relativt liten utsträck

ning har nyttjat möjligheten att skapa en talspråklig dialog genom att välja 

talspråkliga ord- och böjningsformer. MO I, den folkliga dialogen hos Blanche 

och Hedberg samt komedierna är de texter som har de flesta exemplen. De rent 

dialektala inslagen är Blanche och Hedberg ensamma om. 
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6 Syntax 

6,1 Ordföljden 

I en dramatisk dialog som är avsedd att framföras på scen är ordföljden av mycket 

stor vikt. Avser författaren att skrîva en naturlig dialog, bör han undvika ord

följd som är främmande för naturligt tal. Detta gäller både prosa och vers. 

I MO finner man följande arter av ordföljd: 

a Naturlig prosaordföljd som följer talspråket: "Det var då fasligt, och de ha1 
inte ringt i prestklockan än! Nej, nej, det lär väl in te bli nå gon klocka af 
för den der!" (MO I 54:25).Denna ordföl idstyp kan betecknas som den normala för 
största delen av prosan i MO. 

b Skriftspråklig prosaordföljd: "Det är icke läran endas t^öet är lefvernet!" (MO 
I 56:27). Denna ordföljd är inte frekvent i MO. Avvikelserna från talspråk

ets ordföljd gäller i allmänhet satsens placer ing :"Din mor skall, när hon får 
veta vårt giftermål, förlåta dig, men förbanna mig". (MO I 99:2). Satsföljden 
tas dock inte upp i detta avsnitt (se 3.3.2). 

c Arkaiserande/poetisk/rytmiserad prosaordföljd: "Som rökelsen mitt hjerta tänd
es upp af helig andakt" (MO I 116:27). I MO I finner man denna, ordföljd i bib
liskt inspirerade repliker av ovan nämnda typ. I MO I I finns en rad repliker 
som gränsar till v ers (jfr Smedmarks kommmentar i sjätte häftet av MO, s 369 
ff), t ex Gerdts "... Men innan det sin styrka får skall la mmets blod sitt 
offer kräfva ut ..." (250:3). 

d Naturlig versordföljd som nära följer talspråket: Det är nog! Men hör på! 
Hvad är detta för spring! / Här måtte ha timat underliga ting / Me'n jag var 
till skogs. Der gnodde /Hofmästarn sjelf med en stor kastrull, /Som måtte ha 
varit underbart full / Af ljufliga ting! Känn bara! Känn / etc (MO III 2 69:10 
ff). Denna ordföljd finner man- i första och andra akten i MO Ili i sådana par
tier som har en vardaglig karaktär. 

e Traditionell versordföljd med från prosa starkt avvikande ordföljd: "Men se'n, 
när strålande skön / Ur dimmornas dunkel s olen stiger, / Då, morgon, du om min 
gerning tiger, / Som skydde ditt ljus, gryende dag! /" (345:8 ff). Denna ord
följd finner man framför allt i akterna 3-5 i MO III. 

Med undantag av de klart arkaiserande resp versifierade partier som nämnts ovan 

har MO en anmärkningsvärt naturlig ordföljd. I den tidigare nämnda bandinspel

ningen från en föreställning av MO (jfr 4.6) har jag funnit ett 30-tal avvikel

ser från textens ordföljd. Dessa är korrigeringar av ordföljd som inte känns 

naturlig för talet: några gäller adverbialets placering (tidsuttryckel 1 er ne

gation), i några fall ha r man flyttat ett tilltalsord och i andra fall h ar man 

moderniserat en arkaiserande ordföljd. I förhållande till den stora textmängden 

är antalet justeringar obetydligt, vilket bekräftar min uppfattning av ordföljd

ens naturlighet. Även repliker som är klart bibliskt färgade har vanligen en 

ordföljd som är helt naturlig för talet: 

OLOF. 0 ja, jag hade en gång trons låga och hon brann herrligt, men munkeli
gan släckte af henne med sitt vigvatten, då de ville läsa djefvulen ur 
kroppen på mig! 

LARS. Det var halm som skulle fladdra ut; men nu skall He rren tända dig en 
stockeld, som skall förbränna de filisteers säd. Vet du hvad du vill, 
Olof? 

OLOF. Nej, men jag känner hur jag vill qvä fvas, då jag tänker på detta arma 
folk som suckar efter förlossning. De ropa efter vatten, lefvande vatt
en, men der fins ingen som har något att ge". (MO I 5: 5 ff) 
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6,1*1 Fundament 

Tabe!i XIII visar andelen subjekt, adverbial, direktobjekt och Övriga satsdelar 

i fundamentsposit ion. Andelen subjekts fundament i MO prosa är 76.5. MO I har den 

högsta andelen och MO I II d en lägsta, men skillnaden mellan de tre versionerna 

är Inte stor. Fördelningen mellan de olika akterna i MO I är relativt jämn, me

dan skillnaden är större i MO i I och MO I II (t ex mellan akt 3 och 5 i MO I I 

resp 2 och 4 i MO II I). Avd B prosa har lägre andel subjektsfundament än MO 

prosa (70.4), och skillnaden mellan författarna är stor: 60.2 hos Josephson 

och 75.5 hos Mattis. 

Verstexterna har en mycket lägre andel sub jektsfundament än prosatexterna: 

MO vers har bara 60.3 och avd B vers 59.1. Variationen mellan akterna i MO 

111 ä r stor (53.3 i akt 1 resp 74.3 i akt 4). I avd B vers har Börjesson den 

lägsta andelen med 53.0. 

I avd C har komedierna 70.2 resp 77.0% subjektsfundament. De autentiska taltext

erna har däremot andelar som ligger nära avd B vers, nämligen 59.9 resp 61.2%. 

Frågan är då hur detta bör tolkas. Eterspråk I (s 16 och 64) uppger att andelen 

subjektsfundament i nusvensk fiktionsprosa är 69*7 och i reportagespråk mellan 

6O.6 och 66.8 (den reporter som har den högsta andelen uppges ha "korta och 

enkelt uppbyggda meningar"). Bengt Franzén och Leif Nilsson har i en otryckt 

rapport, "Fundamentfältet i i nformellt talspråk" (1974, s 10) för i ntervjutext 

uppgett medelvärdet 58.2 för subjektsfundament. M Westman (1974, s 155 ff) har 
1 2 2  )  

för bruksprosa angett siffror mellan 63.1 och 65.5% 

Det gemensamma för ovannämnda siffror och siffrorna för mitt material är att 

skönlitterär text uppenbarligen har högre andel subjektsfundament än talspråk

et. Andelen 70.4 för avd B p rosa 1igger nära den i Eterspråk I uppgivna 69.7 för 

nusvensk fiktionsprosa. Strindberg har en betydligt högre andel subjektsfunda

ment (MO I har 78.0 och komedin 77.0) än de andra författarna i mitt material. 

Mattis och Wijkander kommer med sin stela prosa dock relativt nära med 75.5 resp 

74.6%. Detta visar att andelen subjektsfundament inte är någon pålitlig stil

markör. 

Om verstexterna genomgående har l ägre andel sub jektsfundament än prosatexterna 

har de i gengäld högre andel adverbialsfundament: mot 17.9 i MO prosa resp 23.4 

i avd B p rosa står 31.4 i MO I II v ers resp 30.2 i avd B vers. Skillnaden mel

lan akterna i MO-versionerna är stor, särskilt i MO I I.Man kan ,också lägga märke 

till att andelen adverbialsfundament stiger med 2 procentenheter från MO I till 

MO III. I komedierna ligger andelen i nivå me d MO prosa, medan Borås texterna 

har I9.3 och dialekttexterna 33.2. Eterspråk I (s 16) uppger högre siffror för 

föredrag och reportage (32.8 resp 29.5) än för nusvensk fiktionsprosa (25.7). 
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Att talspråket har högre andel adverbialsfundament än det litterära språket beror 

förmodligen på at t talspråket placerar "vissa högfrekventa adverbial: då> s en, nu" 

osv i fundamentsposi t ion (Holm 1967, s 19 ff). I de dialekttexter som ingår i min 

undersökning inleds satser ofta med så eller då: 

"Ha var som en littn kneiv. Å så v ar e n fjer uti hann så döm sprätte bara 
dell. Så döm kåle ne för snepparn. Å så då döm ha djåort e så ha döm na 
horno(m) som våor åsåge bårti kåhorna. Å så ha döm tåjji" etc 

Med detta kan jämföras kyrkvaktaren i MO I : 

KYRKVAKTAREN. Jaså! Jaha! Men först ska' jag tala om för magistern att jag 
har lagt messboken till höger när man kommer opp, och så har 
jag lagt en sticka emellan der han ska' hålla, och så har jag 
ställt vattnet bredvid. Nu ska 1  ma gistern inte glömma att 
vända om timglaset, för då kan hända att det drar för långt 
om et c (55:24 ff). 

Att också verstexterna har en hög andel adverbial får förklaras av metriska och 

rytmiska faktorer. Andelen adverbial i dessa texter kommer därmed att ligga närm

are andelen i talspråk än i prosatexterna. 

Också direktobjekten har högre andel i vers- än i prosatexterna: mot 4.6 i både 

MO prosa och avd B prosa står 5.5 i MO I II v ers resp 7.1 i avd B vers. Skillna

den är dock större mellan prosan och versen i avd B än mellan prosan och versen 

i MO. Variationen mellan de enskilda texterna är mycket stor: Wijkanders prosa 

har t ex bara 2.8% mot 10.1 i B örjessons vers. Andelen i Hedbergs komedi (7.7) 

ligger närmast avd B vers, medan Strindbergs komedi n ära överensstämmer med 

MO prosa. Mellan Borås- och dialekttexterna är skillnaden drastisk: de förra 

har 20.0 , de senare bara 2.9 %- Et erspråk I (s 16) uppger 2.8% för nusvensk 

fiktionsprosa och 2.0 resp 5.6 för föredrag och reportage. I den tidigare nämnda 

otryckta rapporten av B Franzén och L N ilsson ges siffran 12.1 fö r intervju. 

Förklaringen till att denna siffra och min siffra för Boråstexterna så markant 

avviker från alla andra här nämnda siffror för direktobjekt är enligt min mening 

mycket enkel. I en intervju får den int ervjuade åtskilliga frågor som han/hon 

inte är beredd att svara på. En mycket frekvent fras i Boråstexterna är därför 

de vet ja inte / de tror ja inte / de kan ja inte svara på. Det är alltså tal-

situationen som gett detta utslag i tabellerna. 

I gruppen övriga sat sdelar ingår främst predikatsfyl1nad och predikativt attri

but. Den förra satsdelen kan i fundamentsstäl1ning vara skr iftspråkli g, den sena

re torde alltid vara det (jfr Holm 1967, s 22 ff). Avd B vers har den högsta ande

len sådana fundament (3.6), men även MO I II v ers har en betydligt högre siffra 

(2.6) än MO pr osa (0.9). Dialekttexterna har dock lika hög andel som MO I II ve rs. 

Eterspråk I (s I6)uppger siffror mellan 1.8 och 2.4%. 

Fördelningen av satsdelar i fundamentsposît i on har alltså inte gett några klara 

besked om stilnivån i texterna. Det har dock visat sig att prosa- och verstexter 
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har avvikande profil. Den höga andelen direktobjekt i Boråstexterna visar att 

man också måste ta hänsyn till arten av de fundament som döljer sig bakom siff

rorna: ordval, syntax och längd. Någon sådan granskning in går inte i min under

sökning. I MO har jag dock noterat att de mest frekventa adverbialen i spets

ställning är tidsuttryck. Det talspråkligt spetsställda inte förekommer 6 ggr 

i MO 1, 1 g i MO I I och 2 ggr i MO i ll pr osa, t ex "Inte kan du väl dricka öl 

när du har feber!" (MO I 49:20). I några fall k an man notera ändringar i M0:s 

tryckta text, jämfört med manuskripten. De är få och har gjorts i båda rikt

ningarna. I MO I "vi ha pingst nu" (15:16) har Av spetsställning. Ett par änd

ringar finner man i partier som flyttats från MO I till MO II.: "Led strömmen, 

ty strömmen äro vi" (19:4) / "Led strömmen, ty vi ä ro strömmen" (172:18). Änd

ringarna I MO I II är också få, t ex "icke får han" (350:14, 4 M har "han får 

ioke"). I partier som övertagits från MO II h ar ändring gjorts på 5 ställen i 

MO III, t ex "Jag skall ej" (240:12), som I 3^:12 heter "icke skall jag"'23^. 

6.1.2 Några typer av ordföljd i MO prosa 

I Svenskan som skriftspråk anför Cederschiöld (s 310) följande exempel på tal-

språklig ordföljd: "Han visste att han skulle träffa henne nästa da,u, vilket 

jämförs med "Han visste, att han följande dag skulle träffa henne". Skillnaden 

är att talspråket placerar adverbialet sist, medan skriftspråket ofta placerar 
, . . . „ 124) det inne i satsen 

Sistplacering av tidsadverbial är ett vanligt drag i MO. Ur de första sidorna 

i MO I citerar jag: 

OLOF. Jag är för ung ännu! (4:2) 

LARS. Rif ner det gamla murkna huset först (5:17) 

OLOF. Men då bli de utan tak öfver hufvudet en tid! (5:20) 

Ibland kan man finna ändring av adverbialets placering, t ex i MO III: "det 

är snart mlddag"(332:7), som kan jämföras med "det är middag snart" i 4 M. 

Eftersom MO har ett rikt förråd av tidsadverbial h ar jag undersökt i vilken mån 

dessa placeras initiait, medialt eller finalt i satsen. Det intressanta är då 

den mediala, skriftspråkliga placeringen. Vi h ar av tabell XI II sett att adverb

ial sfundamenten ökar sin andel från MO I till MO III. Frågan är då hur frekvent 

den mediala placeringen är och i vad mån den följer med i denna utveckling. Följ

ande översikt visar tIdsadverblalets placering i huvudsats (påståendesatser med 

minst 4 ord). Siffrorna anger procent: 



147 

initiait 
tidsadverbial 

medialt 
tidsadverbial 

finalt 
tidsadverbial 

MO I 
MO M 
MO 111 prosa 
MO i i I vers 

41.1 
56.0 
65.8 
70 .1  

1 1 . 0  

18.2 

16.3 

1 5 . 8  

40.7 
27.6 
23.2 
14.0 

Siffrorna styrker antagandet att Strindberg I första hand p lacerar tIdsadverbia-

let initiait, i andra hand finalt, medan han i nte i större utsträckning tillgrip

er den mediala placeringen (märk dock fördelningen i versen). Man kan också no

tera att det är MO i som har den högsta andelen finalt placerade tidsadverbial, 

som torde vara den mest talspråkliga typen. 

Linder (s 201, punkt 6) anser att det både är vanligt och lämpligt att sätta pre-

positionen i slutet av satsen i relativsatser som har preposition, t ex "Det var 

han, som en bof brände upp stugan för". En fördel med denna konstruktion är enligt 

Linder att man slipper "sammanställa preposition med hvilkenStrindberg sist-

placerar prepos i t ion också i andra fall. MO 11 : s "Biskopen skrifver till Dig " 

(226:10) heter i MO I ii "Biskopen skrifver dig till"{331:32). Denna nya placering 

överensstämmer ju inte med ta lspråket, men man kan finna den på flera ställen i 

MO, t ex "jag talar dig till" (120:31) men bara på e tt halvt dussin ställen. Som 

ledigt tal språkliga måste man däremot uppfatta följande satser, där preposi tionen 

står sist: "hvad med?" (8:13), "det har ni in gen tack för" (20:9), "andra sorten 

tar man hufvudet a/"(71:26), "den andra sanningen Du menar att jag skall dö för" 

(262:5) samt "veten I hvem denna är förVx (356:11). 

En stor del av dessa fall ber or på att Strindberg undviker pronominet vilken, som 

ju kräver att preposi tionen ställs framför, jfr till vilken ... och som ... till. 

Den förra typen är som bekant skriftspråklig. Sistplacering av preposition är mest 

frekvent i MO I, där jag funnit 24 exempel. I MO I I finns bara 8 och i MO I II p rosa 

9 (versen har 3). 

Ett drag som förmodligen är främmande för naturligt talspråk är frågesats utan om

vänd ordföljd. Förutsättningen för att en sådan sats skall kunna uppfattas som 

frågande är i skrift frågetecken, i tal frågeton. Jfr följande fråga på första 

sidan i MO I: 

LARS. Du leker? (3:23) 

I MO I har jag funnit 15 exempel på sådan ordföljd, där det av sammanhanget klart 

framgår att det verkligen gäller en fråga. MO II h ar 6 och MO II I pr osa 9 exemp

el. Sådan ordföljd har också ändrats på v issa ställen, t ex MO I "Hon förlät dig?" 

(122:16) / MO I I "Förlät hon dig?" (243:5) och MO II "jag skulle träda tillbaka?" 

(204:24) / "Skulle jag trräda undan?" (315:18). Mellan MO I och MO II finns 5 såda

na växlingar och mellan MO II och MO I II 2 . MO II är som synes minst benäget för 

denna ordföljd^^. 
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6.1.3 Ordföljden i verstexterna 

Ordföljden î traditionell vers avviker på ett markant sätt från ordföljden i pro

sa. I Svenskan som skriftspråk säger Cederschîôld (s 3^0): "För den bundna stilen 

framkalla också meterns och rimmets bojor ofta egendomliga afvikelser från den 

ordföljd, som brukas i tal och prosa ... De försvåra ej obetydligt uppfattning

en af vers ens innehåll, och derför söka äfven våra nyare skalder att så mycket 

som möjligt undvika dem". Ruben G Be rg har undersökt ordföljden i traditionell 

vers (I903, s 273 ff) och menar i anslutning till Cederschiölds uttalande att 

"ännu i dag äro avvikelserna från den vanliga ordföljden täta ock påfallande. 

Snart sagt ingen enda strof av en svensk dikt presterar en ordföljd, som skul

le användas - eller ens få passera - i vitter prosa." Ber g har gjort en systema

tisk undersökning av ordföljden i 1800-talets dikt som redovisas i avdelningar och 

underavdelningar, där olika satsdelars position i förhållande till v arandra exem

plifieras. 

Berg har Inte béhandlat versen i MO III. Vad som kanske mest slår läsaren av den

na är den naturliga ordföljden framför allt i den inl edande klosterscenen. I 

följande citat är det bara uttrycket på djefvulen och ju som avviker från pro

sans ordföljd: 

MÅRTEN. Den haren! Om du visste hvad han är fet.-
Tala om, hvar är det som skon klämmer? 
Du vet, jag är inte den som skrämmer 
En stackars syndare med pina och död 
För det han gick litet snedt på skorna! 
Så länge man inte på djefvulen klippt klorna, 
Så är vår verld ju ömklig och snöd! 
Säg ut nu! Hvad var det? (268:6 ff) 

På dessa inledande sidor har Strindberg skapat ett språk, som i ordval, syntax 

och ordföljd står talspråket så nära som det gärna är möjligt inom ramen för 
126) 

metern . Lika naturlig och obesvärad ordföljd finner vi i början av andra 

akten (293:12 ff): 

KYRKV. Här fins min själ int e två l od koppar 
I hela kollekten; men jemt är det så; 
När jag har min tur på våren, då stoppar 
Man byxeknappar med stämplar på 
I håfven! Ja, ja! 

Mindre naturlig blir ordföljden I repliker som har en mer retorisk prägel. Så här 

börjar en lång repli k: 

MODREN. Gud välsigne dig, sonen min, 
På din hedersdag, som så länge jag väntat! 
Nog har jag sett hur du läst och prentat, 
Tills du blef mager och blek om din kind; 
Aldrig ändock du bekymmer mig gjordes 
Ty jag visste för säkert och sant, 
Att en dag dig skulle så grant 
Löna din möda så väl, som sig borde 
Och glädja den gamla, som för sina söner 
Aldrig tröttnat med sina böner! (300:8 ff) 
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Minst naturlig blir ordföljden när Strindberg någon enstaka gång skriver en reto

risk passage av det slag som man finner hos de andra versförfattarna. Följande är 

hämtat ur en monolog (273:10 ff): 

OLOF. Ej ungdomens fröjder jag ännu smakat; 
På fältfot jag lefvat och sofvit på mitt svärd, 
Och kraft jag egde att trotsa en verld 
Af våld och vrånghet och synd och flärd! 
Nu är jag trött, ty jag stått på skansen 
Och blåst i stridslur för en sofvande slägt, 
Ett folk som af segrar rusigt mist sansen 
Och sefn i sömnen late sig sträckt// 

Versen Î MO I II u ppvisar dock bara en bråkdel av de ordföljdstyper som Berg har 

funnit i 1800-talets vers. De flesta av Strindbergs avvikelser från prosaordföljd

en kan man klassificera i stora grupper: S istplacering av vissa ord (särskilt verb), 

utebliven inversion, avvikande placering av negation och andra adverb osv. Den van

ligaste företeelsen hos Strindberg är att verbet placeras sist i meningen (ca 50% 

av alla avikelser är av detta slag,). D enna typ är mycket vanlig i vers överhuvud

taget och innebär att objekt och adverbial kommer att ställas framför ett verb (fi

nit eller infinit form): 

Ett arbete af vigt / Mig väntar (276:14) 
Så kan man resten i morgon absolvera (257:27) 

De övriga grupperna är betydligt mindre. I ca 25 fall pl aceras adverbiella uttryck 

på ett från prosan avvikande sätt. Till detta kommer ett tiotal fall me d negation 

och ett halvt dussin med preposi tionsuttryck: 

Liksom äta vore i lagen förbjudet (270:21) 
det alltid var mig till men (294:29) 
att ej du vikit från sanningens väg (304:6) 

I texten har jag funnit 18 exempel på i nversion med den i prosa normala ordföljd

en men också ett 20-tal fall, där inversion uteblivit och versen sålunda använder 

rak ordföljd'27^: 

Som lärd magister / Nog du vet (301:13) 
Men mellan tanke och handling ... / Det ligger ett svalg (363:25) 

Av andra företeelser finns det bara ströfall. Följden om ookj om blott 

har jag funnit 6 ggr. Efterställt attribut av typ bröderna alla finns till ett 
128) 

antal av 4 . Bara 3 exempel h ar jag funnit på typen höll din mun igen. Uttrycket 

af segrar rusigt ur det s i stanförda citatet är ett undantagsfall, liksom några 

andra av Berg nämnda typer. På några få ställen finns mer komplicerade mönster: 

En stund, blott sä lång, du måste henne väcka / Som en son behöfver 
Men älska min maka, mig tillhör jul (323:28) 

Eftersom samtliga verstexter i mitt material bes tår av lika många ord (6 000) är 

det möjligt att direkt jämföra antalet avvikelser i de olika texterna. På grund 
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av att det nästan är omöjligt att exakt räkna antalet avvikelser, då flera av dem 

är bundna till va randra, anger jag nedan ett ungefärligt antal för varje text. Jag 

vill dock hävda att siffrorna anger tendensen i texterna på ett rättvisande sätt 

(siffrorna är rundade till t iotal): 

Bäckström och Börjesson har uppenbarligen en tillkrånglad ordföljd. Speciellt gäller 

detta Börjesson, i vars text jag har funnit 2k särskilt invecklade satser mot 6 hos 

Bäckström. Gemensamt för samtliga texter är att sistplacerat verb klart dominerar 

bland alla ordföljdstyper. Hedberg har - tack vare dalkarlen Peder Ulfssons replik

er - färre avvikelser än Strindberg. Här förekommer tom typen namnen din 2 ggr, 

4 att-satser med huvudsatsordföljd och 5 spetsställda inte. I detta avseende är 

Hedbergs ordföljd talspråkligare än Strindbergs och visar överhuvudtaget det mins

ta antalet avvikelser från prosaordföljden av alla verstexterna. I antal avvikelser 

ligger Josephsons och Shakespeare-övers vers ungefär i nivå med MO I II v ers (i den 
129 ) 

förra texten har jag funnit 5 och i den senare 3 särskilt komplicerade satser) . 

Siffermässigt kan MO II I v ers alltså inte hävda sig gentemot några andra texter 

i materialet. Det bör då tilläggas att framför allt Josephson och Shakespeare-övers 

kompenserar det relativt låga antalet ordföljdsavvikelser genom att i stället nytt

ja en mer komplicerad satsstruktur, där bl a ins kottssatser och inskjutna satsför

kortningar är vanliga. Om man i bedömningen av verstexternas ordföljd också tar hän

syn till sa tsföljden, framstår MO I II v ers som trots allt mindre bunden av den tra

ditionella versordföljden än de andra texterna. Hedberg är det enda undantaget. 

6, 2 Nominalsyntax: Genitiv fraser 

I Epoker och prosastilar (s 31) konstaterar G Holm att den minskade användningen 

av genitiv hör till "de viktigare syntaktiska novationerna i svenskt talspråk". 

Det heter i tal ägaren till huset och inte husets ägare. Som attribut används ge

nitiv nästan bara "vid ord för levande varelser, som anges som ägare till nå got: 

'Pelles skidor1. I det kyrkliga språket, i bibelstil och predikospråk är genitiv

en däremot fast förankrad, också Î vår tid", Holms uppfattning av genitivens fö

rekomst i talspråk delas också av andra författare^*^ . Till de tta kan l äggas att 

också andra genitiver förekommer Î naturligt tal, t ex etablerade fraser av typen 

den ha'r sortens. 

MO har ett stort inslag av biblicerande uttryck (Jessa kommer att behandlas i un

dersökningens andra del). Man kunde då vänta sig att finna ett stort antal ge ni

tiver i Strindbergs text. Tabell X IV visar genitivfrekvensen i materialet. Jag 

har begränsat mig till substantiviska genitiv fr as er, dvs uttryck där det i ngår 

ett substantiviskt genitivattribut och ett substanti v iskt huvudord. Dessa genitiv-

MO III v ers 
Bäckström 
Börjesson 
Hedberg 
Josephson 
Shakespeare-övers 

200 
360 
350 
170 
200 
190 
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fraser har jag delat in i följande 3 kategorier: 

a Genitivuttryck som används både i tal- och skriftspråk och som är stilistiskt 
neutrala. Till denna grupp för jag dels uttryck med personbetecknande substan
tiv i genitiv jämte efterföljande konkret substantiv, t ex kungens fogde, dels 
vissa i allmänspråket högfrekventa fraser, t ex två slags dårar. 

b Genitivuttryck av icke-metaforiskt slag, som företrädesvis används i traditio
nellt litterärt språk men också i normalprosa. Huvudordet är oftast ett ab
strakt substantiv, t ex religionens tröst, det sista sakramentets anammande, 
vid arbetets slut. Uttryck av typ för - skull är dock inte medräknade. 

c Genitivuttryck av metaforiskt slag, som företrädesvis påträffas i skönlitte
rär, särskilt poetisk eller retorisk text av traditionell typ . Många av dessa 
uttryck är metaforiskt allmängods, t ex trons låga, dina ögons ljus, frihet
ens rike. Det bör observeras att denna genitivtyp inte motsvarar genitivmeta
for. 

Tabell X IV visar intressanta skillnader mellan texterna. Summan av samtliga ge

ni t i vf raser är något större i avd B p rosa än i MO prosa (ordmängden är ungefär 

den samma i båda textgrupperna). Avd B vers har ett avsevärt lägre ordantal än 

B prosa men ett mycket högre antal genitivfraser (658 mot prosans 511). Genitiv

fraser i grupp a har i MO prosa den högsta andelen: 43.2. Med detta kan jämföras 

3I.9 i avd B prosa och 21.3 i avd B vers. MO I II v ers har 25%. Fördelningen av 

genitiver i grupp b är i stort sett lika för de olika textgrupperna. Däremot vis

ar fördelningen av grupp c, de metaforiska genitiverna, en kraftig skillnad mel

lan texterna: MO prosa har 15.8, avd B p rosa 24.6 och avd B vers 37.5. MO I II 

vers har den högsta andelen med 40%. De två komedierna styrker antagandet att 

grupp a är stilistiskt neutral, medan grupp b och i än högre grad grupp c är 

skr iftspråklig. Grupp a har hos Hedberg 58.3% och hos Strindberg 51.8. Strind

bergs komedi h ar den lägsta andelen metaforiska genitiver av samtliga texter, 

3.7%. Komedierna har överhuvudtaget ett lågt antal genitivfraser. Det kan också 

observeras att Björnson-övers markant avviker från de andra texterna i avd B med 

64.3% av grupp a och 4.8 av grupp c. 

Boråstexterna saknar genitivfraser. Dialekttexterna har några få. Jag finner där

för att genitivfrekvensen ger väsentliga upplysningar om texternas anknytning 
Hl ) 

till det talade språket 

Jag övergår därefter till en granskning av genitivbruket i MO. Jag börjar med 

några skillnader mellan manuskripten och MO l :s tryckta text: 

Manuskript Den tryckta texten 

Ak: bannlysningens plakat bannlysningsplakatet (42:32) 
K: bagarens kärra bagarkärra (127:23 = 244:25 i MO II) 
Av: faller under Domkapitlets faller under domkapitlet (24:31) 

domvärjo 
K och Ak: min mans person min man (102:30) 

I MO l :s text finns en del ge nitivfraser, som lätt kunde ha ersatts med preposi-

tionsuttryck. Följande fraser motsvarar preposi tîonsuttryck med avi "i trädens 

skugga" (6:16), "den heliga kyrkans hägn" (42:26), "frågans lyckliga lösning" 
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(80:9)» "anhålla om ers nådes intyg" (90:17), "det sista sakramentets anammande" 

(117:10), "fira helgonets minne" (132:6) samt "en af de förtrycktes försvarare" 

(138:17). Detta utgör 7 fraser. Andra uttryck är "utan ett uppbyggeisens ord" 

(12:22, motsvarar:ett ord till ...) och "till res andes lekamliga förfriskning 

(39:32, motsvarar, för/åt lekamlig ...). 

Utpräglat skriftspråkliga genitiver är inte frekventa i MO I. I nte heller mot

svarande preposi tionsuttryck är vanliga. De förekommer i "sätta dem i händerna 

på folket (- i folkets händer, 7:13) och "satte i hand på honom" (=» i hans hand, 

22:21). Därtill kommer några fraser, där särskilt substantiven dörr och port 

förekommer: "porten till him melriket" (27:7), "dörren till kyr kan" (48:10), "boj

an på fången" (63:35), "dörren till ka pellet" (134:7) samt "dörren till sa kri

stian" (151:30). Några genitivfraser som motsvarar dessa finns inte i texten. 

De genitivfraser som man finner i utkasten till MO I: "den krossade adelns upp

rättande", "tillstånd till festens firande", "ta en skökas försvar" osv är fler 

än i den tryckta texten. Enligt min mening bör de betraktas som koncentrerade 

" stolputtryck" av sammanfattande och skissartad karaktär. Två egendomliga fraser 

av motsatt typ, också i utkasten, är "i muren af Bykyrkan" och "i sakristian af 

Bykyrkan". 

I MO 11 h ar två av MO \:s sammansättningar: bagarkärra och bödelskärra (s 127) 

formen av genitivfraser (s 244): Bagarens kärra och bödelns kärra. Den förra änd

ringen har utförts redan i K. 

Antalet genitivfraser i MO I I som kunde ersättas med pr eposi tionsuttryck är lika 

stort som i MO I : "klosterkyrkans portal" (- till, 157:4), "fångens gripande" 

(= av, 178:27), "själarnes frihet och frälsning" (= för, 204:15), "inqvisitio-

nens införande (= av, 217:15), "klöfverängarnes doft från Mälarstränderna (= av, 

ingår i rytmisk fras, 240:25), "sakramentens hugsvalelse" (= av, 242:8) samt 

"kanonernas dån"(av,249r: 19). I ett par manuskriptvarianter kan man iaktta växling 

mellan preposi tionsuttryck och genitivfras: "dörren till sa kristian" (AM: sakris

tians dörr, 253:3) och "elden som lågar ur dina ögon" (AM: dina blickars lågor 

262:16). 

I manuskripten till MO I II f inner man växling mellan genitivfraser och samman

sättningar. Av följande två exempel ser man dock att det är rimmet som orsakar den 

tryckta textens genitiv: 

"klostrets mur" (4 M har klostermuren; mur rimmar med fuqs 280:1) 
"tornets krans" (5 M har korset på tornet; krans rimmar med fans, 305:7) 

överhuvudtaget kan in te MO III v ers bedömas på samma sätt som prosan, eftersom 

meter och rim här spelar en roll. Genitivfraserna är obetydligt fler än i MO II. 

Uttryck som skulle kunna ersättas med pr eposi tionsuttryck i prosan är följande: 
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"fridens eller stridens budskap" (= om, 314:29), "räntornas upprättande (= av, 

334:6), "romerska lärans afskaffande" (» av, 334:12) och "i anseende till r e

formationens genomförande (= av, 336:31). I vers finner man "de afgrundens drak

ar" (= från, 306:1*0 »"konungens bud" (« från, 319:11), "vid bojornas gnissel" 

(- av, 361:2) och "denna kyrkans rening" (= av, 363:23). 

6. 3 Verbalsyntax 

6.3,l Frekvens av s-passiv 

Frekvensen av s-passiv i en text anses allmänt sammanhänga med textens skrift-

språklighet och svårighetsgrad: ju fler former i s-passiv, desto svårare text 

(jfr kanslisvenskan). Enligt Cederschiöld (s 247 ff och 284 ff) hör användning

en av passiv till sk riftspråkets karakter i st ika. Holm har dock i en uppsats visat 

att s-passiv in te är främmande för svenskt talspråk. Utpräglat skr iftspråklIg är 
1 3 2 )  

enligt Holm s-passiv, kombinerad med agent 

Följande tabell visar förekomsten av s-passiv i mitt material: 

Tabell 13 Frekvens av s-passiv 

Avd A Antal s-passiv Därav med agent 

MO I 47 6 
MO II 18 0 
MO M I prosa 9 1 

Hela MO prosa 74 7 

MO I I I vers 13 2 

Avd B prosa 

Björnson-övers 12 1 
Blanche 40 10 
Börjesson 9 
Josephson 5 
Mattis 44 3 
Shakespeare-övers 8 1 
Wijkänder 12 1 

Hela B prosa 130 16 

Avd B vers 

Bäckström 39 15 
Börjesson 27 3 
Hedberg 35 7 
Josephson 24 13 
Shakespeare-övers 9 2 

Hela B vers 134 40 

Avd C komedi 

Hedberg 2 
Strindberg 13 1 
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På grund av texternas olika längd kan de absoluta talen inte utan vidare ställas 

mot varandra. MO prosa och avd B prosa är dock direkt jämförbara: mot 74 s-pass i ver 

i MO prosa står 130 i B prosa. Avd B vers har en mindre ordmängd än B prosa men 

ungefär samma antal s-p ass i ver. Det bör observeras att MO III ve rs tillsammans med 

Shakespeare-övers av verstexterna har påfallande få s-pass i ver. Prosatexterna an

vänder inte i någon större utsträckning agent i samband med s-passiv. Antalet i 

MO prosa utgör 9.4% och i B prosa 12.3% av samtliga s-passiver. Avd B vers har 

dock ett agentantal som utgör 29.8% (på grund av att antalet agent i de flesta 
texter är så lågt har jag in te räknat procenttal för varje text)har Bäckström 

det största antalet s-passiv med agent: 39 st, vilket utgör 38.5%. Minst an

vänder Hedbergs komedi s-passiv: på 8 000 ord påträffas bara 2 exempel. I de 

autentiska taltexterna har jag i nte påträffat några s-passiver. 

Ändringar som gäller s-passiv är ytterst få i MO. Det kan f ö tilläggas att Strind

berg på flera ställen använder omskrivningar, där s-passiv kunde ha använts. Det 

kan också tänkas att det ökade bruk av pronominet man, som jag konstaterat i MO 11 
133) och MO III, sammanhänger med den låga frekvensen av s-passiv i dessa versioner . 

6*3,2 Frekvens av konjuriktiv 

I Svenskan som skriftspråk (s 269) säger Cederschiöld att "konjunktivformer (med un

dantag av vore) knappast förekomma i ledigt samtalsspråk, utan där ersättas af in-

dikativ eller ock af omskrifningår med modala hjälpverb". Linder (s 145) finner 

"en brist på stadga" i användningen av konjunktiv. Han menar att denna verbform 

bör användas i Imperfekt och pluskvamperfekt i villkorssatser och i villkorliga 

jämförelsesatser, t ex "vore jag ledig, så ginge jag". I en anmärkning påpekar 

han dock att till och med I "bildade personers talspråk äfvensom i skrift ... nytt

jas i dessa fall ofta Indikativ". Det heter alltså i stället för vore och ginge 

var och giök. 

Jag har räknat antalet konjunktivformer i texterna. För att undvika gränsdragnings

problem har jag bara tagit med de från in dikativen avvikande formerna (inte heller 

skulle ingår): 
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Tabell 14 Frekvensen av från indikativ avvikande konjunktiv former 

Avd A Antal konjunktivformer Därav "vore" 

MO I 21 7 
MO II 7 3 
MO II I pr osa 11 7 

Hela MO prosa 39 17 

MO I II v ers 10 3 

Avd B prosa 

Björnson-övers 6 3 
Blanche 7 1 
Börjesson 6 2 
Josephson 4 2 
Mattis 8 3 
Shakespeare-övers 16 9 
Wijkander 5 3 

Hela B prosa 52 23 

Avd B vers 

Bäckström 13 8 
Börjesson 13 2 
Hedberg 16 1 
Josephson 9 1 
Shakespeare-övers 10 6 

Hela B.vers 61 18 

Avd C komedi 

Hedberg 8 4 
Strindberg 3 

Siffrorna för konjunktîvfrekvensen bör tolkas med hänsyn tî11 t externas ordantal 

(jfr 6.3.1). MO prosa har 39 konjunktîver mot 52 i avd B p rosa. Ungefär hälften 

av dessa konjunktiver i vardera gruppen utgörs av vore. Avd B vers har trots 

sitt mindre ordantal f ler konjunktiver än prosan och av dessa är bara en knapp 

tredjedel vore. Komedierna har ytterst få konjunktiver. överensstämmelsen med 

frekvensen av s-passiv är alltså påtaglig. 

På fyra ställen i MO I förekommer avvikelser från manuskripten, t ex "om jag säg

er att det är mig omöjligt" (K har vore, 97:7). De flesta av textens konjunktiver 

- frånsett vore - ingår i mer eller mindre stående önskningsfraser: "Gud gifve", 

"Gud vare lofvad" och liknande. Andra konjunktiver förekommer knappast alls. En 

gång används formen sågej men mest använder Strindberg omskrivning med hjälpverb 

eller indikativform, ibland i kombination med konjunktiv: 

SMÅLÄNDINGEN. skulle vi bö nder ligga för döden ... ja, då slapp vi ... ty de hängde 
oss ... det vore skam för det kungliga trädet (3^:5) 

om man skulle räkna ih op ... tror jag allt de voro flera än ekarna 
(3^:26) 
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OLOF. O, att det fans blott en som trodde (64:2) 
GUSTAF, om du nu ... fick följa med de andra (88:19) 
LARS. illa vore det ... om det gick så hastigt (124:15) 

Ibland använder Strindberg konjunktiv på ett egendomligt sätt (här är formen lika 

med ind lkativ): "Hvad kunde det vara?" (17:27) och "Detta gjorde aldrig Olof!" 

(114:29). 

Det ovan citerade "Hvad kunde det vara" har i MO I I ändrats till kan (171:18). 

I 159:14 har MO II vore, där AM och AMR har fick vcœa. F ö finns det få konjunk

tiver i MO II, och även önskningsfraserna (jfr ovan) är sällsynta. I ett fall an

vänds formen stode, men för övrigt omskrivs konjunktiv med hjälpverb eller ersätts 

med indikativ, t ex "Om jag begrep hvad ..." (182:20) och "0 att du aldrig fick 

..." (211:29). 

MO I 11 : s tryckta text har inga varianter i förhållande till m anuskripten när det 

gäller konjunktiv. På tre ställen växlar skulle med skall i förhållande till MO II, 

t ex "Och jag skall bedja om nåd" i MO 11 (256:13) som i MO I II ly der skulle 

(362:11). MO III h ar det största antalet konjunktiver av MO-versionerna, jämnt för

delade mellan prosa och vers. Här återkommer från MO I de religiösa önskningsfras

erna ("Gud bättre mitt förstånd") och här finner man också de mer ovanliga konjunk-

tivformerna flöge* stode> blefve, toge: "Då flöge jag ... och svang mig ... att 
134) 

jag månde se" (280:1 ff). Detta sammanhänger med det arkaiserande draget i MO I I I 

6.3.3 Predikatäkongruens 

Det svenska skriftspråket har långt In i modern tid hållit fast vid principen att 

man till ett subjekt i flertalsform också bör använda plural form av predikatet. 

Däremot har det svenska talade riksspråket sedan länge avstått från denna kongru

ensböjning. Under 1800-talet betraktades "afvikelser i dessa afseenden såsom fel" 

i skriftspråket (Linder, s 105 punkt 1). Enstaka författare var dock djärva nog 

att bruka singulara verbformer till plu rala subjekt. I nom r.oman- och pjäsdialog var 

det inte ovanligt att de mest högfrekventa verben (vara, hjälpverb osv) uppträdde 

i singular form (se Janzén, s 57 och 86). Framträngandet av den singulara verb

formen har beskrivits av C I Ståhle och berörs också av andra författare^^ . 

Bruket av singulara verbformer till plu rala subjekt är dock inte frekvent i avd 

A och B, vilket framgår av denna tabell: 
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Tabell 15 Antal fall av predikat i singular-is till subjekt i pluralis 

Avd A Avd B vers 

MO I 14 Bäckström 
MO I I 2 Börjesson 
MO I II pr osa 1 Hedberg 6 
Hela MO prosa 17 Josephson 

r ShakesDea 
MO III v ers 

Shakespeare-övers 

Hela B vers 

Avd B prosa 

Björnson-övers 5 
Blanche 17 
Börjesson 1 
Josephson 2 
Mattis 
Shakespeare-övers 6 
Wijkander 

Hela B prosa 31 

Avd C komedi 

Hedberg 17 
Strindberg 31 

Här skiljer sig komedierna markant från de andra texterna. Den stora mängden hos 

Blanche beror givetvis på in slaget av folkligt tal, liksom i Hedbergs vers. Det 

är också betecknande att vissa författare helt undviker detta "inkorrekta" drag, 

Dèt verb som det oftast är fråga om är ska: vi sk a, ni sk a, de ska. Vidare före

kommer ä'9 va', fick, villj tror, i Strindbergs komedi tom kanj har, kommer och 

gick. Det är alltså bara de allra vanligaste verben som kan stå i s ingulari s^^. 

öst framgår också av tabellen att MO I har relativt många belägg, jämfört med de 

två senare versionerna. Om MO I blivit tryckt efter Strindbergs ursprungliga in 

tentioner hade antalet dock varit det dubbla. Manuskriptvarianterna är följande: 

Manuskript Den tryckta texten 

vi skola (15:6} Av: ska 
= K och Av: är 
K och Ak: ska 
K och Ak: stå 
K och Ak: kan 
K: brukar 
K och AK: gick 
K och Ak: kommer 
K och Ak: fick 
K: kommer 
K och Ak: gör 
K och Ak: kommer 
Ak: behöfver 
K och Ak: kan (Ak ändrat till plu r) 

strömmen äro vi (19:4) 
skola vi (27:23) 
der står djefvulens utskickade (45:7) 
murare som kunna rifva (86:12) 
vi bruka inte (93:24) 
fyra knippar gingo af (94:23) 
se'n komma litet småsaker (108:25) 
dèt fingo de ju förut också (108:31) 
här komma Clara nunnor (132:6) 
två röster mindre göra intet (137:32) 
vi k omma strax (145:12) 
det är många som behöfva er (150:7) 
kunna edra bojor vara lösta (150:8) 

I samtliga fall u tom i ett har ändringen resulterat i pluralis i den tryckta text

en. Undantaget beror förmodligen på ett förbiseende, då det av formen utskicka

de i nte framgår om det är singularis eller pluralis som avses. En efterföljande 

scenanvisning anger dock att det är fråga om pluralis: "pekar på Mårten och Nils". 

Om kontexten kan sägas att ovanstående exempel står både i vardaglig och retorisk 

text. Om ändringarna vid tryckningen 1880-1881 säger C R Smedmark: "Predikat i 
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sing vîd pìuralt subjekt ha rättats på flera ställen, men han har ic ke bedrivit 

någon konsekvent jakt på dylika former. Ändringarna förefalla oftast vara ett re

sultat av stundens Ingivelse". (MO, tredje häftet, s 13*0. 

Den vanligaste kombinationen av plural t subjekt och singular verbform är vi/ni ska 

som påträffas i 8:22, 31:1, 30:28, 30:21, 33:5, 35:16, 48:15 och 48:31. I samtli-

ga dessa fal l används formerna av lågspråkiga personer. Men också marsken och 

Gustav Vasa kan använda dem Î 80:28 och 110:31. Till detta kommer kungens "väggar

ne ska1 få stå" i 86:12, som inkonsekvent fortsätter "korsen skola få sitta qvar". 

Andra verb är vi har (55:32, kyrkv), och det inkonsekventa "ha vi vä ntat så här 

länge, så kan vi" (115:6). 

Också MO 11 : s manuskript har singulara 

tryckta texten: 

Manuskript 

AM och TM: har (ändr, i TM) 
AM: ska 
skiss: ska 
AM: skänker 
AM: har (ändr) 
AM: har 
AM: uppfann 
AM: se der kommer de 

verbformer som ändrats till plu rala i den 

Den tryckta texten 

Ha inte de der lata bukarne fått nog (165:14) 
Skola vi (180:3) 
vi s kola (180:16) 
Bödlarne ... som skänka (202:6) 
Hvad ha1 si 1fverstopen ... (207:1 O 
Havd ha' presterna med det att göra (215:7) 
andarne uppfunno (249:20 
Der komma de (253:27) 

Ett uttryck från MO I har ändrats i MO il: "se'n komma litet småsaker" (108:25) 

lyder i MO I i "sen kommer några små tillägg" (228:4). 

Singulara verbformer till p lural t subjekt förekommer bara i undantagsfall i MO II. 

På s 162 r 31 säger Borgaren vi ska men gå vi. Brask säger till Ol of "Det är så 

Ni v ill ha det" (174:26). Där måste Ni syfta på flera personer, eftersom Brask 

i scenen tilltalar Olof med Du. Andra exempel f inns inte. 

MO I I I har två avvikelser från manuskripten: "skola vi" (4 M och 5 M: ska vi, 

357:13) och "den brudgum och brud / Som aldrig svika!" (4 M och 5 M har sviker, 

korrekturet har -er som ändrats till -a, 300:32).Det enda som ändrats i för

hållande till MO II är kommer i 228:4 som här återgår till MO l :s komma. I MO I 11 : s 

tryckta text finns ett enda exempel på singular verbform till pl ural t subjekt: 
1 7.1 ) 

"Hvad skall ni m ed den" (281:21 ). Denna replik är riktad t ill fol kmassan 

6.3.4 Hjälpverbet ha i bisats 

Ett ofta påpekat drag i talat språk är att till s upinform i bisats normalt fogas 
138) hjälpverbet ha. Jag har därför undersökt förekomsten av ha- \ ö s a  och ha- f ö r -

sedda supinformer i prosatexternas bisatser. I verstexterna avgörs förekomsten 

av ha uppenbarligen av meterns krav, vilket leder till att supinformer i huvud

satser ofta uppträder utan ha, medan bisatserna lika ofta har hjälpverbet utsatt 

(jfr s 30). 
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-Tabell 16 Antal supinformer med resp utan ha i prosatexternas bisatser 

Supinformer utan ha Supinformer med ha 

Avd A 

MO I 7k 9 
MO I I 58 10 
MO I I I prosa 1 0 2 

Hela MO prosa 142 21 

Avd B prosa 

Björnson-övers 16 11 
Blanche 28 
Börjesson 8 1 
Josephson 20 
Ma 11 i s 31 13 
Shakespeare-övers 8 7 
Wijkander 27 k 

Hela B prosa 138 36 

Avd C komedi 

Hedberg 17 5 
Strindberg 12 3 

Supinformer i bisats som kombineras med hj älpverbet ha i prosatexterna är som synes 

få till antalet. I MO förekommer de ha-försedda bisatserna både i vardagliga och re

toriska repliker och kan in te betraktas som talspråksmarkörer: 

GERDT. ... vi, som stretat sex dagar med att göra skor och rockar, och vi, som 
hafva bryggt ooh bakat etc (MO I 9:6 ff) 

Det står i bibeln, att förlåten en gång remnat till det al 1raheligaste, 
och detta måste vara sant, men om de andliga sedan ha sytt ihop henne 
igen etc (MO 1 9:20 ff) 

SKÖKAN. Jag är en förkastad, på hvilken den förbannelse, som Gud slungade öfver 
qvinnan vid syndafallet, har gått i fullbordan! (MO 1 142:19 ff) 

Dessa tre exempel vis ar att satsrytm, önskan att variera osv ofta är anledningen 

till att hjälpverbet sätts ut. Så är tydligen fallet hos Mattis, som enligt tabel

len har 13 ^a-försedda bisatser, t ex: 

KRISTIAN. Är den? Vi vilja fråga dessa herrar, som omgifva mig, om jag ej har 
nämndt det straff, som eder fräckhet och ert öfvermod förtjenat. 
(Mattis, s 107) 

I de litterära texterna är ha-förekomsten alltså normalt inte någon talspråks

markör. Även repliker som i övrigt har en talspråklig karaktär har i regel ha-lös 

supinform i bisats. I de autentiska taltexterna kombineras alla supinformer i bi-
139) sats med h jälpverbet. 

Manuskripten till MO I har två ställen som i fråga om hjälpverbet avviker från 

den tryckta texten. K har först har och sedan hafva i "vi som stretat" (9:6) och 

Ak hade gått "vet jag ej hur långt jag gått" (125:12). De hjälpverb i bisats som 

förekommer i den tryckta texten är inte konsekvent placerade i vardagliga repli-
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ker, jfr t ex "Men först ska1 jag tala om för magistern att jag lagt etc (55:24) 

Mot slutet av MO 1 fìnner man ungefär ett halvt dussin ha i bisats, t ex kyrk

vaktarens "fastän han hav varit svår" (146:26). I samma replik säger denne dock 

"fast han i nte sagt mycket". 

MO 11 h ar en variant i manuskripten, nämligen "om de helige männen sedan sytt i h< 

henne" (163:30), där AM har ha sytt. Utkasten saknar ha. I Gerdts från MO I över 

tagna replik (s 163) finner man flera ändringar, som innebär att ett ha strukits 

på ett ställe och lagts till på ett annat, förmodligen av rytmiska skäl: 

MO I 

att han har låst (9:4) 
vi som stretat (9:6) 
att förlåten rermiat (9:20) 
men om de ha sytt (9:22) 
som aldrig hört (13:14) 

Hjälpverbet har ungefär samma frekvens 

rytmiserade repliker i MO I I saknar ha 

följer mönstret i verstext: "Man redan 

MO I I 

att den mannen låst (163:12) 
v i som ha arbetat (163:14) 
att förlåten har renmat (163:29) 
men om de sytt (163:30) 
som icke hafva hört (167:23) 

i MO I I som i MO I. Tilläggas kan att någ 

också i huvudsats och i detta avseende 

längesen bort ringa." (157:14). 

I MO i I I : s manuskript förekommer två varianter i vers och lika många i prosa. 

Exemplen i prosa är följande: "du som ser ut som du inte betalat" (4 M: hade be

talat, 218:27) och "du som redan i ynglingaåren funnit sanningen" (4 M: hade 

funnit, 287:24). 

6.3.5 Skiljbara verbsammansättningar 

En välkänd stilmarkör i talspråk och ledigt skriftspråk är att skiljbara verb

sammansättningar uppträder som två ord i stället för ett: stanna kvar i stället 

för kvarstanna. Flera forskare har noterat Strindbergs praxis. B Kinnander menar 

att det är "först och främst det talspråkliga upplösandet av sammansättningarna 

man lägger märke till h os Strindberg." G Ollen finner att Strindberg i sin lyrik 

nästan alltid skiljer de sammansatta verben "på talspråkets vis" och T Lindstedt 

har konstaterat att Strindberg i korrektur kunde ändra ett verb i denna riktning. 

Följande tabell v isar antalet sådana verbsammansättningar som i talspråk och ledi 

skriftspråk normalt uppträder som två ord: 
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Tabell 17 Antal skiljbar verbsammansättning som uppträder som ett ord 

Avd A Avd B vers 

Hela MO prosa 

MO I 
MO I I 
MO I I I prosa 

MO I I I vers 

23 

13 
6 
k 

Hela B vers 

Josephson 
Shakespeare-övers 

Bäckström 
Börjesson 
Hedberg 

3 
6 
2 
k 
5 

20 

Avd B prosa Avd C komedi 

Björnson-övers 
Blanche 
Börjesson 
Josephson 
Matt i s 
Shakespeare-övers 
Wijkander 

3 
26 
3 

Hedberg 
Strindberg 

13 
5 
9 

Hela B prosa 60 

Av detta framgår att Strindberg undviker verbsammansättningar av denna typ. På 

samma ordantal ha r avd B p rosa nästan 3 ggr så många exempel. Skillnaden mellan 

de enskilda texterna är stor, och det relativt höga totalantalet beror främst på 

Blanche, i vars retoriska repliker dessa verbsammansättningar är ett vanligt in

slag. Verstexterna undviker verbsammansättningar,givetvis inte därför att dessa 

är skriftspråkliga utan därför att de oftast inte på ett naturligt sätt kan fogas 

in i metern. Komedierna har inga skiljbara verbsammansättningar alls och över

ensstämmer däri med talspråket. Givetvis har inte de autentiska taltexterna några 

exempel. 

I scenanvisningarna har Strindberg fler verbsammansättningar. Det gäller oftast 

stereotypa verb som inkommer, inträder, framtager> v ilket särskilt gäller MO I, 
eftersom MO 1 1 favoriserar scenanvisningar av typen MODERN in. På s 115 i MO I 

kan man i aktta en växling mellan dialog och scenanvisning: ta'r fram resp framtar. 

Några avvikelser från manuskripten när det galler verbsammansättningar har MO I 

inte. MO II h ar går till i 161:23, där AMR har tillgår. Rört upp i MO I (70:7) 

heter i MO I I upprört (197:27). Övriga ändringar rör scenanvisningar. 

6.4 övriga syntaktiska företeelser 

"I n utida svenskt talspråk är det ytterst vanligt, att subjektet i en sats uppre

pas genom ett omedelbart följande anaforiskt pronomen" (Wessén 1965, s 21*0. Också 
objekt eller adverbial kan på detta sätt dubbleras. Loman-Jörgensens manual (jfr 

3.2.1) skiljer mellan dubbelt satsled och extraposition, beroende på om det upp

repade satsledet står i eller utanför satsschemat (manualen, s 29). Jag har 

dock inte tagit hänsyn till pos itionen i satsschemat utan enbart dubbleringen av 

satsled. Min granskning är begränsad till d e fall, då ett pronomen dubblerar ett 

satsled (jfr pronominell omtagning, Hol m 1967, s 28 ff): 
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a. Pronomen dubblerar ett sats led, som utgörs av ett Identiskt pronomen, t ex "Du 
skulle allt blifvit en duktig karl du, med ditt hufvud!"(M0 I, 115:27) och "Ja, 
det tror jag, det! (MO 1, 115:29) 

b. Pronomen dubblerar ett satsled,som utgörs av nominal fras, t ex "hjerta det har 
jag, ta' mig fan." (MO I 36:29) och "Lars kansler fick nåd fam"(M0, 146:17) 

c. Pronomen dubblerar ett satsled, som utgörs av en att-sats eller en infinitiv
konstruktion, t ex "Jag får lof att säga dets att kungen är etc" (MO I , 147:12) 
och "Men störa magistern, det vågar jag ej" (MO III ve rs, 317:13) 

Nedanstående tabell v isar frekvensen av dessa tre dubbleringstyper sammantagna: 

Tabell 18 Antal fall av pronominell satsledsdubblering 

Avd A 

MO I 37 
MO I I 22 
MO I 11 p rosa 15 

Hela MO prosa 74 

MO I I I vers 8 

Avd B vers 

Bäckström 
Börjesson 3 
Hedberg 11 
Josephson 6 
Shakespeare-övers 1 

Hela B vers 21 

Avd B prosa 

Björnson-övers 13 
Blanche 36 
Börjesson 14 
Josephson 8 
Mattis 1 
Shakespeare-övers 8 
Wijkander 10 

Hela B prosa 90 

Avd C 

Hedberg 24 
Strindberg 15 

Boråstext 46 
Dialekttext 46 

Den pronominella satsledsdubbleringen är en utpräglat talspråklig företeelse. Detta 

återspeglas också i tabellens siffror. Att avd B p rosa har en så hög totalsumma be

ror mest på att Blanche favoriserar uttryckstypen i sin folkliga dialog. I avd B 

vers är antalet mycket litet, och man bör dessutom observera att ungefär hälften 

av exemplen står i Hedbergs folkliga dialog. Hedbergs komedi ha r relativt många 

exempel. Mest finner man i de autentiska tal texterna.^^ 

Å andra sidan kan ett satsled, som normalt står utsatt i skrift, utelämnas i tal 

(om klassificering av sådana uttryck som fel konstruktioner i Loman-Jörgensens 

manual jfr 3.2.1). På åtta ställen i MO I förekommer detta tal språkliga uteläm

nande av satsled. Det är då fråga om subjekt: 

KYRKVAKTAREN. Ja, ja gudbevars, ber om ursäkt (55:32) 

MO II h ar bara 1 exempel och likaså versen i MO III. Prosan i MO I II h ar i nget 

exempel. I avd B finns några enstaka exempel hos de enskilda författarna. Blanche 

och Börjesson har något fler: den förre 11 och den senare 13- A vd B vers har också 

några enstaka exempel ho s varje författare (mellan 2 och 4 exempel per text). Hed

bergs komedi ha r 9 exempel: 
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NILSSON /smed/. Vet jag? Svårt eller inte, får väl gå ändå. (s. 21) 

Strindbergs komedi h ar inga exempel, medan Boråstexterna har 8 och dialekt

texterna k. De autentiska tal texterna har dessutom exempel på utelämnat objekt 
142) av en typ som jag inte har påträffat i de andra texterna, t ex tror ja inte. 

I ett avseende skiljer sig MO klart från de andra litterära texterna, nämligen 

när det gäller avsaknaden av de bi sats i ni edande att och som: 

SMÅLÄNDINGEN. ...om man skulle räkna ih op furorna i Små len, tror jag allt de 
voro fler än ekarna' (MO 1,3^:26) 

OLOF. Var det inte en bagarkärra jag hörde.' (MO I, 127:23) 

I MO fördelar sig detta språkdrag på följande sätt: 

Antal bisats utan att Antal bisats utan som 

MO I 23 23 
MO I I 9 28 
MO I I I prosa 3 17 
MO I I I vers 11 12 

Avd B, prosa och vers, har bara ett exempel på detta. Av komedierna har Hedberg 

3 resp 3 exempel och Strindberg 1 resp 0. De flesta exemplen finner man i de au

tentiska tal texterna: Boråstexterna har 31 re sp 5 och dialekttexterna 19 resp 3. 

I dessa texter är det som synes särskilt att som saknas. 

Sammanfattning av kapitel 6 

I detta kapitel, som behandlar syntax, intar ordföljdsfrågor en stor plats. MO 

prosa har en ordföljd som i hög grad känns naturlig även för en modern läsare. 

Vid uppförandet av prosadramat 1972 använde man textens ordföljd med mycket små 

justeringar. Också i mer retoriska passager är ordföljden i regel na turlig. I MO I I 

uppträder sporadiskt rytmiserade repliker med po etisk ordföljd. Även i MO III ve rs 

har stora partier en ordföljd som står mycket nära den naturliga prosans. De av

vikelser som förekommer i andra partier företräder ett begränsat antal typ er, 

jämfört med förhållandet i de flesta av de andra verstexterna. I Strindbergs 

komedi h ar jag inte funnit någon avvikelse från naturlig talspråksordföljd. 

I samband med ordföljdsstudiet har jag också angett andelen olika satsdelar i 

fundamentsstä11ning. Strindberg har i sin prosa en hög andel subjektsfundament. 

Att detta dock inte kan sägas markera stilnivån visas av att den stela prosan 

hos Mattis och Wijkander har värden som ligger i nivå med Strindbergs. Andelen 

adverbial stiger från MO I till MO III (prosa) med två procentenheter per ver

sion. Men eftersom både dialekttexterna, MO vers och avd B vers kommer upp i 

över 30 % adverbialsfundament, måste också de i adverbialen ingående orden 

granskas. Av kategorin övriga satsdelar har verstexterna klart högre andel 

än prosan. 
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i ordföljdsundersökningen har jag också punktgranskat tidsadverbialets placering 

i MO prosa och vers. Den initiala placeringen ökar från MO I till M O I II ve rs, 

den mediala minskar från MO I till M O I II pr osa men ökar i versen, medan den 

finala minskar från MO I till MO I I I vers. Den skriftspråkliga mediala placer

ingen är alltså på tillbakagång i MO prosa. S istplacering av preposition är 

vani i gast i MO I. 

I avsnittet om nominalsyntax tas genitivfrekvensen upp. I avd A och B har Strind

bergs prosa den högsta andelen stilistiskt neutrala genitivfraser och den lägsta 

andelen metaforiska genitivfraser. Komedierna har som väntat ett ringa antal geni

tivuttryck, och de metaforiska genitiverna hör där till u ndantagen. Genitivfrek

vensen förefaller därför att vara en god mätare av texternas stilnivå. 

Frekvensen av s-passiv är inte stor vare sig hos Strindberg eller hos de andra 

författarna. I mindre utsträckning än de andra tycks Strindberg använda s-passiv 

med agent. Störst är agentfrekvensen i avd B vers och minst i komedierna. Inte 

heller konjunktivformer är frekventa i texterna - de är dock flest i avd B vers 

och förekommer minst i komedierna. Singulara verbformer till p lural t subjekt är 

frekventa bara i komedierna och i Blanches folkliga dialog. MO I har dock mar

kant fler singularformer än MO I I och MO III. Författarna sätter inte i större 

utsträckning ut hjälpverbet ha i bisats. De exempel som förekommer är i regel 

inte bundna till en särskild textart utan förefaller motiverade av satsrytmen 

och av önskan att variera på varandra följande uttryck. Strindberg och de andra 

författarna skiljer i allmänhet de skiljbara verbsammansättningarna. Avd B 

prosa har dock tre gånger så många exempel p å oupplösta verbsammansättningar 

som MO prosa. 

Övriga syntaktiska företeelser som granskas är pronominell satsledsdubblering, 

ellips av subjekt och avsaknad av vissa bisatsinledande konjunktioner. Den pro-

nominella satsledsdubbleringen förekommer i texter och textpartier som har en 

talspråklig karaktär. Den höga frekvensen av sådan satsledsdubblering i de au

tentiska taltexterna visar att den tillhör talspråket. I högre grad än de 

andra författarna utelämnar Strindberg de bisatsinledande att och som och 

överensstämmer däri med de autentiska tal texterna. 
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KAPITEL 9 SLUTORD 

I 1.2.2 har jag citerat Strindbergs egen, i Tjänstekvinnans son uttalade ambition 

att i prosadramat skriva en dialog med "ett enkelt talspråk, så som mänskor bruka 

utom scenen". Detta enkla vardagsspråk finns mycket riktigt i dramat: hos vissa per

soner och i vissa scener. Däremot är det in te ett genomgående drag i dramat. Språket 

är differentierat i olika nivåer alltefter person och samtalsämne. Renodlat uppträder 

det vardagliga talspråket bara i vissa scener, medan det i andra förekommer i ntegrerat 

med andra element: retoriska, bibliska eller allmänt skriftspråkliga. Mellandramat 

har föga av det vardagliga språket, även om många scener har en ledig dialog, detta 

beroende på att scener som in går i prosadramat här är strukna. I versdramat återkommer 

vardagstonen, spetsad med cynism. 

Att undersöka ta 1språkligheten i Mäster 01of-dramerna har stött på svårigheter. 

Strindbergs ändringar och omarbetningar visar ofta motstridiga tendenser. Jämsides 

med nä rläsningen av texterna har jag sammanställt en stor mängd statistiska uppgifter. 

Vid kommentaren av dessa har jag på flera ställen anmält skepsis beträffande dessa 

uppgifters förmåga att gradera texterna efter en skala av talspråklighet-skriftspråk-

lighet och framhållit önskvärdheten att också granska det ordval som döljer sig bakom 

siffrorna. I fråga om versdialog har jag i likhet med ti digare forskare påpekat dennas 

beroende av metriska faktorer i valet av språkliga uttryckssätt. 

Mäster Olof-dramerna har jämförts med en stor mängd andra texter. Jämförelsen har i nte 

genomförts hundraprocentigt men dock i en utsträckning som möjliggör vissa slutsatser. 

Det bör då sägas att Strindberg i prosadramat inte är unik och banbrytande när det gäl

ler att skriva ett enkelt och vardagsnära språk: Blanche har i sina folkliga scener 

ett folkligare språk än Strindberg och Börjesson har i sitt historiska drama om Gustav 

Vasa lagt i n vardagsnära scener. Strindbergs språkliga egenart kan knappast sägas 

ligga i ett vardagsnära språk. Hans meningsbyggnad är i dramerna övervägande para

taktisk, hans repliker är korta och energiska. Ordval och fraseologi är - där det inte 

är fråga om arkaisering - ofta idiomatiskt på ett sätt som fortfarande känns modernt. 

Det autentiska talspråket är däremot mer ordrikt och opreciserat och framför allt 

mer oregelbundet och ologiskt. I formläran är Strindberg i likhet med de andra för

fattarna föga banbrytande och iakttar helst dekorum. I syntaxen undviker han skrift

språkliga drag av den typ som nu upplevs som föråldrade: skr iftspråklig ordföljd, 

skriftspråkliga verbkonstruktioner osv. Detta i förening med ordval gör Strind

bergs språk mindre tidsbundet än de andra författarnas, mindre beroende av litte

rärt schablonspråk. Det är ett kärnfullt språk, och att kalla det talspråk vore 

inte adekvat. Jag vill i stället beteckna det som dramaspråk , som är skapat i ett 

bestämt syfte: att i pregnant, effektiv och icke tidsbunden form framställa för

fattarens erfarenheter på den dramatiska scenen. Justeringarna i texten har därför 

vid moderna framföranden blivit relativt fåtaliga, vilket inte enbart kan förklaras 

av respekten för det stora namnet. 
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J)ärmed är den första delen av min undersökning avslutad. Helt strikt har den 

inte kunnat avskiljas från den andra delen, där det bibliska, retoriska och 

arkaiserande draget i Mäster Olof-dramerna, kontrasterat mot andra texter, kom

mer att granskas. I denna del bli r det också anledning att skissera utvecklingen 

från de första dramatiska utkasten över Mäster Olof-dramerna fram till se kel

skiftets kungadramer. 
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KAPITEL 10 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Prosafassung von August Strindbergs Drama "Meister Olof" gilt als Schwedens erstes 

modernes Drama. Es wurde 1872 geschrieben, kam aber wegen des gewagten In halts und 

seiner kühnen Sprache vor 1381 nicht auf die Bühne. Heute gehört dieses Stück zu den 

Standardwerken des schwedischen Theaters. 

Während Strindberg auf eine Aufführung des "Meister Olof" wartete, schrieb er zwei 

weitere Versionen desselben Dramas: das sog Mitteldrama (187*0 und das Versdrama (1876). 

Die letztere Version besteht zur Hälfte aus Knittelversen. 

Diese drei Versionen des "Meister Olof" sind Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. 

Auch Änderungen in den Manuskripten wurden hierbei be rücksichtigt. Strindberg hat 

selbst im "Sohn einer Magd" angegeben, dass er beabsichtigt habe, eine realistische 

Umgangssprache moderner Art zu schreiben, die von der konventionellen Sprache im zeit

genössischen Drama abweiche. Dieser Teil der Untersuchung is t deshalb ganz darauf aus

gerichtet, zu prüfen, inwieweit die Sprache in den "Meister 01of"-Dramen an die ge

sprochene Al 1tagssprache (Umgangssprache) oder an die Schriftsprache anknüpft. In einem 

später erscheinenden Teil wird die Sprache dieser Dramen im Hinblick auf Zeitkolorit, 

Biblizierung und r hetorische Tradition untersucht. 

Strindbergs "Meister Oiof"-Dramen werden auch mit anderen Texten verglichen: mit 9 

Dramen anderer Autoren aus der Zeit von 1846 bis 1876. Da es keine authentische Um

gangssprache aus dem 19- Jahrhundert gibt, mit der diese Texte hätten verglichen 

werden können, habe ich zwei zeitgenössische Komödien, in denen sich die Umgangssprache 

dieser Zeit spiegelt, als Referenztexte verwendet. Ausserdem dienen bei der Diskussion, 

was Umgangssprache bezw Schriftsprache sei, zwei authentische umgangssprachliche 

Texte aus der Gegenwart als Referenzpunkte. 

Das einführende Kapitel (l) zeichnet den Hintergrund für das historische Drama in 

Schweden um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Daran schliesst sich eine Untersuchung 

zweier, vor dem "Meister Olof" entstandener Jugendwerke Strindbergs. Die Geschichte 

der "Meister 01of"-Dramen wird skizziert und auch eine Uebersicht zur dazu vorhand

enen Forschung geliefert. Das Kapitel 2 beschreibt das in drei A bteilungen gegliederte 

Material: Abt. A (die "Meister 01of"-Dramen samt Manuskripten), Abt. B (9 historische 

Dramen aus der Zeit 1846-1376) und Abt. C (umgangssprachliche Referenztexte). Danach 

werden methodische Probleme, die bei e iner komparativen Analyse entstehen, diskutiert. 

Die gesamte Abt. A wurde exzerpiert und b esteht aus ca. 46 000 Wörtern Prosa und 6 000 

Wörtern Vers. Aus der Abt. B wurden ca. 45 400 Prosa und ca. 30 000 Wörter Vers exzer

piert; die Abt. C ist schliesslich mit 31 500 Wörtern vertreten. Die insgesamte Text

menge beläuft sich also auf ca. 159 000 Wörter. 

Das Kapitel 3 behandelt den Satzbau. Zunächst wird eine Uebersicht zur schwedischen 
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Satzbauforschung geliefert. Dann folgt eine Untersuchung des Satzbaus im gesamten 

Material. I n 3.2 wird der Satzbau mithilfe einer Methode untersucht, die für die moder

ne schwedische Forschung zur Umgangssprache ("Sprechsyntax") entwickelt worden ist. 

Der Text wird in syntaktische Einheiten - genannt Makrosyntagmen - gegliedert. Ein 

Makrosyntagm kann eine Interjektion, ein Ausdruck der Anrede, ein Hauptsatz mit even

tuellen Nebensätzen oder ein Satzfragment sein. Es wird streng darauf geachtet, ob die 

beiden zuletzt genannten Typen, für die man den gemeinsamen Terminus Satzmakrosyntagmen 

hat, unvollendet oder falsch konstruiert sind. Diese Methode wird i n Loman-Jörgensen, 

Manual för analys och beskrivning av makrosyntagmer, 1971 (Manual für Analyse und Be 

schreibung von Makrosyntagmen) beschrieben. I n 3.2.1 diskutiere ich, inwiefern diese 

Methode für mein Material verwendbar ist, ich motiviere hier auch abweichende, von mir 

angewandte Klassifizierungsprinzipien. Der Abschnitt 3.2.2 bringt das Resultat der 

Makrosyntagmauntersuchung. Es zeigt sich, dass Interjektionen, Ausdrücke der Anrede 

und Satzfragmente zu einer unterschiedlichen Rangordnung der Texte führen und keine 

verlässlichen Angaben über die Stilebene liefern. Sprachsoziologische Untersuchungen 

haben ergeben, dass z B Interjektionen i m i nformellen Gespräch sehr frequent sind. 

Meine Untersuchung zeigt, dass auch rhetorische Verstexte viele Interjektionen und 

Satzfragmente enthalten. Es gibt also strukturelle Ähnlichkeiten zwischen umgangs

sprachlichen und rh etorischen Texten. Der Unterschied lie gt in der Wortwahl. Im Hinblick 

auf die unvollendeten und falsch konstruierten Satzmakrosyntagmen ist jedoch der Unter

schied zwischen den authentischen Umgangssprache-Texten und den Dramatexten gross. 

Falsche Konstruktionen sind in der authentischen Umgangssprache äusserst frequent, 

in den dramatischen Dialogen kommen sie nur im Ausnahmefall vor. Auch wenn die Autoren 

diese Möglichkeit, einen realistischeren Dialog zu schreiben, entdeckt hatten, hemmte 

sie die Forderung, eine fehlerfreie Sprache zu verfassen. 

Im nächsten Abschnitt (3.3) wird die Satzstruktur untersucht. Zuerst wird die Anzahl 

der Glieder in den Sätzen dargelegt, wobei zu ersehen ist, dass der alleinstehende 

Hauptsatz der frequenteste Satztypus ist. Dies deutet auf eine einfache Satzstruktur. 

Prozentual weisen die Dramatexte einen höheren Anteil so lcher Sätze auf als die authen

tischen umgangssprachlichen Texte, was - wie sich herausstellte - darauf beruht, dass 

die zuerstgenannten Texte eine grosse Anzahl kurzer Im perativsätze enthalten. Danach 

wird die Frequenz von Nebensätzen verschiedener Abhängigkeitsgrade dargestellt. Am 

öftesten kommt der nachgestellte Nebensatz 1. Grades vor. Nebensätze 2.-h. Grades 

treten nicht sehr zahlreich auf, was bestätigt, dass der Dramadialog einen Satzbau 

aufweist, den man als umgangssprachlich zu bezeichnen pflegt. Es stellt sich freilich 

heraus, dass es bei den authentischen umgangssprachlichen Texten eine grössere Anzahl 

untergeordneter Nebensätze gibt, als man hätte erwarten können. Dies lässt vermuten, 

dass authentisches Sprechen nicht ganz so parataktisch verläuft, wie es in den Hand

büchern zu lesen i st. Auch hinsichtlich des Satzbaus hat es sich gezeigt, dass man auch 

auf den i n den grammatischen Strukturen enthaltenen Wortschatz Rücksicht nehmen muss. 

Strindberg hat eine von den anderen Autoren abweichende Interpunktion. Besonders oft 
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verwendet er Frage- und Rufzeichen. Dies kann mit den kurzen Makrosyntagmen und der 

dramatischen Beweglichkeit seines Dialogs in Verbindung gebracht werden. Im "Mittel-

drama" verwendet Strindberg einen "Stakkatost i 1", um Umgangssprache vorzutäuschen. 

Dieselbe Technik wird auch von den anderen Autoren angewandt, meist wird damit freilich 

bloss ein rhetorischer Effekt erzielt. Die Prüfung der Länge von syntaktischem Satz, 

graphischem Satz und Replik ergibt, dass diese bei Strindberg bedeutend kürzer sind 

als bei den anderen Autoren. 

Kapitel k behandelt den Wortschatz. Um nicht den Rahmen der Arbeit zu sprengen, konzen

triert sich die Darstellung auf die "Meister Olof"-Dramen. An eine einführende Dis

kussion zum Begriff umgangssprachlicher Wortschatz schliesst sich eine Uebersicht der 

umgangssprachlichen Partien in den "Meister Olof"-Dramen. Die grösste Anzahl rea list

ischer Szenen weist die Prosafassung auf. Auch Änderungen in den Manuskripten werden 

behandelt. Es zeigt sich hierbei, dass Strindberg oft einen realistischen, unkonventio

nellen Ausdruck durch einen korrekteren, mehr normalsprachlichen ersetzt. Dasselbe 

Spannungsverhältnis zwischen verschiedenen Stilebenen kommt auch im Abschnitt über das 

Substantiv und andere Wortklassen zum Vorschein. I n k.S, wo das Adverb behandelt wird, 

ist auch der Wortschatz des übrigen Materials zu Vergleichszwecken herangezogen worden. 

Dort, wo es gilt, zwischen umgangssprachlichen und schriftsprachlichen Negationen zu 

wählen, gibt es keinen Unterschied zwischen Strindberg und den anderen Autoren. Die Vers

texte bevorzugen hingegen im Gegensatz zu den Prosatexten das einsilbige "ej" (nicht). 

Die Interjektionen wurden in drei Kl assen gegliedert: in eine literarisch-rhetorische, 

eine normal- und umgangssprachliche sowie in eine mit Flüchen. In den Verstexten ist 

die 1. Klasse besonders stark vertreten. Dieser Typus kommt bei Strindberg auch öfter 

vor als in den Prosatexten der Abt. B, er vermeidet aber konsequent die ausgeprägt 

rhetorischen Interjektionen. Flüche sind nicht frequent in den Texten. Was die Anrede 

betrifft, folgt Strindberg der Praxis des 19. Jahrhunderts. Es ist zu bemerken, wie er 

in seinen Dramatexten durch eine Nuancierung der Anrede persönliche und soziale Be

ziehungen wiedergibt. 

Kapitel 5 untersucht das Vorkommen von umgangssprachlichen Wort- und Flexionsformen. 

Eine Anzahl frequenter schwedischer Substantive kann in einer kürzeren oder längeren 

Stammform auftreten, z B "mor - moder" (Mutter). Die kurze Variante ist umgangssprach

lich. I n gleicher Weise können gewisse Flexionsformen in der Umgangssprache zusammen-

stossen, z B "kätteriet - kätterit" (Ketzerei). Weder Strindberg noch die anderen 

Autoren verwenden die umgangssprachlichen Flexionsformen besonders oft. Kommen sie 

bei Strindberg vor, dann stehen sie fast ausschliesslich in den ausgeprägt alltäg

lichen Szenen. Dieselben Erscheinungen werden auch hinsichtlich Verb, Pronomen und 

Adverb untersucht. 

Kapitel 6 behandelt die Syntax. Die Wortfolge der Strindbergschen Prosa is t sehr 

natürlich. Dies wird auch durch die Tatsache unterstrichen, dass man bei ei ner Auf

führung der Prosafassung i m Jahre 1972 nur einige wenige Änderungen vornehmen musste. 
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Auch in seinen Versrepliken hält sich Strindberg im Gegensatz zur Konvention des 

19. Jahrhunderts oft an eine natürliche Wortfolge. In 6.1.1 wird die Rolle der Funda

mente diskutiert, d h die Frage: welche Satzteile stehen am Anfang eines Satzes? Das 

Resultat zeigt, dass die statistischen Angaben keine zuverlässigen Auskünfte über das 

Stilniveau liefern und dass gewisse Unterschiede auf aussersprachlichen Faktoren beruhen. 

In der schwedischen Umgangssprache wird der Genitiv fast ausschliesslich im Zusammen

hang mit Personennamen verwendet, während die übrige Verwendung des Genitivs vor allem 

die Schriftsprache auszeichnet. Bei Strindberg kommt nur eine geringe Zahl solcher 

Genitive vor, die eine Metapher bilden, während der Anteil solcher Genitive in der Abt. 

B sehr gross ist. Dies zeigt, dass die Genitivfrequenz ein guter Masstab für das Stil

niveau i n einem schwedischen Text ist. Die Untersuchung hat weiters gezeigt, dass im b e

handelten Material schriftsprachliche syntaktische Typen wie s-Passiv, Konjunktiv und 

nicht aufgelöste lose Verbzusammensetzungen nicht frequent sind. Bei Strindberg sind 

noch weniger Beispiele für derartige Erscheinungen zu finden als bei den meisten Autoren 

der Abt. B. öfter als die anderen Autoren lässt Strindberg das den Nebensats einleitende 

"att" und "som" aus und be findet sich in dieser Hinsicht in Uebereinstimmung mit den 

authentischen umgangssprachlichen Texten. 

Diese Uebersicht liefert nur ein grobes Bild der in den meisten Fällen auch auf Einzel

heiten eingehenden Untersuchung. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Sprache in 

"Meister Olof" keine alltägliche Umggangssprache ist. Sie ist vielschichtig differentiert, 

jenachdem dies die auftretenden Personen und die Sprechsituation verlangen. Die realist-

ischchsten Szenen findet man in der Prosafassung. Das "Mitteldrama" weist einen konventio

nelleren Ton auf. Die Alltagsnähe merkt man wieder in der Versfassung, wo es im Manu

skript viele kühne Formulierungen gibt, die dann im gedruckten Text gestrichen sind. Der 

sprachliche Vergleich zwischen Strindberg und den anderen Autoren hat gezeigt, dass 

Strindberg im Hinblick auf das Verfassen realistischer Dialoge nicht einmalig und b ahn

brechend is t. Die sprachliche Eigenart Strindbergs drückt sich nicht durch eine all

tagsnahe Sprache aus. Sein Satzbau i st unkompliziert und zeichnet sich durch Konzentra

tion und Prägnanz aus. Dasselbe kann auch über seine Repliktechnik gesagt werden. Die 

authentische Umgangssprache weist hingegen einen grösseren Wortschatz auf, erscheint 

weniger präzisiert und is t vor allem unregelmässiger. Strindberg verwendet oft Wörter 

und Phrasen, die man auch heute noch als idiomatisch empfindet und verstösst damit gegen 

eine verwässerte Konvention, die zum grössten Teil die Dramasprache seiner Zeitgenossen 

kennzeichnete. Bei frequenten Partikeln, wie Adverben und Ko njunktionen hält er sich 

allerdings gerne an die Schriftsprache. Auf dem Gebiet der Formenlehre ist er kein Bahn

brecher. I n der Syntax vermeidet er schriftsprachliche Züge und unschwedische. Konstruktio

nen. Zusammen mit der Wortwahl lä sst dies seine Sprache so wenig zeitgebunden erscheinen. 

Hier den Ausdruck Umgangssprache zu verwenden würde nicht adäquat sein. Strindbergs 

Sprache muss vielmehr als eine Dramasprache bezeichnet werden, die zu einem ganz be

stimmten Zweck geschaffen wurde: nämlich um prägnant, effektiv und in einer zeitlosen 

Form die Erfahrungen des Autors auf der Bühne darzustellen. 
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NOTER 

1. Detta avsnitt bygger på Gerda Rydells undersökning. Jag delar också de värdering 
ar som där kommer till u ttryck. 

2. De biografiska uppgifterna i detta avsnitt bygger på Lamm 1924-26. Analysen av 
Fri tänkaren och Den fredlöse är min egen. 

3. Detta förhållande har bl a påpekats av Boethius,s 125. 

4. För detta redogörs bl a i MO, tredje häftet . 

5. Se MO, tredje häftet, s 146 ff. Jfr också Schuck, s 222 ff 

6. Stjernströms uttalande citeras i MO, sjätte häftet, s 350. Nordensvan (s 200) 
nämner i samband med J J W ecksells Daniel H jort att teatern i Sverige ända 
sedan Gustaf I I I : s dagar haft för vana att retuschera språket. Denna aktiva 
"språkvård" irriterade flera författare, bl a B örjesson och Dahlgren. Redan 
Livijn klagade över att teaterledningen avlägsnade det naturliga språkuttrycket. 
Jfr också Hillman 1974 (s 63) om Kellgren och hans granskning av scenspråket. 

7. Strindbergs Brev I, s 178. Här åsyftas givetvis Siri v on Essen. En bidragande 
orsak till S trindbergs verâintresse uppges vara att han sett den vackra danska 
skådespelerskan Magda von Dolcke gästspela i Schillers Orleanska jungfrun. 
Jfr Lamm 1924-26. 

8. Se MO, tredje häftet, s 135 ff. Uppgifter om recensioner och omdömen återfinns 
också i Hedvall, s 29 ff. 

9. Jag har i min undersökning inte haft anledning att ifrågasätta den datering av 
manuskripten som utförts av framför allt Lindberg och Hagsten. Jfr forsknings
översikt i MO, tredje häftet, s 4 ff. 

10. Manuskriptmaterialet till ve rsdramat publicerades i december 1975 (MO, sjunde 
häftet). Min excerpering av manuskripten till samtliga MO-versioner har dock 
gjorts långt tidigare under studium av detta otryckta material. Före publi
ceringen av det sjunde häftet var C-R Smedmark vänlig nog att tillställa mig 
ett korrektur. 

11. Ändringar och omarbetningar av andra texter behandlas på flera håll i littera
turen. Här kan nämnas Wikander (om de två upplagorna av Dal ins Argus), Lind
stedt I929 (om Strindberg som korrektur läsare), Janzén (om manuskripten till 
E Flygare-Carléns romaner), Gull berg 1948 (om manuskripten till och nytrycken 
av S Lagerlöfs Gösta Berlings saga) samt Fries 1971 (om ändringar hos Linné). 
I dessa undersökningar används inte statistik. 

12. Jfr t ex Loman 1972 samt Eterspråk 1 1973 och 2 1974. 

13. Om stildifferentiering i Gyllenborgs Swenska sprätthöken se Widmark 1970, 
s 13 ff. Jfr också Björck 1955, s 115~117 om individualisering av repliker. 

14. Lindbergs undersökning recenseras av B Hagström i Svenskläraren 5 och 6 1973. 

15. Denna manual h ar fått en fortsättning i Telemans Manual för grammatisk beskriv
ning av talad och skriven svenska 1974. 

16. G Pettersson har också recenserat manualen i Fyra talspråksstudier (årtal ej an
givet^ 16 ff). G Petterssons avhandling har granskats av I Haskå 1975« 

17. Jfr Cederschiöld, s 118 ff samt Thorell § 629-631, 908 och 934. 
18. G Pettersson har i fråga om inskjutna huvudsatser anfört samma tveksamhet 

(Fyra talspråksstudier, s 9). 

19. Denna definition diskuteras av G Pettersson (Fyra talspråksstudier, s 7 ff). 
20. Jfr Berg s 158 ff. 

21. Även Cederschiöld (s 156) talar om "oäkta bisatser", då man nämner huvudsaken 
i en sats som inleds med så att och formellt får bisatsform: "Nu är klockan 
tolv så att nu behöver du in te vänta längre." I kritiken instämmer G Petters
son (Fyra talspråksstudier, s 11 ff). Jfr också Teleman 1967, s 170 ff. 

22. Detta har också uppmärksammats av G Pettersson (Fyra talspråksstudier, s 6 ff. 
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23. Diskussionen redovisas av S Danielson, s 20 ff. Jfr också M Westman, s 40 ff. 

24. Även G Pettersson 1974,s 21, räknar satsflätan som två satser (jfr också samma 
granskare i Fyra talspråksstudier, s 10). I mitt material är satsflätan dock en 
marginell företeelse. 

25. Om extraposition se Thorell § 895-9OO ("fritt meningsled") och 902-904 ("fritt 
fundament"). Jfr också E Lindberg 1973, s 47 ff- Se vidare denna undersökning 6.4. 

26. Om meningsfragment se S-E Abrahamsson 1970 och Thorell § 932 och 934 c. Excerpe-
ringsproblem diskuteras av G Pettersson 197^ s 31 och M Westman s 118 ff. 

27. Jfr diskussionen om samma problem hos I Haskå s 20 ff. 

28. Jfr Thorell § 908:2: "En sägesats som står inuti eller efter en anföring har om
vänd ordföljd, vilket visar att den grammatiskt är beroende av anföringen. Säge-
satsens verb styr anföringen som objekt, men anföringen uppfattas som det väsent
liga i yttrandet och sägesatsen som ett parentetiskt inskott som ofta anger ytt
randets giltighet m.m." N Jörgensen uppger i Eterspråk 2 1974, s 18, att typen 
tror jag i fortsättningen kommer att registreras som underordnad huvudsats. Jfr 
också påpekandet hos G Pettersson (Fyra talspråksstudier,s 9 ff)- Också Teleman 
I967, s 161»diskuterar frågan. 

29. Jfr Cederschiöld, s 114. Enligt C. kan ett ja användas för att börja ett anför
ande eller för att ange tveksamhet. 

30. N Jörgensen uppger i Eterspråk 2 1974, s 15, att man i fortsättningen kommer 
att räkna bl a god dag som interjektion. Detta innebär att äldre och nyare 
undersökningar kommer att avvika från varandra bl a på denna punkt. Jfr också 
G Pettersson (Fyra talspråksstudier,s 10). 

31. Detta överensstämmer med Seips iakttagelse, jfr s 24. 

32. N Jörgensen anger i Eterspråk 2 1974, s 14 ff, explicit vilka principer som 
skall til lämpas i den fortsatta undersökningen. 

33. På grund av att den statistiska beskrivningen gjorts så utförlig,med uppgifter 
för varje akt i MO-versionerna och för de olika texterna i avd B och C, har 
jag i nte bedömt angivandet av standardavvikelser som nödvändigt. 

34. Här kunde kanske också granskas i vilken mån TMS-bruket är beroende av antal 
personer på scenen. I ett samtal mellan två personer är TMS åtminstone inte 
motiverat av att författaren måste ange vem repliken riktas till. Om TMS 
jfr också Widmark 1970, s 8, Cederschiöld , s 83 ff. 

35- Om meningsfragmentet i skönlitteratur finns en hel del sk rivet. Jfr Gullberg 
I939, s 244 ff (om Per Hallström), Helén s I60 (om Birger Sjöberg) samt Holm 
I967, s I95 (om meningsfragmentet i modern litteratur). Se också Lindstedt 
I927, s 14 ff och Al beck, s 215 ff samt de i not 26 nämnda arbetena. 

36. Om fristående bisatser i talspråk se Cederschiöld s 198. 

37. Det kan här nämnas att scenanvisningarna i MO I i 13 fall h ar MF-form i K och 
Ak, jfr MODERN in och MODERN -inkommer. MO li har i 26 fall ett MF som ändrats 
till sats i MO III. 

38. Exempel på detta stildrag kan man finna i vår klassiska skönlitteratur. Jfr 
Svanberg 1954, s 105, Wieseigren , s 101 och Helén, s 157 ff. Se också Al
beck, s 201 ff och Björkman,s 83 ff. 

39. Cederschiöld, s 208, har iakttagit att Björnson förtiger "vissa tankeled11 
och använder tankstreck i stilistiskt syfte. Om tankstreck hos S v K norring 
se Janzén, s 27 not. 

40. Wieselgren, s 101, har noterat avbrott, omtagning, kassation och initial
ellips i Almqvists Det går an. Jfr också Björck 1955,s 113 ff och Nihlén,s 113. 

41. Om detta problem se Hallberg 1966, som diskuterar undersökning av ordklass
frekvens utan hänsynstagande till ordens semantiska och stilistiska karak
tär. Thavenius 1972 diskuterar statistiska principfrågor och citerar bl a 
S Ullmans påpekande att statistiken "riskerar att sammanföra mycket olika 
element på gr und av någon ytlig likhet" (s 44). 
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42. Om Strindbergs meningsbyggnad finns en hel d el s krivet. Svanberg skriver om 
Strindbergs prosautveckling (nytryck 1964) att författarens meningsstruktur 
ingalunda är enkel. Holm 1967 finner att meningsbyggnaden i Från Fjerdingen och 
Svartbäcken är "varierande", vilket innebär dels enkla parataktiska meningar, 
dels längre meningar med lå nga och många bisatser (s 129 ff)- Om Röda rummet 
heter det att "Strindbergs meningsbyggnad är öppen och associativ ... hakar sats 
vid sats i långa associationskedjor (ända upp till 20 satser) och utan perio
disk planläggning. Den moderna prosans korthuggna rytm har han alltså in te" 
(s 129 ff). Ollen finner dramatisk rörlighet i den strindbergska lyrikens 
meningsbyggnad och "en förbluffande mängd ofta asyndetiskt sammanställda 
huvudsatser" (s 95 ff).- Om meningsbildningen hos andra författare är också 
rätt mycket skrivet. 

43. Jfr Heuman, s 23 ff, Holm 1967, s 17 ff. S Danielson diskuterar sambandet 
mellan framförställd bisats och texttyp (s 78 ff). 

44. Som jämförelse kan nämnas E Lindbergs uppgift (s 108) om studentuppsatser 
1864-1965, där andelen framförstäl1 da bisatser genomgående är under 20 % 
av samtliga bisatser. 

45. Här kan nämnas att underordningsgraderna 2-4 begränsas till vi ssa personer, 
som samtidigt har en hög procent fel konstruktioner. 

46. G Widmark 1970, s 61, gör samma reflexion kring en mening av Modée, där det 
ingår en bisats i grad 3 utan att denna gör ett skriftspråkligt intryck. 

47. Jfr Holm 1967, s 18. 

48. Om dessa konstruktioners främlingskap i talspråket jfr Cederschiöld, s 
308 ff, Holm 1967, s 18, Wellander 1939, s 286 ff . Linder (s 149, Anm 2) 
skriver att eftersom dessa participkonstruktioner är ovanliga i talspråket 
"bör detta slags konstruktion sparsamt anlitas". Ollén påpekar att Strind
berg i jämförelse med Ru neberg och Tegnér i versen har knappt hälften så 
många satsförkortningar som dessa författare (s 96). Björck 1964 har i 
Strindbergs prosa funnit "en ständigt återkommande syntaktisk typ, näm
ligen en attributiv satsförkortning framdragen i meningens spets" (s 112). 
Berg påpekar att traditionell vers av metriska skäl h ar många exempel p å 
satsförkortning (s 261 ff). Om satsförkortning hos Almqvist se Ljunggren 
s 38 ff, hos S Lagerlöf se Lindstedt 1922 s 62 ff. Även Gullberg 1939, s 
160 ff, och Wieselgren, s 191 ff , behandlar satsförkortning. 

49. Participen kan i dessa fall förklaras som skriftspråksbundna, då dialekt
inspelningen i fråga torde bygga på en skriven text. 

50. Wikander,s 111, vittnar om liknande ändringar hos Dalin. Om grafisk styck
ning av meningar i S Lagerlöfs Gösta Berlings saga se Gullberg 1948, s 48 
och 60. 

51. I MO I finns också exempel på "norma 1språklig" uppmaning, t ex Brasks "Ers 
nåde torde besinna" (23:28), kyrkvaktarens "Var så nådig och säg" (50:24) 
och "Nu ska' magistern inte glömma" (55:27). Om utrop och fråga hos Gyllen
borg se G Widmark 1970, s 8, hos S Lagerlöf se Lindstedt 1922, s 71 ff, 
hos P Hallström se Gullberg 1939, s 242 ff och hos B Sjöberg se Helén 
s I5I ff . Utrops- och frågesatser i modern bruksprosa redovisas av M West
man^ 116 ff. 

52. Jfr Gullberg 1939, s 171 f f. Om bisatsarter i sakprosa se M Westman s 134 ff. 

53» Jf r också Berendsohn 1964 om revision av Strindbergs verk. Om liknande frågor 
i Strindbergs Från Fjärdingen och Svartbäcken se Kärnel1 1 951, s 121. 
Gullberg 1939, s 274, diskuterar interpunktion i samband med P Hallströms 
verk. 

54. Ollén, s 78 ff, konstaterar om Strindbergs lyrik att "känslopunkter eller 
känslostreck11 före kommer rikligt och att kommateringen är "mycket fri från 
varje sorts regeltryck". Lindström 1964, s 171, har iakttagit Strindbergs 
skiljetecken i Kammarspelen och talar om "dialogens ymnigt förekommande 
points suspensifs, som markerar att ett yttrande avbrytes och lämnas halv-
uttalat. Med detta stilmedel erhåller även repliker, som endast innehåller 
relativt prosaiska eller vardagliga meddelanden, en dröjande och hemlighets
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full pr ägel. Men vanligen fungerar points suspensifs i det intensiva känslout
tryckets tjänst: liksom tankstrecken markerar de upprörda själstillstånd då 
orden sviker och talaren överväldigas, antingen av sin egen känsla eller av mot
partens snabba genmäle." 

55. Brandell 19 64, s 171 ff, talar i samband med Strindbergs monologer om författa
rens benägenhet att rada "iakttagelser på varandra utan att bry sig om den 
logiska över- och underordningens maskineri. I sådana fall bli r det semikolon, 
som skiljer associationsleden från varandra, ett lika typiskt drag i hans 
monologstil som utropstecknet i dialogstilen." Ollén 1941, s 73 ff, menar att 
Strindhergs semikolon i de flesta fall kan "ersättas av punkter... Man vet inte 
alltid säkert, när Strindbergs semikolon är likvärdiga med punkter." Om sam
tidens regler för interpunktion se Linder, s 64 ff, och Cederschiöld, s 39 ff. 
Jfr också Smedmarks kommentar i MO, tredje häftet, s 5 ff. Om skiljetecken 
hos Hj Söderberg se Cassirer 1970, s 128 ff. Gullberg 1939 behandlar skilje
tecken hos P Hallström (s 159 ff)-

56. Om avbrottet i äldre svessk dikt se Svanberg 1954, s 105 ff. Jfr f ö not 38. 

57. Jfr följande replik i Strindbergs Riksföreståndaren 1909, s 62: GÖRAN. Åh hut! 
Men jag ska tala om - mellan fyra ögon - att unga Sturen skall akta sitt unga 
1 if för Gustaf Vasa - ja! - Han är page hos Rydboholmarn - jag kallar'n för 
Rydboholmarn, för annat blir han aldrig! - Men Rydboholmarn narra pågen att 
hoppa i sjön - för att dränka honom, förstås, etc 

58. En undersökning av satsleden i ensatsmeningar har i fråga om läroboksspråk 
gjorts av S Danielson, s 37 ff. 

59. Det bör här påpekas, att eftersom meningslängden har angetts med bara en deci
mal det inte går att addera men ings1ängderna i varje akt och dividera med 5 
för att få fram medelvärdet. Detta har jag räknat fram utifrån de absoluta 
siffrorna för ordantal och meningsantal för varje textavdelning totalt. 

60. Om grafisk meningslängd jfr Gullberg 1939, s 270 ff, Cassirer 1970, s 130 
ff, M Westman s 55 och S Daniel son s 18 ff, 

61. Lindström 1964, s 169, citerar ett brev från Strindberg, där denne uppger 
att han i Kammarspelen "återvänt till de långa replikerna och monologerna." 
Lindström menar dock att Kammarspelen har "relativt korta repliker." Om 
Strindbergs prosautveckling skriver Svanberg 1964, s 20, att replikskiftena 
oftast är korta, "ej flera meningar, än att de kunna vara realistiskt upp
fattade; de verka direkt noterade från verkligt språk." G Widmark 1970, s 
59, diskuterar repliklängd hos Gyllenborg och Dalin och menar att långa 
repliker hör samman med skr iftspråklighet. Om den moderna romanen noterar 
Björck 1955, s 110 ff, att replikerna blivit kortare. Om Strindbergs repli
ker i hans noveller och dramer heter det att de kan vara av "högst olika format." 
Enligt Björck skriver Strindberg mest korta repliker, men han har också för
måga att ge långa repliker en talspråklig karaktär. - Det kan här tilläggas 
att en redovisning av monologer och a parte-repliker kommer att ges i den 
andra delen av denna undersökning. 

62. Dal ins Then swänska Argus har utgivits och kommenterats av B Hesselman och 
M Lamm 1910-1919. De två upplagorna har jämförts av R Wikander 1924. 

63. Strindbergs essä ingår i Öppna bref till In tima teatern från A. Strindberg 
(1909) och har rubriken Ur några förord till hi storiska dramerna. Essän 
återges i Lindström 1963, s 125 ff. 

64. Lindstedt 1929, s 31 ff, diskuterar ändringar som Strindberg gjorde i korrek
turen och som bl a gick ut på att stryka "råa ord" och svordomar i enlighet 
med förläggarens önskan. Ett mycket naturalistiskt ordval finner man i flera 
av Strindbergs brev. K Lundmark 1941 återger manuskriptet till H emsöborna, 
där det enligt Lundmark finns partier som kunde ha renderat Strindberg ett 
nytt tryckfrihetsåtal om dessa partier kommit ut i tryck. Jag vill hä r på
peka att naturalismen i detta manuskript är av mycket "grövre" slag än 
den som påträffas i MO. 

65. Jfr R Wikander s 29 ff och Janzén s 95. Cederschiöld lä mner dock rikliga 
exempel på vad ha n uppfattar som talspråkliga uttryckssätt. 
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66. Jfr liknande indelning efter begreppsområde hos R Wikander, 

67. Smedmark diskuterar ändringar i MO, tredje häftet, s 129 ff, gällande MO I. 

63. Björck 1964, s 113, har noterat social gradering i Hemsöborna: "Det heter 
'svarte' om lantfolket men 'svarade' om den tyske professorn." - G Widmark 
I97O behandlar ingående den sociala differentieringen i Gyllenborgs Den swänska 
Sprätthöken. Jfr också Janzén om 1300-talets romandialog, s 38 ff. 

69. Smedmark diskuterar ändringar i MO I I i förhållande till MO I i MO, sjätte 
häftet, s 355 ff. 

70. Också ordet frilla används i MO. I MO I I (220:6) och MO I II (328:33) kallar 
Olofs mor Christina för fri 1 la i sitt samtal med Olof. R Wikander, s 37, 
noterar att Dalin i sin andra upplaga strukit ordet skiökan. Jag vill hä r på
minna om att sköka också förekommer i bibeltext. - I avd B finner man på flera 
ställen eufemistiska omskrivningar av erotiska förhållanden. Hos Wijkander be
dyrar Magdalena sin oskuld med följande ord (s 55): 11 Var säker, min mor, att 
på Magdalenas graf skola inga blommor växa, med hvilka du ej kan pryda en bruds 
jungfruliga lockar." 

71. Jfr R Wikander, s 41, om ändring av orden pack och slödder hos Dalin. 

72. Jfr R Wikander, s 38, om Dal ins ändring av karl till man. 

73. Dal ins ordbok betecknar hop som ett ord som vanligtvis används i föraktlig 
betydelse. Märk dock att substantivet även förekommer i bibeltext. 

74. Ollén 19^1, s 103 ff, påpekar att ordvalet i Strindbergs lyrik uppvisar "en 
markant brist på adjektiv." Holm 1967, s 37, erinrar om det sparsamma bruket 
av adjektiv i den isländska sagan och överhuvud i folkligt språk. Han citerar 
Erik Noreens uttalande "För god episk stil är adjektivet en vattenpest." -
Det föreligger här alltså en parallell mellan Strindberg och den isländska 
litteraturen. Cederschiöld, s 164, menar att normalprosan i större utsträck
ning än talspråket använder adjektiv. Talspråket föredrar enligt Cederschiöld 
ett substantiv, "som kraftigare åskådliggör och individualiserar." - Även 
Wieselgren, s 234 ff, och Gullberg 1939, s 343, behandlar adjektiv. - Slut
ligen kan erinras om den parodiska dikten I Perugias domkyrka, fylld med ad
jektiv, som Strindberg fogat in i kapitlet Så går det till! i Det nya riket. 

75. Uttrycket fruntimmers ord citeras av Lindstedt 1929, s 34. 

76. Om particip i adjektivisk funktion resp substantiverade adjektiv ingår i 
siffrorna framgår inte hos Cassirer. Min beräkning är grundad på alla ord 
i adjektivisk funktion. 

77. Negationer behandlas på flera ställen i litteraturen. Jfr R Wikander, s 84 ff 
(om Dalin), Ljunggren, s 31 (om Almqvist), Janzén, s 86 ff (om E Flygare-Car1én), 
Gullberg 19 43, s 64 (om S Lagerlöfs Gösta Berlîngs saga), G Widmark 1970, s 39 
ff (om Gyllenborg) och Cassirer 1970, s 156 (om Hj Söderberg). - Om negationer 
hos Strindberg noterar Holm 1967, s 132, att författaren i Från Fjerdingen och 
Svartbäcken från 1877, alltså året efter MO III, använder ej och icke. 

78. Om dessa synonymserier se Cederschiöld, s 270 ff, Engdahl, s 118 ff och 
G Widmark 1970, s 47 ff. 

79. Småord av detta slag behandlas också av R Wikander, s 102, som har iakttagit 
att Dalin strukit "en mängd ind ifferenta adverb, vanliga fyllnadsord i tal
språket men utan betydelse för innehållet" i Argus' andra upplaga. "De adverb 
som hårdast drabbats av denna reduktion äro de färglösa då^ n u3 här.11 - Ä ven 
Janzén, s 86, och Björck 1955, s 111, diskuterar småordens roll. 

80. Cederschiöld, s 274 ff, anser att de allra flesta adverb av denna typ är för
åldrade och inte förekommer i ledigt samtal. F Johannesson, s 183 ff, har 
funnit att de pronominella adverben förekommer "ganska sparsamt" i Strind
bergs noveller och dramer och att de överhuvudtaget är mycket mindre frekventa 
i "den yngre vittra prosan" än i den äldre. Jag har la gt märke till att Strind
berg i vardagliga repliker i MO undviker att använda pronominellt adverb, jfr 
t ex repliken "Hvad med? (MO 1,8:13) , som har en motsvarighet i Hedbergs 
komedi. Om pronominella adverb jfr också Gullberg 19 48, s 62 (om S Lagerlöfs 
Gösta Berlings saga), Gullberg 1939, s 160 och 173 (om P Hal 1 ström) samt G 
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Wîdmark 1970, s 50 ff (om Gyllenborg). Frekvensen i tidningstext från Strind
bergs samtid redovisas av Danell, s 45 ff. 

81. Linder, s 225, formulerar följande åsikt om interjektioner: "Slöseri med in ter-
jektioner (ack, o, usch o.d.), adjektiv, särskildt super 1 at ivformer ... är all
tid menligt för en god stil." Lindstedt 1929, s 32, har lagt märke till att 
Strindberg i sin korrekturläsning ofta strök svordomar. Svordomar är frekventa 
i Strindbergs brev (jfr Brev I, s 308 ff, jämte de övriga banden). Även i ut
kasten till MO I finner man svordomar, jfr t ex MO, tredje häftet, s 69. -
R Wikander, s 45 ff och 105 ff, redovisar Dal ins utrensning av interjektioner 
och svordomar. Janzén, s 86, noterar om 1800-talets romandialog att svordomar 
"brukas mest i lägre språk." - Om interjektioner i den svenska litteraturen 
se också Björck 1955, s 114. 

82. Detta bekräftas av Cederschiöld, s 112. 

83. Jfr Lamm 1924-26, s 117 ff- Om förhållandet till Shakespeare se H Andersson. 

84. Märk dock att Gustav Vasa i Peder Swarts krönika låter undslippa sig uttrycket 
ger ... fånen. Strindbergs formulering bidrar alltså till ti dsfärgen. 

85. Här kan nämnas Cederschiöld, s 118 ff, Tegnér 1922, s 264 ff och Janzén s 86 
(om tilltalet han i lägre romandialog från 1800-talet). Om tilltalsskicket hos 
Gyllenborg se G Widmark 1970, s 31 ff. - Smedmark kommenterar tilltalsorden i 
MO I i MO, tredje häftet, s 130. G Rydell påp ekar (s 296) att "hälsningar, 
tilltals- och utropsord voro ett tacksamt fält för historiska arkaismer". 

86. Linder citerar (l t illtalsord ..., s 13) en skrift från 1358, enligt vilken 
"Ni är ett ord, hvars nyttjande påkallar handgriplig tillrättavisning." 

87. Ståhle 1968, s 318, diskuterar typen I gingen i anslutning till bib elspråket. 
Han nämner R v K raemer som betecknade denna uttryckstyp som "till den grad 
obsolet, att den i förtroligare skriftliga meddelanden sällan nyttjas." 
Citatet är från år 1358. Ståhle påpekar dock att Strindberg i brev till 
vänner år 1376 kunde skriva "Hvad I ören lyckliga". I Gösta Berlings saga an
vänder S Lagerlöf år 1891 i r etoriska apostroferingar typen I kommen men för 
övrigt ni kommer. 

33. 0m detta tilltalssätt säger Linder (0m tilltalsord ... s 16) : " så snart en 
man af allmogeklassen finner sig nödsakad att under samtal säg a herrn, frun, 
prosten, här adshöfding en, herrarna e.d. använder h an alltid han, hon eller de 
som ersättningsord." 

39. G Widmark 1970, s 35, påpekar om Gyllenborgs komedi att meningsski1jaktigheter 
brukar åtföljas av ett du, vilket "speglar ett genomgående drag i nysvensk 
dramat i k." 

90. Se Brev I, s 298 ff. J E Hylén , s 83, ger en exempelsamling från Strindbergs 
dramatik på olika typer av tilltalsuttryck, i synnerhet sådana som i nnebär 
"tadel eller klander, hån eller ironi." 

91. Holm 1967, s I32, konstaterar att Strindberg i valet av bindeord var "tämligen 
tidsbunden" och menar att ty h os honom är mycket vanligt. Denna anmärkning 
gäller främst Fran Fjerdingen och Svartbäcken. 

92. Lindstedt 1929, s 33, har funnit ändringar från då till när i Strindbergs 
korrektur. 0m liknande ändringar ho s S Lagerlöf (Gösta Berlings saga) se 
Gu 11 berg 1 948, s 03 och 176. Jfr också Engdahl 19 62, s 137-

93- Jf r Cederschiöld, s I27. 

94. Jfr Cederschiöld, s 3 04 ff (hv i 1 ken-som) och 274 (detta-det här). 

55» Jf r Rydqvist , s 286-299, Tegnér 1962 (nytryck), s 3 ff, Bergman 1967, s 6 ff. 
Även Linder, s 92, och G Widmark 1 970, s 62, behandlar denna företeelse. 

9b. Jfr med try ckeriernas ändring av Strindbergs interpunktion, s 69 ff. Om 
tryckeriernas roll i modern tid se Moide 1966. 

97. Jag vill här påpeka att redovisning av ytterligare ordformsvarianter 
i MO av utrymmesskäl ha r fått utgå. Bland dessa kan nämnas substantiv s om 
far/fader, himlen/himmelen, verb som hafva/ha, blifva/bli och konjunktioner 
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som fast/fastän och som/såsom. Växl ing mellan olîka ordformer redovisas också 
för andra författare, t ex Gull berg 1948, s 51 o ch 117 (S Lagerlöf). 

93. Cederschiöld, s 241, uppger att normal språket "till bl ott ringa del" upptagit 
kortformerna far och mor. Om Gyllenborgs komedi säger G Widmark 1970, s 15, 
att författaren nästan genomgående använder de korta formerna av släktskaps
orden. Om formen himlen se Engdahl, s 139-

99- Lin der, s 85 Anm 1, ger följande uppgift: "I h vardagsspråket och i vers få några 
maskuliner och femininer på - 1 och -r stundom endast -n. I skrift sättes då,före-
trädesvis i de enstafviga orden, ofta apostrof före artikeln." Jfr också Ceder-
schiöld, s 140. Bergman, s 5 ff, påpekar att synkoperade former är vani iga i 
äldre stockholmska. Ollén 1941, s 106, har i akttagit synkoperade former i Strind
bergs lyrik som ett led i "ta 1språksåtergivandet". Det bör h är påpekas att 
sådana former tillhör traditionellt versspråk, jfr Berg , s 35 ff. 

100.Utom av Berg beh andlas förkortade former i vers av Ståhle 1975, s 177 ff. Jfr Modêer. 

I 01 .Kontraherade former av neutrala substantiv är enligt Linder, s 36 Anm 3, 
"förkastliga" och kan möjligen användas i vers men bör då förses med apo
stroftecken (parti't). Om typerna kompanit, hufvut/hufvut/hufvena se Berg s 36 ff. 

102.Jag vill hä r fästa uppmärksamheten på att man vid b edömning av verstext 
alltid b ör ta hänsyn till antalet stavelser, när man granskar val av ord, 
former och syntaktiska konstruktioner. 

103.Om växlingen -ne/-na se Wessén 1958, s 163 ff och Ljunggren, s IQ ff (om Almqvist). 
Janzén, s 122 ff har visat att -arna blir allt vanligare i E Flygare-Carléns 
senare romaner. 1 Ett köpmanshus i skärgården (I86O-I86I) fördelar sig formerna 
så, att "-arna tillhör 'lägre språk1 och -arne "högre" . Om -ne/-na i vers se 
Berg, s 38. Han nämner där att poesin gärna använder pluralformen -ena för neutrer. 
Någon sådan form har jag dock inte påträffat i mitt material. 

104.1 Strindbergs brev från 1876 heter det dock -arne. 

105.0m adjektivformen jfr Tegnér 1922, s 116 ff och Wessén 1958, s 182 ff. Om Almqvists 
inkonsekventa formval se Ljunggren, s 14 ff. Gullberg 1948, s 54 och 65, har undersökt 
växlingen hos S Lagerlöf och funnit den vanlig i manuskripten till Gösta Berlings 
saga. Den ändras i den tryckta upplagan men återkommer i senare upplagor. 

106.På grund av svårigheten att dela avsnittet i ordformer resp böjningsformer har 
jag föredragit att redovisa samtliga varianter i samma avsnitt. Vissa form- och 
ändelseväxlingår kommer att redovisas i undersökningens andra del i samband med 
genomgången av arkaiserande språkdrag. - Åtskilliga av de förkortade verbformer 
som här kommer att tas upp behandlas också av Linder, s 125 ff, Cederschiöld 
(passim), Janzén, s 86 och Ståhle 1975, s 49. 

107.Linder, s 132, uppger följande former: gifva (ge) j gafj gifvit. Formen gett 
nämns inte. 

108. Linder, s 139, betecknar sa1 som tal språkligt. 

109. Linder, s 137, nämner in te formen ska'. A Forsström ha r gjort en översikt av h ur 
verbformen används i litteraturen fr o m 1700-talet. När Dalin återger talspråk 
skriver ha n kortform. I plur h eter det t ex wi sku. Ett sådant uttryck har till
kommit genom en ändring av första upplagans wi ska. Bellman skriver ofta ska och 
vi ska. Under 1300-talet differentieras kort- och långformen så, att många an
vänder långform som sing och kortform som p lur. Skola har alltså uppfattats som 
betydligt stelare än skall. Rydberg använder i De vandrande djäknarna kortform i 
plur. Strindberg växlar enligt Forsström mellan kortform och långform utan be
stämda regler. 1 dialogen växlar S Lagerlöf på samma sätt, men i löpande berätt
else heter det skola i plur. - Janzén, s 86, har funnit att kortformen används 
i 1300-tal si itteraturen vid återgivandet av talspråk. Se också Engdahl, s 136, 
Wessén 1953, s 223 samt G Widmark 1970, s 11. 

II O.Linder, s 139, nämner in te formen ta. Om Strindbergs användning av verbet i 
speciell se mantisk funktion se Kinnander, s 64. 

111. Linder, s l40, nämner in te formen va'. ÄT och denna form är enligt Janzén, s 36, 
vanliga i 1300-talets litterära språk i lägre dialog. Det b ör här observeras att 
presensformen ofta förekommer i kombination med pl ural t s ubjekt (t ex h os Blanche). 
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412. Linder, s 124 punkt 4, nämner att det i landskapsmål och även i skriftspråk 
(särskilt vers) förekommer att verb flyttas från första till andra konjuga-
tionen. Han menar att detta b ör hållas "inom tillbörliga gränser". Om dessa 
formers förekomst i 1300-talets dikt se Berg, s 76. Jfr också Wessén 1953, s 207 
ff och Bergman, s 11. Den senare uppger att dessa verbformer är "fullt kuranta" 
i Stockholms talspråk. Om verbformen hos Gyllenborg se G Widmark 1970, s 11 ff. 

113. Jfr Cederschiöld, s 235 och Engdahl, s 136. R v Kr aemer (1853) , s 102, menar 
att man säger böjs men skriver böjes. Om utvecklingen av verbformen se Ståhle 
1963, s 320 och Engdahl, s 132 ff. 

114. I samband med verb men även vid andra ordklasser används i den tryckta texten 
ofta apostroftecken, när det är fråga om kontraherade former. Apostrof markerar 
att en bokstav "fattas" i skriften , varför detta tecken också kallas "uteslut
ningstecken". Linder, s 32 ff, rekommenderar apostrof "vid mera ovanliga ute
slutningar af bokstäver och stafvelser samt i några fall fö r undvikande af för-
vexl ing, t ex sa1, sà'nt, re'n ... I sådana ord so m ta (taga), tar (tager) 
tarfvas intet uteslutningstecken." I MO I : s manuskript används inte apostrof. 
När sådana tecken återfinns i den tryckta texten är de sannolikt ditsatta av 
sättaren: sta'n, sà'nt och ta1, för att bara nämna några. För mig framstår detta 
skrivtecken som en sorts ursäkt för former som in te är skriftspråkliga. MO II 
har också apostrofer men betydligt färre än MO I, vilket beror på att antalet 
kortformer där är mycket mindre. Också här och var i MO I II k an man se kortformer 
med apostrof, t ex me1n i vers. 

115. Utom de adverb som redovisas i detta avsnitt förekommer också växling av 
litet/lite och strax/straxt. Av utrymmesskäl avstår jag från att kommentera 
också dem. De beter sig dock på samma sätt som övriga adverb men är mindre 
frekventa i texten. 

116. Växling mellan lång- och kortform av detta adverb behandlas av Engdahl, s 134. 
I Strindbergs Brev I förekommer 1 ångformen 71 ggr och kortformen 52 ggr. 

117. Om Strindbergs bruk av adver ben upp/opp och ned/ner och av ledningar till dessa 
se Kinnander, s 66. 

118. Om kortformerna i vers se Berg, s 29, Ståhle 1975, s I8I och i prosa Janzén, s 86. 

119. Jfr också Cederschiöld, s 123 not. 

120. Linder, s 121, menar att kortformerna av detta pronomen "tillhöra landskaps
målen". 

121. Strindberg använder i sina kungadramer från sekelskiftet i mycket större ut
sträckning enklitiska pronomen. Janzén, s 86, påpekar att sådana pronomen an
vänds i den lägre romandialogen på l8 00-talet. Cederschiöld, s 278, säger att 
"vi bru ka ännu i vårt hvardagliga umgängesspråk dessa tillägg". Han tillägger 
att dessa enklitika genom skriftspråkets inverkan "så mycket sjunkit i socialt 
anseende, att de äfven i tal bet raktas som slarfviga och af många undvikas". 
Detta beklagar Cederschiöld, eftersom formerna är "korta och bekväma". -
Jfr också Wessén 1953, s 187 ff. Om enklitika hos Gyllenborg se G Widmark 1970, 
s 27 ff. 

122. Utförliga tabeller över fundament, som visar både fundamentslängd och satsdels-
fördelning, redovisas i Wieselgren, s 108 ff och M Westman 1974, s 154 ff. Också 
G Pettersson behandlar fundament, s 62 ff. Jfr också Cassirer 1970, s 133 ff (om 
Hj Söderberg). Om inversion hos S Lagerlöf har Gull berg 1948, s 51 och 60, gjort 
îakttagelser. 

123. Om negationen som fundament i talspråk se Holm I967, s 21. 

124. Jfr Wieselgren, s 178 ff, om Adverbialens placering i satsen, där det också på 
pekas att medial pl acering av adverbial är ett skriftspråkligt stelt drag. Gu 11-
berg 1948, s 51, har i omarbetningar av S Lagerlöfs Gösta Berlings saga funnit 
ändringar i adverbialets placering. Om ändringar hos Almqvist, se Nihlén, s 114 
ff. Gullberg 1939, s 287 ff, behandlar adverbialets placering hos P Hallström. 

125. Berg, s 306, menar dock att denna frågeordföljd inte är så ovanlig i talspråket. 
Här kan också nämnas att MO I på ett ställe har huvudsatsordföljd i en att-sats 
(9:5). Denna ordföljd är ändrad i MO I I (163:13). Den är enligt Linder, s 205 
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punkt 17, felaktig. En annan talspråklig ordföljd är hustru min i MO I (51:26). 
"Jag skall h älsa dig från din far (MO I, 93:27) har i den tidigare nämnda band
inspelningen av en MO I-förestäl1ning ändrats till far din. Denna ordföljd före
kommer också 2 ggr i Björnson-övers och 7 ggr i Blanches folkliga dialog. Berg, 
s 193, uppger att den påträffas i l800-talets lyrik. 

126. Ståhle 1975, s 52, nämner följande om knitteln i krönikorna: "Knittelns^enkla 
byggnad inn ebar också stor rörelsefrihet för ordföljden, som lätt kan hållas 
ledig och naturlig etc" Versformen kan alltså ha bidragit till Strindbergs 
naturliga ordföljd. Ollén 19^1, s 100, påpekar dock att Strindberg i sin lyrik 
har en i jämförelse med sina äldre föregångare mycket mer naturlig ordföljd. 
Det kan här också påpekas att ordföljdstypen gàngave grå med efterställt attri
but, som enligt Wessén 1965, s 115, är vanlig i knitteldikten, är ytterst säll
synt i de verstexter som ingår i undersökningen. 

127. Ollén 1941, s 99 ff, har observerat "en stor mängd inv ersioner" i Strindbergs 
lyrik. Märk dock att exemplet "nu de få blodad tand" inte är inversion i veder
tagen mening. Denna ordföljdstyp har redovisats av Berg, s 27^ och 31^, och av 
Fries I968, som bl a har påvisat att signaturpoeterna gärna nyttjade sådan typ 
av ordföljd. 

128. Jfr not 126. Att Strindberg i motsats till si na kolleger har få belägg får 
förmodligen tillskrivas knitteln. 

129. O rdföljden i versdialogen vore värd en specialundersökning som jämförelse med 
den ordföljd som Berg redovisar för den samtida lyriken. 

130. Jfr också Cederschiöld, s 311 ff och Wessén 1953, s 176. Wieseigren, s 187 ff, 
lämnar uppgifter om genitivfrekvens i 1800-talets romanspråk. En utförlig 
exposé över genitiven i svensk vers ges av Helén, s 209 ff. Om genitiv hos P 
Hallström se Gull berg 1939, s 373 ff. M Westman, s 77 ff, lämnar uppgifter om 
genitiv i modern bruksprosa. 

131. En specialundersökning av genitiven i talspråk har gjorts av B Aronson. 

132. Om passiv se Wessén 1958, s 226 ff och Berg, s 167 (omskrivning av passiv i vers). 

133. Det hade i och för sig varit önskvärt att också undersöka konstruktioner som om
skriver passiv.På grund av att omskrivningsmöjligheterna är många (med b l a aktiv 
form som alternativ) och därtill int e alltid semantiskt likvärdiga har jag funnit 
en sådan undersökning för omfattande för att ingå i detta avsnitt. Om omskrivning 
av passiv jfr E Björnström. 

13^- Om konjunktiv jfr också Wessén 1958, s 220 ff. 

135. Jfr Ståhle 1963, s 311 ff. Om kongruensregeln hos Almqvist se Ljunggren, s^32 ff. 
Janzén, s 86, uppger om 1800-talets romandialog att "kongruensregeln uppehälles 
i mera vårdat samtal, men uppges rätt ofta i vardagsspråk". Jfr också Wessén 
1953, s 215 ff och Engdahl, s 131 och 173 ff. 

136. Liknande iakttagelser finner man hos Janzén (passim). 

137. En företeelse som är besläktad med predikatskongruens är den s.k. constructio 
ad sensum, där subjektet är ett kollektivt substantiv men har predikat i plu
ralis. Hos Strindberg finner man på flera ställen exempel pa detta, t ex scen
anvisningens "folket peka finger". Jag avstår dock från att närmare redovisa 
denna företeelse. 

138. Jfr Holm 1951 och i9 60 och Wessén 1953, s 209- Wieseigren, s 176, behandlar 
hjälpverbet och finner att författarna inte visar tendens att sätta ut detta 
i bisats. Om ändringar hos Dalin se R Wikander, s 97 och om förekomsten i 
Gyllenborgs komedi se G Widmark, s 67. Uppgifter om Hj Söderbergs bruk av 
hjälpverbet finns både hos Kjellberg, s 21, och hos Cassirer 1970, s 136. 
Lagerlöfs praxis se Holm 1967, s 159, och Gullberg 19^3, s 62. 

139. Jag har under en längre tid i akttagit att inte ens författare från 1900-
talet, som i övrigt bemödat sig om en talspråklig dialog, tycks ha varit 
uppmärksamma på hjälpverbets stilistiska funktion. 
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1J»0. Jfr Kinnander, s 58, Ollén 19^1, s 100, och Lindstedt 1929, s k]. Om upplösta 
verbsammansättningar hos S Lagerlöf se Gull berg 1 9^8, s 62. Att verstext av 
metriska skäl gärna upplöser verbsammansättningar intygas av Berg, s 133 ff, 
och av Mjöberg, s 216 ff. Ljunggren, s 31 ff, har iakttagit att Almqvist inte 
undviker verbsammansättningar. Om praxis i tidningsspråk under senare hälften 
av 1800-talet se Danel1, s kh ff. 

\k\. Om dubbelt satsled i Strindbergs lyrik se Ollén 19^1, s 98. Lindstedt 1922, 
s 57 ff, har funnit många exempel på denna språkliga företeelse hos S Lager
löf. I detta sammanhang vill ja g också nämna att Strindberg ib land också 
dubblerar predikatet på talspråkligt sätt: gått och sagt sanningen. MO har 
13 exempel på detta uttryckssätt. I övrigt har jag bara funnit exempel i 
Hedbergs komedi. 

1^2. Om subjektslös mening se Holm 1967, s 251 (om P Lagerkvist) och Gullberg 
1939 (om P Hallström). 

1^3. Jfr diskussionen om skillnaden huvudsats-bisats i 3-2.1. Cederschiöld, s 
265, nämner utelämnandet av att som talspråkligt: "Han sa1, han va1 sjuk." 
Sådana uttryck är enligt Cederschiöld knappast tillåtna i normalprosan. 
Berg, s 146 ff, och Mjöberg, s 203 ff, uppger att utelämnandet av dessa 
två konjunktioner i början av bisats inte är ovanliga i verstext. Se också 
Lundin om infinitivmärket i nusvenskan. Gullberg 1939, s 172, har funnit 
detta drag också hos P Hallström. Om detta drag i talspråk, se Teleman 1967, 
s 169 ff. 
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1846 
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Stockholm 
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1876 
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Stockholm 

Börjesson, J., 
1856 

Solen sjunker. 
Stockholm 

Hedberg, F., 
1863 
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Stockholm 

Hedberg, F., 
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Stockholm 
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Stockholm 
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Stockholm 

Shakespeare, W., 
1861-1879 
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Stockholm 
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Talsyntax: Intervjuer, Borås 
(årtal eg angivet) 
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135^ 
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Stockholm 

Se närmare 2.1 Materialbeskrvoningy s 12 ff 
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1964 

Texten till S trindbergs Samlade skrifter. 
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Beskow, B. von, 
1861 

Torkel Kn utsson. 
Stockholm 
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Björck, S 
1964 

I marginalen till Hemsöborna. 
I: Strindbergs språk och stil, Falköping. 

Björck, S., 
1955 

Romanens formvärld. 
Lund 

Björkman, G. , 
1937 

Eufemi smen. 
Västerv i k 

Björnström, E., 
1904 

Om några olika sätt att uttrycka passiv 
betydelse i nusvenskan. 
I: Språk och stil, Uppsala, s 198 ff. 

Boethius, U. , 
1969 

Strindberg och kvinnofrågan. 
Halmstad 

Brandeli, G., 
1964 

Strindbergs monologer. 
I: Strindbergs språk och stil, Falköping. 

Bulman, J., 
1933 

Strindberg and Shakespeare. Shakespeares 
influence on Strindberg's historical drama. 
London 

Börjesson, J., 
1846 

Erik den fjortonde. 
Stockholm 

Cass i rer, P., 
1970 

Deskriptiv sti1istik. 
Stockholm 

Cass i rer, P., 
1970 

Stilen i Hjalmar Söderbergs "Historietter". 
Göteborg 

Cederschiöld, G., 
1897 

Om svenskan som skriftspråk. 
Göteborg 

Danel1 , J. , 
1973 

Konservativ och liberal S tockholmspress I. 
Uppsal a 

Da 1 i n, A. F. , 
1850-1855 

Ordbok öfver svenska språket. 
Stockholm 

Daniel son, S., 
1975 

Läroboksspråk. 
Sundsval 1 

Dietrichson, L., 
1874 

Karl Folkunge. 
Stockholm 

Engdahl, S., 
1962 

Studier i nusvensk sakprosa. 
Uppsala 



IS.4 

Enkvist, N.E., 
197^ 

St i 1forskning och stilteori. 
Lund 

Eterspråk 1 och 2 
1973 och 197^ 

(Lundastudier i nordisk språkvetenskap.i 
Ser. D. Meddelanden. Nr 6 och 7. (stenc) 

Evers, E., 
1882 

Gustaf Banér. 
Stockholm 

Forsström, A., 
1951 

Ska, skal 1, skola. 
I: Modersmålslärarnas förenings 
årsskrift, s 136 ff 

Franzén, B. - Nilsson, L., 
197^ 

Fundamentfältet i informellt talspråk. 
Rapport nr 35 från Forskningskommittén 
i Uppsala för modern svenska, (stenc) 

Fries, S., 
1971 

Linnés resedagböcker. 
I: Fries, S. (utg.), Linnés språk och 
stil, Vänersborg, s 111 ff 

Fries, S., 
1968 

Så jag målar ... Rak ordföljd i stället 
för omvänd i svensk vers. 
I: Nysvenska studier, s 28 ff 

Grahn, L., 
1963 

Ledare och reportage. 
I: Nysvenska studier, s 119 ff 

Gullberg, H., 
1939 

Berättarkonst och stil i Per Hallströms 
prosa. 
Göteborg 

Gul 1 berg, H., 
19^8 

Stil- och manuskriptstudier till Gösta 
Beri ings saga. 
Göteborg 

Hagsten, A., 
1951 

Den unge Strindberg, 1-2. 
Stockholm 

Hagström, B., 
1973 

Studentsvenska I och I I. 
I: Svenskläraren 5 och 6 

Hallberg, P., 
1966 

Statistik i den litterära analysens 
tjänst. 
I: Litteraturvetenskap. Nya mål och me
toder, Stockholm, s 9 ff 

Haskå, I., 
1975 

Reklamsvenska. 
Några kommentarer till av handling. 
I: Nysvenska studier, s 18 ff 
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Hedberg, F., 
1865 

Bröl löpet på Ulfåsa. 
Stockholm 

Hedberg, F., 
1868 

Wasa-arfvet. 
Stockholm 

Hedval 1, Y., 
1923 

Strindberg på Stockholmsscenen 1 870-1922. 
Stockholm 

Helén, G., 
19^6 

Birger Sjöbergs Kriser och kransar i 
stilhistorisk belysning. 
Stockholm 

Hesselman, B. - Lamm, M., 
1910-1919 

Then swänska Argus (utg. och komm.). 
SVENSKA FÖRFATTARE utgivna av Vitterhets
samfundet I . 

Heuman, B., 
I960 

Tendenser till fastare meningsbyggnad i 
prosatexter från svensk stormaktstid. 
Uppsala 

Hi 1 Iman, R. 
1962 

Gustaviansk retorik. 
Stockholm 

Hillman, R. 
197^ 

Johan Henrik Kellgren och det samtida 
teateruttalet. 
I: Nysvenska studier, s 63 ff 

Holm, G., 
1967 

Epoker och prosastilar. 
Lund 

Holm, G., 
I960 

Hjälpverbet ha i bildat talspråk. 
I: Nysvenska studier, s 83 ff 

Holm, G., 
1967 

Om s-passivum i svenskt talspråk. 
I: Svenskt talspråk, Uppsala, s 204 ff. 

Holm, G., 
1951 

Om utelämnandet av hjälpverbet hava Î 
bi sats. 
I: Nysvenska studier, s 87 ff 

Hylén, J., 
1910 

Personligt pronomen i tilltal. 
I: Språk och stil, s 71 ff. 

Janzén, A., 
19^6 

Emilie Flygare-Carlén. En studie i 
lOOO-talets romandialog. 
Göteborg 

Johannesson, F. 
1918-1919 

De med postposition sammansatta pro-
nominella adverben i modern svensk 
1 i tteraturprosa. 
I: Språk och stil, s 183 ff. 
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Josephson, L., 
1864 

Fol kungalek. 
Stockholm 

Jörgensen, H., 
1973-197^ 

Eterspråkets grammatik 1 och 2. 
I: Eterspråk 1 och 2. Lundastudier i 
nordisk språkvetenskap, Ser. D. Hed
del anden. Nr. 6. och 7. 

Kinnander, B., 
1964 

Ordstudier i Strindbergs prosa. 
I: Strindbergs språk och stil, Falköping. 

Kj e 11 be rg, L., 
1937 

Stildrag i Hjalmar Söderbergs "För
villelser" och "Martin Bircks ungdom" 
Uppsala 

Kraemer, R. von, 
1958 

Om språkfrågan. 
Stockholm 

Kärnell, K.-Å., 
1951 

Strindbergs Från Fjärd ingen och Svart
bäcken . 
I: Nysvenska studier, s 116 ff. 

Lamm, M., 
1924-1926 

Strindbergs dramer I och II. 
Stockholm 

Lidén A. , 
1926 

Den norska strömningen i svensk littera
tur under 1800-talet. 
Uppsa 1 a 

Lindberg, E., 
1973 

Studentsvenska. 
Stockholm 

Lindberg, P., 
1915 

Tillkomsten av Strindbergs "Mäster Olof" 
jämte en undersökning av de två första 
texterna. 
Stockholm 

Linder, N., 
1884 

Om tilltalsord i svenska språket. 
Stockholm 

Linder, N., 
1886 

Regler och råd angående svenska språkets 
behandling i tal oc h skrift. 
Stockholm 

Lindstedt, T., 
I929 

Anteckningar om Strindbergs som korrektur-
1äsare. 
I: Nysvenska studier, s 30 ff 

Lindstedt, T., 
1951 

Meningsbyggnaden i Lehnbergs äreminnen. 
I: Nysvenska studier, s 1 ff 
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Lindstedt, T., 
1922 

Studier över stilen i Gösta Berlings saga. 
I: Nysvenska studier, s 31 ff 

Lindstedt, T., 
I927 

Tendenser i nusvensk meningsbildning. 
I: Nysvenska studier, s 1 ff. 

Lindström, E., 
1921 

Strindbergs "Mäster Olof"-dramer. 
Lund 

Lindström, G., 
1964 

Dialog och bildspråk i Strindbergs 
kammarspel. 
I: Strindbergs språk och stil, Falköping. 

Lindström, G., 
1968 

Strindberg om drama och teater. 
Stockholm 

Ljungggren, K.G., 
19^1 

Några språkdrag och stildrag hos C J L 
Almqvi st. 
I: Vetenskapssocietetens i Lund årsbok. 

Loman, B., 
1972 

Om talspråkets varianter. 
I: Loman, B., (utg.) Språk och samhälle I , 
Lund 

Loman, B., - Jörgensen, N. 
1971 

Manual för analys och beskrivning av 
makrosyntagmer. 
Lund 

Lundeval 1, K.-E., 
1953 

Från åttital ti ll n ittital. 
Stockholm 

Lund in, E., 
I92O-I92I 

Behandlingen av infinitivmärket 'att' 
i nusvenskan. 
I: Språk och stil, s 11 ff. 

Lundmark, K., 
1941 

Strindbergs "Hemsöborna", dess till
komst och förhistoria. 
I: Edda, Oslo, s 81 ff 

Mjöberg, J., 
I9OI-I9O2 

Uttrycksfullhet och ordknapphet i 
det poetiska språket. 
I: Språk och stil, s 193 ff 

Modéer, I., 
1954 

Om talspråksdrag och skriftspråks
tradition i Fredmans epistlar. 
I : Nysvenska studier, s 1 ff. 
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Moide, B., 
1966 

Tidningarnas och bokförlagens diri
gering av språket. 
I: Språkvård, 1966:2 

Nihlén, N., 
1935 

Stilistiska ändringar i Amor i na. 
I: Svensk stil, Uppsala, s 111 ff. 

Nordensvan, G., 
1910 

Svensk teater och svenska skådespelare 
från Gustav il l t ill vå ra dagar, del II. 
Stockholm 

Qllén, G., 
19^1 

Strindbergs 1900-talslyrik. 
Stockholm 

Pettersson, G., 
197** 

Reklamspråk. 
Lund 

Pettersson, G., "Manual för analys och beskrivning av 
makrosyntagmer" av B. Loman och N. Jör-
gensen. Recension. 
I: Fyra talspråksstudier. Lundastudier 
i nordisk språkvetenskap. Ser.D.Medde
landen. Nr. 2 (stenc) 

Rinman, S., 
1957 

Strindberg . 
I: Ny illustrerad svensk litteratur
historia. k. 
Stockholm 

Rydell, G., 
1928 

Adertonhundratalets historiska skåde
spel i Sverige för Strindberg. 
Stockholm 

Rydh, H., 
1915 

De historiska källorna till Strind
bergs "Mäster Olof". 
Stockholm 

Rydqvist, J.E., 
1357 

Svenska språkets lagar, II. 
Stockholm 

Schuck, H., 
1939 

Svenska Akademiens historia, 7« 
Stockholm 

Seip, D.A., 
1916 

Stilen i Björnsons Bondefortel1 inger. 
I: Edda, s 9 ff. 

Sjöstedt, N.Å., 
1950 

Stfren Kierkegaard och svensk litteratur. 
Göteborg 
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^kautrup, P., 
1953 

Det danske sprogs historié, III. 
Ktfbenhavn 

Smedmark, C.R., 
1952 

Mäster Olof och Röda rummet. 
Stockholm 

Strindberg, A., 
19^8 och 1950 

Brev I och I I. 
Stockholm 

Strindberg, A., 
1912-1920 

Samlade skrifter, 1-55. 
Utg. av J L andquist, Stockholm 

Ståhle, C.I., 
1968 

Några drag i svenska språkets för
ändringar under 1900-talet. 
I: Nyöversättning av Nya testamentet, 
SOU 1968:65, s 305 ff, Stockholm 

Ståhle, C.I., 
1975 

Vers och språk i Vasatidens och stor
maktstidens svenska diktning. 
Stockholm 

Svanberg, N., 
196^ 

Ur Strindbergs prosautveckling. 
I: Strindbergs språk och stil, Falköping 

Svanberg, N., 
1954 

Svensk sti1istik. 
Vänersborg 

Svensk uppslagsbok, 2:a uppl 
1953 Malmö 

Svenska akademiens ordbok (SAOB) 

Tegnér, E., 
1962 (nytryck) 

Om genus i svenskan 
Stockholm 

Tegnér, E., 
I922 

Ur språkens värld. 
Stockholm 

Teleman, U., 
1967 

Bisatser i talad svenska. 
I: Holm, G., (utg), Svenskt talspråk, 
Uppsala, s I60 ff 

Teleman, U., 
197* 

Manual för grammatisk beskrivning av 
talad och skriven svenska. 
Lund 
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Teleman, U. - Wieseigren, A.M., 
1970 

ABC i st î1 i st i k. 
Lund 

Thaven i us, J., 
1966 

Kvantitativa metoder i Stilistiken. 
I: Litteraturvetenskap. Nya mål och 
metoder., Stockholm. 

Thorell, 0., 
1973 

Svensk grammatik. 
Stockholm 

Wecksell. J.J., 
1863 

Daniel H jort. 
Helsingfors 

Vellander, E., 
1939 och 1973 

Riktig svenska. 
Stockholm 

Wessén, E., 
1958 

Svensk språkhistoria I . 
Lund 

Wessén, E., 
1965 

Svensk språkhistoria II I. 
Lund 

Westman, M., 
1974 

Bruksprosa . 
Stockholm 

Widmark, G., 
1970 

Stildifferentiering i Gyllenborgs 
komedi Swenska sprMtthöken. 
I: Nysvenska studier, s 58 ff 

Widmark, G., 
1972 

Om uttal och uttalsnormering. 
Lund 

Wieselgren, A.M., 
1971 

Car 1-Johans-tidens prosa. 
Lund 

Wikander, R., 
1924 

Studier över språk och stil i Dal ins 
Argus, grundad på en jämförelse mellan 
de två första upplagorna. 
Uppsala 

Wingren, G., Svensk dramatisk litteratur under 
'914 åren 1840-1913- Bi bliografi sk för-

teckn i ng. 
Uppsa 1 a. 
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