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”Din uppgift blir att skriva 2-3 sidor där du 1) utnyttjar dramatemats kurslitteratur för att sätta in 
Swenska Sprätthöken och I telefon i deras teaterhistoriska kontext, 2) tar upp ett par olika språkdrag
ur de nämnda dramerna som kan kasta ljus över samtidsspråket, personteckningen eller något annat 
intressant.”

Swenska sprätthöken (1737) av Carl Gyllenborg och I telefon (1887) av Victoria Benedictsson i 
deras teaterhistoriska kontext

Siv Strömqvist skriver att under 1700-talet väcktes ett nytt intresse för drama i Sverige. Det var 
också först då som svensk dramatik började skrivas och framföras i större utsträckning. Tidigare 
hade det också framförts skådespel, men inte i samma form och inte i samma omfattning. Bland den
äldre dramatiken i Sverige fanns bland annat medeltidens mysterie- och mirakelspel, och 
skoldramerna under 1500-talet och 1600-talet som hade ett didaktiskt syfte om att lära ut bibelns 
budskap.1

När det svenska dramat fick ett uppvaknande under 1700-talet, var det i första hand inspirerat av 
fransk-klassicismens drama. Och fransk-klassicismens drama var i sin tur inspirerat av antikens 
drama. Något som kännetecknade dessa dramer var bland annat, tidens, rummets och handlingens 
enhet. Rummets enhet innebar att dramats alla akter skulle utspelas inom samma plats. Tidens enhet
innebar att det skulle inte passera mer än ett dygn mellan dramats inledning och dramats avslut. 
Handlingens enhet innebar att dramat skulle följa en röd tråd kring en huvudhandling. Det skulle 
inte innefatta sidospår som inte för denna huvudhandling framåt.2 En pjäs som kom att få stort 
inflytande under denna period var Magnus Lagerströms översättning av franske dramatikern 
Moliéres Tartuffe 1730. Moliere blev känd för sina karaktärskomedier, komiska dramer som 
kretsade kring en person med ett visst karaktärsdrag. Dramat Tartuffe är inom denna genre, där 
handlingen kretsar kring en hycklare.3 Sju år efter premiären av Tartuffe, 1737, framfördes för första
gången Carl Gyllenborgs komedi Swenska sprätthöken. Detta dramat var då det första som skrivits 
på svenska som framfördes på Kongl. Swenska theatern i Stockholm.4 

Swenska sprätthöken handlar om en Greve Hurtig som kommit åter till Sverige efter en vistelse i 
Frankrike, där han lärt sig nya vanor och sätt att bete sig. Baron Stadig kritiserar Hurtig för Hurtigs 
ytlighet, och att Hurtig övergett de svenska idealen till förmån för det franska. Både Stadig och 
Hurtig har fattat tycker för samma kvinna, Lotta Enterfeldt. Lotta intresserar sig först för Hurtig, 
men finner efter ett tag Stadig mer intressant, och bildar ett par med honom. Hurtig fattar istället 
tycke för Sofia Gladlynt, och de två kan bilda ett par, men först efter att Hurtig blivit övertygad om 
att tona ner sitt ytliga vurmande för det franska.5

Swenska sprätthöken kan beskrivas som ett drama inom karaktärskomedins genre. Här drivs det 
med den ytliga anpassningen till det franska som var modernt under tiden. Greve Hurtig är en 
person som vurmar för allt som är franskt och blandar sitt språk med franska fraser. Hans 

1 Strömqvist 13-15
2 Se exempelvis Widmark s. 39-40
3 Ibid. 15-16
4 Gyllenborg, s. 3. 
5 Ibid., s. 1-20, också sammanfattat av Widmark s. 39
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antagonist, Baron Stadig, förespråkar istället det traditionella svenska. Greve Hurtig framställs som 
löjlig, och han får inte erkännande förrän han slutar vurma för det franska. Liksom Widmark 
påpekar, anpassade sig Gyllenborg i stora drag efter reglerna om tiden, rummet och handlingens 
enheter i linje med fransk-klassicismens ideal som låg i tiden.6

När I telefon hade premiär 1887 befann sig den svenska teaterhistorien i annan epok. Under stor del 
av 1800-talet hade svenska teaterscenen dominerats av ”stereotypa komedier och sentimentala 
melodramer”,7 men efter 1875 kom det att förändras till mer betoning på realism, idédebatt och 
samtidskritik. 1880-talet har beskrivits som ett realismens årtionde i svensk litteratur, och det gäller 
också för dramat. Något som kännetecknade denna period var att det var många kvinnliga författare 
som skrev, och att kvinnofrågor lyftes fram. Bland annat fanns det på agendan om kvinnans rätt till 
lika villkor, ekonomiskt, juridiskt, socialt och sexuellt.8

Benedictssons drama I telefon: Bagatell i 1 akt inleds med att en 17-årig flicka, Siri, pratar i telefon 
med någon som hon tror är hennes vän Karl, men istället är det Birger, fästman till hennes kusin 
Ida, som falskt utger sig för att vara Karl. I telefonen berättar bland annat Siri om att Ida egentligen 
är mer intresserad av en annan man än Birger. Senare under kvällen kommer Birger och hälsar på 
Siri, fortfarande utan att Siri vet om att de har pratat i telefon med varandra tidigare under dagen. 
De två har ett förtroligt samtal och fattar tycke för varandra. Slutligen avslöjar Birger att det var han
som pratat i telefon med Siri tidigare under dagen. När Birger träffar Ida återlämnar han sin 
förlovningsring till henne, vilket markerar att detta förhållandet är över. Dramat avslutas med dialog
mellan Birger och Siri, där de pratar om drömmar om att resa till Italien.9

I telefon är en komedi, och idédebatten som kännetecknade tiden är inte särskilt starkt framträdande.
Det realistiska momentet kan dock noteras då handlingen kretsar kring telefonen, som under denna 
tid var en teknisk nymodighet. Man kan se det som att dramat belyser vad för nya möjligheter och 
problem telefonen som medium kan skapa, då denna typ av förväxling som dramat kretsar kring 
inte hade varit möjlig om det inte var just för telefonen. Telefonens uppfinning gav också möjlighet 
att experimentera med dramats utformning, med framförd dialog, där man bara hör ena personens 
talan. Även om det inte diskuteras kvinnofrågor kan det noteras att Siri i detta drama har en aktiv 
roll, och för handlingen framåt på ett sätt som nog inte var lika vanligt bland kvinnor i tidigare 
dramer. Siri och Birger förefaller ha en ganska jämställd relation.

Språkdrag ur de dessa dramer som kan kasta ljus över samtidsspråket och personteckningen

Dramadialog kan vara intressant för att förstå hur folk pratade med varandra under den tid och plats 
där dramat utspelar sig. Speciellt kan det vara intressant då det är från en tid då det är brist på annan
dokumentation, till exempel innan inspelningsutrustning hade uppfunnits. Swänska sprätthöken 
skrevs långt innan det var möjligt att göra ljudinspelningar, och I telefon skrevs under en period då 
det först började bli möjligt.

Ingen av dessa dramadialoger tolkar jag som helt realistiska, och som ofta påpekats är det inte heller
syftet med dramadialog att återge tal exakt som i verkligheten. Men utan tvekan finns det realistiska
drag i dramerna, och de gör båda anspråk på att skildra sin samtid. Widmark tar upp exempel på vad
man faktiskt kan lära sig om samtidsspråket i dramadialog. Bland annat kan det belysa hur personer 
tilltalar varandra, och hur artighetsfraser utbyttes. I Swenska sprätthöken kan det till exempel 

6 Widmark, s. 39-40. Det kan tyckas motsägelsefullt att om Gyllenborg ville kritisera det franska inflytandet, borde 
han inte skriva ett drama efter typisk fransk-klassicistisk modell.

7 Strömqvist, s. 25
8 Ibid., s. 25-26
9 Benedictsson, s. 1-24
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noteras att Lotta tilltalar sin far med ”ni”/”I” medan fadern tilltalar Lotta med ”du”. När Lotta och 
Sofia pratar med varandra så duar de varandra, men i adelsherrarnas sällskap så niar de istället 
varandra. Det visar hur olika språkkonventioner kunde användas i olika sammanhang.10

Det finns dokumenterat att det gjordes skillnad mellan olika talstilar, offentligt tal och privat tal, i 
Sverige. Det privata talet kunde också variera kraftigt beroende på umgängeskrets. Det ”gemena 
talet” kännetecknade umgängessamtal mellan bildade människor, och ”gemene mans tal” var 
dialektalt språk som ofta pratades ute på landet.11 I Swänska sprätthöken går det också notera hur 
olika talstilar blandas. Adelsherrarna Stadig och Hurtig använder ett högtravande språk när de talar 
med varandra. Trots att de grälar med varandra, undviker de grova ord, och de blandar 
förolämpningar med artighetsfraser. Till exempel då Stadig kritiserar det sätt Hurtig hälsar honom 
med en kram, säger han:

Sachta sachta Grefwe, wi famtas och kyssas intet så häftigt har i Swerje som i Frankrike; men wi menat
1ikwä1 mycket uprichtigare, ja jag skall be Er min kiära Cousin, at när en annan gång Ni gör mig den 
ähran at hälsa pa mig, det må ei komma tillika Er i hufwudet at wilja a1de1es krysta anden ur mig, och 
at pudra ut synen på en, a 1a mode de Paris ma foi.12

Försiktiga uttryck som ”sakta” och ”intet så häftigt” används, och han kallar den andre för ”kiära”, 
men samtidigt är det en tydlig förolämpning med syrlig kommentar om att han inte vill bli kvävd 
och få synen utpudrad. När till exempel drängarna, eller karaktären Torbiörn Ränterik, som framstår
som mer obildad, är språket mer vulgärt och rättframt. Då bäddas inte kritik in i artighetsfraser på 
samma sätt, Torbiörn använder uttryck som ”lymmel”, ”slyngel” och ”ditt dumma fä du” om de han
talar till.13

I telefon är ju ett drama med betydligt senare tillkomstdatum, och därför faller det också naturligt att
samtalsspråket är modernare. Det oftast använda tilltalet i dramadialogen är ”du”, även bland 
dramats huvudpersoner som kommer från högreståndsfamiljer.14 Karl kallas vid ett tillfälle ledigt för
”Kalle” av Siri.15 Då Siri och Birger talar i telefonen med varandra, och Siri tror att det är Karl hon 
pratar med, så duar de varandra. När Siri och Birger däremot träffas på riktigt så niar de varandra. 
Detta kan beskrivas som ett mer formellt sammanhang, då det är två personer som hälsar på 
varandra som aldrig träffats förut (i alla fall är det vad Siri tror att de inte gjort). När Siri inser att 
det är Birger hon pratat i telefon förut blir hon upprörd över att han har duat henne tidigare.16

När Siri pratar med sin hushållerska, Nilla, så tilltalar de varandra i tredje person. Nilla säger vid 
upprepade tillfällen ”hon”, ”mitt lilla barn”  eller ”mitt gryn” om Siri, medan Siri bara säger ”Nilla”
till hushållerskan.17 Trots att de står nära varandra och tycks ha en förtrolig relation, markerar det ett
visst klassavstånd. Något annat som kan förefalla gammaldags för en nutida läsare är till exempel 
att Notarien tilltalas just bara efter sitt yrke ”Notarien” även i det privata sammanhanget.18

10 Widmark, s. 46-48
11 Ibid., s. 46
12 Gyllenborg, s. 4
13 Ibid., s. 13-14
14 Att de äger en telefoner 1887 eller tidigare och har en egen hushållerska indikerar att de är från högreståndsfamiljer. 

Att de umgås med Häradshövdingen är en annan indikation på detta.
15 Benedictsson, s. 5
16 Ibid., s. 20
17 Ibid., s. 4-5
18 Ibid., s. 4

3



Referenser

Benedictsson, I telefon, pdf-fil studentportalen.

Gyllenborg, Swenska sprätthöken, pdf-fil studentportalen.

Strömqvist, Siw. (2003). Svensk dramatik på svenska scener under tre hundra år. s. 12- 36. I Siw 
Strömqvist (red.), Svenska på scen. Hallgren & Fallgren: Uppsala

Widmark, Gun. (2003). Swenska sprätthöken som samtidsdrama. s. 37-58. I Siw Strömqvist (red.), 
Svenska på scen. Hallgren & Fallgren: Uppsala

4


