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Sammandrag    

I denna uppsats undersöks hur Catherines och Heathcliffs sätt att tala överförs från engelska till 

svenska i tre översättningar av Emily Brontës Wuthering Heights. Uppsatsen börjar med att 

verket och karaktärerna presenteras. Därefter följer en redogörelse för de svenska 

översättningarna samt en presentation av urvalet och urvalsgrunderna för dessa. Efter detta 

presenteras utdragen från Wuthering Heights som består av nyckelscener från romanen 

innehållande dialog från Catherine och Heathcliff. Efter ett avsnitt om stil i översättning och en 

genomgång av de stildrag som kommer att undersökas i studien följer analysen. I en kvantitativ 

analys undersöks hur tre stildrag överförts till de svenska översättningarna: ordmängd, 

interpunktion samt upprepning. Störst fokus ligger på stildraget upprepning som delas in i två 

underkategorier. Efter den kvantitativa analysen följer en näranalys av representativa exempel 

från undersökningen där stildragen analyseras tillsammans med stilnivå, betydelse och effekt. 

Undersökningen visar att det finns skillnader i hur dialogstilen överförts i olika översättningar. 

Vidare finns det tendenser till att Heathcliffs dialogstil bevaras i något större utsträckning än 

Catherines. Näranalysen visar att det är möjligt att se att en förändrad dialogstil ger en effekt 

på hur karaktärerna framställs i översättningarna. 
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Swedish Translations of Emily Brontë’s Wuthering Heights 
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1 Inledning 

När Wuthering Heights kom ut 1847 var den kontroversiell och banbrytande, inte minst tack 

vare bokens centrala kärlekspar Catherine och Heathcliff med sin stormiga romans och sina 

häftiga personligheter. Karaktärernas kärlek och temperament speglas i det språk de använder. 

Därför vill jag undersöka hur Catherines och Heathcliffs sätt att tala, deras dialogstil, har 

överförts från engelska till svenska. Sedan Wuthering Heights släpptes har den översatts fem 

gånger till svenska. I denna undersökning vill jag söka svar på tre frågor.  

Den första frågan är: finns det skillnader mellan hur karaktärernas dialogstil överförs i olika 

översättningar? Genom att undersöka flera svenska översättningar av Wuthering Heights vill 

jag se om översättningarna har överfört karaktärernas dialogstil på olika sätt. Har stilistiska drag 

förändrats, förlorats eller bevarats olika mycket i olika översättningar? 

Den andra frågan jag vill undersöka är: bevaras Catherines och Heathcliffs dialogstil lika 

mycket i översättningarna? Trots att både Catherine och Heathcliff måste ses som 

huvudpersoner i boken hamnar ofta större fokus på Heathcliff än Catherine. Av samtidens 

recensioner kan man förstå att Heathcliff var en mycket kontroversiell karaktär, och i egenskap 

av den osympatiske antihjälten är han det än idag. Kan det vara så att Heathcliffs personlighet 

tar över och hans dialogstil överförs i större utsträckning än Catherines? 

Min tredje och sista fråga är: framställs karaktärerna annorlunda om deras dialogstil är 

förändrad i en översättning? När Catherines och Heathcliffs häftiga temperament syns i deras 

dialogstil, innebär det att en förändrad dialogstil ger effekter som kan få karaktärernas 

personligheter och humör att verka annorlunda i översättningarna än i originaltexten? 

För att undersöka dessa tre frågor har jag valt ut tre av de fem svenska översättningarna av 

Wuthering Heights och urskilt stildrag i karaktärernas dialogstil. Jag har sedan undersökt hur 

dessa stildrag överförts i de svenska översättningarna. 

 Denna uppsats börjar med bakgrundsinformation om Wuthering Heights och de svenska 

översättningarna. Sedan presenteras mitt materialurval och de stildrag jag har valt att 

undersöka. Efter det följer teoretiska genomgångar, metod och kvantitativa analyser av de olika 

stildragen samt en diskussion om de samlade resultaten. Efter denna diskussion följer en 

näranalys av fyra exempel ur materialet som visar hur olika stildrag samverkar och ger en viss 

effekt i källtexten och översättningarna. Uppsatsen avslutas med en kortare sammanfattning. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras information om Emily Brontë och Wuthering Heights, följt av en kort 

genomgång av handlingen i romanen Wuthering Heights. För att visa karaktärerna ur ett bredare 

perspektiv följer sedan ett avsnitt om olika tiders åsikter om Wuthering Heights och 

karaktärerna. Sist i kapitlet ges information om alla svenska översättningar samt vilka jag valt 

att undersöka och varför. 

 

2.1 Emily Brontë och Wuthering Heights 

Emily Brontës enda roman Wuthering Heights publicerades för första gången 1847, då under 

pseudonymen Ellis Bell. Emily Brontë föddes 1818 i Thornton, Yorkshire, England. 

Tillsammans med sina systrar Charlotte och Anne publicerade hon 1846 en volym dikter, 

Poems by Currer, Ellis and Acton Bell. I den fanns 21 av Emilys dikter. Endast två kopior av 

publikationen såldes. Ett år senare, 1847, antogs Emilys Wuthering Heights av ett förlag. Verket 

publicerades i en gemensam volym med Annes roman Agnes Grey. Ett år efter publiceringen 

av Wuthering Heights, 1848, dog Emily Brontë i tuberkulos (Tompkins 2017). 

Den första utgåvan av Wuthering Heights från 1847 var full av typografiska fel och 

inkonsekvent interpunktion till följd av bokens oprofessionella utgivare som knappt förde in 

några ändringar efter korrekturen (Dunn 2003: ix-x). Det finns inget originalmanuskript eller 

korrektur bevarat av Wuthering Heights och inte heller några dokument skrivna av Emily 

Brontë som rör romanen. Den tidigaste romanversion som finns att tillgå är således en utgåva 

från 1847 med fel och misstag (xi). Det har dock släppts flera moderna redigerade versioner av 

romanen. Jag kommer att använda den senaste versionen från Norton Critical Edition of 

Wuthering Heights, som ursprungligen är redigerad av William M. Sale och som sedan 

redigerats ytterligare av redaktören för Norton Critical Edition of Wuthering Heights, Richard 

J. Dunn (xii). Den senaste utgåvan från Norton-serien bedömer jag vara den mest 

genomarbetade versionen som har framställts med syftet att göra det saknade originalet rättvisa.  

 

2.2 Catherine och Heathcliff i Wuthering Heights 

Catherine och hennes bror Hindley växer upp i huset Wuthering Heights tillsammans med Ellen 

”Nelly” Dean (hädanefter Nelly), en flicka i syskonens ålder som senare blir tjänare i huset. En 

dag kommer Catherines och Hindleys far hem från en resa med en liten pojke han hittat på 
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gatan. Pojken heter Heathcliff och får växa upp tillsammans med barnen på Wuthering Heights. 

Catherine och Heathcliff, båda viljestarka och temperamentsfulla personligheter, blir 

oskiljaktiga lekkamrater. Fadern visar mer kärlek till Heathcliff än Hindley, vilket får Hindley 

att avsky adoptivsonen. När fadern dör ser Hindley till att Heathcliff tappar sin ställning som 

familjemedlem och får arbeta på gården som tjänare. 

Som tonåringar beger sig Catherine och Heathcliff en dag ut på heden för att titta på 

Thrushcross Grange, huset där den fina familjen Linton bor med barnen Edgar och Isabella. Väl 

där blir Catherine skadad och tvingas tillbringa några veckor hos familjen Linton. När hon 

kommer hem är hon förändrad. Den förut vilda Catherine har lagt sig till med överklassmanér 

och fattat tycke för den jämnåriga och belevade Edgar Linton.  

I ett samtal med Nelly berättar Catherine att Linton friat till henne och att hon tackat ja, trots 

att hon älskar Heathcliff. Det som får henne att välja Linton över Heathcliff är hans pengar. 

Hon ser pengarna som en möjlighet att hjälpa Heathcliff att ta sig ifrån sin ställning som tjänare. 

Heathcliff hör halva samtalet och att Catherine säger: ”It would degrade me to marry Heathcliff 

now” (Brontë 2003: 63). Han lämnar Wuthering Heights och kommer tillbaka tre år senare som 

en något mer förfinad, utbildad och förmögen man. Då har Catherine och Edgar gift sig.  

Heathcliff har kommit tillbaka med avsikten att hämnas på de personer som han upplever 

har gjort honom illa. Han försätter Hindley i en beroendeställning till honom, och när 

styvbrodern dör ärver Heathcliff Wuthering Heights. Han gifter sig med Isabella Linton, Edgars 

syster, och blir därför också en möjlig arvinge till Thrushcross Grange.  

Catherine föder Edgars barn, Catherine d.y., men dör kort efteråt. Isabella föder Heathcliffs 

barn, Linton, men flyr med sonen eftersom Heathcliff behandlar henne grymt. Flera år senare 

när Isabella dött och Linton flyttat till sin far träffas Catherines d.y. och Linton. Heathcliff 

tvingar dem att gifta sig så att han ska få ärva Thrushcross Grange när den sjuklige sonen dör. 

När väl Linton och Edgar Linton dött står Heathcliff som ensam ägare till Wuthering Heights 

och Thrushcross Grange. Catherine d.y. bor på Wuthering Heights och träffar där Hindleys son 

Hareton. De två är först kyliga mot varandra men blir så småningom vänner och till slut ett par. 

Heathcliff blir galen av längtan efter Catherine, som han aldrig glömt, och dör slutligen när all 

hämndlust och livskraft lämnat honom.  

 

2.3 Mottagande av Wuthering Heights och karaktärerna 

Idag ses Wuthering Heights som en klassiker. På The Guardians lista över de 100 bästa engelska 

romanerna någonsin hamnar Wuthering Heights på trettonde plats. Boken beskrivs som ett verk 
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vars ”inverkan på den engelska fantasin, och på efterkommande engelskspråkig fiktion, varit 

oändlig”1. Wuthering Heights bryter sig helt loss från dåtidens konventioner, ger romanformen 

ny potential och uppfinner den nästan på nytt (McCrum 2013). 

När Wuthering Heights först släpptes väckte den stor uppmärksamhet. För att ge en bild av 

hur kontroversiell boken och karaktärerna var återges här vad några recensenter tyckte. 

Recensionerna är hämtade från Norton Critical Edition of Wuthering Heights där de 

sammanställts av redaktören Richard J. Dunn (2003). 

En stor del av den kritik som riktades mot Wuthering Heights var moralisk: boken var 

alldeles för dyster och mörk (Dunn 2003:282, 283), händelseförloppet var orimligt destruktivt 

(281–282) och framför allt var karaktärerna osympatiska (281, 283). En recensent i Atlas 

skriver att det inte finns en enda karaktär i boken som inte är ”fullständigt förhatlig eller helt 

igenom föraktlig” (285). Men kritiken var dock inte odelat negativ. I en recension prisas boken 

som något helt nytt som inte går att lägga ifrån sig när man väl börjat läsa (294). Bland 

karaktärerna var det inte oväntat Heathcliff som ofta kommenterades, även om också Catherine 

omnämns av vissa recensenter. Men medan det finns vissa recensenter som är positiva till 

Catherine får Heathcliff nästan enbart negativa reaktioner. 

I Atlas beskrivs Heathcliff som ett ondskefullt geni och en tyrann (283). En recensent i 

Examiner kallar Heathcliff för ”en inkarnation av onda egenskaper: obevekligt hat, 

otacksamhet, grymhet, falskhet, själviskhet och hämndlystnad” och kan inte finna något syfte 

med att skapa en sådan karaktär (286). I North American Review beskrivs Heathcliff som ”ett 

missbildat monster” (301). En recensent i Palladium skriver att Heathcliffs karaktär är för 

detaljerad och menar att det leder till att han väcker avsky när han borde väcka skräck. Hade 

verket haft mer likhet med Jane Eyre (och vi får anta Heathcliff med Mr Rochester) hade 

Heathcliff blivit ”ett av de mest naturliga och mest slående porträtten i fiktionens galleri” (294–

295). 

Catherine väcker inte lika många och starka reaktioner. I Atlas beskrivs hon som ”nyckfull, 

häftig, impulsiv” (284) – egenskaper som nog ansågs mer negativa hos en kvinna 1848 än 2017. 

I Examiner får hon nästan beröm; hon är en av bokens få bra ”karaktärsskisser” (287). 

Recensenten från Palladium har ingenting negativt att säga om Catherine: hon är ”fantastiskt 

ny, så förskräckligt naturlig” och hennes inre känsloliv och kluvna kärlek framställs som 

spännande och fascinerande (294). 

 

                                                      
1 Alla citat i detta avsnitt återges i min översättning från engelska. 
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2.4 De svenska översättningarna av Wuthering Heights 

Den första svenska översättningen av Wuthering Heights kom ut 1927, 80 år efter att romanen 

först publicerats i Storbritannien. Översättaren hette Ada Werin och den svenska titeln var Blåst 

(Libris 9). Samma översättning gavs även ut 1944 med titeln Stormvindar. Den andra 

översättningen gjordes av Gunilla Nordlund (senare Berglund) och kom 1958, 31 år senare, då 

med titeln Svindlande höjder som sedan dess varit bokens svenska titel (Libris 10). Bara ett år 

senare, 1959, kom en tredje översättning av makarna Harriet och Gösta Percy (Libris 11). Året 

därpå, 1960, kom ännu en översättning av Nils Holmberg (Libris 12). Den senaste 

översättningen gjordes av Birgit Edlund 1993, 33 år efter Holmbergs översättning och 146 år 

efter att det engelska originalet först gavs ut (Libris 13).  

För att ge en överblick av det svenska textläget och en grund för mitt urval följer här en kort 

genomgång av alla svenska översättningar av Wuthering Heights.  

 

2.4.1 Ada Werin, 1927 

Ada Werin (1896–1985) arbetade först på sin fars fabrikskontor men trivdes inte där och 

började studera språk. År 1924 gifte hon sig med Algot Werin (Rosenberg 2013: 6), 

litteraturforskare och förlagsman (NE 1). Tre år senare gavs Ada Werins översättning av 

Wuthering Heights ut på Norstedts i Stockholm med inledning av Algot Werin (Libris 9). Ada 

Werin ger inga fler träffar på Libris än som översättare till Wuthering Heights. Denna 

översättning verkar alltså vara den enda Werin har gjort och man kan därför konstatera att hon 

är en oetablerad översättare.  

 

2.4.2 Gunilla Nordlund, 1958 

Genom att söka på Libris kan man se att Gunilla Nordlund (1926–1981) (Libris 14) har översatt 

verk från engelska, franska, tyska och danska till svenska. Hennes översatta verk utgörs av cirka 

25 skönlitterära titlar och 15 fackböcker. Inom facklitteratur har hon översatt blandade ämnen 

som t.ex. arkeologi, kultur och matlagning. Bland fackböckerna finns bl.a. No More War!, 

skriven av Linus Pauling som fick Nobels fredspris 1962 (Libris 1, Nobel Media 2014). Den 

största delen av hennes skönlitterära översättningar är gjorda från engelska till svenska. Hon 

har bl.a. översatt Highsmiths A Dog’s Ransom (Libris 4), men även Balzacs Pappa Goriot och 

Maupassants Ett liv från franska (Libris 8, Libris 3). Nordlunds översättning av Wuthering 

Heights släpptes på förlaget Natur o. kultur i Stockholm (Libris 10). Utifrån de verk och de 
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antal titlar som Nordlund översatt kan man sluta sig till att hon var en etablerad skönlitterär 

översättare.  

 

2.4.3 Harriet och Gösta Percy, 1959 

Harriet Percy (1918–2001) och Gösta Percy (1910–1998) var ett gift par som översatte 

Wuthering Heights tillsammans (Wikipedia 2, Wikipedia 1). Harriet Percy var pianist och 

författare. Hon arbetade främst som ackompanjatör men skrev även flera sånger (Wikipedia 1). 

Gösta Percy var musikskribent och författare. Han skrev artiklar om klassiska tonsättare i 

Musikguiden och även flera böcker om svenska tonsättare (Wikipedia 1). En av hans böcker, 

Wilhelm Peterson-Berger, översattes från svenska till engelska av Harriet Percy (Libris 16). 

Tillsammans författade makarna boken Åland: en bok för seglare och andra turister (Libris 

17). Utöver Harriets översättning av Göstas bok är Wuthering Heights den enda bok man kan 

se att Harriet och/eller Gösta Percy översatt på Libris. Deras översättning släpptes på Saxon & 

Lindström, Stockholm (Libris 11). Utifrån informationen som går att finna om makarna Percy 

kan man dra slutsatsen att de inte var etablerade skönlitterära översättare. 

 

2.4.4 Nils Holmberg, 1960 

Nils Holmberg (1891–1977) var översättare, journalist och radioman (NE 2). Under sin livstid 

arbetade han bland annat som journalist på Svenska Dagbladet, redaktör på Sveriges Radio och 

stenograf i riksdagen (Lagerström 1960: 418).  

Nils Holmberg översatte cirka 450 olika verk från engelska och tyska (Lagerström 1960: 

418). Bland böcker han översatt från engelska finns Scotts Ivanhoe, Nobokovs Lolita och 

Dickens A Christmas Carol (Libris 5, 6 och 2). Från tyska har Holmberg bland annat översatt 

flera böcker av Thomas Mann samt Mein Kampf (Libris 15, 7). Samma år som priset instiftades, 

1953, mottog Holmberg Svenska Akademiens översättarpris (Svenskt översättarlexikon 2017). 

Holmbergs översättning av Wuthering Heights gavs ut på förlaget Sohlman i Stockholm (Libris 

12). Med Holmbergs många och stora verk är han en väletablerad skönlitterär översättare.  

 

2.4.5 Birgit Edlund, 1993 

Birgit Edlund (1924–2000) studerade som ung vid Stockholms högskola och sedan vid 

Syracuse University i USA där hon tog examen i litteraturvetenskap 1949. Efter examen 

arbetade hon på amerikanska ambassaden i Stockholm och studerade senare teatervetenskap 
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vid Sorbonne i Paris. Efter 1958 arbetade hon huvudsakligen med översättning och främst som 

frilansare (Dahl 2017).  

Edlund har översatt cirka 40 romaner och några fackböcker. Hon har även översatt mycket 

dramatik från engelska, franska och tyska och dessutom dramatiserat ett antal romaner. Inom 

skönlitteratur har Edlund översatt både från norska, tyska och danska till svenska, men främst 

har hon översatt amerikansk samtidslitteratur till svenska. Bland hennes översatta litterära verk 

finns Defoes Robinson Crusoe, Twains Mississippi, Hawtornes The House with the Seven 

Gables och flera verk av Hemingway. Wuthering Heights var den sista av Edlunds 

romanöversättningar (Dahl 2017). Den gavs ut på Studentlitteratur, Stockholm (Libris 13). 

Edlund fick Sveriges Författarfonds premium till personer för belöning av litterär förtjänst 

1971, Elsa Thulin-priset 1975 och Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris 1994. Edlund har 

översatt många romaner och flera kända titlar samt emottagit priser för sitt arbete vilket gör 

henne till en väletablerad skönlitterär översättare.  

 

2.5 Urval av översättningar 

I detta arbete kommer jag använda mig av tre svenska översättningar. Jag vill använda den 

översättning som gavs ut först och den som gavs ut senast, samt en översättning som gavs ut 

mellan dessa två. Därmed kommer jag att undersöka Ada Werin och Birgit Edlunds 

översättningar från 1927 respektive 1993. Mellan dessa översättningar gavs det ut tre 

översättningar tre år i rad: 1958, 1959 och 1960. För att välja ut en av dessa översättningar har 

jag sett till hur etablerad översättaren och översättarens verk är. Genom att söka information 

om översättaren och se vem det finns mest skrivet om har jag kunnat fastslå att Nils Holmberg 

är mest etablerad av honom, Gunilla Nordlund och Harriet och Gösta Percy. Holmbergs 

översättningar är flest till antalet och har nått störst spridning. Därmed blir min tredje 

översättning, mittenöversättningen, Holmbergs översättning från 1960.  

 

 

3 Material: sekvenser 

Jag har valt ut cirka 2000 ord från Catherines respektive Heathcliffs dialog i Wuthering Heights 

(2003). I ordantalet räknas endast dialog som finns inom citattecken. Catherines ord består av 

tre sekvenser och Heathcliffs av fem sekvenser. Med sekvens menas ett utdrag ur boken där en 

dialog utspelar sig mellan Catherine och Heathcliff eller mellan Catherine eller Heathcliff och 
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Nelly. Dialogen i en sekvens har en tydlig början och ett tydligt slut och rör ofta ett ämne eller 

ett tema.  

De sekvenser jag har valt ut är nyckelpassager i Wuthering Heights. Nyckelpassager är ett 

begrepp hämtat från Miriam Vestergaard Kobbersmeds avhandling Mod en litterær 

oversættelseskritik. Vestergaard Kobbersmed kallar begreppet ”kernepassager” och definierar 

det som en passage ”som viser et centralt perspektiv ad værket som helhed.” (2015: 127). Jag 

har översatt Vestergaard Kobbersmeds begrepp ”kernepassager” till nyckelpassager på svenska 

och valt ut sekvenser i Wuthering Heights efter hennes definition.  

Då Catherines och Heathcliffs nyckelpassager inte är lika långa har jag valt ut fler passager 

för Heathcliffs dialog än Catherines, men utdragen för båda karaktärerna innehåller ungefär lika 

många ord och är lika centrala för bokens handling och karaktärernas dialogstil.  

Karaktärernas samtalspartners och samtalsämnen kan påverka deras dialogstil, så för att 

Catherines och Heathcliffs dialog ska gå att jämföra har jag valt sekvenser där de sätter ord på 

liknande känslor och talar med samma person om liknande ämnen. Den person de båda pratar 

med är Nelly, en relativt neutral karaktär som fungerar som bundsförvant till både Catherine 

och Heathcliff. 

Totalt ingår i undersökningen 1908 ord ur Catherines dialog och 2051 ord ur Heathcliffs 

dialog. Nedan följer en lista och kort beskrivning av de nyckelpassager som valts ut.  

 

Sekvens 1. Catherine (246 ord) och Heathcliff (270 ord) (Brontë 2003:88–89) 

I samtalet diskuteras både Catherines äktenskap med Edgar Linton och Heathcliffs 

påstådda intresse för Isabella Linton. Kärnan i diskussionen är Catherines och Heathcliffs 

relation och ömsesidiga svartsjuka.   

 

Sekvens 2. Catherine (488 ord) och Heathcliff (369 ord) (Brontë 2003:123–127) 

Catherine ligger på sin dödsbädd. De bråkar om hur de upplever att båda försummat deras 

relation och blir sedan sams och visar sin kärlek till varandra. 

 

Sekvens 3. Catherine (1174 ord) och Nelly (Brontë 2003:60–66) 

Catherine berättar för Nelly att hon tackat ja till Edgar Lintons frieri, men erkänner att 

hon känner i sitt hjärta att hon gjort något orätt. Hon jämför sina känslor för Linton och 

Heathcliff och förklarar varför hon vill men inte kan gifta sig med Heathcliff. 
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Sekvens 4. Heathcliff (465 ord) och Nelly (Brontë 2003:116–117)  

Heathcliff jämför Catherines kärlek till honom själv och till Linton. Han resonerar om 

hur mycket Catherine och Linton känner för varandra och menar att det är han själv som 

älskar henne mest. 

 

Sekvens 5. Heathcliff (181 ord) och Nelly (Brontë 2003:129–130) 

Heathcliff får veta att Catherine har dött. Han vill att hon ska hemsöka honom för alltid 

så att han inte lämnas ensam utan henne. 

 

Sekvens 6. Heathcliff (766 ord) och Nelly (Brontë 2003:247–248) 

Heathcliff berättar om sina hämndplaner och att han inte längre känner någon lust att 

genomföra dem. Han talar om hur han ser Catherine överallt och påminns om henne hela  

tiden och att han mer och mer tappar livslusten. 

 

I egenskap av nyckelscener är sekvenserna ovan viktiga för romanens handling och visar tydligt 

karaktärernas känslor, temperament och personlighet. 

 

 

4 Stil i översättning och dialogstil i Wuthering 

Heights 

Under denna rubrik följer en kort introduktion till frågan om stil i översättning och en 

redogörelse över vilka stildrag jag valt att undersöka i Catherines och Heathcliffs dialog. 

  

4.1 Stil i översättning 

Stil spelar en viktig roll i översättningens teori och praktik. Vare sig en översättare har för avsikt 

att bevara ett verks stil eller förändra den måste översättaren vara medveten om och förstå en 

texts stil (Lin 2014:573). Jean Boase-Beier skriver i en artikel i The Oxford Handbook of 

Translation Studies att det är grundläggande för en litterär översättare att förstå och kunna 

återskapa ett verks stil: “whenever translation is concerned with how something is said as well 

as what is said, it involves the translation of style”. Trots ämnets vikt inom forskningsfältet 

råder det dock brist på forskning om stil i översättning (2011:1). 
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I The Linguistics Encyclopedia definieras stil som “a consistent occurrence in the text of certain 

items and structures, or types of items and structures, among those offered by the language as 

a whole.” (Malmkjær & Carter 2005:510). För att analysera stil måste man således hitta de 

språkliga drag som förekommer frekvent i en text.  

När det kommer till stilanalys utanför översättningsvetenskapen är det problematiskt att 

kvantifiera stil. Hur vet man t.ex. att en roman har korta meningar? För att ta reda på det måste 

man först bestämma en menings medellängd. Räknar man ut den genom att titta på moderna 

romaner, prosa eller nedskrivna samtal (Leech & Short 2007: 34–35)? I en 

översättningsvetenskaplig studie som denna uppstår dock inte detta problem eftersom 

jämförelsematerialet, översättningarna, är det som själva studien bygger på. Genom en 

kvantitativ analys av stildrag i en källtext och en eller flera måltexter kan man undersöka hur 

stil översätts. Detta är dock inte en heltäckande metod och den fungerar inte alltid; vissa stildrag 

går inte att kvantifiera. Kvantifiering kan även vara problematiskt eftersom stil är något 

multifunktionellt där form, innehåll och kontext samspelar. Men genom en kvantitativ analys 

går det att undersöka hur vissa av ett verks stildrag överförts i dess översättningar och en 

kvantitativ analys lägger dessutom en säker grund för en efterföljande kvalitativ analys. 

 

4.2 Dialogstil i Wuthering Heights 

Stildragen från karaktärernas dialogstilar har valts med utgångspunkt i artikeln Stylistic 

Analysis of Emily Brontë’s Wuthering Heights av Varghese (2012). I artikeln beskriver 

författaren vilka egenskaper som utmärker karaktärernas sätt att tala. 

Både Catherines och Heathcliffs dialogstilar beskrivs som dramatiska och fulla av 

överdrifter (Varghese 2012:47). Samtidigt uppvisar båda karaktärer svårigheter med att sätta 

ord på sina känslor (49). Ett drag som genomsyrar hela romanen är upprepning. I Wuthering 

Heights upprepas allting: handling, struktur, berättare och språk (47).  

I samtal mellan Heathcliff och Catherine, eller när Heathcliff talar med Nelly om Catherine, är 

hans tal mycket känslofyllt och laddat. I dessa samtal och i större delen av romanen, med 

undantag för när Heathcliff parodierar andra karaktärer, beskriver Varghese Heathcliffs tal som 

grovt, hårt och våldsamt. Heathcliffs tal ger på så sätt uttryck för hans personlighet (Varghese 

2012:48).   
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Catherines tal växlar mellan ”barnsliga yttranden” och ”passionerade utbrott”2. Hon talar också 

ofta med en befallande ton. Samtalet mellan Catherine och Nelly där Catherine berättar om sin 

kärlek till Heathcliff och Linton (sekvens 3 i mitt material) anses vara ett av romanens mest 

dramatiska tal (Varghese 2012:48).  

För att undersöka de egenskaper som enligt Varghese är utmärkande för karaktärernas 

dialogstil har jag har valt tre stildrag att analysera. Dessa stildrag kommer jag att analysera 

kvantitativt i kapitel 5 och kvalitativt i kapitel 6. Stildragen är: 

• Ordmängd 

• Interpunktion 

• Upprepning 

De två första stildragen, ordmängd och interpunktion, är basdata som kommer att utgöra en 

grund för analysen. Det tredje stildraget, upprepning, utgör den centrala analysen och har två 

underkategorier som gås igenom i avsnitt 5.3 Upprepning. 

Som ett grundläggande mått på förändring i översättningarna och mellan karaktärerna mäts 

ordmängd. Detta drag säger inte så mycket om stilen i sig, men ger en snabb överblick av hur 

stora förändringar som skett i översättningarna. Draget fungerar även som underlag för 

kvantifieringen av interpunktion. 

Stildraget interpunktion anknyter till den expressivitet som både Catherine och Heathcliff 

ger utlopp för i sina känslostarka repliker. Interpunktion är ett stildrag som ger dialog rytm och 

tempo (Dahl 2016:7) och som i fråga om t.ex. utropstecken och tankstreck tillför dramatik och 

expressivitet (125, 76). Genom att räkna antal skiljetecken vill jag komma åt en del av det som 

förstärker karaktärernas yttranden och som ger intrycket av passion i Catherines tal och 

våldsamhet i Heathcliffs.  

Upprepning är det stildrag som får mest utrymme i undersökningen. Jag kommer att fokusera 

på den språkliga upprepning som Varghese lyfter fram och som är mycket framträdande i mitt 

material. Eftersom upprepningar är förstärkande kan de ge uttryck för de egenskaper som 

Varghese menar att Catherines och Heathcliffs dialogstil har. En av de två sorters upprepningar 

som jag kommer undersöka, repetering med variering, kommer även åt den oförmåga att sätta 

ord på sina känslor som finns i båda karaktärers tal. Med hjälp av termer och definitioner från 

en stilanalys utförd av Olof Eriksson (2002) har jag urskilt två sorters upprepningar som är de 

mest förekommande i materialet.  

                                                      
2 Min översättning. 
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5 Kvantitativ analys 

I detta kapitel presenteras en kvantitativ analys av stildragen ordmängd, interpunktion och 

upprepning. För stildraget ordmängd presenteras enbart analysen medan avsnittet om 

interpunktion innehåller en kort teoretisk genomgång, metod och själva analysen. 

Analysens största del gäller upprepning, som tas upp i två former: repetering och repetering 

med variering. Först presenteras teori och kriterier för respektive upprepningstyp och sedan ett 

avsnitt om hur jag urskilt fall av upprepning i materialet och kvantifierat dessa fall. Efter detta 

följer de kvantitativa analyserna av repetering och repetering med variering.  

Att både teori, kriterier och analys för stildragen tas upp under denna rubrik har som syfte 

att presentera en samlad bild av vart och ett av stildragen. Sist i kapitlet diskuteras resultaten 

med syfte att söka svar på de två första frågorna som ställs i uppsatsen inledning. 

 

5.1 Ordmängd 

Nedan följer tabeller över ordmängd i alla sekvenser för Catherine och Heathcliff tillsammans 

och sedan separat. Tabeller över ordmängd i alla enskilda sekvenser finns i Bilaga 1. De olika 

översättningarna kommer att kallas Werin (1927), Holmberg (1960) och Edlund (1993). 

Källmaterialet från Wuthering Heights kallas källtext.  

 

Tabell 1. Catherines och Heathcliffs samlade ordmängd i källtexten och översättningarna. 

 Antal ord (procentuell ökning) 

Källtext 3959 

Werin (1927) 4256 (+7,5 %) 

Holmberg (1960) 4190 (+5,8 %) 

Edlund (1993) 4505 (+13,8 %) 

 

Tabell 1 visar att alla översättningar har fler ord än källtexten. Detta kan till viss del bero på 

språkskillnader mellan engelska och svenska, men inte helt och hållet eftersom ökningen är 

olika stor i de olika översättningarna. Den översättning där ordantalet ökat mest är Edlund 

(1993) som har en ökning med 13,8 procent jämfört med källtexten. Ökningen är nästan dubbelt 

så stor som den hos Werin (1927) och skiljer sig ännu mer från Holmberg (1960) som har den 

lägsta ökningen i ordantal med 5,8 procent. 
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Tabell 2. Catherines och Heathcliffs separata ordmängd i källtexten och översättningarna. 

 Catherine: antal ord 

(procentuell ökning) 

Heathcliff: antal ord 

(procentuell ökning) 

Källtext 1908 2051  

Werin (1927) 2043 (+7 %) 2213 (+7,9 %) 

Holmberg (1960) 2055 (+7,7 %) 2135 (+4,1 %) 

Edlund (1993) 2196 (+15 %) 2309 (+12,6 %) 

 

Även i Tabell 2 kan man se att det är Edlund (1993) som står för den största ökningen i 

ordmängd i både Catherines och Heathcliffs dialog. Det går att se en tendens att två 

översättningar, Holmberg (1960) och Edlund (1993), utökar Catherines ordmängd mer än 

Heathcliffs. I dessa översättningar har Catherines dialog ökat med 3,6 respektive 2,4 

procentenheter mer än Heathcliffs. Det är mycket liten skillnad i Werin (1927) mellan ökningen 

i Catherines och Heathcliffs ordantal.  

 

5.2 Interpunktion 

5.2.1 Teori och metod 

I Dahls bok Interpunktion: om skiljetecken och textens nyanser (2016) skriver hon att 

skiljetecken inte betyder så mycket i sig själva, men att de påverkar och har en effekt på sin 

”textomgivning”. Skiljetecknen ”komplicerar eller förenklar, klargör eller förbryllar, binder 

samman eller lämnar plats för eftertanke” (Dahl 2016:9). I dialog hjälper skiljetecken läsaren 

att höra hur en person talar genom att ge uttryck för ”rytm, ljudstyrka och satsmelodi”. De gör 

att man kan höra hur en karaktär talar trots att man läser tyst i sitt huvud (7).  

När en text har många och tätt förekommande skiljetecken har den en tät 

interpunktionstextur och när motsatsen gäller har den en gles textur (Dahl 2016:90). Genom att 

räkna skiljetecken i källtexten och översättningarna fastställer jag hur tät interpunktionstextur 

de har och kan jämföra dem. 

Det finns vissa problem med att undersöka skiljetecken i översättningar av Wuthering Heights. 

Som nämnts i 2 Bakgrund är interpunktion en av de aspekter där den första utgåvan är 

bristfällig. Det har släppts flera redigerade versioner av den engelska romanen med olika 

interpunktion, och det framgår inte i de olika översättningarna vilken version respektive 

översättare utgått ifrån. I de olika versioner jag har sett av det engelska originalet har jag dock 

kunnat se att antalet skiljetecken i stort sett är detsamma. Det som ofta sker mellan versioner är 

att skiljetecken byts ut mot andra skiljetecken; utropstecken blir punkter, kolon blir semikolon 
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o.s.v. Därmed finns det inga större problem med att räkna totalt antal skiljetecken i källtexten 

och översättningarna och jämföra dessa siffror, så länge man inte jämför specifika skiljetecken. 

Jag har räknat alla skiljetecken i materialet förutom de kommatecken som placeras före en 

anföringssats, eftersom en sådan kommatering endast följer skrivregler och inte tillför 

någonting stilistiskt till texten och eftersom kommatecknet placeras utanför citattecknet i 

engelska och innanför i svenska, vilket ger missvisande siffror vid en jämförelse. 

 

5.2.2 Analys 

Tabellerna nedan visar det totala antalet skiljetecken i det samlade materialet, sedan 

karaktärernas skiljetecken separat. Tabeller över enskilda sekvenser finns i Bilaga 2. 

 

Tabell 3. Catherines och Heathcliffs samlade antal skiljetecken i källtexten och 

översättningarna. 

 Totalt antal skiljetecken (differens) Ordmängd Ord per skiljetecken 

KT 723 3959 5,5 

Werin (1927) 630 (-93) 4256 6,8 

Holmberg (1960) 501 (-222) 4190 8,4 

Edlund (1993) 529 (-194) 4505 8,5 

 

I Tabell 3 kan man se att översättningarna Holmberg (1960) och Edlund (1993) har minst antal 

skiljetecken och därför står för den största ökningen av ord per skiljetecken jämfört med 

källtexten. Även i Werin (1927) finns ett minskat antal skiljetecken, men denna översättning 

står för den lägsta minskningen av de tre.  

 

Tabell 4. Catherines antal skiljetecken i källtexten och översättningarna. 

 Totalt antal skiljetecken (differens) Ordmängd Ord per skiljetecken 

Källtext 373 1908 5,1 

Werin (1927) 336 (-37) 2043 6,0 

Holmberg (1960) 270 (-103) 2055 7,6 

Edlund (1993) 283 (-90) 2196 7,8 

 

Tabell 5. Heathcliffs antal skiljetecken i källtexten och översättningarna. 

 Totalt antal skiljetecken (differens) Ordmängd Ord per skiljetecken 

Källtext 350 2051 5,9 

Werin (1927) 294 (-56) 2213 7,5 

Holmberg (1960) 231 (-119) 2135 9,2 

Edlund (1993) 246 (-104) 2309 9,4 
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Tabell 4 och 5 visar att den största ökningen i ord per skiljetecken, precis som i Tabell 3, har 

skett i Holmberg (1960) och Edlund (1993) både i Catherines och Heathcliffs dialog. I dessa 

översättningar har Catherines ord per skiljetecken ökat med cirka 2,5 ord och Heathcliffs med 

cirka 3,5 ord. Åter står Werin (1927) för den minsta ökningen. Man kan se att det överlag finns 

en större ökning av Heathcliffs ord per skiljetecken än Catherines i alla översättningar, trots att 

det är Catherines ordantal som ökat mest i flest översättningar.  

 

5.3 Upprepning 

Nedan presenteras teori och metod för de två upprepningstyperna som analyseras. Efter ett 

metodavsnitt om hur fall av upprepning urskilts i källtexten och översättningarna presenteras 

själva analysen. 

 

5.3.1 Teori och metod 

5.3.1.1 Tidigare forskning om repetering 

Termen repetering är hämtad från Olof Erikssons Stil och översättning: Pär Lagerkvists 

prosastil ur franskt översättarperspektiv. Repetering innebär att ett ord, en fras, en sats eller en 

mening upprepas med ingen eller viss förändring (Eriksson 2002:49).  

Repetering kan dels ge en text en särskild rytm och ton, dels uttrycka dramatik, intensitet 

eller insisterande envishet (Eriksson 2002:49). Repetering med en viss förändring kan innebära 

att det som sägs preciseras genom att ny information tillförs (47). 

Man kan tala om underkategorier till repetering, t.ex. anafor (ett upprepat ord i början av flera 

satser eller led) (Lagerholm 2008:163). I den kvantitativa analysen väljer jag dock att hålla mig 

på en överordnad nivå och endast räkna repeteringar utan att urskilja underkategorier. 

 

5.3.1.2 Repetering: kriterier 

Beroende på om orden som upprepas är innehållsord eller formord har jag urskilt repeteringar 

olika. Innehållsord kallas även betydelseord och avser ”ord med relativt fyllig deskriptiv 

betydelse”. Till innehållsord räknas framför allt substantiv, adjektiv, verb och icke-

pronominella adverb (Teleman et al. 1999, del 1:158). I min analys har jag räknat upprepade 

innehållsord som repetering efter följande kriterier: 
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• Ordet upprepas två eller fler gånger, och 

• ordet kan stå på vilken placering som helst i meningen, och 

• ordet upprepas enskilt eller i komplexa uttryck, och 

• ordet som upprepas kan höra till olika ordklasser men stamma från samma rotmorfem. 

 

Ett exempel på en upprepning som räknas som en repetering enligt det sistnämnda kriteriet är: 

 

Exempel 1 

And then, Linton would be nothing, nor Hindley, nor all the dreams that I ever dreamt. 

(Brontë:117) 

 

I exempel 1 räknas ”dreams” och ”dreamt” som en repetering eftersom orden har samma 

rotmorfem (”dream”), trots att de tillhör olika ordklasser och inte ser exakt likadana ut 

grafiskt. 

Andra kriterier gäller för formord än för innehållsord. Med formord avses ”ord som 

har en förhållandevis enkel grundbetydelse”. Till formord räknas framför allt pronomen, 

hjälpverb, pronominella adverb, prepositioner, konjunktioner, subjunktioner och 

infinitivmärke (Teleman et al. 1999, del 1:172). I min analys har jag räknat upprepade 

formord som repetering enligt följande kriterier: 

 

• Ordet upprepas två eller fler gånger, och 

• ordet upprepas på en utmärkande plats, t.ex. i början eller slutet av två meningar eller 

satser, eller 

• ordet upprepas i ett komplext uttryck tillsammans med andra formord eller innehållsord, 

eller 

• ordet upprepas på en syntaktiskt utmärkande position som ett led i en parallellism. 

 

Syftet med att endast räkna upprepade formord som repeteringar om de finns på en utmärkande 

plats eller i ett komplext uttryck är att urskilja stilistiska repeteringar från att ett ord helt enkelt 

används flera gånger. Pronomen som ”he”, ”it” och ”you” kan användas frekvent utan att detta 

får en stilistisk effekt. Jämför exemplen nedan och användningen av formordet ”you” 

(repetering markeras med fetstil):  
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Exempel 2 

‘Are you possessed with a devil,’ he pursued, savagely, ‘to talk in that manner to me 

when you are dying? Do you reflect that all those words will be branded in my memory, 

and eating deeper eternally after you have left me? (Brontë:124) 

 

Exempel 3 

You deserve this. You have killed yourself. Yes, you may kiss me, and cry; and wring 

out my kisses and tears: they’ll blight you—they’ll damn you. You loved me—then what 

right had you to leave me? (Brontë:126) 

 

Exempel 4 

‘You teach me now how cruel you’ve been—cruel and false. Why did you despise me? 

Why did you betray your own heart, Cathy? I have not one word of comfort. 

(Brontë:124) 

 

I Exempel 3 placeras de ”you” som fetmarkerats på första eller sista position i huvudsatser 

vilket ger en starkare emfas än om ”you” som i exempel 2 inte har någon utmärkande position. 

I Exempel 4 ingår de ”you” som fetmarkerats i komplexa fraser som upprepas och räknas därför 

som repetering. De fall som liknar exempel 3 och 4 räknas som repeteringar i min analys, medan 

de fall som liknar exempel 2 inte gör det.  

Ett exempel på ett formord som upprepas på en syntaktiskt utmärkande position är ”those” i 

exemplet nedan:  

 

Exempel 5 

It is hard to forgive, and to look at those eyes, and feel those wasted hands. (Brontë:126) 

 

I exempel 5 har pronomenet ”those” en syntaktiskt utmärkande position eftersom det upprepas 

på samma position i en parallellism bestående av meningens två sista satser. Parallellism 

innebär att två uttryck med liknande, men inte samma, innehåll uttrycks genom två olika led 

med samma syntaktiska struktur (Lagerholm 2008:164). Det finns endast 11 fall av parallellism 

i mitt material vilket innebär att det inte är ett frekvent stildrag och inte analyseras i 

undersökningen. De parallellismer som innehåller repetering eller repetering med variering 

analyseras istället som nämnda stildrag, och formord placerade som ”those” ovan räknas som 

repetering.  

 

5.3.1.3 Tidigare forskning om variering 

Termen variering är även den hämtad ur Erikssons stilanalys av Pär Lagerkvists prosa. 

Variering innebär att två led ger uttryck för samma semantiska tanke. I Erikssons analys innebär 

en variering att två eller flera led är mer eller mindre synonyma (Eriksson 2002: 36). Eriksson 

har själv hämtat termen från Helge Gullberg som beskriver den som ”en omtagning eller 

variering av ett begrepp i ny form” (Gullberg 1939: 213–214). Det är vanligt att repeteringar 
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ingår i varieringar och placeras i dess början, men det är inget krav att det måste ingå en 

repetering i en variering (Eriksson 2002: 44).  

Variering kan vara ett sätt att närmare fördjupa och precisera en tanke eller att beskriva den 

på ett bredare och fullare sätt. Den kan också vara ett sätt att gestalta en naivistisk stil; den kan 

visa att de tankar som uttrycks inte är helt genomtänka och att talaren söker efter bättre ord 

(Eriksson 2002:40). 

 

5.3.1.4 Repetering med variering: kriterier 

I mitt material ingår repeteringar i majoriteten av alla varieringar. Jag väljer därför att kalla 

stildraget för repetering med variering och därmed utesluta de fåtal fall av variering som inte 

innehåller repetering. På detta sätt hamnar fokus på de stildrag som är mest förekommande i 

materialet. 

Exempel 5 visar en repetering med variering från Wuthering Heights (variering markeras 

med understrykning):  

 

Exempel 6 

I don’t care for striking: I can’t take the trouble to raise my hand! (Brontë:247) 

 

I exemplet ovan inleds varieringen av den något förändrade repeteringen ”I don’t” och ”I can’t” 

för att sedan följas av två uttalanden som är olika till formen men som uttrycker samma tanke: 

”care for striking” och ”take the trouble to raise my hand”. Båda dessa led uttrycker den 

semantiska tanken ”orka bruka våld”. 

För att anpassa termen variering efter mitt analysmaterial räknar jag även motsatser och stegring 

som typer av variering, eftersom dessa stilfigurer används i Catherines och Heathcliffs dialog 

och innebär en semantisk koppling mellan två led. 

Med motsatser avses två ord eller uttryck vars betydelse har ett semantiskt 

motsatsförhållande. Ett exempel ur mitt material är: 

 

Exempel 7 

In every cloud, in every tree – filling the air at night, and caught by glimpses in every 

object by day – I am surrounded with her image! (Brontë:247) 

  

I exempel 7 utgör ”at night” och ”by day” semantiska motsatser och räknas därmed som 

variering. 

Med stegring avses två eller fler ord vars innehåll trappas upp: två eller flera ord 

uttrycker en semantisk kopplad betydelse som blir starkare och starkare (Lagerholm 

2008:164). Ett exempel på stegring som jag räknar som variering är: 
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Exempel 8 

I said you must let Isabella alone! – I beg you will, unless you are tired of being received 

here, and wish Linton to draw the bolts against you! (Brontë:88) 

 

I exempel 8 utgörs stegringen av ”said” och ”beg”, där ”beg” är ett starkare sätt för talaren, 

Catherine, att uttrycka sin önskan om vad hon vill att Heathcliff ska göra. 

Motsatser och stegringar kan ses som en underkategori till variering, men i min kvantitativa 

analys kommer jag inte att använda mig av underkategorier utan benämna allting repetering 

med variering.  

 

5.3.2 Kvantifiering av upprepningar i källtexten 

Jag har urskilt upprepningar i hela mitt material och kategoriserat dem som fall av repetering 

eller repetering med variering.  

I ett analysarbete av den här typen finns oundvikligen ett visst mått av subjektivitet, men jag 

har försökt att skapa kategorier och analysmetoder som kan göra analysen så objektiv som 

möjligt. Nedan följer en förklaring av hur kvantifieringen gått till. 

Upprepningar kan vara begränsade till en mening men kan också sträcka sig över flera 

meningar som i exempel 9: 

 

Exempel 9 

You loved me—then what right had you to leave me? What right—answer me—for the 

poor fancy you felt for Linton? (Brontë:126) 

 

Upprepningen i exemplet ovan är en repetering som sträcker sig över två meningar. 

När det förekommer flera olika ord i samma mening som upprepas räknas de som ett och 

samma fall av upprepning om de ingår i ett komplext uttryck eller delar innehållsligt tema, som 

i exemplet nedan: 

 

Exempel 10 

And he will be rich, and I shall like to be the greatest woman of the neighbourhood, and 

I shall be proud of having such a husband. (Brontë:61) 

 

I exempel 10 räknas orden ”and”, ”and I shall” och ”and I shall” till samma upprepning trots 

att de inte är identiska. Ordet ”and” finns med i de två senare upprepningarna och hänger 

innehållsligt samman på så sätt att det är en del av en uppräkning. I exemplet ovan visas 

upprepningen repetering, men samma princip efterföljs för varieringar.  

Om det finns två upprepningar i samma mening eller stycke som använder olika ord och 

uttrycker olika innehåll räknas de som två separata fall av upprepning, som i exempel 11: 
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Exempel 11 

I could do as well without his approbation. And as to you, Catherine, I have a mind to 

speak a few words now, while we are at it. I want you to be aware that I know you have 

treated me infernally—infernally! (Brontë:88) 

 

I exempel 11 upprepas ”I” tre gånger och ”infernally” två gånger. Upprepningarna delar inte 

ord och de hänger inte heller samman innehållsligt tillräckligt mycket för att räknas som ett fall 

av en och samma upprepning. Fall som de i exempel 11 räknas därför som två separata fall av 

upprepning, där ett fall utgörs av ”I” som repeteras tre gånger och ett fall av ”infernally” 

repeteras två gånger. 

I de fall det finns både repetering och variering i en mening räknas upprepningen som en 

repetering med variering. I exempel 12 finns både en repetering och en variering: 

 

Exempel 12 

Oh, that’s not what I intend—that’s not what I mean! (Brontë:64)  

 

I exemplet är “that’s not what I” en repetering och orden “intend” och “mean” utgör en 

variering. I fall som detta räknas hela upprepningen som en variering med en repetering 

i sig. 

 

5.3.3 Metod för analys av upprepningar i översättningarna 

Eftersom repeteringar har med textens form att göra går jag enbart på den aspekten när jag 

bedömer hur en repetering överförts. Jag bortser alltså från semantiken. För att bedöma hur 

repeteringar har överförts från källtexten till de olika översättningarna har jag skapat fem 

kategorier. Kategorierna är utformade efter de lösningar som jag kunnat se i översättningarna 

och för att passa uppsatsens omfång är de relativt grova. Nedan följer en lista över kategorierna 

och förklaringar till dem:  

 

1) Bevarad: En kategori där alla, eller så gott som alla, komponenter i källtextens 

repetering överförts till översättningen. Här ingår även komplexa repeteringar där alla 

repeterade ord finns överförda i översättningen men ett extra ord lagts till som inte finns 

i källtexten och som inte repeteras, som i exemplet nedan: 

 

Exempel 13 

Heathcliff, I shall die! I shall die!’ (Brontë:127) 

 

Exempel 14 

Heathcliff, jag ska ju dö. Jag ska dö!” (Edlund:213) 
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I exempel 14 finns orden som repeteras i källtexten, ”I shall die”, alla överförda i 

översättningen. Men ordet ”ju” som finns i översättningen har ingen motsvarighet i 

källtexten. Tillägget gör att repeteringen som finns i översättningen inte är helt identisk, 

vilket den är i källtexten. P.g.a. översättningens likhet med källtexten räknar jag dock 

dessa fall som bevarade, eftersom alla komponenter finns överförda och repeteringen är 

mycket lik källtextens. 

 

2) Förändrad p.g.a. språkskillnader: En repetering som är mycket lik källtextens 

repetering men som förändrats i översättningen eftersom engelska och svenska ibland 

skiljer sig i t.ex. ordföljd eller böjningsformer. Ett exempel på denna kategori är: 

 

Exempel 15 

If you like Isabella, you shall marry her. But do you like her? (Brontë:88) 

 

Exempel 16 

Om du tycker om Isabella, får du gifta dig med henne. Men tycker du  

om henne? (Werin:104) 

 

I exempel 16 repeteras samma ord som i källtexten men eftersom svenska har annorlunda 

ordföljd än engelska hamnar orden ”du”, ”tycker” och ”om” i olika ordning i de två 

repeterade tillfällena i översättningen. Detta gör att översättningen skiljer sig från 

källtexten och fallet räknas därmed som förändrat p.g.a. språkskillnader. 

 

 

 

3) Tydligt förändrad: En repetering som ser annorlunda ut i källtexten än i 

översättningen, t.ex. för att färre ord repeteras eller för att fler ord repeteras. En repetering 

kan också räknas som tydligt förändrad när den av olika orsaker får en förändrad effekt i 

översättningen. Nedan visas ett exempel på detta: 

 

Exempel 17 

I want you to be aware that I know you have treated me infernally—infernally! 

Do you hear? (Brontë:88) 

 

Exempel 18 

Du ska ha klart för dig att du har behandlat mig på ett djävulskt sätt – ja, just 

djävulskt. Hör du vad jag säger? (Holmberg:120) 

 

Repeteringen i exempel 17 utgörs av ordet ”infernally” som upprepas vid två direkt på 

varandra följande tillfällen. I exempel 18 repeteras ordet ”djävulskt” två gånger, men inte 

längre i direkt anslutning. Att orden ”sätt” och ”ja, just” kommer emellan och att ett 
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kommatecken infogats efter tankstrecket förändrar rytmen i meningen och ger en så pass 

annorlunda effekt i översättningen att fall som exempel 18 räknas som tydligt förändrade. 

Den aktuella kategorin är bred och den hade kunnat delas upp i fler kategorier i en 

större undersökning. Viktigt är också att ett fall som bedöms som tydligt förändrat inte 

behöver betyda en stilistiskt försvagad översättning.  

 

4) Kompenserad: En repetering i översättningen som kompenserar att något från 

källtexten inte har kunnat repeteras i översättningen (t.ex. till följd av språkskillnader eller 

idiomatik). Detta visar sig genom att helt olika ord repeteras i källtexten och måltexten 

på samma eller närbelägna platser i texten. Ett exempel på en kompensering ges nedan: 

 

Exempel 19 

I want to cheat my uncomfortable conscience, and be convinced that Heathcliff has 

no notion of these things. He has not, has he? He does not know what being in love 

is!’ (Brontë:63) 

 

Exempel 20 

Jag vill lugna mitt samvete och känna mig övertygad om att Heathcliff inte har en 

aning om det här – det kan han väl inte ha? Han kan väl inte veta vad det vill 

säga att vara förälskad?” (Edlund:107) 

 

I exempel 19 upprepas ordet ”he” tre gånger. Två gånger repeteras ordet på första position 

i en mening och en gång på sista. Istället för att repetera ”han” på samma positioner i 

översättningen är fler ord repeterade: ”kan”, ”han” och ”väl inte”. Orden repeteras inte i 

exakt samma ordning vid de två tillfällena, men det är en mycket lik repetering där de två 

repeterade leden uppträder nära varandra i texten. Fall som exempel 20 räknas som 

kompenserade. 

 

5) Förlorad: En repetering som finns i källtexten har ingen motsvarighet i översättningen, 

som i exemplet nedan:  

 

Exempel 21 

I do wish he’d come. I do wish he would!’ (Brontë:66) 

 

Exempel 22 

Ack, om han ville komma tillbaka!” (Holmberg:91) 

 

I exempel 21 från källtexten repeteras orden ”I do wish he” samt ”would” förkortat och 

utskrivet. I översättningen i exempel 22 finns ingen repetering.  
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När repetering med variering kategoriseras används de fem ovan nämnda kategorierna för 

repetering. För att kategorisera variering används följande två kategorier:  

 

1) Bevarad: Alla delar i en variering är överförda. Översättningarna behöver inte vara 

ordboksmotsvarigheter till de ord som används i källtexten, men det måste finnas en 

semantisk koppling i översättningen och samma antal led som i källtexten. 

2) Förlorad: Ett eller flera led saknas i översättningen. Alternativt finns alla led översatta 

men har inte längre en semantisk koppling. 

 

Det är inte möjligt att tillämpa samma kategorier för repetering som för variering eftersom det 

första rör form och det andra rör semantik.  

 

5.3.4 Repetering: analys 

Under denna rubrik följer analysen av repeteringar i Catherines och Heathcliffs dialog. Tabeller 

över enskilda sekvenser finns i Bilaga 3 och alla enskilda analyserade fall av repetering finns i 

Bilaga 5 och 6. 

 

Tabell 6. Catherines och Heathcliffs samlade repeteringar i källtexten och översättningarna. 

Totalt innehåller källtexten 64 repeteringar. 

 Werin (1927): 

repeteringar 

(procent) 

Holmberg (1960): 

repeteringar 

(procent) 

Edlund (1993): 

repeteringar 

(procent) 

Bevarad 26 (40,6 %) 16 (25 %) 25 (39,1 %) 

Förändrad p.g.a. 

språkskillnader 

7 (10,9 %) 4 (6,3 %) 7 (10,9 %) 

Tydligt förändrad 14 (21,9 %) 15 (23,4 %) 14 (21,9 %) 

Kompenserad 5 (7,8 %) 3 (4,7 %) 7 (10,9 %) 

Förlorad 12 (18,8 %) 26 (40,6 %) 11 (17,2 %) 

 

I Tabell 6 kan man se att Werin (1927) och Edlund (1993) är de översättningar som har flest 

bevarade repeteringar. Medan dessa två översättningar har ungefär lika många bevarade 

repeteringar har Holmberg (1960) betydligt färre. Holmberg (1960) är även den översättning 

med klart flest förlorade repeteringar; mer än dubbelt så många förlorade än både Werin (1927) 

och Edlund (1993). Holmberg (1960) är även den översättning med minst antal kompenserade 

repeteringar, även om det handlar om rätt låga siffror överlag i den kategorin.  

Nedan visas tabeller över repeteringar i Catherines och Heathcliffs enskilda material: 
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Tabell 7. Catherines repeteringar i källtexten och översättningarna. Totalt innehåller 

Catherines material 35 repeteringar. 

 Werin (1927): 

repeteringar 

(procent) 

Holmberg (1960): 

repeteringar 

(procent) 

Edlund (1993): 

repeteringar 

(procent) 

Bevarad 10 (28,6 %) 5 (14,3 %) 14 (40 %) 

Förändrad p.g.a. 

språkskillnader 

3 (8,6 %) 2 (5,7 %) 3 (8,6 %) 

Tydligt förändrad 11 (31,4 %) 9 (25,7 %) 7 (20 %) 

Kompenserad 4 (11,4 %) 3 (8,6 %) 5 (14,3 %) 

Förlorad 7 (20 %) 16 (45,7 %) 6 (17,1 %) 

 

Tabell 8. Heathcliffs repeteringar i källtexten och översättningarna. Totalt innehåller 

Heathcliffs material 29 repeteringar. 

 Werin (1927): 

repeteringar 

(procent) 

Holmberg (1960): 

repeteringar 

(procent) 

Edlund (1993): 

repeteringar 

(procent) 

Bevarad 16 (55,2 %) 11 (37,9 %) 11 (37,9 %) 

Förändrad p.g.a. 

språkskillnader 

4 (13,8 %) 2 (6,9 %) 4 (13,8 %) 

Tydligt förändrad 3 (10,3 %) 6 (20,7 %) 7 (24,1 %) 

Kompenserad 1 (3,5 %) 0 (0 %) 2 (6,9 %) 

Förlorad 5 (17,2 %) 10 (34,5 %) 5 (17,2 %) 

 

Tabell 7 och 8 visar att det finns en tendens hos Werin (1927) och Holmberg (1960) att 

Heathcliffs repeteringar bevaras oftare än Catherines. Detsamma gäller för förlorade 

repeteringar; i dessa översättningar har Catherine procentuellt fler förlorade repeteringar än 

Heathcliff. Edlund (1993) har liknande procentsats bevarade och förlorade repeteringar hos 

Catherine och Heathcliff.  

 

5.3.5 Repetering med variering: analys 

Nedan visas hur repetering med variering överförts i Catherines och Heathcliffs dialog. De 

kategorier som inte återfunnits i materialet har exkluderats i tabellerna för att göra dem mer 

överskådliga. Tabeller över enskilda sekvenser för Catherine och Heathcliff finns i Bilaga 4 och 

alla analyserade fall av repetering med variering finns i Bilaga 7 och 8.  
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Tabell 9. Catherines och Heathcliffs samlade repeteringar med variering i källtexten och 

översättningarna. Totalt innehåller källtexten 33 repeteringar med variering. 

 

 

Werin 

(1927) 

Holmberg 

(1960) 

Edlund 

(1993) 

Bevarad repetering, bevarad variering 6 (18,2 %) 3 (9,1 %) 11 (33,3 %) 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

bevarad variering 

2 (6,1 %) 2 (6,1 %) 3 (9,1 %) 

Tydligt förändrad repetering, bevarad 

variering 

10 (30,3 %) 9 (27,3 %) 7 (21,2 %) 

Kompenserad repetering, bevarad variering 3 (9,1 %) 4 (12,1 %) 3 (9,1 %) 

Förlorad repetering, bevarad variering 5 (15,2 %) 8 (24,2 %) 3 (9,1 %) 

Bevarad repetering, förlorad variering 1 (3,0 %) 1 (3,0 %) 0 (0 %) 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

förlorad variering 

0 (0 %) 0 (0 %) 1 (3,0 %) 

Tydligt förändrad repetering, förlorad 

variering 

3 (9,1 %) 3 (9,1 %) 2 (6,1 %) 

Förlorad repetering, förlorad variering 3 (9,1 %) 3 (9,1 %) 3 (9,1 %) 

 

I Tabell 9 kan man se att den översättning som har flest bevarade repeteringar med bevarad 

variering är Edlund (1993). Werin (1927) har ungefär hälften så många helt bevarade fall och 

Holmberg (1960) har lägst antal med bara 3 av 33 bevarade fall. Holmberg (1960) har även 

flest fall av förlorad repetering med bevarad variering. 

 

Tabell 10. Catherines repeteringar med variering i källtexten och översättningarna. Totalt 

innehåller Catherines material 16 repeteringar med variering. 

Catherine: Alla sekvenser  

(16 repeteringar med variering) 

Werin 

(1927) 

Holmberg 

(1960) 

Edlund 

(1993) 

Bevarad repetering, bevarad variering 3 (18,8 %) 1 (6,3 %) 2 (12,5 %) 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

bevarad variering 

2 (12,5 %) 2 (12,5 %) 3 (18,8 %) 

Tydligt förändrad repetering, bevarad 

variering 

6 (37,5 %) 3 (18,8 %) 2 (12,5 %) 

Kompenserad repetering, bevarad variering 1 (6,3 %) 1 (6,3 %) 2 (12,5 %) 

Förlorad repetering, bevarad variering 3 (18,8 %) 5 (31,3 %) 2 (12,5 %) 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

förlorad variering 

0 (0 %) 0 (0 %) 1 (6,3 %) 

Tydligt förändrad repetering, förlorad 

variering 

1 (6,3 %) 3 (18,8 %) 2 (12,5 %) 

Förlorad repetering, förlorad variering 0 (0 %) 1 (6,3 %) 2 (12,5 %) 
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Tabell 11. Heathcliffs repeteringar med variering i källtexten och översättningarna. Totalt 

innehåller Heathcliffs material 17 repeteringar med variering. 

Heathcliff: Alla sekvenser  

(17 repeteringar med variering) 

Werin 

(1927) 

Holmberg 

(1960) 

Edlund 

(1993) 

Bevarad repetering, bevarad variering,  3 (17,7 %) 2 (11,8 %) 9 (52,9 %) 

Tydligt förändrad repetering, bevarad 

variering  

4 (25,5 %) 6 (35,3 %) 5 (29,4 %) 

Kompenserad repetering, bevarad variering 2 (11,8 %) 3 (17,7 %) 1 (5,9 %) 

Förlorad repetering, bevarad variering 2 (11,8 %) 3 (17,7 %) 1 (5,9 %) 

Bevarad repetering, förlorad variering 1 (5,9 %) 1 (5,9 %) 0 (0 %) 

Tydligt förändrad repetering, förlorad 

variering 

2 (11,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Förlorad repetering, förlorad variering 3 (17,7 %) 2 (11,8 %) 1 (5,9 %) 

 

I Tabell 10 och 11 kan man åter se att flera fall bevarats i Heathcliffs dialog än i Catherines. 

Edlund (1993) och Holmberg (1960) har båda fler bevarade repeteringar med bevarad variering 

hos Heathcliff än hos Catherine. Skillnaden är dock som störst i Edlund (1993) där 52,9 procent 

av Heathcliffs fall är fullt bevarade medan siffran är 12,5 procent hos Catherine. I två av tre 

översättningar finns det dock fler förlorade repeteringar med förlorad variering i Heathcliffs 

dialog än Catherines.  

 

5.4 Diskussion av den kvantitativa analysen 

Genom att titta på resultaten för Catherines och Heathcliffs samlade material kan man besvara 

den första frågan: skiljer sig översättningarna åt i överföringen av dialogstil? 

Analysen visar att det finns skillnader i hur dialogstilen överförs i olika översättningar. 

Werins översättning är ofta lik källtexten. Både i kvantifieringen av interpunktion och antal helt 

bevarade repeteringar är det Werin som ligger närmst källtexten, och för övriga stildrag ligger 

Werin näst närmst originalets siffror. 

Holmberg är på flera sätt den översättning som ligger längst ifrån källtexten. Översättningen 

har minst antal helt bevarade upprepningar. Holmberg har dessutom många fler helt förlorade 

repeteringar än de andra två översättningarna. När det kommer till skiljetecken har Holmberg 

den näst största ökningen i ord per skiljetecken. Undantaget är ordantal där Holmberg ligger 

närmst källtexten. 

Edlund ger ett blandat resultat. Översättningen har den största ökningen i ordantal och ord 

per skiljetecken men samtidigt näst flest bevarade repeteringar och flest bevarade repeteringar 

med bevarad variering.  
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Man kan konstatera att karaktärernas dialogstil har översatts olika i de tre översättningarna. Det 

går inte att säga varför det finns skillnader mellan översättningarna utan man kan endast 

spekulera om varför översättningarna ser olika ut.  

En möjlig anledning till att Werins översättning är mest källtextnära är att den gjordes av en 

oetablerad översättare. Som oerfaren översättare vill man kanske hålla sig nära källtexten. 

Romanen gavs dessutom ut i Sverige långt efter att den först publicerades i Storbritannien (80 

år senare) och sju år före den första svenska översättningen kom hade romanen redan 

filmatiserats (IMDb 2017). Troligen hade romanen redan uppnått en viss status som klassiker 

och högprestigelitteratur. Enligt en studie av Lindqvist från 2005 översätts högprestigelitteratur 

mer källtextnära än lågprestigelitteratur (Lindqvist 2005:174). Detta kan ha varit en norm även 

då Werin gjorde sin översättning.  

Att Holmbergs översättning ligger relativt långt ifrån källtexten kan bero på olika saker. 

Holmberg var en mycket etablerad översättare och det tyder på att hans översättningsstil var 

uppskattad. Att han ofta ligger långt ifrån källtexten kan därmed ha att göra med att han följde 

sin tids normer för översättning. En annan anledning kan vara det stora antal översättningar som 

Holmberg gjorde. Som nämns i översättarporträtten översatte Holmberg cirka 450 verk. En 

konsekvens av hans produktivitet och tempo kan ha varit att nyanser i texter förbises.  

Edlunds översättning är närmst källtexten i vissa avseenden och längst ifrån den i andra. 

Edlund var en väletablerad översättare och det är möjligt att även hennes översättning till viss 

del speglar tidens översättarideal. Wuthering Heights tillhörde kanon vid tiden för både Edlunds 

och Holmbergs översättningar. I Lindqvists studie där hon visar att högprestigelitteratur 

översätts mer adekvansinriktat än lågprestigelitteratur ingick verk som publicerades mellan 

1973 och 1992 (2005:38). Edlunds översättning gjordes nära tiden för Lindqvists undersökning 

och hennes stora andel bevarade repeteringar kan därför ha att göra med adekvansinriktning 

inom högprestigelitteratur. 

Genom att titta på resultaten för hur de två karaktärernas dialogstil översatts i de samlade 

översättningarna kan man få svar på den andra frågan: skiljer sig överföringen av Catherines 

och Heathcliffs dialogstil?  

I fråga om de stildrag jag undersökt bevaras Heathcliffs dialogstil mer än Catherines. I två 

av tre översättningar kan man se en större procentuell ökning i Catherines ordmängd än 

Heathcliffs. Också när det kommer till upprepningar har två av tre översättningar fler helt 

bevarade repeteringar i Heathcliffs material än i Catherines, och alla översättningar har fler 

förlorade repeteringar hos Catherine än hos Heathcliff. Två av tre översättningar har även fler 

bevarade repeteringar med bevarad variering i Heathcliffs material än i Catherines.  
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I två avseenden har Catherines dialogstil bevarats mer än Heathcliffs: interpunktion och 

förlorad repetering med förlorad variering. Undersökningen visar också att bland repeteringar 

och repeteringar med variering har Catherine fler tydligt förändrade och kompenserade fall än 

Heathcliff.  

Att Catherines upprepningar kompenseras och tydligt förändras oftare än Heathcliffs innebär 

troligen att hon har en utmärkande stil även i de svenska översättningarna. Men medan 

Heathcliffs stora del bevarade upprepningar gör att hans svenska dialogstil blir lik den engelska 

kan Catherines många kompenserade och förändrade upprepningar göra att hon får en annan 

dialogstil på svenska än på engelska – en stil som alltså fortfarande är utmärkande men inte 

källtextnära.  

Inte heller i fråga om varför Heathcliffs dialogstil bevarats i större utsträckning än Catherines 

går det att dra några slutsatser. En möjlig anledning är att karaktären Heathcliff ofta fått mer 

uppmärksamhet än Catherine. I recensionerna av Wuthering Heights kan man se att 

skribenterna oftare kommenterar Heathcliff än Catherine och att de oftare finner honom mer 

kontroversiell än henne. Om Heathcliff upplevs som romanens huvudperson och som en mer 

unik karaktär än Catherine kan det vara en anledning till att man strävar efter att bevara hans 

dialogstil i större utsträckning än Catherines. Det kan också förhålla sig så att Catherines drag 

av någon anledning varit svårare att bevara än Heathcliffs i en översättning. 

 

6 Näranalys 

I näranalysen kommer jag att söka svar på min tredje och sista fråga: får en förändrad dialogstil 

en effekt på hur karaktärerna framställs? Jag har valt ut fyra representativa exempel som tydligt 

ger uttryck för Catherines och Heathcliffs dialogstilar. Två exempel är hämtade ur Catherines 

material och två ur Heathcliffs. Genom att analysera dessa exempel vill jag visa hur ordmängd, 

interpunktion och upprepningar samspelar för att skapa en effekt i texten och hur denna effekt 

kan överföras, förändras eller förloras i översättningarna. För en heltäckande analys kommer 

jag även i vissa exempel att diskutera stilnivå och betydelse. 

 

6.1 Exempel 1 

Det första exemplet kommer från sekvens 2. Catherine ligger på sin dödsbädd och ber desperat 

Heathcliff att inte lämna henne trots att hennes man Edgar Linton är på intåg. Hon är försvagad 

av sin sjukdom men klänger sig ändå fast vid Heathcliff när hon yttrar orden:  
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Heathcliff, I shall die! I shall die!’ (Brontë:127) 

 

I exemplet ovan finns en repetering på tre ord där varje komplex upprepning följs av ett 

utropstecken. Repeteringen och utropstecknen förstärker det Catherine säger. I detta exempel 

förstärks på så sätt hennes desperation och förtvivlan – hon försöker enträget få Heathcliff att 

stanna hos henne.  

I Werins översättning ser exemplet ut så här: 

 

Heathcliff, jag dör snart, snart! (Werin:151) 
 

I meningen ovan består repeteringen endast av ett ord, och ett av källtextens utropstecken har 

blivit ett kommatecken. Översättningen ”jag dör” är mer idiomatisk på svenska än en 

direktöversättning (”Jag ska/skall dö”), och eftersom det fortfarande finns en repetering i 

meningen finns en viss förstärkning kvar. Att det som repeteras är tidsadverbet ”snart” kan 

tolkas som att tyngd läggs vid hur nära förestående döden är för Catherine och därmed ge en 

effekt av brådska och hets – något som visar Catherines förtvivlan. Att repeteringen innehåller 

färre ord och utropstecken gör dock att meningen inte är lika stark som i källtexten, och det 

finns ingen kompensation för den förlorade styrkan.  

Så här har Holmberg översatt samma exempel: 

 

Heathcliff, jag ska ju dö när som helst. (Holmberg:170) 
 

I denna översättning finns inga av källtextens förstärkande drag. Repeteringen och de båda 

utropstecknen saknas. Meningens innebörd är densamma som i källtexten, men utan 

förstärkande skiljetecken och upprepningar försvinner mycket av den desperation som uttrycks 

där. Uttrycket ”när som helst” lägger fokus på tid och brådska, och ordet ”ju” innebär att 

Catherine förutsätter att Heathcliff vet att det hon säger är sant (NE 5). Betydelsemässigt kan 

alltså dessa översättningar anses förstärka Catherines uttalande, men uttrycken har samtidigt en 

vardaglig stilnivå. Detta gör översättningen idiomatisk på svenska men motverkar också 

allvaret och tyngden i utropet. Effekten av Holmbergs översättning blir att Catherines 

desperation blir betydligt försvagad. 

 

I Edlunds översättning finns desto fler förstärkande medel: 

 

Heathcliff, jag ska ju dö. Jag ska dö! (Edlund:213) 
 

I översättningen ovan repeteras orden ”jag ska dö”, precis som ”I shall die” i källtexten. Ett 

extra ord har dock tillfogats i den första delen av repeteringen: ”ju”. Detta vardagliga ”ju” 
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hjälper till att balansera ut den formella formuleringen ”jag ska dö” och gör den mer idiomatisk. 

Betydelsen hos ”ju” kan precis som i Holmbergs mening understryka sanningshalten i 

uttalandet och på så vis också allvaret. Enligt mina kriterier räknas repeteringen i översättningen 

som en bevarad repetering, eftersom den skiljer sig så väldigt lite från källtexten. Man kan dock 

hävda att denna skillnad innebär en liten försvagning av repeteringen i översättningen. I 

Edlunds översättning finns bara ett av källtextens två utropstecken, vilket gör att viss 

förstärkning förloras. En stor del av Catherines förtvivlan finns alltså bevarad i Edlunds 

översättning, men jämfört med källtexten ter den sig något svagare.   

 

6.2 Exempel 2 

Det andra exemplet kommer från sekvens 3. Catherine pratar med Nelly om sin kärlek till 

Heathcliff och Edgar Linton och försöker förklara hur hon känner, men Nelly missförstår 

henne varpå Catherine säger:  

 

Oh, that’s not what I intend—that’s not what I mean! (Brontë:64) 

 

I exemplet finns en komplex, identisk repetering: ”that’s not what I”. Det finns också en 

variering som består av orden ”intend” och ”mean”. Varieringen står på samma position 

i två meningar vilket skapar rytm. Meningen börjar med interjektionen ”oh”, de två 

satserna binds samman med ett tankstreck och meningen avslutas med ett utropstecken. 

Alla dessa faktorer hjälper till att uttrycka den barnslighet och passion som Varghese 

finner typisk för Catherines tal. Skiljetecknen förstärker innehållet i repliken och ger 

därför en dramatisk och passionerad effekt. Interjektionen kan tolkas som en ivrighet att 

uttrycka sig. Varieringen kan enligt Eriksson, som nämnts, uttrycka naivitet – en 

oförmåga att formulera sig rätt den första gången man försöker säga något (Eriksson 

2002:39). Att Catherine inte vet hur hon ska uttrycka sina känslor förmedlas på så sätt 

både genom innehållet i meningen och varieringen. Sammantaget gör alltså stildragen i 

exemplet att Catherine låter passionerad, barnslig och ivrig. 

I den första översättningen ser exemplet ut såhär: 

 

Å, det är inte det jag vill, det menar jag inte! (Werin:75) 
 

Hos Werin har repeteringen blivit försvagad. Istället för källtextens fem ord repeteras här 

bara ett. Varieringen är bevarad genom orden ”vill” och menar”, men de står inte längre 

på samma position i satserna och tappar därför rytm. Även interjektionen och 

utropstecknet finns i exemplet, men tankstrecket har blivit ett kommatecken. I denna 
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översättning försvinner alltså en del av den dramatik och passion som finns i källtexten, 

eftersom varken den långa repeteringen, syntaktiskt likt placerade varieringen eller 

tankstrecket överförs. Den barnsliga ivrigheten i repliken bevaras dock tack vare 

interjektionen, varieringen och utropstecknet som finns kvar. 

I nästa exempel är färre drag bevarade: 

 

Nej, det är inte det jag vill eller menar. (Holmberg:88) 
 

I Holmbergs översättning är repeteringen helt förlorad. Ordet ”det” förekommer två gånger, 

men eftersom det är ett formord måste det ha en utmärkande position i meningen för att räknas 

som repetering, och det har det inte i exemplet ovan. I både Holmbergs och Werins översättning 

har de ”det” som används olika satsdelsfunktioner jämfört med ”that” i källtexten, men i min 

analys av repetering fokuserar jag endast på det grafiska och rytmskapande. Därför räknas de 

markerade ”det” som repetering hos Werin men inte hos Holmberg. 

I exemplet ovan är varieringen bevarad, men liksom hos Werin finns inte den syntaktiska 

strukturen från källtexten kvar. Man skulle dock kunna argumentera för att den täta placeringen 

av ”vill” och ”menar” gör att varieringen ändå blir relativt stark. Detta skulle alltså kunna ses 

som en kompensation. Varken utropstecknet eller tankstrecket finns hos Holmberg och det 

minskar den dramatiska effekten. Interjektionen ”Oh” har blivit ”Nej”, vilket också är en 

interjektion men inte ger samma ivriga effekt eftersom det kan tolkas som enbart ett nekande 

svar. Effekten av översättningen ovan blir att Catherines uttalande förlorar en stor del av den 

dramatik och barnslighet som finns i källtexten. 

Edlunds översättning skiljer sig mycket från Holmbergs: 

 

Det är inte så jag har tänkt ut det – det är inte så jag menar! (Edlund:108) 
 

I detta exempel finns hela den komplexa repeteringen bevarad. Den är dessutom utökad 

eftersom det finns ett tredje ”det” på final position i den första satsen. Detta extra ”det” kan 

tolkas som antingen en förstärkning eller en försvagning av repeteringen. Å ena sidan blir 

repeteringen tydligare rent grafisk vilket kan tolkas som en förstärkning, å andra sidan är 

repeteringen hos Edlund inte en ren anafor som i källtexten – man kan se det som att 

repeteringen blir mindre distinkt när orden upprepas fler gånger.  

Varieringen har inte riktigt samma form som i källtexten och står inte heller på samma 

position, men den delade semantiska tanken är bevarad. Interjektionen finns inte i Edlunds 

översättning, men det gör däremot tankstrecket och utropstecknet. Således finns en stor del av 
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den passion och ivrighet som källtexten uttrycker bevarad, men den borttagna interjektionen 

och försvagade varieringen gör att en del av barnsligheten och naiviteten försvinner.  

 

6.3 Exempel 3 

Det tredje exemplet är från sekvens 5. Talaren är Heathcliff som precis har fått veta att Catherine 

har dött: 

 

Oh, God! it is unutterable! I cannot live without my life! I cannot live without my 

soul!’ (Brontë:130) 

 

Flera aspekter i exemplet ovan gör att Heathcliffs förtvivlan förstärks. För det första börjar 

meningen med interjektionen ”oh” och utropet ”God” som följs av ett utropstecken. Även nästa 

mening, ”it is unutterable”, avslutas med ett förstärkande utropstecken. De två sista meningarna 

har en komplex repetering med fem ord och ordet ”cannot” kursiverat, vilket ger stark emfas. 

Meningarna har även en variering som består av orden ”life” och ”soul”. I sammanhanget är 

dessa två ord semantiskt kopplade eftersom Heathcliff och Catherine genom hela romanen 

använder dem för att beskriva varandra. Båda dessa meningar avslutas dessutom med ett 

utropstecken. Alla förstärkande medel i detta exempel hjälper till att uttrycka den sorg och 

maktlöshet som Heathcliff känner inför Catherines död.  

I Werins översättning ser exemplet ut så här:  

 

O, Gud, det är outhärdligt! Jag kan inte leva utan dig. Jag kan inte leva utan dig, som 

är mitt liv och min själ! (Werin:156) 
 

Ovan finns den inledande interjektionen bevarad. Men det efterföljande ”Gud” följs här inte av 

ett utropstecken utan ett kommatecken, vilket ger en svagare effekt. Utropet ”det är 

outhärdligt!” följs av ett utropstecken som i källtexten och har därför fortfarande emfas. I de 

två meningar som följer är repeteringen bevarad och innehåller dessutom fler ord p.g.a. tillägget 

”dig”, men det finns inte längre något utropstecken efter den första delen i repeteringen. Ordet 

”kan” är kursivt och därmed förstärkt som i källtexten. Det som i källtexten är en variering har 

förändrats betydligt i Werins översättning. Orden står inte längre på samma syntaktiska 

placering efter repeteringen, utan följer den sista repeteringen i en relativsats. Relativsatsen är 

en liknelse där ”dig” beskrivs med ”som är mitt liv och min själ!”. Liknelsen gör uttalandet så 

pass mycket mer explicit att varieringen går förlorad – läsaren får inte längre möjlighet att själv 

göra den semantiska kopplingen mellan ”själ” och ”liv”. Om man tolkar källtextens variering 
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som en oförmåga att uttrycka sina känslor försvinner denna oförmåga i Werins översättning där 

Heathcliff tydligt uttrycker vad Catherine betyder för honom. 

Hela exemplet är mycket mindre koncist än i källtexten, och tillsammans med de borttagna 

utropstecknen och den förlorade varieringen förloras en stor del av den styrka som i källtexten 

uttrycker Heathcliffs förtvivlan, trots den något utökade repeteringen och det kursiverade ordet.  

Här ser vi samma exempel i Holmbergs översättning:  

 

O, Gud! det är outhärdligt! Jag kan inte leva utan dig som är mitt liv och mitt allt! 

(Holmberg: 175) 
 

Här är de två första meningarna helt bevarade; interjektionen och de två utropen följda av 

utropstecken är desamma som i källtexten. Därefter är dock både repeteringen och varieringen 

förlorade samt kursiveringen. Precis som hos Werin har varieringen blivit en liknelse och på så 

vis blivit mer explicit än i källtexten. En annan stilfigur används och tolkningsmöjligheten 

försvinner, vilket gör att varieringen kan anses förlorad. Flera stildrag har alltså förlorats i 

översättningen, men ett stildrag som tillförts är koncishet. Att Heathcliff uttrycker sig med färre 

ord kan tolkas som att hans känslor förmedlas mer direkt – här finns ingen tid för poetiska 

formuleringar utan bara rena känslor. Effekten kan bli att hans sorg upplevs som mer omedelbar 

och ohöljd. En stor del av Heathcliffs förtvivlan går dock ändå förlorad eftersom varken 

repeteringen eller varieringen är bevarade.  

I den tredje översättningen är exemplet mer likt källtexten: 

 

Å Gud, det här är outhärdligt! Jag kan inte leva utan mitt liv! Jag kan inte leva utan min själ! 

(Edlund:219) 
 

Hos Edlund finns den inledande injektionen bevarad, men utropstecknet efter ”Gud” har istället 

blivit ett kommatecken, vilket inte är ett lika starkt skiljetecken. Därefter följs dock utropet ”det 

här är outhärdligt!” av ett utropstecken som i källtexten. De två efterföljande meningarna har 

precis som källtexten en repetering och en variering. Repeteringen utgörs av ”Jag kan inte leva 

utan”, och man skulle även kunna räkna in ”mitt” och ”min” i repeteringen. Orden är semantiskt 

samma men har olika grammatisk form. Räknar man dem som en del av repeteringen förstärks 

den något. Källtextens kursivering finns även i Edlunds översättning. Orden ”liv” och ”själ” 

bildar samma variering som ”life” och ”soul” i källtexten. Det enda som gått förlorat i exemplet 

ovan är det första utropstecknet, och därför låter Heathcliff på det hela taget lika förtvivlad i 

Edlunds översättning som i källtexten. 
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6.4 Exempel 4 

Det fjärde och sista exemplet är ett lite längre utdrag från sekvens 1. Det är Heathcliff som talar 

till Catherine och är upprörd över hur hon behandlat honom när hon valt Edgar Linton över 

honom. Han hotar med att hämnas på henne genom att utnyttja sin nya vetskap om att Edgars 

syster har känslor för honom.  

 

I could do as well without his approbation. And as to you, Catherine, I have a mind to 

speak a few words now, while we are at it. I want you to be aware that I know you have 

treated me infernally—infernally! Do you hear? And if you flatter yourself that I don’t 

perceive it, you are a fool; and if you think I can be consoled by sweet words, you are 

an idiot; and if you fancy I’ll suffer unrevenged, I’ll convince you of the contrary, in a 

very little while! Meantime, thank you for telling me your sister-in-law’s secret. I swear 

I’ll make the most of it. And stand you aside! (Brontë:88) 

 

I detta längre exempel finns flera repeteringar och varieringar. De mest effektfulla 

repeteringarna är ”infernally”, ”and if you” och ”you are a/an”. Exemplet innehåller två 

varieringar: Den första består av orden ”flatter yourself”, ”think” och ”fancy” som alla är 

synonymer för vad Catherine tror och tänker. Den andra består av orden ”fool” och ”idiot” som 

är nedsättande ord för Catherine. Den långa meningen som börjar med ”And if you flatter 

yourself” är dessutom en parallellism med tre syntaktiskt lika led, vilket förstärker dess 

innehåll. I exemplet finns även skiljetecken som utropstecken som förstärker uttalandena och 

kommatecken och punkter som skapar korta och slagkraftiga enheter samt semikolon som visar 

samband mellan Heathcliffs tankar. Att repeteringen ”infernally” följs av ett utropstecken gör 

att Heathcliffs ilska förstärks. Detsamma sker med ”in a very little while!” och ”And stand you 

aside!”, hotfulla yttranden som förstärks av skiljetecknen. Den korta, trestaviga frågan ”Do you 

hear?” som Catherine inte hinner eller får svara på, bidrar ännu mer till att uttrycka Heathcliffs 

ursinne och otålighet. 

I Werins översättning ser stycket ut så här: 

 

Jag kunde klara det utan hans medgivande. Och vad dig beträffar, Catherine, skulle jag 

vilja tala ett par ord med dig nu, medan vi är inne på detta. Jag vill att du skall ha detta 

klart för dig: jag vet att du har behandlat mig infernaliskt – infernaliskt! Hör du? Och 

om du smickrar dig med att jag inte förstår det, är du en dåre – och om du tror att jag 

kan bli tröstad med fagra ord, så är du en idiot – och om du inbillar dig att jag tänker 

lida detta och inte hämnas, så skall jag övertyga dig om motsatsen inom kort! Emellertid 

skall du ha tack för att du talade om din svägerskas hemlighet, jag svär att jag skall göra 

det mesta möjliga av den. Låt du oss bara vara i fred! (Werin:105) 
 

Här finns många av källtextens stildrag bevarade. Den första repeteringen av ”I” är inte identisk 

med källtexten. Ett ”jag” har flyttats till en annan mening vilket gör att det första ”jag” och det 
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andra hamnar längre ifrån varandra, och man kan argumentera för att det försvagar 

repeteringen. Men det ”jag” som flyttats fram är nu istället det första i två korta meningar som 

båda börjar med ”jag” och sammanfogas med kolon, vilket tillför en annan slags rytm till 

översättningen. Den repeteringen kan därmed anses vara en kompensation.  

Repeteringen ”infernally” är helt bevarad. ”Infernaliskt” upprepas två gånger och följs av ett 

utropstecken precis som i källtexten.  

Den korta meningen ”Do you hear?” som följer har blivit ännu kortare hos Werin: ”Hör 

du?”. Det överför frågans slagkraftighet och otålighet till översättningen och förstärker den 

ännu lite mera. 

I nästa mening har repeteringarna ”and if you” och ”you are a/n” bevarats i översättningen 

med “och om du” och “så är du en”. Även parallellismen är bevarad. Dessutom har alla 

varieringar överförts. Det som i källtexten var semikolon har blivit tankstreck i måltexten. 

Tankstreck är ett skiljetecken som ofta förekommer i Heathcliffs dialog, och det är ett 

skiljetecken som är vanligare i svenska än semikolon. Dahl jämför semikolon och tankstreck 

såhär: ”medan tankstrecket tycks peka framåt, stannar semikolonet upp läsningen och får det 

led som följer efter det att belysa det föregående” (76). Tankstrecken i Werins översättning 

belyser alltså mer en utveckling än vad semikolon gör. I exemplet ovan liknar denna utveckling 

dessutom en stegring: först blir Catherine kallad för ”dåre”, sedan ”idiot” och till sist blir hon 

hotad. Effekten kan anses passande i meningen och tankstrecken blir därmed ett lämpligt sätt 

att bevara källtextens rytm, använda ett skiljetecken som är vanligare i svenskan och uttrycka 

Heathcliffs ilska och tankegång.  

I samma mening finns även en repetering. Den sista repeteringen i källtexten, där ”I’ll” 

upprepas tre gånger och ”I” en gång, finns inte överförd men istället har ett ”så” lagts till i 

översättningen: ”så är du en idiot” och ”så skall jag övertyga dig om motsatsen inom kort!”. 

Eftersom något försvunnit i källtexten och något nytt lagts till i översättningen kan detta räknas 

som en kompensation. Repeteringen kompenserar dock inte för allt som går förlorat eftersom 

den ursprungliga repeteringen består av fyra repeterade element och översättningen endast har 

två. Översättningen av ”in a very little while!” är fyra ord längre i källtexten. Att hotet blir lite 

mindre koncist kan innebära att det försvagas något, men utropstecknet finns kvar och ger på 

så vis förstärkning. 

Efter denna mening har vissa kommatecken försvunnit i översättningen p.g.a. svensk 

kommatering. Men övriga utropstecken har överförts och därmed finns deras förstärkande 

effekt kvar. Även om flera aspekter är annorlunda i Werins översättning finns en stor del av 

källtextens stildrag bevarade och därmed uttrycks också mycket av Heathcliffs upprördhet. 
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Nästa exempel av Holmberg är mycket annorlunda: 

 

jag klarar det utan hans medgivande. Och vad dig beträffar, Catherine, skulle jag vilja 

säga att par ord medan vi talar om saken. Du ska ha klart för dig att du har behandlat mig 

på ett djävulskt sätt – ja, just djävulskt. Hör du vad jag säger? Om du inbillar dig att jag 

inte begriper det så är du dum, om du tror att du kan prata bort det med fagra ord så är 

du en idiot, och om du menar att jag har lust att lida i tysthet och inte hämnas så ska jag 

inte dröja med att övertyga dig om motsatsen. Emellertid ska du ha tack för att du talade 

om din svägerskas hemlighet, du kan vara säker på att jag ska göra det mesta möjliga av 

mitt vetande. Men håll dig bara borta och låt oss vara i fred. (Holmberg: 120) 

 

Ovan har flera av källtextens stildrag försvagats. Den första repeteringen, ”I”, är inte överförd. 

Den andra repeteringen, ”infernally” är översatt till ”djävulskt” och repeteras två gånger som i 

källtexten. Repeteringen förlorar dock en viss styrka eftersom orden ”på ett djävulskt sätt” och 

”ja, just djävulskt” tillfogats. Istället för att stå i anslutning till varandra är det flera ord och 

skiljetecken mellan de repeterade orden. Tilläggen gör texten idiomatisk men försvagar 

repeteringen och förändrar rytmen i meningen. Repeteringen försvagas dessutom ytterligare av 

att källtextens utropstecken här blivit en punkt. I jämförelse med Werin och ”infernaliskt” kan 

dock ”djävulskt” anses vara ett starkare ord. Ordet ”djävulsk” förutsätter alltid onda avsikter 

medan ordet ”infernalisk” inte måste göra det (NE 3, NE 4). ”Djävulskt” kan alltså anses 

starkare beskriva hur Heathcliff anser att Catherine handlat avsiktligt ondskefullt mot honom. 

Meningen efter, ”Hör du vad jag säger?”, tappar en viss slagkraft eftersom den är två ord 

och tre stavelser längre än källtextens ”Do you hear?”.  

Nästa mening innehåller både repetering och variering. Källtextens ”and if you” har blivit 

”om du”, ”om du” och ”och om du” i översättningen. Meningen liknar på så sätt mer en 

traditionell lista men förlorar också två ”och” vilket försvagar repeteringen något. Varieringen 

”flatter yourself”, ”think” och ”fancy” är översatt till ”inbillar dig”, ”tror” och ”menar”. 

Översättningen räknas som en bevarad variering, men den är något försvagad p.g.a. ordet 

”menar”. Alla ord i Holmbergs variering är mentala verb och har därmed en semantisk 

koppling, men ”inbillar dig” och ”tror” har en mer lik denotativ betydelse än vad ”menar” har 

med de båda de andra orden. ”Inbilla” och ”tro” kan betyda ”föreställa sig” respektive ”hålla 

för sannolikt” vilket är liknande betydelser (NE 6, NE 7), men den betydelsen av ”mena” som 

kommer närmst, ”ha som åsikt”, uttrycker en större bestämdhet än de båda tidigare orden (NE 

8). Med en svagare semantisk koppling blir varieringen försvagad. Meningens andra variering 

är även den svagare än i källtexten. ”Dum” och ”en idiot” uttrycker samma semantiska tanke, 

men de är betydelsemässigt längre ifrån varandra än vad ”fool” och ”idiot” är, då ”dum” får 

anses vara svagare än ”idiot” (NE 9, NE 10). Att orden dessutom inte hör till samma ordklass 
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försvagar rytmen i meningen. Parallellismen som finns i källtexten är dock bevarad även i 

Holmbergs översättning. 

Källtextens avslutande repetering som består av tre ”I’ll” och ett ”I” saknas hos Holmberg. 

Utropstecknet som i källtexten följer ”in a very little while!” har blivit en punkt i Holmberg 

översättning: ”så ska jag inte dröja med att övertyga dig om motsatsen.” Tidsangivelsen bakas 

in i meningen och tillsammans med det borttagna utropstecknet och det ökade ordantalet 

förlorar hotet därmed lite utav sin styrka. 

Den sista meningen ”And stand you aside!” har översatts till ”Men håll dig bara borta och 

låt oss vara i fred.”. ”Håll dig bara borta” och ”låt oss vara i fred” kan tolkas som en variering, 

och är kanske en kompensation för de försvagade varieringarna tidigare i exemplet. Men 

eftersom detta gör meningen sju ord längre än källtextens, och meningen dessutom avslutas 

med en punkt istället för utropstecken, blir detta sista hot svagare i översättningen än i 

källtexten. 

Med försvagade repeteringar, försvagade varieringar och svagare skiljetecken försvinner en 

relativt stor del av källtextens tempo. Den hätska tonen som finns i källtexten blir lugnare och 

mer kontrollerad – Heathcliff ger helt enkelt inte intryck av att vara riktigt lika arg eller 

expressiv hos Holmberg som i källtexten. 

Nedan följder det tredje och sista exemplet ur Edlund:  

 

Jag klarar mig lika bra utan hans välsignelse. Och vad dig beträffar, Catherine, har jag 

god lust att säga dig några sanningens ord medan vi ändå håller på. Du ska ha klart för 

dig att jag vet att du har behandlat mig djävulskt – djävulskt! Hör du det? Om du 

smickrar dig med att jag inte har märkt det är du en dåre, och om du tror att du kan 

trösta mig med vackra ord är du en idiot, och om du inbillar dig att jag tänker tiga och 

lida utan att hämnas så ska jag bevisa motsatsen – mycket snart! Tills vidare ska du ha 

tack för att du berättade din svägerskas hemlighet för mig. Jag svär att jag ska göra det 

bästa möjliga av den, så håll dig ur vägen bara! (Edlund:147) 
 

I exemplet finns inte den första repeteringen av ”I” överförd. Nästa repetering, ”infernally”, är 

översatt till ”djävulskt” och har bevarats med samma repetering, tankstreck och utropstecken 

som i källtexten. De bevarade skiljetecknen och det starka ordvalet gör att källtextens emfas 

finns även i översättningen. 

Den korta frågan ”Do you hear?” har översatts till ”Hör du det?” och har därmed samma 

antal ord och stavelser som i källtexten, vilket gör att dess effekt bevaras.  

I meningen efter översätts ”and if you” till ”om du”, ”och om du” och ”och om du” vilket 

gör att repeteringen till stor del bevaras. Meningens andra repetering ”you are a/an” översätts 

till ”är du en” vilket är en bevarad repetering. Här bevaras även varieringarna ”dåre” och ”idiot” 

samt ”smickrar dig”, ”tror” och ”inbillar dig”. Det finns dessutom något i översättningen som 
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kan tolkas som en tillagd variering: källtextens ”suffer” har blivit ”tiga och lida”. ”Tiga” och 

”lida” skulle kunna anses vara tillräckligt semantiskt kopplade i sammanhanget för att utgöra 

en svag variering, eftersom tigande och lidande är detsamma för Heathcliff i situationen. Det 

kan antingen vara ett sätt att förstärka Heathcliffs stil eller att kompensera för de förlorade 

repeteringarna i exemplet. Meningens sista del, ”in a very little while”, förkortas i 

översättningen till ”mycket snart” och inleds med ett tankstreck istället för källtextens 

kommatecken. Att hotet blir kortare kan göra att det kan anses få en mer slagkraftig effekt. Att 

det dessutom presenteras med tankstreck kan ge en dramatisk effekt (Dahl 2016:76). 

Parallellismen som denna mening utgör finns även i denna översättning. Repeteringen ”I’ll” 

och ”I” är inte bevarad i översättningen. 

Styckets sista mening i källtexten, ”And stand you aside!”, har blivit två ord längre hos 

Edlund. Delen följs av ett utropstecken precis som i källtexten men är inte längre en fristående 

mening. Just att den sista uppmaningen är del av en längre mening kan ge en viss försvagning. 

Sammantaget finns många av de förstärkande stildrag från källtexten som uttrycker Heathcliffs 

ilska bevarade i Edlunds översättning. 

Näranalysen av de fyra källtextexemplen ger svar på uppsatsen tredje och sista fråga: 

framställs karaktärerna annorlunda om deras dialogstil är förändrad i en översättning? Genom 

att undersöka de olika översättningarna kan man se att svaret är ja. I källtexten uttrycks ofta 

mycket starka känslor. Ordmängd, skiljetecken, repeteringar, varieringar och ordval samverkar 

för att uttrycka dessa känslor starkt och tydligt i skrift. När stildrag tas bort eller förändras i en 

översättning blir resultatet att känslorna försvagas, förändras eller förstärks. Genom att titta på 

de olika översättningarna som ibland skiljer sig mycket från varandra kan man se att olika 

översättningsval i stor grad kan förändra framför allt styrkan på de känslor som karaktärernas 

dialog ger utlopp för. 

 

7 Avslutning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur huvudpersonernas dialogstil överförts i tre 

svenska översättningar av Emily Brontës Wuthering Heights. Genom kvantitativ analys och 

näranalys av utvalda stildrag har jag kunnat jämföra hur karaktärernas dialogstil överförts till 

svenska i olika översättningar, om Catherines och Heathcliffs dialogstil överförts olika och om 

karaktärerna framställts annorlunda i översättningarna än i källtexten.  
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Resultaten av den kvantitativa analysen har visat att det finns skillnader mellan de tre 

översättningarna. Werins översättning från 1927 är den mest källtextnära. Holmbergs 

översättning från 1960 är friast och befinner sig längst ifrån källtexten. Den senaste 

översättningen av Edlund från 1993 ligger mitt emellan de två andra översättningarna när det 

gäller källtrogenhet. 

Den kvantitativa analysen har också visat att det finns tendenser till att Heathcliffs dialogstil 

bevaras i större utsträckning än Catherines. Catherines stildrag förändras och kompenseras 

oftare än Heathcliffs, vilket gör det möjligt för hennes stil att vara utmärkande även i 

översättningarna samtidigt som den skiljer sig från källtextens stil. 

Slutligen har den kvalitativa analysen av fyra exempel visat att olika översättningar kan 

ändra hur karaktärerna och deras känslor framställs. De expressiva och starka känslouttryck 

som finns i källtexten och som uttrycks med hjälp av de olika stildragen kan försvagas, 

förändras och förstärkas i en översättning när stildrag överförs och ändras. Dessa resultat är inte 

representativa för hela verket, men i de aktuella nyckelscenerna framgår det att översättarens 

val i överföringen av de undersökta stildragen medför skillnader i hur känslor framställs. 

Eftersom materialet i min undersökning är begränsat vore det intressant att i framtida 

undersökningar göra liknande analyser på ett större material ur Wuthering Heights, fler svenska 

översättningar och eventuellt fler målspråk än svenska.  
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Tabeller över ordmängd i alla sekvenser 
 

Tabell B1. Ordmängd i sekvens 1. 

 Catherine Heathcliff 

KT 246 270 

Werin (1927) 280 (+13,8 %) 304 (+12,6 %) 

Holmberg (1959) 292 (+18,7 %) 318 (+17,8 %) 

Edlund (1993) 297 (+20,7 %) 316 (+17 %) 

 

Tabell B2. Ordmängd i sekvens 2. 

 Catherine Heathcliff 

KT 488 369 

Werin (1927) 531 (+8,8 %) 398 (+7,9 %) 

Holmberg (1959) 538 (+10,3 %) 392 (+6,2 %) 

Edlund (1993) 566 (+16 %) 417 (+13 %) 

 

Tabell B3. Ordmängd i sekvens 3. 

 Catherine 

KT 1174 

Werin (1927) 1232 (+4,9 %) 

Holmberg (1959) 1225 (+4,3 %) 

Edlund (1993) 1333 (+13,5 %) 

 

Tabell B4. Ordmängd i sekvens 4. 

 Heathcliff 

KT 465 

Werin (1927) 462 (-0,7 %) 

Holmberg (1959) 431 (-7,3 %) 

Edlund (1993) 498 (+7,1 %) 

 

Tabell B5. Ordmängd i sekvens 5. 

 Heathcliff 

KT 181 

Werin (1927) 207 (+14,4%) 

Holmberg (1959) 196 (+8,3 %) 

Edlund (1993) 203 (+12,2 %) 
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Tabell B6. Ordmängd i sekvens 6. 

 Heathcliff 

KT 766 

Werin (1927) 842 (+9,9 %) 

Holmberg (1959) 798 (+4,2 %) 

Edlund (1993) 875 (14,2 %) 
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Bilaga 2: Tabeller över interpunktion i alla sekvenser 
 

Tabell B7. Catherines antal skiljetecken i sekvens 1. 

 Antal skiljetecken (differens) Ord Ord per skiljetecken 

Källtext 53 246 4,6 

Werin (1927) 50 (-3) 280 5,6 

Holmberg (1960) 44 (-9) 292 6,6 

Edlund (1993) 40 (-13) 297 7,4 

 

Tabell B8. Catherines antal skiljetecken i sekvens 2. 

 Antal skiljetecken (differens) Ord Ord per skiljetecken 

Källtext 102 488 4,8 

Werin (1927) 90 (-12) 531 5,9 

Holmberg (1960) 79 (-23) 538 6,8 

Edlund (1993) 81 (-21) 566 7 

 

Tabell B9. Catherines antal skiljetecken i sekvens 3. 

 Antal skiljetecken (differens) Ord Ord per skiljetecken 

Källtext 218 1174 5,4 

Werin (1927) 196 (-22) 1232 6,3 

Holmberg (1960) 147 (-71) 1225 8,3 

Edlund (1993) 162 (-56) 1333 8,2 

 

Tabell B10. Heathcliffs antal skiljetecken i sekvens 1. 

 Antal skiljetecken (differens) Ord Ord per skiljetecken 

Källtext 38 270 7,1 

Werin (1927) 41 (+3) 304 7,4 

Holmberg (1960) 27 (-11) 318 11,8 

Edlund (1993) 32 (-6) 316 9,9 

 

Tabell B11. Heathcliffs antal skiljetecken i sekvens 2. 

 Antal skiljetecken (differens) Ord Ord per skiljetecken 

Källtext 75 369 4,9 

Werin (1927) 61 (-14) 398 6,5 

Holmberg (1960) 52 (-23) 392 7,5 

Edlund (1993) 58 (-17) 417 7,2 

 

Tabell B12. Heathcliffs antal skiljetecken i sekvens 4. 

 Antal skiljetecken (differens) Ord Ord per skiljetecken 

Källtext 69 465 6,7 

Werin (1927) 48 (-21) 462 9,6 

Holmberg (1960) 38 (-31) 431 11,3 

Edlund (1993) 43 (-26) 498 11,6 
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Tabell B13. Heathcliffs antal skiljetecken i sekvens 5. 

 Antal skiljetecken (differens) Ord Ord per skiljetecken 

Källtext 47 181 3,9 

Werin (1927) 43 (-4) 207 4,8 

Holmberg (1960) 38 (-9) 196 5,2 

Edlund (1993) 38 (-9) 203 5,3 

 

Tabell B14. Heathcliffs antal skiljetecken i sekvens 6. 

 Antal skiljetecken (differens) Ord Ord per skiljetecken 

Källtext 121 766 6,3 

Werin (1927) 101 (-20) 842 8,3 

Holmberg (1960) 76 (-45) 798 10,4 

Edlund (1993) 75 (-46) 875 11,7 
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Bilaga 3: Tabeller över repetering i alla sekvenser 
 

Tabell B15. Catherines repeteringar i sekvens 1. Totalt innehåller sekvensen 3 repeteringar. 

 Werin (1927) Holmberg (1959) Edlund (1993) 

Bevarad 0 0 1 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 1 1 1 

Tydlig förändrad 2 0 1 

Kompenserad 0 0 0 

Förlorad 0 2 0 

 

Tabell B16. Catherines repeteringar i sekvens 2. Totalt innehåller sekvensen 13 repeteringar. 

 Werin (1927) Holmberg (1959) Edlund (1993) 

Bevarad 3 2 6 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 1 0 1 

Tydlig förändrad 6 5 4 

Kompenserad 2 2 1 

Förlorad 1 4 1 

 

Tabell B17. Catherines repeteringar i sekvens 3. Totalt innehåller sekvensen 19 repeteringar. 

 Werin (1927) Holmberg (1959) Edlund (1993) 

Bevarad 7 3 7 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 1 1 1 

Tydlig förändrad 3 4 2 

Kompenserad 2 1 4 

Förlorad 6 10 5 

 

Tabell B18. Heathcliffs repeteringar i sekvens 1. Totalt innehåller sekvensen 3 repeteringar. 

 Werin (1927) Holmberg (1960) Edlund (1993) 

Bevarad 2 0 1 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 0 0 0 

Tydlig förändrad 0 1 0 

Kompenserad 1 0 0 

Förlorad 0 2 2 

 

Tabell B19. Heathcliffs repeteringar i sekvens 2. Totalt innehåller sekvensen 12 repeteringar. 

 Werin (1927) Holmberg (1960) Edlund (1993) 

Bevarad 7 6 6 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 1 1 1 

Tydlig förändrad 3 3 4 

Kompenserad 0 0 0 

Förlorad 1 2 1 
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Tabell B20. Heathcliffs repeteringar i sekvens 4. Totalt innehåller sekvensen 9 repeteringar. 

 Werin (1927) Holmberg (1960) Edlund (1993) 

Bevarad 3 1 1 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 3 1 3 

Tydlig förändrad 0 2 1 

Kompenserad 0 0 2 

Förlorad 3 5 2 

 

Tabell B21. Heathcliffs repeteringar i sekvens 5. Totalt innehåller sekvensen 2 repeteringar. 

 Werin (1927) Holmberg (1960) Edlund (1993) 

Bevarad 2 2 2 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 0 0 0 

Tydlig förändrad 0 0 0 

Kompenserad 0 0 0 

Förlorad 0 0 0 

 

Tabell B22. Heathcliffs repeteringar i sekvens 6. Totalt innehåller sekvensen 3 repeteringar. 

 Werin (1927) Holmberg (1960) Edlund (1993) 

Bevarad 2 2 1 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 0 0 0 

Tydlig förändrad 0 0 2 

Kompenserad 0 0 0 

Förlorad 1 1 0 
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Bilaga 4: Tabeller över repetering med variering i alla sekvenser 
 

Tabell B23. Catherines repeteringar med variering i sekvens 1. Totalt innehåller sekvensen 1 

repetering med variering. 

 Werin (1927) Holmberg (1959) Edlund (1993) 

Bevarad repetering, bevarad variering  1 0 0 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

bevarad variering 

0 0 0 

Tydligt förändrad repetering, bevarad variering 0 0 0 

Kompenserad repetering, bevarad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, bevarad variering 0 0 0 

Bevarad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

Förlorad variering 

0 0 0 

Tydligt förändrad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Kompenserad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, förlorad variering 0 1 1 

 

Tabell B24. Catherines repeteringar med variering i sekvens 2. Totalt innehåller sekvensen 6 

repeteringar med variering. 

 Werin (1927) Holmberg (1959) Edlund (1993) 

Bevarad repetering, bevarad variering  0 0 0 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

bevarad variering 

1 1 2 

Tydligt förändrad repetering, bevarad variering 3 1 1 

Kompenserad repetering, bevarad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, bevarad variering 1 1 1 

Bevarad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

Förlorad variering 

0 0 0 

Tydligt förändrad repetering, förlorad variering 1 3 2 

Kompenserad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, förlorad variering 0 0 0 

 

Tabell B25. Catherines repeteringar med variering i sekvens 3. Totalt innehåller sekvensen 9 

repeteringar med variering. 

 Werin (1927) Holmberg (1959) Edlund (1993) 

Bevarad repetering, bevarad variering  2 1 2 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

bevarad variering 

1 1 1 

Tydligt förändrad repetering, bevarad variering 3 2 1 

Kompenserad repetering, bevarad variering 1 1 2 

Förlorad repetering, bevarad variering 2 4 1 

Bevarad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

Förlorad variering 

0 0 1 

Tydligt förändrad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Kompenserad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, förlorad variering 0 0 1 
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Tabell B26. Heathcliffs repeteringar med variering i sekvens 1. Totalt innehåller sekvensen 3 

repeteringar med variering. 

 Werin (1927) Holmberg (1959) Edlund (1993) 

Bevarad repetering, bevarad variering  1 0 2 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

bevarad variering 

0 0 0 

Tydligt förändrad repetering, bevarad variering 1 1 1 

Kompenserad repetering, bevarad variering 0 1 0 

Förlorad repetering, bevarad variering 0 1 0 

Bevarad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

Förlorad variering 

0 0 0 

Tydligt förändrad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Kompenserad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, förlorad variering 1 0 0 

 

Tabell B27. Heathcliffs repeteringar med variering i sekvens 2. Totalt innehåller sekvensen 3 

repeteringar med variering. 

 Werin (1927) Holmberg (1959) Edlund (1993) 

Bevarad repetering, bevarad variering  0 0 2 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

bevarad variering 

0 0 0 

Tydligt förändrad repetering, bevarad variering 0 1 0 

Kompenserad repetering, bevarad variering 1 1 1 

Förlorad repetering, bevarad variering 0 0 0 

Bevarad repetering, förlorad variering 1 1 0 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

Förlorad variering 

0 0 0 

Tydligt förändrad repetering, förlorad variering 1 0 0 

Kompenserad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, förlorad variering 0 0 0 

 

Tabell B28. Heathcliffs repeteringar med variering i sekvens 4. Totalt innehåller sekvensen 1 

repetering med variering.  

 Werin (1927) Holmberg (1959) Edlund (1993) 

Bevarad repetering, bevarad variering  0 0 0 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

bevarad variering 

0 0 0 

Tydligt förändrad repetering, bevarad variering 1 1 1 

Kompenserad repetering, bevarad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, bevarad variering 0 0 0 

Bevarad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

Förlorad variering 

0 0  

Tydligt förändrad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Kompenserad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, förlorad variering 0 0 0 
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Tabell B29. Heathcliffs repeteringar med variering i sekvens 5. Totalt innehåller sekvensen 2 

repeteringar med variering.  

 Werin (1927) Holmberg (1959) Edlund (1993) 

Bevarad repetering, bevarad variering  0 0 1 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

bevarad variering 

0 0 0 

Tydligt förändrad repetering, bevarad variering 1 1 1 

Kompenserad repetering, bevarad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, bevarad variering 0 1 0 

Bevarad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

Förlorad variering 

0 0  

Tydligt förändrad repetering, förlorad variering 1 0 0 

Kompenserad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, förlorad variering 0 0 0 

 

Tabell B30. Heathcliffs repetering med variering i sekvens 6. Totalt innehåller sekvensen 8 

repeteringar med variering.  

 Werin (1927) Holmberg (1959) Edlund (1993) 

Bevarad repetering, bevarad variering  2 2 4 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

bevarad variering 

0 0 0 

Tydligt förändrad repetering, bevarad variering 1 2 2 

Kompenserad repetering, bevarad variering 1 1 0 

Förlorad repetering, bevarad variering 2 1 1 

Bevarad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förändrad repetering p.g.a. språkskillnader, 

Förlorad variering 

0 0 0 

Tydligt förändrad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Kompenserad repetering, förlorad variering 0 0 0 

Förlorad repetering, förlorad variering 2 2 1 
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Bilaga 5: Analyserade fall av repetering hos Catherine 
 

Fetstil: repetering 

Grå markering: ej dialog 

 

Catherine: repetering 1. Sekvens 1.  

 ‘I’m not jealous of you,’ replied the mistress; ‘I’m jealous for you. (Brontë 

2003:88) 

Werin 

(1927) 

”Jag är inte svartsjuk”, svarade fru Linton. ”Jag är ängslig för dig. (Brontë 

1995:104) 
Tydligt förändrad  

Holmberg 

(1960) 

”Det är jag inte heller, jag är bara orolig för att något ska hända dig. (Brontë 

1980: 120) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

”Jag är inte svartsjuk”, svarade Catherine, ”jag är ängslig för din skull. 

(Brontë 2003:147) 

Tydligt förändrad 

 

Catherine: repetering 2. Sekvens 1. 

 If you like Isabella, you shall marry her. But do you like her? (Brontë 

2003:88) 

Werin 

(1927) 

Om du tycker om Isabella, får du gifta dig med henne. Men tycker du  

om henne? (Brontë 1995:104) 
Förändrad p.g.a. språkskillnader 

Holmberg 

(1960) 

Om du tycker om Isabella får du gärna gifta dig med henne. Men gör du det 

verkligen? (Brontë 1980: 120) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Om du tycker om Isabella ska du gifta dig med henne. Men tycker du 

verkligen om henne? (Brontë 2003:147) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 
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Catherine: repetering 3. Sekvens 1. 

 ‘I’ve treated you infernally—and you’ll take your revenge! How will you 

take it, ungrateful brute? How have I treated you infernally?’ (Brontë 

2003:88) 
Werin 

(1927) 

”Jag har behandlat dig infernaliskt – och du vill hämnas! Vad tänker du 

göra, otacksamma varelse? På vad sätt har jag behandlat dig infernaliskt?” 

(Brontë 1995:105) 
Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

”Skulle jag ha behandlat dig djävulskt, som du säger, så att du skulle 

hämnas? Vad menar du med det, din otacksamma usling? På vad sätt har jag 

behandlat dig djävulskt?” (Brontë 1980: 120-121) 
Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

”Skulle jag ha behandlat dig så djävulskt att du tänker hämnas! På vilket 

sätt tänker du hämnas, din otacksamma varelse? På vilket sätt har jag 

behandlat dig djävulskt?” (Brontë 2003:148) 
Bevarad 

 

Catherine: repetering 4. Sekvens 2. 

 You and Edgar have broken my heart, Heathcliff! And you both come to 

bewail the deed to me, as if you were the people to be pitied! I shall not pity 

you, not I. (Brontë 2003:124) 
Werin 

(1927) 

Och nu kommer ni båda och klagar över vad ni gjort, som om det var er man 

hade att beklaga! Jag tänker visst inte beklaga er! (Brontë 1995:147-148) 

Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

Du och Edgar har krossat mitt hjärta, Heathcliff, och nu kommer ni båda två 

och klagar över vad ni har gjort, precis som om det vore er man borde tycka 

synd om. Det tänker jag visst inte göra. (Brontë 1980: 166) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

Och båda två kommer ni till mig och klagar över vad ni har gjort, som om 

det vore er man borde tycka synd om! Jag tänker inte tycka synd om dig, 

var så säker. (Brontë 2003:208) 

Tydligt förändrad 

 

Catherine: repetering 5. Sekvens 2. 

 How strong you are! How many years do you mean to live after I am gone?’ 

(Brontë 2003:124) 
Werin 

(1927) 

Så stark du är! Hur många år tänker du leva sedan jag är död?” (Brontë 

1995:148) 
Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

Så stark du är! Hur många år tänker du leva efter mig?” (Brontë 1980: 166) 
Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Så stark du är! Hur länge tänker du leva efter min död?” (Brontë 2003:208) 
Förlorad 
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Catherine: repetering 6. Sekvens 2. 

 ‘I wish I could hold you,’ she continued, bitterly, ‘till we were both dead! I 

shouldn’t care what you suffered. I care nothing for your sufferings. Why 

shouldn’t you suffer? I do! (Brontë 2003:124) 
Werin 

(1927) 

”Om jag bara kunde hålla dig fast”, fortsatte hon bittert, ”tills vi var döda 

bägge två! Jag skulle inte fråga efter hur du led. Jag frågar inte alls efter hur 

svårt du har det. Varför skulle inte du lida? Jag gör ju det! (Brontë 

1995:148) 
Tydligt förändrad  

Holmberg 

(1960) 

”Om jag bara kunde hålla dig fast tills vi var döda båda två!” fortsatte hon 

bittert. ”Jag skulle inte bry mig om hur du led. Varför skulle du inte lida? 

Jag lider ju. (Brontë 1980: 166) 
Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

”Jag önskar att jag kunde hålla fast dig tills vi båda är döda!” sa hon bittert. 

”Jag skulle inte bry mig om hur du led. Jag bryr mig inte det minsta om ditt 

lidande. Varför skulle inte du lida? Jag gör det! (Brontë 2003:208) 
Bevarad 

 

Catherine: repetering 7. Sekvens 2. 

 I loved her long ago, and was wretched to lose her; but it is past. I’ve loved 

many others since – (Brontë 2003:124) 

Werin 

(1927) 

Jag älskade henne för längesedan, jag led outsägligt när jag miste henne, 

men nu har jag kommit över det. Jag har älskat många sedan dess, (Brontë 

1995:148) 
Kompenserad 

Holmberg 

(1960) 

Jag älskade henne för längesen, jag var förtvivlad över att förlora henne, 

men nu är det förbi. Jag har älskat många sen dess, (Brontë 1980: 166) 
Kompenserad 

Edlund 

(1993) 

Jag älskade henne för längesen och var förtvivlad över att mista henne, men 

det har gått över. Jag har älskat många sen dess. (Brontë 2003:208) 
Förändrad p.g.a. språkskillnader 
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Catherine: repetering 8. Sekvens 2. 

 Will you forget me—will you be happy when I am in the earth? Will you 

say twenty years hence, “That’s the grave of Catherine Earnshaw. I loved 

her long ago, and was wretched to lose her; but it is past. I’ve loved many 

others since—my children are dearer to me than she was, and, at death, I 

shall not rejoice that I am going to her. I shall be sorry that I must leave 

them!” Will you say so, Heathcliff?’ (Brontë 2003:124) 

Werin 

(1927) 

Kommer du att glömma mig? Blir du lycklig när jag är i jorden? Om tjugu 

år säger du kanske: ’Där är Catherine Earnshaws grav. Jag älskade henne för 

längesedan, jag led outsägligt när jag miste henne, men nu har jag kommit 

över det. Jag har älskat många sedan dess, mina barn är mig kärare än hon 

var, och när jag dör kan jag inte glädja mig åt att jag går till henne, jag sörjer 

över att jag måste lämna dem!’ Kommer du att säga så, Heathcliff?” 

(Brontë 1995:148) 
Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

Kommer du att glömma mig? Tycker du att det är skönt när jag är i jorden? 

Kommer du kanske om tjugo år att säga: Där är Catherine Earnshaws grav. 

Jag älskade henne för längesen, jag var förtvivlad över att förlora henne, men 

nu är det förbi. Jag har älskat många sen dess, mina barn är mig kärare än 

hon var, och när jag dör kommer jag inte att glädjas över att förenas med 

henne utan sörja över att nödgas lämna dem. Kommer du att säga så, 

Heathcliff?” (Brontë 1980: 166) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

Kommer du att glömma mig – kommer du att vara lycklig när jag ligger i 

jorden? Kommer du att säga om tjugo år: ’Där är Catherine Earnshaws 

grav. Jag älskade henne för längesen och var förtvivlad över att mista henne, 

men det har gått över. Jag har älskat många sen dess. Jag älskar mina barn 

mer än jag älskade henne och när jag ligger för döden ska jag inte glädja mig 

åt att få möta henne, då ska jag sörja över att jag måste lämna mina barn.’ 

Kommer du att säga så, Heathcliff?” (Brontë 2003:208) 
Bevarad 
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Catherine: repetering 9. Sekvens 2. 

 ‘I’m not wishing you greater torment than I have, Heathcliff! I only wish us 

never to be parted—and should a word of mine distress you hereafter, think I 

feel the same distress underground, and for my own sake, forgive me! 

(Brontë 2003:125) 

Werin 

(1927) 

Jag vill inte att du skall lida mer än jag gör, Heathcliff. Jag önskar bara att 

vi aldrig mer måtte skiljas; och om något av vad jag sagt skulle göra dig ont, 

tänk då på att där jag vilar gör det mig också ont – och förlåt mig, för min 

skull! (Brontë 1995:149) 
Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

Jag vill inte att du ska lida mer än jag gör, Heathcliff. Jag önskar bara att vi 

aldrig mer måtte skiljas och om något av vad jag sa har gjort dig ont, tänk då 

på att det plågar mig också i graven och förlåt mig för min skull. (Brontë 

1980: 167) 
Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

Jag vill inte att du ska lida mer än jag, Heathcliff. Jag önskar bara att vi 

aldrig ska behöva skiljas, och om ett enda ord jag har sagt någonsin skulle 

plåga dig så tänk på att jag känner samma plåga i graven. (Brontë 2003:209) 
Tydligt förändrad 

 

Catherine: repetering 10. Sekvens 2. 

 ‘I’m not wishing you greater torment than I have, Heathcliff! I only wish us 

never to be parted—and should a word of mine distress you hereafter, think 

I feel the same distress underground, and for my own sake, forgive me! 

(Brontë 2003:125) 

Werin 

(1927) 

Jag vill inte att du skall lida mer än jag gör, Heathcliff. Jag önskar bara att vi 

aldrig mer måtte skiljas; och om något av vad jag sagt skulle göra dig ont, 

tänk då på att där jag vilar gör det mig också ont – och förlåt mig, för min 

skull! (Brontë 1995:149) 
Förändrad p.g.a. språkskillnader 

Holmberg 

(1960) 

Jag vill inte att du ska lida mer än jag gör, Heathcliff. Jag önskar bara att vi 

aldrig mer måtte skiljas och om något av vad jag sa har gjort dig ont, tänk då 

på att det plågar mig också i graven och förlåt mig för min skull. (Brontë 

1980: 167) 
Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Jag vill inte att du ska lida mer än jag, Heathcliff. Jag önskar bara att vi 

aldrig ska behöva skiljas, och om ett enda ord jag har sagt någonsin skulle 

plåga dig så tänk på att jag känner samma plåga i graven. (Brontë 2003:209) 
Bevarad 
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Catherine: repetering 11. Sekvens 2. 

 Come here and kneel down again! You never harmed me in your life. Nay, 

if you nurse anger, that will be worse to remember than my harsh words! 

Won’t you come here again? Do!’ (Brontë 2003:125) 
Werin 

(1927) 

Kom och lägg dig här igen! Du har aldrig i ditt liv gjort mig något ont. Om 

du är ond på mig, blir det värre för dig att komma ihåg än mina hårda ord. 

Kom till mig igen! Heathcliff!” (Brontë 1995:149) 
Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

Kom och lägg dig här igen! Du har aldrig i livet gjort mig något ont. Om du 

är förbittrad på mig blir det värre att minnas än mina hård ord. Vill du inte 

komma hit igen, snälla Heathcliff!” (Brontë 1980: 167) 
Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

Kom hit och lägg dig på knä igen! Du har aldrig gjort mig något ont i hela 

ditt liv. Om du känner vrede mot mig nu blir det värre för dig att minnas än 

mina hårda ord! Varför kommer du inte hit igen? Kom!” (Brontë 2003:209-

210) 
Tydligt förändrad 

 

Catherine: repetering 12. Sekvens 2. 

 That is how I’m loved! Well, never mind. That is not my Heathcliff. (Brontë 

2003:125) 
Werin 

(1927) 

Det är så han älskar mig! Men det gör ingenting. Det är inte min Heathcliff. 

(Brontë 1995:149) 
Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Det är så han älskar mig. Nå, det gör detsamma. Detta är inte min Heathcliff. 

(Brontë 1980: 168) 
Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Det är så han älskar mig! Men det gör ingenting! Det där är inte min 

Heathcliff. (Brontë 2003:210) 
Tydligt förändrad 

 

Catherine: repetering 13. Sekvens 2. 

 I wonder he won’t be near me!’ She went on to herself. ‘I thought he wished 

it. (Brontë 2003:125) 
Werin 

(1927) 

Och ändå vill han inte vara hos mig – är det inte underligt?” fortsatte hon för 

sig själv. ”Jag trodde han ville det. (Brontë 1995:149) 
Kompenserad 

Holmberg 

(1960) 

Det är underligt att han inte vill vara hos mig”, fortfor hon för sig själv. ”Jag 

trodde att han ville det. (Brontë 1980: 168) 
Kompenserad 

Edlund 

(1993) 

Men varför vill han inte vara nära mig”, fortsatte hon för sig själv. ”Jag 

trodde att han ville det. (Brontë 2003:210) 
Kompenserad 
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Catherine: repetering 14. Sekvens 2. 

 ‘Let me alone. Let me alone,’ sobbed Catherine. (Brontë 2003:126) 
Werin 

(1927) 

”Lämna mig i fred. Lämna mig i fred”, snyftade Catherine. (Brontë 

1995:150) 
Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

”Låt mig vara i fred, låt mig vara i fred?” snyftade Catherine. (Brontë 

1980: 169 ) 
Bevarad 

Edlund 

(1993) 

”Låt mig vara i fred. Låt mig vara i fred”, snyftade Catherine. (Brontë 

2003:212) 
Bevarad 

 

Catherine: repetering 15. Sekvens 2. 

 ‘No!’ she shrieked. ‘Oh, don’t, don’t go. (Brontë 2003:127) 
Werin 

(1927) 

 ”Nej!” skrek hon. ”Gå inte! O, gå inte! (Brontë 1995:151) 
Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

”Nej!” skrek hon. ”Du får inte gå, du får inte! (Brontë 1980: 170) 
Bevarad 

Edlund 

(1993) 

”Nej!” skrek hon. ”Gå inte! Gå inte! (Brontë 2003:213) 
Bevarad 

 

Catherine: repetering 16. Sekvens 2. 

 Heathcliff, I shall die! I shall die!’ (Brontë 2003:127) 
Werin 

(1927) 

Heathcliff, jag dör snart, snart!” (Brontë 1995:151) 
Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

Heathcliff, jag ska ju dö när som helst.” (Brontë 1980: 170) 
Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Heathcliff, jag ska ju dö. Jag ska dö!” (Brontë 2003:213) 
Bevarad 

 

Catherine: repetering 17. Sekvens 3. 

 ‘Yes, and it worries me, and I must let it out! (Brontë 2003:60) 
Werin 

(1927) 

”Ja, och den plågar mig, och jag måste tala om den! (Brontë 1995:71) 
Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

”Ja, och den plågar mig mycket. Jag måste tala om den. (Brontë 1980: 84) 
Förlorad 

Edlund 

(1993) 

”Ja, och den plågar mig, jag måste få prata om den! (Brontë 2003:102) 
Förlorad 
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Catherine: repetering 18. Sekvens 3. 

 ‘If you talk so, I won’t tell you any more,’ she returned, peevishly rising to 

her feet. ‘I accepted him, Nelly. (Brontë 2003:61) 
Werin 

(1927) 

”Om du talar så, säger jag ingenting mer”, svarade hon retligt och reste sig. 

”Jag sa ja, Nelly. (Brontë 1995:72) 
Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

”Om du talar så får du inte veta något mer”, sa hon retligt och reste sig. ”Jag 

sa i alla fall ja. (Brontë 1980: 84) 
Förlorad 

Edlund 

(1993) 

”Om du säger så där tänker jag inte berätta mer för dig”, sa hon irriterat och 

reste sig upp. ”Jag svarade ja, Nelly. (Brontë 2003:102) 
Förlorad 

 

Catherine: repetering 19. Sekvens 3. 

 ‘But, say whether I should have done so—do!’ she exclaimed in an irritated 

tone; chafing her hands together, and frowning. 

 

‘Who can help it? Of course I do,’ she answered. 

 

‘Nonsense, I do—that’s sufficient.’ (Brontë 2003:61) 
Werin 

(1927) 

”Men säg då om jag skulle ha gjort det!” utropade hon. Hon var upprörd, 

vred händerna och rynkade pannan. 

 

”Hur skulle jag kunna annat? Naturligtvis gör jag det”, svarade hon. 

 

”Dumheter, jag älskar honom – därmed punkt.” (Brontë 1995:72) 
Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

”Men du kan väl säga vad du tycker!” utbrast hon upprört och vred 

händerna och rynkade pannan.  

 

”Det är klart! Man kan ju inte annat än älska honom.”  

 

”En dum fråga! Jag älskar honom och det räcker väl.” 

 

… 

 
”Dum fråga! Jag älskar honom naturligtvis som man gör.” (Brontë 1980: 

84-85) 
Kompenserad 

Edlund 

(1993) 

”Men säg om jag borde ha gjort det – säg det!” utbrast hon upprört. Hon 

vred sina händer och rynkade pannan. 

 

”Hur skulle jag kunnat annat? Det är klart att jag älskar honom”, svarade 

hon.  

 

”Äsch, för att jag gör det – det räcker väl.” (Brontë 2003:103) 
Kompenserad 
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Catherine: repetering 20. Sekvens 3. 

 ‘Well, because he is handsome, and pleasant to be with.’ 

 

‘And because he is young and cheerful.’  

 

‘And because he loves me.’ (Brontë 2003:61) 

Werin 

(1927) 

”Å, han ser bra ut och är behaglig att vara samman med.” 

 
”Och så är han ung och glad.” 

 
”Och han älskar mig.” (Brontë 1995:72) 

Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

”Tja, han är stilig. Och trevlig att vara tillsammans med.” 

 
”Han är ung och glad.” 

 
”Och han älskar mig.” (Brontë 1980: 84-85) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

”För att han ser bra ut och är trevlig att vara tillsammans med.” 

 

”Och för att han är ung och glad.” 

 
”Och för att han älskar mig.” (Brontë 2003:103) 

Bevarad 

 

Catherine: repetering 21. Sekvens 3. 

 ‘And he will be rich, and I shall like to be the greatest woman of the 

neighbourhood, and I shall be proud of having such a husband.’ (Brontë 

2003:61) 

Werin 

(1927) 

”Och han kommer att bli rik, och jag blir den förnämsta frun i trakten och 

kommer att vara stolt över att ha en sådan man.” (Brontë 1995:72) 

Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

”Och han kommer att bli rik och jag blir den finaste frun i hela trakten och 

kommer att vara stolt över att ha en sån man.” (Brontë 1980: 85) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

”Och han kommer att bli rik, och det ska bli roligt att vara den finaste damen 

i hela trakten och jag kommer att känna mig stolt över att ha en sån man.” 

(Brontë 2003:103) 

Tydligt förändrad 
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Catherine: repetering 22. Sekvens 3. 

 ‘Nay—you are making a jest of it; it is exceedingly ill-natured! It’s no jest 

to me!’ (Brontë 2003:61) 

Werin 

(1927) 

”Du skämtar med mig, det är skamligt! Men för mig är det inte något 

skämt!” (Brontë 1995:72) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

Holmberg 

(1960) 

”Fy, du bara skämtar med mig. För mig är det alls inget skämt” (Brontë 

1980: 85) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

Edlund 

(1993) 

 ”Nej, du bara skämtar om det. Det är verkligen elakt av dig! För mig är det 

inget skämt!” (Brontë 2003:104) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

 

Catherine: repetering 23. Sekvens 3. 

 ‘I don’t want your permission for that—I shall marry him: and yet you have 

not told me whether I’m right.’ (Brontë 2003:62) 

Werin 

(1927) 

”Det behöver jag inte din tillåtelse till – jag skall gifta mig med honom. Men 

du har ännu inte sagt mig om det är rätt.” (Brontë 1995:73) 

Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

”Det behöver jag inte din tillåtelse till. Jag tänker gifta mig med honom. 

Men du har ännu inte sagt mig om jag gör rätt.” (Brontë 1980: 86) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

”Jag behöver inte ditt tillstånd. Jag ska gifta mig med honom. Fast du har 

fortfarande inte sagt om jag gör rätt.” (Brontë 2003:104) 

Bevarad 

 

Catherine: repetering 24. Sekvens 3. 

 ‘Here! and here!’ replied Catherine, striking one hand on her forehead, and 

the other on her breast: ‘in whichever place the soul lives. (Brontë 2003:62) 

Werin 

(1927) 

”Här! och här!” svarade Catherine och lade den ena handen på pannan och 

den andra på hjärtat, ”var det nu än är som själen bor. (Brontë 1995:73) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

”Här och här!” svarade Catherine och lade ena handen på pannan och den 

andra på hjärtat, ”var det nu är som själen sitter. (Brontë 1980: 86) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

”Här och här!” svarade Catherine och slog sig med ena handen för pannan 

och med den andra för bröstet. ”Eller var nu själen sitter nånstans. (Brontë 

2003:105) 

Bevarad 
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Catherine: repetering 25. Sekvens 3. 

 ‘Nelly, do you never dream queer dreams?’ she said, suddenly, after some 

minutes’ reflection. 

 

‘Yes, now and then,’ I answered. 

 

‘And so do I. I’ve dreamt in my life dreams that have stayed with me ever 

after, and changed my ideas; (Brontë 2003:62) 

Werin 

(1927) 

 ”Nelly, drömmer du aldrig underliga drömmar?” sa hon plötsligt efter 

några minuters eftersinnande. 

 

”Jo, ibland”, svarade jag. 

 

”Det gör jag också. Jag har haft drömmar som jag aldrig kunnat komma 

ifrån, som förändrat mina föreställningar. (Brontë 1995:73-74) 

Kompenserad 

Holmberg 

(1960) 

 ”Nelly, har du aldrig underliga drömmar?” sporde hon plötsligt efter några 

ögonblicks tystnad.  

 

”Det händer väl”, svarade jag.  

 

”Det har jag också. Jag har drömt saker som jag aldrig kan glömma och som 

har förändrat min uppfattning helt och hållet. (Brontë 1980: 86) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

 ”Nelly, brukar du drömma underliga drömmar?” frågade hon plötsligt 

efter att ha funderat en stund.  

 

”Ja, nån gång ibland”, svarade jag.  

 

”Jag också. Jag har haft drömmar som har dröjt sig kvar hos mig och 

förändrat mitt sätt att tänka. (Brontë 2003:105) 

Kompenserad 

 

Catherine: repetering 26. Sekvens 3. 

 And this is one—I’m going to tell it—but take care not to smile at any part 

of it.’ (Brontë 2003:62) 

Werin 

(1927) 

Här är en – jag skall tala om den för dig, men kom ihåg att du inte får skratta 

åt något i den.” (Brontë 1995:74) 

Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

Och nu har jag drömt något som jag ska berätta för dig, men akta dig för att 

skratta åt mig.” (Brontë 1980: 86) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Och nu ska jag berätta en dröm för dig – men du får lova att inte skratta åt 

den.” (Brontë 2003:105) 

Förlorad 
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Catherine: repetering 27. Sekvens 3. 

 ‘I was only going to say that heaven did not seem to be my home; and I 

broke my heart with weeping to come back to earth; and the angels were so 

angry that they flung me out into the middle of the heath on the top of 

Wuthering Heights; where I woke sobbing for joy. (Brontë 2003:63) 

Werin 

(1927) 

”Jag ville bara säga att himlen inte tycktes vara någonting för mig. Jag grät 

som om mitt hjärta velat brista av längtan att komma till jorden igen, och 

änglarna blev så onda, att de kastade ned mig på heden uppe vid Wuthering 

Heights, och där vaknade jag och snyftade av glädje. (Brontë 1995:74) 

Kompenserad 

Holmberg 

(1960) 

”jag tänkte bara säga att jag inte trivdes i himlen och att jag grät som om mitt 

hjärta skulle brista av längtan tillbaka till jorden. Änglarna blev så förargade 

att de kastade ner mig och då jag vaknade satt jag mitt på heden på toppen av 

Wuthering Heights och grät av glädje. (Brontë 1980: 87) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

”Jag tänkte bara säga att jag inte kände mig hemma i himlen. Jag grät, det 

var som om hjärtat ville brista av längtan tillbaka till jorden. Och änglarna 

blev så arga att de kastade ut mig, rakt ut på heden ovanför Wuthering 

Heights, och där vaknade jag och snyftade av glädje. (Brontë 2003:106) 

Kompenserad 

 

Catherine: repetering 28. Sekvens 3. 

 It would degrade me to marry Heathcliff now; so he shall never know how I 

love him: and that, not because he’s handsome, Nelly, but because he’s 

more myself than I am. (Brontë 2003:63) 

Werin 

(1927) 

Men det skulle vara en förnedring att gifta mig med Heathcliff nu, därför får 

han aldrig vet[a] att jag älskar honom. Inte för att han är vacker, Nelly, utan 

för att han är mera jag än jag själv är. (Brontë 1995:74-75) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Nu skulle det vara genant för mig att gifta mig med Heathcliff, och därför får 

han aldrig veta att jag älskar honom. Inte för att han är vacker, Nelly, utan 

därför att han och jag är precis likadana. (Brontë 1980: 87) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

Som det nu är vore det förnedrande för mig att gifta mig med Heathcliff. Så 

han kommer aldrig att få veta hur mycket jag älskar honom – inte för att 

han är vacker, Nelly, utan för att han är mera jag än jag själv är. (Brontë 

2003:106-107) 

Bevarad 
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Catherine: repetering 29. Sekvens 3. 

 Give me Hareton, while you get the supper, and when it is ready ask me to 

sup with you. (Brontë 2003:63) 

Werin 

(1927) 

”Ge mig Hareton, medan du gör i ordning kvällsvarden, och lå[t] mig sedan 

få äta med dig! (Brontë 1995:75) 

Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

”Jag ska hålla Hareton medan du lagar kvällsvard och när den är färdig så 

säg till mig så äter jag tillsammans med dig. (Brontë 1980: 88) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

”Låt mig hålla i Hareton medan du gör i ordning kvällsvarden, och be mig 

äta med er när du är klar. (Brontë 2003:107) 

Förlorad 

 

Catherine: repetering 30. Sekvens 3. 

 I want to cheat my uncomfortable conscience, and be convinced that 

Heathcliff has no notion of these things. He has not, has he? He does not 

know what being in love is!’ (Brontë 2003:63) 

Werin 

(1927) 

Jag skall intala mitt samvete att Heathcliff inte har en aning om detta. Det 

tror du väl inte, säg? Han vet inte vad det vill säga att vara kär.” (Brontë 

1995:75) 

Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

Jag ska intala mitt känsliga samvete att Heathcliff inte har någon aning om 

det hela. För det har han väl inte? Han vet väl inte vad det vill säga att vara 

kär?” (Brontë 1980: 88) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Jag vill lugna mitt samvete och känna mig övertygad om att Heathcliff inte 

har en aning om det här – det kan han väl inte ha? Han kan väl inte veta 

vad det vill säga att vara förälskad?” (Brontë 2003:107) 

Kompenserad 

 

Catherine: repetering 31. Sekvens 3. 

 ‘It is not,’ retorted she; ‘it is the best! (Brontë 2003:64) 

Werin 

(1927) 

”Nej”, sa hon, ”det är tvärtom det bästa! (Brontë 1995:76) 

Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

”Tvärtom”, invände hon, ”det är det bästa skälet. (Brontë 1980: 89) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

”Visst inte”, svarade hon, ”det är det bästa! (Brontë 2003:108) 

Förlorad 
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Catherine: repetering 32. Sekvens 3. 

 My great miseries in this world have been Heathcliff’s miseries, and I 

watched and felt each from the beginning; my great thought in living is 

himself. (Brontë 2003:64) 

Werin 

(1927) 

Mina verkliga sorger i den här världen har varit Heathcliffs sorger, jag har 

känt dem en efter en så långt jag minns tillbaka; han är min enda tanke i 

livet. (Brontë 1995:76) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Mina olyckor här har delats av Heathcliff, som jag har känt så långt jag kan 

minnas tillbaka. Han har varit min enda tanke i livet. (Brontë 1980: 89) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Mina stora sorger här i världen har varit Heathcliffs sorger, och jag har sett 

dem och upplevt dem en efter en från första början. Det är han som är 

meningen med mitt liv. (Brontë 2003:108-109) 

Bevarad 

 

Catherine: repetering 33. Sekvens 3. 

 My love for Linton is like the foliage in the woods. Time will change it, I’m 

well aware, as winter changes the trees – my love for Heathcliff resembles 

the eternal rocks beneath – a source of little visible delight, but necessary. 

(Brontë 2003:64) 

Werin 

(1927) 

Min kärlek till Linton är som det gröna lövverket, tiden kommer att 

förändra den, det har jag klart för mig, liksom vintern förvandlar träden. Min 

kärlek till Heathcliff är som den eviga klippgrunden – den är till föga synlig 

glädje, men nödvändig. (Brontë 1995:76) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Min kärlek till Linton är som den gröna skogen som förändras med tiden – 

det har jag fullt klart för mig – liksom vintern förändrar träden. Min kärlek 

till Heathcliff är som den eviga klippgrunden; den är en föga synlig 

glädjekälla men den är nödvändig. (Brontë 1980: 89) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

Min kärlek till Edgar Linton är som skogens lövverk. Tiden kommer att 

förändra den, det vet jag mycket väl, på samma sätt som vintern förvandlar 

träden. Min kärlek till Heathcliff liknar själva berggrunden – den är inte till 

så stor synlig glädje men den är oumbärlig. (Brontë 2003:109) 

Bevarad 
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Catherine: repetering 34. Sekvens 3. 

 Nelly, I am Heathcliff – he’s always, always in my mind – not as a 

pleasure, any more than I am always a pleasure to myself – but as my own 

being – (Brontë 2003:64) 

Werin 

(1927) 

Nelly, jag är Heathcliff! Han är alltid, alltid i mina tankar – inte till glädje, 

lika litet som jag alltid är mig själv till glädje – men som mitt eget väsen. 

(Brontë 1995:76) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Nelly, jag är Heathcliff. Alltid, alltid är han i mina tankar – inte till glädje, 

lika lite som jag alltid är mig själv till glädje, men som en del av mitt eget 

väsen. (Brontë 1980: 89) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

Nelly, jag är Heathcliff – han är alltid, alltid i mina tankar, inte som en 

källa till glädje, lika lite som jag alltid är en källa till glädje för mig själv, 

utan som mitt eget väsen. (Brontë 2003:109) 

Bevarad 

 

Catherine: repetering 35. Sekvens 3. 

 I do wish he’d come. I do wish he would!’ (Brontë 2003:66) 

Werin 

(1927) 

Bara han ville komma! Ack, bara han ville!” (Brontë 1995:77) 

Bevarad  

Holmberg 

(1960) 

Ack, om han ville komma tillbaka!” (Brontë 1980: 91) 

Förlorad  

Edlund 

(1993) 

Om han bara ville komma. Jag önskar att han ville komma!” (Brontë 

2003:111) 

Tydligt förändrad  
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Bilaga 6: Analyserade fall av repetering hos Heathcliff 

 

Fetstil: repetering 

Grå markering: ej dialog 

 

Heathcliff: repetering 1. Sekvens 1.  

 ‘I could do as well without his approbation. And as to you, Catherine, I have 

a mind to speak a few words now, while we are at it. I want you to be aware 

that I know you have treated me infernally—infernally! (Brontë 2003:88) 
Werin 

(1927) 

”Jag kunde klara det utan hans medgivande. Och vad dig beträffar, 

Catherine, skulle jag vilja tala ett par ord med dig nu, medan vi är inne på 

detta. Jag vill att du skall ha detta klart för dig: jag vet att du har behandlat 

mig infernaliskt – infernaliskt! (Brontë 1995:105) 

Kompenserad 

Holmberg 

(1960) 

”jag klarar det utan hans medgivande. Och vad dig beträffar, Catherine, 

skulle jag vilja säga att par ord medan vi talar om saken. Du ska ha klart för 

dig att du har behandlat mig på ett djävulskt sätt – ja, just djävulskt. (Brontë 

1980: 120) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

”Jag klarar mig lika bra utan hans välsignelse. Och vad dig beträffar, 

Catherine, har jag god lust att säga dig några sanningens ord medan vi ändå 

håller på. Du ska ha klart för dig att jag vet att du har behandlat mig 

djävulskt – djävulskt! (Brontë 2003:147) 

Förlorad 

 

Heathcliff: repetering 2. Sekvens 1. 

 I want you to be aware that I know you have treated me infernally—

infernally! Do you hear? (Brontë 2003:88) 
Werin 

(1927) 

Jag vill att du skall ha detta klart för dig: jag vet att du har behandlat mig 

infernaliskt – infernaliskt! Hör du? (Brontë 1995:105) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Du ska ha klart för dig att du har behandlat mig på ett djävulskt sätt – ja, 

just djävulskt. Hör du vad jag säger? (Brontë 1980: 120) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

Du ska ha klart för dig att jag vet att du har behandlat mig djävulskt – 

djävulskt! Hör du det? (Brontë 2003:147) 

Bevarad 
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Heathcliff: repetering 3. Sekvens 1. 

 The tyrant grinds down his slaves and they don’t turn against him, they 

crush those beneath them. (Brontë 2003:88) 
Werin 

(1927) 

Tyrannen pinar sina slavar och de vänder sig inte mot honom, de förtrycker 

andra, som är under dem. (Brontë 1995:105) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Tyrannen plågar sina slavar, men det är inte honom de vänder sig emot utan 

de tar skadan igen mot dem de rår på. (Brontë 1980: 121) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

När tyrannen förtrycker sina slavar vänder de sig inte mot honom, de krossar 

i stället dem de rår på. (Brontë 2003:148) 

Förlorad 

 

Heathcliff: repetering 4. Sekvens 2. 

 You know you lie to say I have killed you; and, Catherine, you know that I 

could as soon forget you as my existence! (Brontë 2003:124) 

Werin 

(1927) 

Du vet att du ljuger när du säger att det är jag som har dödat dig, Catherine; 

du vet att jag inte kan glömma dig så länge jag lever! (Brontë 1995:148) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Du vet att det är sant att jag har dödat dig; du vet att jag inte kommer att 

glömma dig så länge jag lever. (Brontë 1980: 167) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

Du vet att du ljuger när du säger att jag har dödat dig, Catherine, du vet att 

jag lika lite kan glömma dig som jag kan glömma att jag lever! (Brontë 

2003:209) 

Bevarad 

 

Heathcliff: repetering 5. Sekvens 2. 

 ‘You teach me now how cruel you’ve been—cruel and false. (Brontë 

2003:126) 

Werin 

(1927) 

”Nu förstår jag hur grym du varit”, sa han, ”grym och falsk. (Brontë 

1995:150) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

”Nu först förstår jag hur grym du har varit!” utbrast han. ”Grym och falsk. 

(Brontë 1980: 168) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

”Nu förstår jag hur grym du har varit – grym och falsk. (Brontë 2003:211) 

Bevarad 
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Heathcliff: repetering 6. Sekvens 2. 

 Why did you despise me? Why did you betray your own heart, Cathy? I 

have not one word of comfort. (Brontë 2003:126) 

Werin 

(1927) 

Varför försmådde du mig? Varför bedrog du ditt eget hjärta, Cathy? Jag har 

inte ett ord till tröst. (Brontë 1995:150) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

Holmberg 

(1960) 

Varför försmådde du mig? Varför bedrog du ditt eget hjärta, Cathy? Jag 

har inte ett ord till tröst. (Brontë 1980: 169) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

Edlund 

(1993) 

Varför föraktade du mig?  Varför bedrog du dig själv, Cathy? Jag kan inte 

ge dig ett enda ord till tröst – du förtjänar det här. (Brontë 2003:211) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

 

Heathcliff: repetering 7. Sekvens 2. 

 ‘It is hard to forgive, and to look at those eyes, and feel those wasted 

hands,’ he answered. (Brontë 2003:126) 

Werin 

(1927) 

”Det är svårt att förlåta när man ser dessa ögon och känner dessa stackars 

händer”, svarade han. (Brontë 1995:150) 

Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

”Det är svårt att förlåta när man ser dessa ögon och känner dessa stackars 

händer”, svarade han. (Brontë 1980: 169) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

”Det är svårt att förlåta när man ser dina ögon och håller i dina stackars 

händer”, svarade han. (Brontë 2003:212) 

Tydligt förändrad 

 

Heathcliff: repetering 8. Sekvens 2. 

 I have not one word of comfort. You deserve this. You have killed yourself. 

(Brontë 2003:126) 

Werin 

(1927) 

Jag har inte ett ord till tröst. Du förtjänar detta. Du är själv orsak till din död. 

(Brontë 1995:150) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Jag har inte ett ord till tröst. Du har gjort dig förtjänt av det här. Du bär själv 

skulden till din död. (Brontë 1980: 169) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

Jag kan inte ge dig ett enda ord till tröst – du förtjänar det här. Du är själv 

orsak till din död. (Brontë 2003:211) 

Bevarad 
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Heathcliff: repetering 9. Sekvens 2. 

 You loved me—then what right had you to leave me? What right—answer 

me—for the poor fancy you felt for Linton? (Brontë 2003:126) 

Werin 

(1927) 

Du älskade mig – med vad rätt lämnade du mig då? Med vad rätt – svara 

mig – var det för att du fattat litet tycke för Linton? (Brontë 1995:150) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Du älskade mig – med vad rätt lämnade du mig då? Svara mig på det! Var 

det för din lilla förälskelse i Linton? (Brontë 1980: 169) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Du älskade mig – vad hade du då för rätt att överge mig? Vad hade du för 

rätt – svara mig! (Brontë 2003:211) 

Tydligt förändrad 

 

Heathcliff: repetering 10. Sekvens 2. 

 I forgive what you have done to me. I love my murderer—but yours! How 

can I? (Brontë 2003:126) 

Werin 

(1927) 

Jag förlåter allt vad du gjort mig. Jag älskar min mördare – men din. Hur 

skall jag kunna det?” (Brontë 1995:150) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Jag förlåter det som du har gjort mig. Jag älskar min mördare – men hur ska 

jag kunna älska din?” (Brontë 1980: 169) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

Jag förlåter dig allt du har gjort mig. Jag älskar min mördare – men din? Hur 

skulle jag kunna göra det?” (Brontë 2003:212) 

Bevarad 
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Heathcliff: repetering 11. Sekvens 2. 

 ‘I must go, Cathy,’ said Heathcliff, seeking to extricate himself from his 

companion’s arms. ‘But if I live, I’ll see you again before you are asleep. I 

won’t stray five yards from your window.’ 

 

‘For one hour,’ he pleaded earnestly. 

 

‘I must—Linton will be up immediately,’ persisted the alarmed intruder. 

(Brontë 2003:127) 

Werin 

(1927) 

”Jag måste gå Cathy”, sa Heathcliff och försökte lösgöra sig ur hennes 

armar. ”Men om jag lever, kommer jag igen innan du somnar. Jag går inte 

längre än fem steg från ditt fönster.” 

 

”Bara en timme”, bad han allvarligt. 

 

”Jag måste – Linton är här vilket ögonblick som helst”, sa han oroligt.  

(Brontë 1995:151) 

Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

”Jag måste gå, Cathy”, sa Heathcliff och sökte lösgöra sig ut hennes armar. 

”Men om jag lever så kommer jag tillbaka innan du somnar i kväll. Jag går 

inte längre än fem steg från ditt fönster.” 

 

”Bara på en timme”, vädjade han allvarligt. 

  

”Jag måste, Linton är här vilket ögonblick som helst”, vidhöll den oroliga 

inkräktaren.  (Brontë 1980: 170) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

”Jag måste gå, Cathy!” sa Heathcliff och försökte lösgöra sig ur hur [sic!] 

hennes armar. ”Men om jag lever kommer jag igen innan du somnar i kväll. 

Jag går inte längre än fem steg från ditt fönster.” 

 

”Bara en timme”, vädjade han allvarligt. 

 

”Jag måste – Linton är här vilket ögonblick som helst”, vidhöll han upprört. 

(Brontë 2003:213) 

Tydligt förändrad 

 

Heathcliff: repetering 12. Sekvens 2. 

 I have not broken your heart—you have broken it—and in breaking it, you 

have broken mine. (Brontë 2003:126) 

Werin 

(1927) 

Jag har inte krossat ditt hjärta – du har själv krossat det och på samma gång 

har du krossat mitt. (Brontë 1995:150) 
Tydligt förändrad 

Holmberg 

(1960) 

Jag har inte krossat ditt hjärta, du har själv krossat det och på samma gång 

krossade du mitt. (Brontë 1980: 169) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

Jag har inte krossat ditt hjärta. Du har krossat det och på samma gång har 

du krossat mitt. (Brontë 2003:211-212) 
Tydligt förändrad 
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Heathcliff: repetering 13. Sekvens 2. 

 Do I want to live? What kind of living will it be when you—oh, God! would 

you like to live with your soul in the grave?’ (Brontë 2003:126) 
Werin 

(1927) 

Har jag någon lust att leva? Vad tror du att det kommer att bli för ett liv, när 

du – o Gud! Ville du leva sedan din själ gått i graven? (Brontë 1995:150) 
Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Har jag månne någon lust att leva? Vad tror du att det blir för slags liv när 

du… O Gud! Skulle du vilja leva när d[i]tt allt har lagts i graven? (Brontë 

1980: 169) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

Tror du jag har lust att leva? Vad skulle det bli för ett slags liv när du… Å 

Gud, skulle du vilja leva när din själ ligger i graven? (Brontë 2003:212) 
Bevarad 

 

Heathcliff: repetering 14. Sekvens 2. 

 ‘Hush, my darling! Hush, hush, Catherine! I’ll stay. If he shot me so, I’d 

expire with a blessing on my lips.’ (Brontë 2003:127) 

Werin 

(1927) 

”Tyst, käraste! Tyst, tyst, Catherine! Jag stannar. Om han sköt mig här, 

skulle jag välsigna min död.” (Brontë 1995:151) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

”Tyst käraste! Tyst, tyst, Catherine! Jag stannar. Om han sköt mig på 

fläcken så skulle jag välsigna min död.” (Brontë 1980: 170) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

”Tyst nu, min älskade. Tyst, Catherine. Tyst! Jag stannar. Om han skjuter 

mig kommer jag att dö med en välsignelse på läpparna.” (Brontë 2003:213) 

Bevarad 

 

Heathcliff: repetering 15. Sekvens 2. 

 ‘Hush, my darling! Hush, hush, Catherine! I’ll stay. If he shot me so, I’d 

expire with a blessing on my lips.’ (Brontë 2003:127) 

Werin 

(1927) 

”Tyst, käraste! Tyst, tyst, Catherine! Jag stannar. Om han sköt mig här, 

skulle jag välsigna min död.” (Brontë 1995:101) 
Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

”Tyst käraste! Tyst, tyst, Catherine! Jag stannar. Om han sköt mig på fläcken 

så skulle jag välsigna min död.” (Brontë 1980: 170) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

”Tyst nu, min älskade. Tyst, Catherine. Tyst! Jag stannar. Om han skjuter 

mig kommer jag att dö med en välsignelse på läpparna.” (Brontë 2003:213) 
Förlorad 
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Heathcliff: repetering 16. Sekvens 4.  

 ‘That is quite possible,’ remarked Heathcliff, forcing himself to seem calm: 

‘quite possible that your master should have nothing but common 

humanity, and a sense of duty to fall back upon. But do you imagine that I 

shall leave Catherine to his duty and humanity? (Brontë 2003:116) 

Werin 

(1927) 

”Det är mycket möjligt”, anmärkte Heathcliff, som tvingade sig att se lugn 

ut, ”mycket möjligt att herr Linton inte har annat än människokärlek och 

pliktkänsla att falla tillbaka på. Men inbillar du dig att jag tänker överlämna 

Catherine åt hans pliktkänsla och människokärlek? (Brontë 1995:138) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

”Det är mycket möjligt”, anmärkte Heathcliff med en ansträngning för att se 

lugn ut, ”att Linton inte har annat än människokärlek och pliktkänsla att 

falla tillbaka på. Men tro inte att jag tänker överlämna Catherine åt hans 

pliktkänsla och människokärlek! (Brontë 1980: 156) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

”Det är mycket möjligt”, sa Heathcliff och försökte behärska sig. ”Det är 

mycket möjligt att din husbonde inte har annat att falla tillbaka på än 

medmänsklighet och pliktkänsla. Men tror du att jag tänker utlämna 

Catherine åt hans pliktkänsla? (Brontë 2003:195) 

Kompenserad 
 

Heathcliff: repetering 17. Sekvens 4. 

 ‘You suppose she has nearly forgotten me?’ he said. ‘Oh, Nelly! you know 

she has not! You know as well as I do, that for every thought she spends on 

Linton, she spends a thousand on me! (Brontë 2003:116-117) 

Werin 

(1927) 

”Du tror att hon nästan har glömt mig?” sa han. ”Å, Nelly, det vet du att 

hon inte har! Du vet lika bra som jag att för var tanke hon ägnar Linton 

ägnar hon tusen åt mig! (Brontë 1995:138) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

Holmberg 

(1960) 

”Jaså, du tror att hon nästan har glömt mig!” sa han. ”Å, Nelly, det vet du 

mycket väl att hon inte har. Du vet lika bra som jag att hon tänker på mig 

tusen gånger mer än på Linton. (Brontë 1980: 157) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

Edlund 

(1993) 

”Skulle hon nästan ha glömt mig?” sa han. ”Å, Nelly, det vet du att hon inte 

har gjort! Du vet lika väl som jag att för varenda tanke hon skänker Linton 

skänker hon mig tusen! (Brontë 2003:196) 

Tydligt förändrad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Heathcliff: repetering 18. Sekvens 4. 

 But, till then—if you don’t believe me, you don’t know me—till then, I 

would have died by inches before I touched a single hair of his head!’ 

(Brontë 2003:116) 

Werin 

(1927) 

Men till dess – om du inte tror mig, känner du mig inte – till dess skulle jag 

hellre ha dött bit för bit än rört ett hår på hans huvud!” (Brontë 1995:138) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

Holmberg 

(1960) 

Men till dess – och om du inte tror mig så känner du mig inte – skulle jag 

hellre dö bit för bit än röra ett hår på hans huvud.” (Brontë 1980: 157) 

Tydligt förändrad 

Edlund 

(1993) 

Men till dess – om du inte tror mig så känner du mig inte – till dess skulle 

jag hellre ha dött bit för bit än jag skulle ha rört ett hår på hans huvud!” 

(Brontë 2003:195) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

 

Heathcliff: repetering 19. Sekvens 4. 

 You know as well as I do, that for every thought she spends on Linton she 

spends a thousand on me! (Brontë 2003:116-117) 

Werin 

(1927) 

Du vet lika bra som jag att för var tanke hon ägnar Linton ägnar hon tusen 

åt mig! (Brontë 1995:138) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

Holmberg 

(1960) 

Du vet lika bra som jag att hon tänker på mig tusen gånger mer än på Linton. 

(Brontë 1980: 157) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Du vet lika väl som jag att för varenda tanke hon skänker Linton skänker 

hon mig tusen! (Brontë 2003:196) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

 

Heathcliff: repetering 20. Sekvens 4. 

 Two words would comprehend my future—death and hell: existence, after 

losing her, would be hell. (Brontë 2003:117) 

Werin 

(1927) 

Hela min framtid skulle innefattas i två ord: död och helvete; efter att ha mist 

henne skulle tillvaron bli ett helvete. (Brontë 1995:139) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Hela min framtid skulle koncentreras i två ord: död och helvete; efter 

förlusten av henne skulle tillvaron bli olidlig. (Brontë 1980: 157) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Då skulle min framtid rymmas i två ord – död och helvete. Om jag förlorade 

henne skulle tillvaron bli olidlig. (Brontë 2003:196) 

Förlorad 
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Heathcliff: repetering 21. Sekvens 4. 

 If he loved with all the powers of his puny being, he couldn’t love as much 

in eighty years as I could in a day. (Brontë 2003:117) 

Werin 

(1927) 

Om han la in hela sin ynkliga kraft i kärleken, kunde han inte älska så 

mycket på åttio år som jag på en dag. (Brontë 1995:139) 

Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

Även om han lade hela sin svaga kraft i kärleken skulle han inte på åttio år 

kunna älska så intensivt som jag på en dag. (Brontë 1980: 157) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Om han så älskade allt vad han förmådde i syn ynkedom skulle han inte 

kunna älska lika mycket på åttio år som jag gör på en dag. (Brontë 

2003:196) 

Förändrad p.g.a. språkskillnader 

 

 

Heathcliff: repetering 22. Sekvens 4. 

 It is not in him to be loved like me: how can she love in him what he has 

not?’ (Brontë 2003:117) 

Werin 

(1927) 

Han är inte sådan, att hon kan älska honom på samma vis som mig. Det är 

omöjligt!” (Brontë 1995:139) 

Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

Han har inte de egenskaper som behövs för att väcka hennes kärlek.” (Brontë 

1980: 157) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Hur skulle han kunna bli älskad som jag? Hur skulle hon kunna älska 

något hos honom som han inte har?”  (Brontë 2003:196) 

Kompenserad 

 

Heathcliff: repetering 23. Sekvens 4. 

 and there you see the distinction between our feelings. Had he been in my 

place, and I in his, though I hated him with a hatred that turned my life to 

gall, I never would have raised a hand against him. (Brontë 2003:116) 
Werin 

(1927) 

Där s[e]r du skillnaden mellan våra känslor. Om han hade varit i mitt ställe 

och jag i hans, skulle jag aldrig ha lyft min hand mot honom, även om jag 

hade hatat honom med ett hat som förgiftat mig själv. (Brontë 1995:138) 
Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Där ser du skillnaden mellan våra känslor. Om han hade varit i mitt ställe 

och jag i hans skulle jag aldrig ha lyft en hand mot honom även om jag hade 

hatat honom med ett hat som förgiftade mig själv. (Brontë 1980: 156) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

Och där ser du skillnaden mellan våra känslor – om han hade varit i mitt 

ställe och i hans så skulle jag aldrig ha lyft min hand mot honom, även om 

jag hatade honom med ett hat som förbittrade hela mitt liv. (Brontë 

2003:195) 
Bevarad 
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Heathcliff: repetering 24. Sekvens 4. 

 And then, Linton would be nothing, nor Hindley, nor all the dreams that 

ever I dreamt. (Brontë 2003:117) 
Werin 

(1927) 

Och då, ja, då skulle jag inte bry mig om Linton eller Hindley eller allt det 

som jag drömt om. (Brontë 1995:139) 
Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

Och i så fall, ja då skulle jag inte bry mig om vare sig Linton eller Hindley 

eller något av vad jag har drömt. (Brontë 1980: 157) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

Och då skulle inte Linton betyda något, och inte Hindley och inte heller alla 

mina drömmar. (Brontë 2003:196) 
Förlorad 

 

Heathcliff: repetering 25. Sekvens 5. 

 Where is she? Not there—not in heaven—not perished—where? (Brontë 

2003:130) 

Werin 

(1927) 

Var är hon? Inte där – inte i himlen – inte fördömd – var? (Brontë 

1995:156) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Var är hon? Inte där – inte i himlen – inte fördömd – var då? (Brontë 1980: 

175) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

Var är hon? Inte där – inte i himlen – inte i helvetet – men var? (Brontë 

2003:219) 

Bevarad 
 

Heathcliff: repetering 26. Sekvens 5. 

 Oh! you said you cared nothing for my sufferings! And I pray one prayer—

I repeat it till my tongue stiffens—Catherine Earnshaw, may you not rest, as 

long as I am living; you said I killed you—haunt me, then! (Brontë 

2003:130) 
Werin 

(1927) 

Å, du sa, att du inte frågade efter vad jag led! Och jag ber en bön – jag 

upprepar den tills tungan blir stel! Catherine Earnshaw, må du förgäves söka 

ro så länge jag lever! Du sa att det var jag som dödade dig – kom då och ta 

hämnd på mig! (Brontë 1995:156) 
Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Du sa att hon inte brydde sig om vad jag led. Jag ber en bön och upprepar 

den tills tungan stelnar: Catherine Earnshaw, måtte du inte få ro i din grav så 

länge jag lever! (Brontë 1980: 175) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

Å, du sa att du inte brydde dig om hur jag led! Jag har en enda bön och den 

ska jag be tills min runga stelnar – Catherine Earnshaw, måtte du aldrig få ro 

så länge jag lever! (Brontë 2003:219) 
Bevarad  
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Heathcliff: repetering 27. Sekvens 6. 

 I get levers and mattocks to demolish the two houses, and train myself to be 

capable of working like Hercules, and when everything is ready, and in my 

power, I find the will to lift a slate off either roof has vanished! (Brontë 

2003:247) 

Werin 

(1927) 

Jag skaffar hackor och spett för att bryta ner de båda husen, bereder mig till 

ett Herkulesarbete, och när allting är färdigt och tillrättalagt för mig, så 

finner jag att jag inte har någon vilja mer att lyfta så mycket som en sten från 

taken! (Brontë 1995:302) 

Förlorad 

Holmberg 

(1960) 

”Jag skaffar hackor och spett för att bryta ner de båda husen och bereder mig 

till ett verkligt Herkulesarbete, och när allting är färdigt att börja upptäcker 

jag att jag inte längre orkar flytta en sten. (Brontë 1980: 334) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

”Jag skaffar hackor och spett för att rasera de båda husen och jag bereder 

mig för ett herkulesarbete, och när allt är klart och jag har allt i min hand så 

upptäcker jag att jag inte längre har lust att flytta en enda sten! (Brontë 

2003:420) 

Bevarad 
 

Heathcliff: repetering 28. Sekvens 6.  

 ‘Nelly, there is a strange change approaching – I’m in its shadow at present. 

I take so little interest in my daily life, that I hardly remember to eat, and 

drink. (Brontë 2003:247) 

Werin 

(1927) 

Nelly, det förestår en märklig förändring – jag lever redan i skuggan av den. 

Jag har så litet intresse för mitt dagliga liv, att jag nästan glömmer att äta 

och dricka. (Brontë 1995:303) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

Nelly, det kommer att bli en märklig förändring och jag lever redan i dess 

skugga. Jag har så lite intresse för mitt dagliga liv att jag nästan glömmer att 

äta och dricka.  (Brontë 1980: 334) 

Bevarad 

Edlund 

(1993) 

Nelly – jag känner att en egendomlig förändring närmar sig och jag lever 

redan i skuggan av den. Jag är så ointresserad av mitt dagliga liv att jag 

knappt kommer ihåg att äta och dricka. (Brontë 2003:420) 

Tydligt förändrad 
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Heathcliff: repetering 29. Sekvens 6. 

 Those two, who have left the room, are the only objects which retain a 

distinct material appearance to me; and that appearance causes me pain, 

amounting to agony. (Brontë 2003:247) 

Werin 

(1927) 

De två som nu gick ut är de enda föremål som jag har en verklig 

förnimmelse av att de existerar, och denna förnimmelse förorsakar mig 

smärta, ja, riktiga kval. (Brontë 1995:303) 

Bevarad 

Holmberg 

(1960) 

De enda som jag har en förnimmelse av att de existerar är de två som just 

gick ut och detta vållar mig smärta, ja, riktiga kvar. (Brontë 1980: 334-335) 

Förlorad 

Edlund 

(1993) 

De där två som just lämnade rummet är det enda som numera existerar i min 

verklighet, i min plågsamma och ångestfyllda verklighet. (Brontë 

2003:420) 

Tydligt förändrad 
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Bilaga 7: Analyserade fall av repetering med variering hos 

Catherine 

 

Fetstil: repetering 

Understrykning: variering 

Grå markering: ej dialog 

 

Catherine: repetering med variering 1. Sekvens 1. 

 I said you must let Isabella alone!—I beg you will, unless you are tired of 

being received here, and wish Linton to draw the bolts against you!’ (Brontë 

2003:88) 
Werin 

(1927) 

Jag sa ju att du skulle låta Isabella vara i fred! Jag ber dig, gör det, om du 

inte är trött på att komma hit och önskar att Linton låser dörren för dig!” 

(Brontë 1995:104) 
Bevarad variering Bevarad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Jag sa ju att du skulle låta Isabella vara i fred! Det vore nog klokast av dig 

såvida du inte tröttnat på att komma hit och finner dig i att Linton låser 

dörren mitt för näsan på dig.” (Brontë 1980: 119-120) 

Förlorad variering Förlorad repetering 

Edlund 

(1993) 

Jag sa ju att du skulle lämna Isabella i fred! Det är bäst att du gör det, om du 

nu inte är trött på att komma hit och vill att Linton ska låsa dörren för dig.” 

(Brontë 2003:146) 
Förlorad variering Förlorad repetering 
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Catherine: repetering med variering 2. Sekvens 2. 

 ‘I wish I could hold you,’ she continued, bitterly, ‘till we were both dead! I 

shouldn’t care what you suffered. I care nothing for your sufferings. Why 

shouldn’t you suffer? I do! (Brontë 2003:124) 
Werin 

(1927) 

”Om jag bara kunde hålla dig fast”, fortsatte hon bittert, ”tills vi var döda 

bägge två! Jag skulle inte fråga efter hur du led. Jag frågar inte alls efter 

hur svårt du har det. Varför skulle inte du lida? Jag gör ju det! (Brontë 

1995:148) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Om jag bara kunde hålla dig fast tills vi var döda båda två!” fortsatte hon 

bittert. ”Jag skulle inte bry mig om hur du led. Varför skulle du inte lida? 

Jag lider ju. (Brontë 1980: 166) 

Förlorad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Jag önskar att jag kunde hålla fast dig tills vi båda är döda!” sa hon bittert. 

”Jag skulle inte bry mig om hur du led. Jag bryr mig inte det minsta om 

ditt lidande. Varför skulle inte du lida? Jag gör det! (Brontë 2003:208) 
Bevarad variering Repetering förändrad p.g.a. 

språksskillnader 
 

Catherine: repetering med variering 3. Sekvens 2. 

 and, at death, I shall not rejoice that I am going to her: I shall be sorry that 

I must leave them!” (Brontë 2003:124) 
Werin 

(1927) 

och när jag dör kan jag inte glädja mig åt att jag går till henne, jag sörjer över 

att jag måste lämna dem! (Brontë 1995:148) 
Bevarad variering Förlorad repetering 

Holmberg 

(1960) 

och när jag dör kommer jag inte att glädjas över att förenas med henne utan 

sörja över att nödgas lämna dem. (Brontë 1980: 166) 
Bevarad variering Förlorad repetering 

Edlund 

(1993) 

och när jag ligger för döden ska jag inte glädja mig åt att få möta henne, då 

ska jag sörja över att jag måste lämna mina barn. (Brontë 2003:208) 
Bevarad variering Förlorad repetering 
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Catherine: repetering med variering 4. Sekvens 2. 

 I’m tired, tired of being enclosed here. I’m wearying to escape into that 

glorious world, and to be always there; not seeing it dimly through tears, and 

yearning for it through the walls of an aching heart; but really with it, and in 

it. (Brontë 2003:125) 
Werin 

(1927) 

Jag är trött på att vara instängd här. Jag längtar så oändligt att komma till en 

annan, härligare värld och alltid leva där; att inte se den genom en dimma av 

tårar och ana den bakom väggarna av ett värkande hjärta, utan att verkligen 

vara där, bo där. (Brontë 1995:149) 
Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Jag är trött på att vara instängd här. Jag längtar efter att få komma till en 

härligare värld och alltid vistas där, att inte behöva se den genom tårar och 

ana den bakom ett plågat hjärtas fängsel utan verkligen bo där. (Brontë 1980: 

168) 

Förlorad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

Jag är trött, trött på att vara instängd i den. Min högsta önskan är att fly till 

en annan och härligare värld och stanna där för alltid – inte behöva se den 

genom en dimma av tårar eller längta efter den i djupet av ett värkande 

hjärta, utan verkligen vara där. (Brontë 2003:210) 
Förlorad variering Tydligt förändrad repetering 

 

Catherine: repetering med variering 5. Sekvens 2. 

 Nelly, you think you are better and more fortunate than I; in full health and 

strength: you are sorry for me—very soon that will be altered. I shall be 

sorry for you. I shall be incomparably beyond and above you all. (Brontë 

2003:125) 
Werin 

(1927) 

Nelly, du tycker du är bättre och lyckligare än jag, därför att du har hälsa och 

krafter. Du sörjer för min skull – snart ändrar det sig, och det blir jag som 

sörjer över dig. Jag kommer att vara oändligt fjärran och över er alla. 

(Brontë 1995:149) 
Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Nelly, du tycker att du har det bättre och lyckligare än jag därför att du äger 

hälsa och krafter. Du tycker synd om mig, men det kommer snart att ändras. 

Sen blir det jag som tycker synd om dig. Jag kommer att vara oändligt 

fjärran och över er allihop. (Brontë 1980: 168) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

Nelly, du tror att du har det bättre och är lyckligare än jag eftersom du är 

frisk och stark – du tycker synd om mig, men snart blir allting annorlunda. 

Då ska jag tycka synd om dig. Jag kommer att vara så oändligt långt bortom 

och över er alla. (Brontë 2003:210) 
Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 
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Catherine: repetering med variering 6. Sekvens 2. 

 You left me too; but I won’t upbraid you! I forgive you. Forgive me!’ 

(Brontë 2003:126) 
Werin 

(1927) 

Du lämnade också mig, men jag vill inte förebrå dig det! Jag förlåter dig. 

Förlåt mig!” (Brontë 1995:150) 
Bevarad variering Repetering förändrad p.g.a. 

språkskillnader 

Holmberg 

(1960) 

Du lämnade mig också, men jag vill inte förebrå dig det. Jag förlåter dig. 

Förlåt mig du i din tur!” (Brontë 1980: 169) 

Bevarad variering Repetering förändrad p.g.a. 

språkskillnader 

Edlund 

(1993) 

Du övergav mig också, men det tänker jag inte förebrå dig! Jag förlåter dig. 

Förlåt mig!” (Brontë 2003:212) 
Bevarad variering Repetering förändrad p.g.a. 

språkskillnader 
 

Catherine: repetering med variering 7. Sekvens 2. 

 ‘You must not go!’ she answered, holding him as firmly as her strength 

allowed. ‘You shall not, I tell you.’ (Brontë 2003:127) 

Werin 

(1927) 

”Du får inte gå”, svarade hon och höll honom så fast som hon orkade. ”Du 

får inte gå, säger jag.” (Brontë 1995:151) 

Förlorad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Du får inte gå!” utropade hon och höll honom så hårt hon kunde. ”Du får 

inte gå, säger jag.” (Brontë 1980: 170) 

Förlorad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Du får inte gå!” svarade hon och höll om honom så hårt hon orkade. ”Du 

får inte gå, hör du det!” (Brontë 2003:213) 

Förlorad variering Tydligt förändrad repetering 

 

Catherine: repetering med variering 8. Sekvens 3.  

 Now, before I tell you whether it was a consent or denial, you tell me which 

it ought to have been.’ (Brontë 2003:60) 
Werin 

(1927) 

Innan jag nu talar om, om det var ja eller nej, skall du säga mig vilket det 

borde ha varit.” (Brontë 1995:71) 
Bevarad variering Förlorad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Innan jag säger om det var ja eller nej, måste jag höra vad du tycker.” 

(Brontë 1980: 84) 

Bevarad variering Förlorad repetering 

Edlund 

(1993) 

Men innan jag nu talar om för dig ifall jag sa ja eller nej så vill jag höra vad 

jag borde ha sagt.” (Brontë 2003:102) 
Bevarad variering Förlorad repetering 
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Catherine: repetering med variering 9. Sekvens 3. 

  Oh, that’s not what I intend—that’s not what I mean! (Brontë 2003:64) 

Werin 

(1927) 

Å, det är inte det jag vill, det menar jag inte! (Brontë 1995:75) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Nej, det är inte det jag vill eller menar. (Brontë 1980: 88) 

Bevarad variering Förlorad repetering 

Edlund 

(1993) 

Det är inte så jag har tänkt ut det – det är inte så jag menar! (Brontë 

2003:108) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

  

Catherine: repetering med variering 10. Sekvens 3. 

 ‘I love the ground under his feet, and the air over his head, and everything 

he touches, and every word he says—I love all his looks, and all his 

actions, and him entirely, and altogether. There now!’ (Brontë 2003:61) 

Werin 

(1927) 

”Jag älskar marken han går på och luften han andas och allt som han rör 

vid, varje ord han säger. Jag älskar hans ögon och allt vad han gör. Det 

finns ingenting hos honom som jag inte älskar. Är du nöjd nu!” (Brontë 

1995:72) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Jag älskar marken som han går på och luften som han andas och allt vad 

han säger och gör. Det finns ingenting hos honom som jag inte älskar. Är du 

nöjd nu?” (Brontë 1980: 85) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Jag älskar marken han går på och luften han andas och allt han rör vid 

och vartenda ord han säger. Jag älskar hela hans uppenbarelse, alla hans 

handlingar, jag älskar honom helt och hållet. Det får räcka!” (Brontë 

2003:103-104) 

Bevarad variering Kompenserad repetering 

 

Catherine: repetering med variering 11. Sekvens 3. 

 ‘No, to be sure not—I should only pity him—hate him, perhaps, if he were 

ugly, and a clown.’ (Brontë 2003:61) 

Werin 

(1927) 

”Nej, det skulle jag naturligtvis inte, jag skulle bara tycka det var synd om 

honom, kanske avsky honom, om han vore ful och drumlig.” (Brontë 

1995:73) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Nej, det skulle jag förstås inte. Då skulle jag bara tycka synd om honom 

och om han vore ful och narraktig skulle jag kanske avsky honom.” (Brontë 

1980: 85) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Nej, naturligtvis inte, jag skulle bara tycka synd om honom – kanske avsky 

honom – om han vore ful och tölpaktig.” (Brontë 2003:104) 

Bevarad variering Bevarad repetering 
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Catherine: repetering med variering 12. Sekvens 3. 

 In my soul, and in my heart, I’m convinced I’m wrong!’ (Brontë 2003:62) 

Werin 

(1927) 

I själ och hjärta är jag övertygad om att jag har orätt!” (Brontë 1995:73) 

Bevarad variering Förlorad repetering 

Holmberg 

(1960) 

I själ och hjärta är jag övertygad om att jag gör orätt.” (Brontë 1980: 86) 

Bevarad variering Förlorad repetering 

Edlund 

(1993) 

Innerst inne är jag säker på att jag gör fel.” (Brontë 2003:105) 

Förlorad variering Förlorad repetering 

 

Catherine: repetering med variering 13. Sekvens 3. 

 ‘It’s my secret; but if you will not mock at me, I’ll explain it; I can’t do it 

distinctly—but I’ll give you a feeling of how I feel.’ (Brontë 2003:62) 

Werin 

(1927) 

”Det är min hemlighet. Men om du låter bli att göra narr av mig, skall jag 

förklara det. Jag kan inte göra det riktigt tydligt, men jag kan ge dig en 

aning om hur jag känner det.” (Brontë 1995:73) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Det är min hemlighet. Men om du låter bli att göra narr av mig ska jag yppa 

den. Jag kan inte göra det med tydliga ord men jag kan ge dig en 

föreställning om hur jag känner det.” (Brontë 1980: 86) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Det är min hemlighet. Men om du inte gör narr av mig så ska jag förklara 

det för dig – jag kan inte förklara det helt och hållet men jag kan ge dig en 

aning om hur jag känner det.” (Brontë 2003:105) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

 

Catherine: repetering med variering 14. Sekvens 3. 

 If all else perished, and he remained, I should still continue to be; and, if all 

else remained, and he were annihilated, the Universe would turn to a mighty 

stranger. I should not seem a part of it. (Brontë 2003:64) 

Werin 

(1927) 

Om allt förgicks, men han fanns kvar, skulle jag också fortfara att vara till; 

och om jag hade allt annat, men han var borta, så skulle hela världen bli 

främmande för mig, jag skulle inte känna det som om jag hörde dit. (Brontë 

1995:76) 

Bevarad variering Repetering förändrad p.g.a. 

språkskillnader 

Holmberg 

(1960) 

Om allt annat förgicks och han ensam blev kvar, skulle jag fortsätta att 

existera, och om allt annat fanns kvar och han förintades skulle universum 

bli främmande och otillgängligt för mig och jag skulle inte anse mig höra 

dit. (Brontë 1980: 89) 

Bevarad variering Repetering förändrad p.g.a. 

språkskillnader 

Edlund 

(1993) 

Om allt annat skulle förgås men han vara kvar så skulle jag fortsätta att 

finnas till, och om allt annat fanns kvar och han förintades skulle hela 

universum förvandlas till något hemskt och främmande. Jag skulle inte höra 

dit längre. (Brontë 2003:109) 

Bevarad variering Repetering förändrad p.g.a. 

språkskillnader 
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Catherine: repetering med variering 15. Sekvens 3. 

 ‘I wonder where he is—I wonder where he can be! (Brontë 2003:65) 

Werin 

(1927) 

”Jag undrar, var han är – jag undrar, var han kan hålla hus! (Brontë 

1995:77) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Jag undrar var han är. Var kan han hålla hus? (Brontë 1980: 91) 

Bevarad variering Förlorad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Var kan han vara?” utbrast hon. ”Jag undrar var han kan vara! (Brontë 

2003:111) 

Förlorad variering Repetering förändrad p.g.a. 

språkskillnader 
 

Catherine: repetering med variering 16. Sekvens 3. 

 ‘I want to speak to him, and I must, before I go upstairs,’ she said. ‘And the 

gate is open, he is somewhere out of hearing; for he would not reply, though 

I shouted at the top of the fold as loud as I could.’ (Brontë 2003:65) 

Werin 

(1927) 

”Jag vill tala med honom, jag måste tala med honom innan jag går och 

lägger mig”, sa hon. ”Och grinden är öppen; han är någonstans utom hörhåll, 

för han svarade inte, fastän jag ropade på honom så högt jag kunde uppifrån 

fållan.” (Brontë 1995:77) 

Bevarad variering Kompenserad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Jag vill tala med honom, jag måste tala med honom innan jag går till 

sängs”, sa hon. ”Grinden är öppen men han måste vara någonstans utom 

hörhåll, för han svarade inte fastän jag ropade så högt jag kunde från 

fårfållan.”  (Brontë 1980: 90) 

Bevarad variering Kompenserad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Jag vill tala med honom och jag måste få tala med honom innan jag går 

upp till mig”, sa hon. ”Grinden står öppen men han tycks vara utom hörhåll 

för han svarade inte fast jag ropade på honom så högt jag kunde uppifrån 

inhägnaden.” (Brontë 2003:110) 

Bevarad variering Kompenserad repetering 
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Bilaga 8: Analyserade fall av repetering med variering hos 

Heathcliff 

 

Fetstil: repetering 

Understrykning: variering 

Grå markering: ej dialog 

 

Heathcliff: repetering med variering 1. Sekvens 1. 

 ‘God forbid that he should try!’ answered the black villain. I detested him 

just then. ‘God keep him meek and patient! Every day I grow madder after 

sending him to heaven!’ (Brontë 2003:88) 
Werin (1927) ”Gud bevare honom, han skulle bara försöka!” svarade den banditen. – I 

det ögonblicket avskydde jag honom. – ”Måtte han hålla sig lugn! Med var 

dag får jag allt större lust att förpassa honom ur världen!” (Brontë 

1995:104) 

Förlorad variering Förlorad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Han skulle bara våga”, svarade skurken som jag i detta ögonblick hatade 

mer än någonsin. ”Det är bäst han håller sig i skinnet, jag börjar faktiskt få 

mer och mer lust att ge honom respass ur denna världen.” (Brontë 1980: 

120) 

Bevarad variering Förlorad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Gud förbjude honom att försöka!” svarade den nattsvarte skurken – och 

som jag hatade honom just då! ”Gud give att han håller sig lika lugn och 

tålmodig i fortsättningen! För varje dag som går får jag allt större lust att 

förpassa honom till evigheten.” (Brontë 2003:146-147) 

Bevarad variering Bevarad repetering 
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Heathcliff: repetering med variering 2. Sekvens 1. 

 And if you flatter yourself that I don’t perceive it, you are a fool; and if 

you think I can be consoled by sweet words, you are an idiot; and if you 

fancy I’ll suffer unrevenged, I’ll convince you of the contrary, in a very 

little while! Meantime, thank you for telling me your sister-in-law’s secret. 

I swear I’ll make the most of it. And stand you aside! (Brontë 2003:88) 
Werin (1927) Och om du smickrar dig med att jag inte förstår det, är du en dåre – och 

om du tror att jag kan bli tröstad med fagra ord, så är du en idiot – och om 

du inbillar dig att jag tänker lida detta och inte hämnas, så skall jag 

övertyga dig om motsatsen inom kort! Emellertid skall du ha tack för att du 

talade om din svägerskas hemlighet, jag svär att jag skall göra det mesta 

möjliga av den. Låt du oss bara vara i fred! (Brontë 1995:105) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Om du inbillar dig att jag inte begriper det så är du dum, om du tror att du 

kan prata bort det med fagra ord så är du en idiot, och om du menar att jag 

har lust att lida i tysthet och inte hämnas så ska jag inte dröja med att 

övertyga dig om motsatsen. Emellertid ska du ha tack för att du talade om 

din svägerskas hemlighet, du kan vara säker på att jag ska göra det mesta 

möjliga av mitt vetande. Men håll dig bara borta och låt oss vara i fred. 

(Brontë 1980: 120) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

Om du smickrar dig med att jag inte har märkt det är du en dåre, och om 

du tror att du kan trösta mig med vackra ord är du en idiot, och om du 

inbillar dig att jag tänker tiga och lida utan att hämnas så ska jag bevisa 

motsatsen – mycket snart! Tills vidare ska du ha tack för att du berättade 

din svägerskas hemlighet för mig. Jag svär att jag ska göra det bästa 

möjliga av den, så håll dig ur vägen bara! (Brontë 2003:147) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

 

Heathcliff: repetering med variering 3. Sekvens 1. 

 ‘What is it to you?’ he growled. ‘I have a right to kiss her, if she chooses; 

and you have no right to object. I am not your husband: you needn’t be 

jealous of me!’ (Brontë 2003:88) 

Werin (1927) ”Vad rör det dig?” morrade han. ”Jag har rätt att kyssa henne, om hon vill, 

och du har ingen rätt att lägga dig i det. Jag är inte din man, du behöver 

inte vara svartsjuk!” (Brontë 1995:104) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Det angår dig inte”, fräste han. ”Jag kysser henne så mycket jag vill, det 

har du ingen rätt att lägga dig i. Det är inte mig du är gift med, så du har 

ingen rätt att vara svartsjuk.” (Brontë 1980: 120) 

Bevarad variering Kompenserad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Vad har du med det att göra?” morrade han. ”Jag har rätt att kyssa henne, 

ifall hon vill, och du har ingen rätt att komma med invändningar. Jag är 

inte din man, du behöver inte vara svartsjuk!” (Brontë 2003:147) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

 

 

 



89 

 

Heathcliff: repetering med variering 4. Sekvens 2. 

 ‘Oh, Cathy! Oh, my life! how can I bear it?’ (Brontë 2003:123) 

Werin (1927) ”Å, Cathy! Å, hur skall jag kunna bära detta?” (Brontë 1995:147) 

Förlorad variering Bevarad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Å, Cathy! Å, hur ska jag kunna bära detta?” (Brontë 1980: 166) 

Förlorad variering Bevarad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Å, Cathy! Å, mitt allt på jorden! Hur ska jag kunna bära det?” (Brontë 

2003:208) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

 

Heathcliff: repetering med variering 5. Sekvens 2. 

 Yes, you may kiss me, and cry; and wring out my kisses and tears. They’ll 

blight you—they’ll damn you. (Brontë 2003:126) 

Werin (1927) Ja, kyss du mig bara och gråt och tvinga fram mina kyssar och tårar; de är 

som en förhärjande storm – de dömer dig. (Brontë 1995:150) 

Förlorad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Ja, kyss mig nu och gråt och tvinga mig till kyssar och tårar; de är som en 

förhärjande storm och blir din undergång. (Brontë 1980: 169) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

Ja, nu kan du kyssa mig och gråta och tvinga fram mina kyssar och tårar. 

De blir ditt fördärv – de blir din fördömelse. (Brontë 2003:211) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

 

Heathcliff: repetering med variering 6. Sekvens 2. 

 Because misery, and degradation, and death, and nothing that God or 

Satan could inflict would have parted us, you, of your own will, did it. 

(Brontë 2003:126) 

Werin (1927) Ingen olycka och ingen förnedring, inte ens döden eller någonting annat 

som Gud eller Satan kunde tillfoga oss skulle ha skilt oss åt – det var du 

som gjorde det av fri vilja. (Brontë 1995:150) 

Bevarad variering Kompenserad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Ingen olycka eller förnedring, inte ens döden eller något annat som Gud 

eller Satan kunde tillfoga oss, skulle ha skilt oss åt; det var du som gjorde 

det av fri vilja. (Brontë 1980: 169) 

Bevarad variering Kompenserad repetering 

Edlund 

(1993) 

Varken fattigdom eller förnedring eller död eller något annat som Gud 

eller satan kunde ha tillfogat oss skulle ha skilt oss åt, men du gjorde det, 

av egen fri vilja. (Brontë 2003:211) 

Bevarad variering Kompenserad repetering 
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Heathcliff: repetering med variering 7. Sekvens 4. 

 ‘With your aid that may be avoided,’ he continued; ‘and should there be 

danger of such an event—should he be the cause of adding a single trouble 

more to her existence—why, I think I shall be justified in going to 

extremes! (Brontë 2003:116) 

Werin (1927) ”Med din hjälp skulle det kunna undvikas”, fortfor han, ”och skulle det 

vara fara för något sådant – skulle han förorsaka henne det minsta 

bekymmer mer – ja, då har jag rätt att gå till ytterligheter! (Brontë 

1995:138) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Det kan undvikas med din hjälp”, fortfor han, ”och skulle det finnas 

någon risk och han skulle vålla henne det minsta besvär, ja då har jag rätt 

att gå till ytterligheter. (Brontë 1980: 156) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Med din hjälp kan det kanske undvikas”, fortsatte han, ”och om det skulle 

vara risk för att något sådant inträffade – om han skulle förorsaka henne ett 

enda bekymmer till i livet – ja, då tror jag mig ha rätt att gå till 

ytterligheter! (Brontë 2003:195) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 
 

Heathcliff: repetering med variering 8. Sekvens 5. 

 Oh, God! it is unutterable! I cannot live without my life! I cannot live 

without my soul!’ (Brontë 2003:130) 

Werin (1927) O, Gud, det är outhärdligt! Jag kan inte leva utan dig. Jag kan inte leva 

utan dig, som är mitt liv och min själ!” (Brontë 1995:156) 

Förlorad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

O, Gud! det är outhärdligt! Jag kan inte leva utan dig som är mitt liv och 

mitt allt!” (Brontë 1980: 175) 

Förlorad variering Förlorad repetering 

Edlund 

(1993) 

Å Gud, det här är outhärdligt! Jag kan inte leva utan mitt liv! Jag kan 

inte leva utan min själ!” (Brontë 2003:219) 

Bevarad variering Bevarad repetering 
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Heathcliff: repetering med variering 9. Sekvens 5. 

 ‘Did she take due warning, then?’ asked Heathcliff, attempting a sneer. 

‘Did she die like a saint? Come, give me a true history of the event. How 

did—?’ 

 

‘How did she die?’ he resumed, at last—fain, notwithstanding his 

hardihood, to have a support behind him; for, after the struggle, he 

trembled, in spite of himself, to his very finger-ends. 

 

‘And—and did she ever mention me?’ he asked, hesitating, as if he 

dreaded the answer to his question would introduce details that he could 

not bear to hear. (Brontë 2003:130) 

Werin (1927) ”Lät hon då varna sig?” frågade Heathcliff och sökte se hånfull ut. ”Dog 

hon som ett helgon? Kom och tala om precis hur det var. Hur dog –” 

 

”Hur dog hon?” sa han till slut – trots allt ganska glad över att ha stöd 

bakom sig, ty efter denna kamp skälvde han ända ut i fingerspetsarna. 

 

”Och – nämnde hon mitt namn?” frågade han tvekande, som om han var 

rätt för att svaret på hans fråga kunde innehålla något som han inte tålde 

höra.  (Brontë 1995:155) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Lät hon varna sig i tid?” frågade Heathcliff med ett försök att låta hånfull. 

”Dog hon som ett helgon? Berätta precis hur det var! Hur dog…?”  

 

”Hur dog hon?” upprepade han till slut, trots sin hårdhet glad över att ha 

stöd bakom ryggen, ty den inre kampen var så hård att han darrade ända ut 

i fingerspetsarna.  

 

”Och nämnde hon mitt namn?” frågade han tvekande som vore han rädd få 

höra något som han inte skulle kunna bära.  (Brontë 1980: 174-175) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Tog hon varning, då?” sa Heathcliff med skymten av ett hånleende. ”Dog 

hon som ett helgon? Får jag nu höra precis hur det var. Hur dog…” 

 

”Hur dog hon?” sa han till slut. Trots att han försökte vara tapper blev han 

tvungen att stödja sig mot trädet, för efter sin inre strid darrade han i hela 

kroppen. 

 

”Och – nämnde hon mitt namn någon gång?” frågade han tvekande som 

om han fruktade att svaret på hans fråga skulle innehålla något han inte 

ville höra. (Brontë 2003:218) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 
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Heathcliff: repetering med variering 10. Sekvens 6. 

KT 1 ‘It is a poor conclusion, is it not?’ he observed, having brooded awhile on 

the scene he had just witnessed. ‘An absurd termination to my violent 

exertions? (Brontë 2003:247) 

Werin 

(1927) 

”Tycker du inte att det är ett bedrövligt resultat?” sa han efter att ha 

grubblat en stund över den scen som han nyss hade varit vittne till – ”en 

meningslös avslutning efter alla mina ansträngningar! (Brontë 1995:302) 

Bevarad variering Förlorad repetering 

Holmberg 

(1960) 

”Tycker du inte att det är ett bedrövligt resultat, en meningslös avslutning 

på alla mina ansträngningar?” anmärkte han efter att en stund ha grubblat 

över den scen som han just hade bevittnat. (Brontë 1980: 334) 

Bevarad variering Förlorad repetering 

Edlund 

(1993) 

”Är det inte ett bedrövligt resultat, en meningslös avslutning på alla mina 

ansträngningar?” sa han när han hade grubblat en stund över den scen som 

han nyss bevittnade. (Brontë 2003:420) 

Bevarad variering Förlorad repetering 

 

Heathcliff: repetering med variering 11. Sekvens 6. 

KT 2 My old enemies have not beaten me; now would be the precise time to 

revenge myself on their representatives: I could do it; and none could 

hinder me. (Brontë 2003:247) 

Werin 

(1927) 

Mina gamla fiender har inte besegrat mig – nu vore det just rätta tiden att 

hämnas på deras efterkommande – jag kunde göra det, ingen skulle hindra 

mig. (Brontë 1995:302) 

Bevarad variering Förlorad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Mina gamla fiender har visserligen inte besegrat mig och nu vore det 

förresten rätta tiden att hämnas på deras efterkommande, det kunde jag 

göra utan att någon hindrade mig. (Brontë 1980: 334) 

Förlorad variering Förlorad repetering 

Edlund 

(1993) 

Mina gamla fiender har inte besegrat mig – det här vore rätta ögonblicket 

att hämnas på deras efterkommande. Ingen skulle kunna hindra mig från att 

göra det. (Brontë 2003:420) 

Förlorad variering Förlorad repetering 

 

Heathcliff: repetering med variering 12. Sekvens 6. 

KT 1 I don’t care for striking, I can’t take the trouble to raise my hand! (Brontë 

2003:247) 

Werin 

(1927) 

Jag känner ingen lust att slå, jag gitter inte ens lyfta handen! (Brontë 

1995:302) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Jag känner ingen lust att slå, jag gitter inte ens lyfta handen. (Brontë 1980: 

334) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

Jag har ingen lust att slå till, jag gitter inte ens lyfta handen! (Brontë 

2003:420) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 
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Heathcliff: repetering med variering 13. Sekvens 6. 

KT 3 And yet I cannot continue in this condition! I have to remind myself to 

breathe—almost to remind my heart to beat! And it is like bending back a 

stiff spring; (Brontë 2003:248) 

Werin 

(1927) 

Men det kan i alla fall inte fortsätta på detta vis! Jag måste påminna mitt 

hjärta om att slå! Det är som att böja tillbaka en hård fjäder – (Brontë 

1995:304) 

Förlorad variering Förlorad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Men det kan inte fortsätta på detta sätt. Jag tvingas att påminna mina lungor 

om att de ska andas, mitt hjärta om att det ska slå. Det är som att böja 

tillbaka en spänd fjäder: (Brontë 1980: 336) 

Bevarad variering Kompenserad repetering 

Edlund 

(1993) 

Men jag kan ändå inte fortsätta på det här sättet. Jag måste påminna mig 

själv om att andas – nästan påminna mitt hjärta om att slå! Och det är 

som att böja en spänd fjäder… (Brontë 2003:422) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

 

Heathcliff: repetering med variering 14. Sekvens 6. 

KT 2 That, however, which you may suppose the most potent to arrest my 

imagination, is actually the least, for what is not connected with her to 

me? and what does not recall her? (Brontë 2003:247) 

Werin 

(1927) 

Nu tror du väl att det är detta som starkast påverkar min fantasi, men det är 

det alls inte – ty vad finns det väl här, som inte för tanken till henne? 

(Brontë 1995:303) 

Förlorad variering Förlorad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Det är dock inte detta som starkast påverkar min fantasi, ty vad finns det 

väl som inte för tanken till henne? (Brontë 1980: 335) 

Förlorad variering Förlorad repetering 

Edlund 

(1993) 

För vad finns det som inte leder mina tankar till henne, som inte påminner 

om henne? (Brontë 2003:421) 

Bevarad variering Bevarad repetering 
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Heathcliff: repetering med variering 15. Sekvens 6. 

KT 3 I cannot look down to this floor, but her features are shaped in the flags! In 

every cloud, in every tree—filling the air at night, and caught by glimpses 

in every object by day, I am surrounded with her image! (Brontë 2003:247) 

Werin 

(1927) 

Jag kan inte se ner på golvet här, utan att se hennes bild framträda i 

stenarna! Jag ser den i varje moln, i varje träd – om natten fyller den 

luften, och om dagen skymtar jag den i varje föremål – jag är helt omgiven 

av hennes bild! (Brontë 1995:303) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Jag kan inte se ner på golvet utan att hennes ansikte avtecknas på 

stenplattorna. Jag ser det i varje moln, i varje träd; om natten fyller det 

luften, om dagen skymtar det i varje föremål; jag är helt och hållet 

omgiven av hennes drag. (Brontë 1980: 335) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

Edlund 

(1993) 

Jag kan inte betrakta det här golvet utan att se hennes ansikte avteckna sig i 

stenplattorna! Överallt ser jag hennes bild – i varje moln och i varje träd. 

Den fyller luften om natten och om dagen ser jag den speglas i varje 

föremål som omger mig! (Brontë 2003:421) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

 

Heathcliff: repetering med variering 16. Sekvens 6. 

KT 4 Well, Hareton’s aspect was the ghost of my immortal love, of my wild 

endeavours to hold my right, my degradation, my pride, my happiness, and 

my anguish— (Brontë 2003:247) 

Werin 

(1927) 

När jag nu såg Hareton var han som en gengångare av min odödliga 

kärlek, av mina vilda försök att försvara min rätt – av min förnedring, min 

stolthet, min lycka och min ängslan – (Brontë 1995:303) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

Holmberg 

(1960) 

När jag ser Hareton är han som en gengångare av min oförgängliga kärlek, 

ett minne av mina förtvivlade försök att hävda mina rättigheter, av min 

förnedring, min stolthet, min lycka och min ångest. (Brontë 1980: 335) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

Edlund 

(1993) 

I Hareton såg jag spöket av min odödliga kärlek, jag såg min vilda kamp 

för att försvara min rätt, jag såg min förnedring och min stolthet, min 

lycka och min förtvivlan… (Brontë 2003:421) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 
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Heathcliff: repetering med variering 17. Sekvens 6. 

KT 5 And it is like bending back a stiff spring; it is by compulsion that I do the 

slightest act not prompted by one thought, and by compulsion, that I notice 

anything alive, or dead, which is not associated with one universal idea. 

(Brontë 2003:248) 

Werin 

(1927) 

Det är som att böja tillbaka en hård fjäder – jag måste tvinga mig till att 

uträtta den minsta handling, om jag inte drives till den av den enda tanke 

som upptar mig. Det är bara av tvång som jag ger akt på något levande 

eller dött, som inte är förknippat med denna enda tanke. (Brontë 

1995:304) 

Bevarad variering Kompenserad repetering 

Holmberg 

(1960) 

Det är som att böja tillbaka en spänd fjäder: jag måste tvinga mig att 

uträtta den minsta handling, och det är bara av tvång som jag ger akt på 

någon människa eller något dött ting som inte är förknippat med den enda 

tanke som fyller mig. (Brontë 1980: 336) 

Bevarad variering Tydligt förändrad repetering 

Edlund 

(1993) 

 

Och det är som att böja en spänd fjäder… det är av tvång jag gör minsta 

sak jag gör och inte för att jag har någon avsikt med det. Det är av tvång 

jag ger akt på allt som är levande eller dött och inte för att det har något 

samband med det som helt och hållet upptar mig. (Brontë 2003:422) 

Bevarad variering Bevarad repetering 

 

 

 

 

 

 


