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Inledning   

Mrs Dalloway (1925) är den fjärde romanen i ordningen av Virginia Woolf,1 ett av de största 

författarnamnen från förra seklet, som än idag bibehåller en aktningsvärd roll inom 

skrivkonsten. Den här uppsatsen undersöker stilen som karaktäriserar hennes skrivande i ett av 

hennes mest kända verk.  

”It may be, as the late William Troy once suggested, that her whole approach to fiction 

comes down ultimately to a problem of style.”2 Så skriver James Naremore I The World Without 

a Self (1973), om att Woolf fäste stor vikt vid formen hon uttryckte sig genom. Själv 

formulerade hon sitt förhållande till stil förhållandevis enkelt: ”Style is a very simple matter; it 

is all rhythm. Once you get that, you can’t use the wrong words.”3 Citatet betonar dels 

betydelsen av rytm i hennes språk och vilken grundläggande roll den spelar, samtidigt som det 

också problematiserar hennes stil, eftersom rytm är något svårdefinierat när den uttrycks i text 

såsom skönlitterär prosa.  

Det går dock enkelt och tydligt att läsa av en rytm i hennes skrivande, men det finns även 

andra aspekter av hennes stil som lämnar starka intryck. Mrs Dalloway är en roman som flyter 

på som ett enda långt rytmiskt flöde, översvallande av intryck, som hoppar mellan olika 

karaktärers medvetanden, men ändå berättas av en närvarande och kontrollerande berättare. 

Den inger också känslan av att varje mening är noggrant planerad ner till minsta skiljetecken. 

Rytmisk, poetisk, översvallande och som en medvetandeström som efterliknar tankegångar – 

sådan är Virginia Woolfs stil i Mrs Dalloway. Men hur går hon då tillväga för att åstadkomma 

den stilen? Vilka stilgrepp använder hon sig av för att ge sitt språk denna känsla? 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att göra en stilanalys av Virginia Woolfs roman Mrs Dalloway. 

Jag tänker titta övergripande på olika stilmarkörer som framträder genom romanen och 

exemplifiera dem genom utdrag. Jag kommer även att analysera särskilda partier i detalj för att 

tydliggöra stileffekterna som uppkommer vid en ingående studie. Utifrån detta tror jag att det 

kommer bli tydligt vilka grundläggande stilmarkörer som gett upphov till romanens stildrag 

(såsom rytmisk, poetisk, översvallande och flödande) och hur de används av Woolf. 

Frågeställningarna lyder:    

                                                      
1 Holtby, 1978, s. 205f.  
2 Naremore, 1973, s. 2. 
3 Lee, 1992, s. xxvii. Lee citerar ett utdrag ur ett brev som Virginia Woolf skrev till Vita Sackville-West.  
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Hur fungerar syntaxen i Mrs Dalloway och hur interagerar den med interpunktionen för att 

få fram innehållet?  

Vilka stilfigurer är vanligt förekommande i romanen? Hur använder sig Woolf av bildspråk? 

Vilka andra utmärkande stilgrepp går det att se i romanen?  

Vilken effekt får alla dessa stilgrepp för rytmen? 

 

Metod 

Trots att urvalet av Woolfs författarskap begränsats till att undersöka Mrs Dalloway, så är en 

roman ändå ett stort material att detaljstudera för att genomföra en noggrann stilistisk 

undersökning. Detta får till följd att jag kommer titta på de stilmarkörer som jag upplever som 

mest framträdande och ta ut specifika exempel som kan ge en representativ bild av stilen i Mrs 

Dalloway. Jag har valt att göra en övergripande undersökning av stilen i romanen istället för att 

detaljstudera en särskild stilmarkör, vilket hade tillåtit mig att gå mer på djupet. Jag anser dock 

att en mer generell förståelse av stilen är mer givande i detta fall, då jag inte har närmat mig 

stilen i Mrs Dalloway tidigare.  

Jag använder mig av en engelsk utgåva av Mrs Dalloway som hör till Wordsworth Classics, 

publicerad av Wordsworth Editions. Utgåvans introduktion och fotnoter är skrivna av Merry 

M. Pawlowski, professor vid California State University. 

Som grund för den stilistiska undersökningen använder jag mig av verk i ämnet stilistik på 

svenska. De två grundläggande stilistiska verken för denna undersökning är Stilistik & 

stilanalys (1995) av Peter Cassirer och Stilistik (2008) av Per Lagerholm. Mrs Dalloway är som 

bekant skriven på engelska, men stilmarkörerna fungerar på liknande sätt och fyller för det 

mesta samma funktioner på båda språken. Vid ett tillfälle har jag dock använt mig av en engelsk 

lärobok om grammatik, Grammar for English Language Teachers (2007), av Martin Parrott, 

för att kunna ge korrekta exempel på hur participfraser fungerar på engelska. 

Jag kommer även att använda mig av ett verk som berör stil hos Woolf och i Mrs Dalloway: 

The World Without a Self (1973) av James Naremore, för att vidga min förståelse för hennes 

skrivande ur ett stilistiskt perspektiv och för läsningen av Mrs Dalloway. Jag kommer att 

använda Naremores verk som en utgångspunkt och som inspiration till min egen närläsning.  
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Teori   

Stilistik är läran om stil.4 Cassirer lyfter fram flera olika definitioner av stil och diskuterar dem 

utifrån vad de omfattar och vad de saknar. Språk och stil är till exempel begrepp som ibland 

används synonymt, men ett försök att skilja på dem är genom att se på skillnaderna mellan 

språkfel och stilbrott, förklarar Cassirer.5 Ett annat förhållningssätt är att se stil som en avvikelse 

från språkliga normer6 eller som ett val mellan olika ”mer eller mindre synonyma uttryckssätt”.7 

Cassirer väljer dock att definiera stil som förhållandet mellan form och innehåll. Stilistiken 

undersöker ”vilken effekt detta förhållande har och på vilka konkreta faktorer denna effekt 

beror”.8 Stilistiska undersökningar ställer alltid frågan: hur är ett visst innehåll framställt? Det 

handlar om hur läsaren upplever texten och vilka faktorer som skapar den upplevelsen. 

Stilanalyser försöker alltså reda ut hur ett innehåll har formats, vilka språkliga medel som ligger 

till grund för formen och vilken verkan de medlen har.9  

Stil kan alltså kallas en upplevelseterm.10 Vilken verkan en stil har är kopplat till den 

personliga upplevelsen av den, vilket gör stilanalys subjektivt i en viss mån. De subjektiva 

intrycken måste förstås motiveras och härledas till konkreta faktorer i texten. Dock är 

”upplevelsen av en ganska stor del av de stilistiska effekterna gemensam för alla i en viss 

språkgemenskap”,11 framhäver Cassirer.  

Effekterna som uppkommer av en särskild stil kan sägas höra ihop med begreppet stildrag. 

Ett stildrag är en egenskap som ett språkbruk har och som kan förklaras av ett antal stilmarkörer. 

Stildraget kan vara att en text är abstrakt, formell eller ironisk, eller så gott som vilket adjektiv 

som helst, menar Lagerholm.12  

En stilmarkör är en språklig konstruktion som bidrar till att skapa en stilistisk egenskap. 

Stilmarkörer finns på alla språkliga nivåer och kan vara exempelvis en fonetisk, lexikal eller 

syntaktisk konstruktion som visar sig och skapar någon slags effekt. Att den syns beror troligen 

                                                      
4 Lagerholm, 2008, s. 10. 
5 Dock skiljer sig Lagerholms definitioner från Cassirers här (åtminstone uttryckte sig Cassirer inte lika 

djupgående), då Lagerholm definierar stilbrott som språkliga misstag medan stilbrytning är ett medvetet val av 

en avvikande stil för att uppnå en särskild effekt. Lagerholm, 2008, s. 38f. 
6 ”Norm” i stilistiska sammanhang ska inte ses som ”rättesnöre” eller ”konvention” utan snarare som jämförelse: 

att man reagerar på vissa drag i språket och inte på andra beror enligt vissa stilforskare på att man jämför med 

något annat. Normen skulle då vara en form av jämförelsematerial. Lagerholm, 2008, s. 39. 
7 Cassirer, 1995, s. 21f. 
8 Cassirer, 1995, s. 23. 
9 Cassirer, 1995, s. 20ff. Lagerholm definierar stil på ett likartat sätt, som ett förhållande mellan innehåll, form 

och verkan (Lagerholm, 2008, s. 10 & 28ff). Därför diskuterar jag inte hans stildefinition mer ingående än så, då 

Lagerholm även till stor del utgår från och ofta citerar Cassirer. 
10 Cassirer, 1995, s. 21. 
11 Cassirer, 1995, s. 131. 
12 Lagerholm, 2008, s. 171. 
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på att konstruktionen är frekvent, men vad gäller stilistik kan inte allt beräknas utifrån kvantitet. 

En konstruktion kan vara ovanlig och få en effekt just för att den förekommer sällan.13 

Det går dock inte att fastställa objektivt vilka stilmarkörer som ger upphov till vilka stildrag 

– vilka stilmarkörer som skapar vilket stildrag är beroende av sammanhanget de finns i och hur 

stilmarkörerna kombineras. Lagerholm betonar att stilmarkörer måste analyseras i varje enskilt 

fall, eftersom att olika stilmarkörer kan skapa olika effekter i olika situationer.14 

Stilistik är ett ämne som främst hör till språkvetenskapen. Det har sina rötter i den antika 

retoriken,15 men i litteraturvetenskapen är det ofta något åsidosatt. Peter Cassirer och Peter 

Hallberg är dock två svenska forskare som sysslar med litterärt inriktad stilistik. Hallberg tar 

upp att stilstudier av diktverk har tillskrivits språkvetenskapen, medan litteraturvetenskapen har 

fokuserat på innehållet i dem. Det finns en distinktion mellan material och struktur (tidigare 

snarare innehåll och form), som även har delat upp forskningsområdena. Men de olika delarna 

överlappar och samverkar med varandra, vilket gör det relevant att inom litteraturstudier ta 

hänsyn till strukturen, som är en viktig förutsättning för hur innehållet träder fram.16 Han menar 

att det finns ett sätt och ett syfte med att analysera stil litteraturvetenskapligt: när man behandlar 

diktverkets form som ”led i en konstnärlig struktur”.17  

Lagerholm skiljer mellan ”litterär stilanalys och stilstudier av litterära texter”.18 Litterära 

stilanalyser kan fungera som grund för litterära tolkningar, medan stilstudier av litterära texter 

inte gör anspråk på att belägga ett litterärt budskap, menar han.19 Detta kan sägas återknyta till 

frågan om vad ett innehåll handlar om och hur innehållet är framställt. Det verkar som att 

Lagerholm menar att litterära stilanalyser, som undersöker frågan hur, ändå måste återknyta till 

frågan vad för att kunna se ett budskap.  

 

Tidigare forskning 

Det råder ingen brist på litteraturvetenskaplig forskning kring Virginia Woolf, men det är 

stilistiken som utgör den teoretiska grunden för uppsatsen och är vad jag främst kommer att 

utgå ifrån. Jag har ändå valt att sätta mig in i ett verk som diskuterar Woolfs stil i förhållande 

till stream of consciousness, då verket tar upp många intressanta synpunkter på stildrag och 

stilmarkörer hos Woolf. 

                                                      
13 Lagerholm, 2008, s. 31. 
14 Lagerholm, 2008, s. 171. 
15 Lagerholm, 2008, s. 11. 
16 Hallberg, 1970, s. 6ff. 
17 Hallberg, 1970, s. 9.  
18 Lagerholm, 2008, s. 246. 
19 Lagerholm, 2008, s. 246. 
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James Naremore: The World Without a Self – Virginia Woolf and the Novel 

The World Without a Self är en detaljerad studie av Woolfs stil i några av hennes romaner och 

hur de förhåller sig till stream of consciousness-tekniken. Två kapitel är relevanta för denna 

undersökning: kapitel fyra, där Naremore går in på olika definitioner av stream of consciousness 

och problematiserar dem, och kapitel fem, där han analyserar Woolfs stil i Mrs Dalloway och 

hur den förhåller sig till stream of consciousness.  

Woolf har fått mycket uppmärksamhet från kritiker för hennes metod att beskriva själsliven 

hos hennes karaktärer. Den djupa beskrivningen av karaktärers själsliv är något som brukar 

förknippas med modernismen och stream of consciousness-tekniken. Naremore går in på hur 

termen har uppkommit och tar därefter upp två olika forskares definitioner av den. Den första 

är Bowlings, som definierar stream of consciousness som inre monolog kombinerat med 

sinnesintryck. Detta ska inte förväxlas med intern analys, vilket är när författaren är närvarande 

som en tolk mellan karaktärernas medvetande och läsarna. Den senare metoden är den som 

Woolf främst använder sig av, menar Naremore.20  

Den andra definitionen är Humphreys, som menar att eftersom vissa modernistiska författare 

anses vara stream of consciousness-författare, däribland Woolf, så bör en definition utgå från 

vad de har gemensamt. Därmed blir stream of consciousness snarare ett ämne än en metod, en 

sorts psykologisk fiktion.21 Författarnas olika tekniker är enligt Humphrey olika sätt att nå 

samma mål. Humprey identifierar fyra stream of consciousness-tekniker: 1) direkt inre 

monolog, 2) indirekt inre monolog, 3) allvetande eller konventionella behandlingar av 

karaktärsbeskrivning och 4) monolog.22  

I kapitlet om Mrs Dalloway inleder Naremore med att visa hur romanens början är ett 

exempel på indirekt inre monolog. Han menar också att hela Mrs Dalloway och även To the 

Lighthouse kan ses som exempel på den tekniken. Läsaren får ta del av karaktärernas 

medvetande samtidigt som författaren är närvarande och kontrollerande och försöker sudda ut 

sin närvaro i texten. När författarens röst separerar sig från Clarissa Dalloways psyke är det 

oftast för att erbjuda retoriska sidorepliker, såsom ”’thought Clarissa Dalloway’” och ”’For so 

it had always seemed to her, […] which she could hear now’”,23 enligt Naremore.24  

                                                      
20 Naremore, 1973, s. 66f. Termerna som tas upp är direkta översättningar av ”interior monologue and sensory 

impression” och ”’internal analysis’”.  
21 Naremore, 1973, s. 68. 
22 Naremore, 1973, s. 69. Detta är också direkta översättningar av termerna: ”direct and indirect interior 

monologue, omniscient or conventional treatments, and soliloquy”.  
23 Naremore, 1973, s. 78. Citaten är kursiverade av Naremore.  
24 Naremore, 1973, s. 77f.  
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Under romanens första sidor är stilen någorlunda realistisk, då Mrs Dalloways tankar följer 

varandra genom fritt associerande och författaren avstår från att analysera händelserna – men 

det finns ändå en känsla av en närvarande författare som är självmedvetet artistisk.25 Detta är 

något som Naremore återkommer till under hela sin analys av Mrs Dalloway, att Woolf är 

estetisk och rytmisk i hennes prosa på ett uppenbart medvetet sätt: 

 

It is a polished, elegant, rhythmic prose; not even the literary, Hamletesque young Dedalus in 

Ulysses thinks in such beautifully modulated sentences. The reason for this quality in the style is 

obvious enough from the brief authorial asides: Mrs. Dalloway and the other characters are seen as 

third persons, and all the thoughts are rendered by an ever-present narrator, who endows the novel 

with its poetic rhythms and unity of style.26 

 

Detta kan också ses som en öppning för att genomföra en stilistisk undersökning av Woolfs 

prosa. En närvarande berättarröst presenterar en finslipad berättelse med en genomgående 

sammanhållen stil.  

Förutom den medvetna och modulerade stilen så tar Naremore upp den särskilda stämningen 

i hennes språk som han menar har en drömsk och hypnotisk effekt, vilket den frekventa 

användningen av participfraser bidrar till. Han tar också upp att nästan alla karaktärernas tankar 

i Mrs Dalloway är dagdrömmar. Medan Clarissa promenerar genom London är det en vision av 

staden helt i hennes tycke som vi får tillgång till, stimulerad enbart av något i luften eller något 

ljud på gatan. Läsaren får sällan en utförlig beskrivning av vad Clarissa faktiskt ser. Plötsliga 

intryck tar henne tillbaka till verkligheten, från dagdrömmarna.27  

Naremore går även in på romanens avsaknad av kapitelindelning och hur hela romanen kan 

ses som en enda lång inre monolog. Perspektivskiftena, från en karaktär till en annan, är också 

ett grepp som utmärker Woolf och som hon dessutom utför på ett anmärkningsvärt sätt.28 

Dessutom är konversationerna främst berättade som sammanfattningar, till exempel Peter och 

Clarissas återförening. Vi ges få detaljer gällande själva konversationen. Naremore förklarar 

det med att vad de faktiskt säger till varandra är oviktigt – de viktiga reaktionerna sker i deras 

sinnen.29  

Ett annat karaktäristiskt drag för Woolf är att det inte går att särskilja karaktärerna genom 

sättet de tänker på, utan snarare genom vad de sysslar med, hävdar Naremore. Hennes stil 

förändras sällan och när den gör det ska den ge uttryck för en intensifiering i känsla. När 

                                                      
25 Naremore, 1973, s. 78f.  
26 Naremore, 1973, s. 79.  
27 Naremore, 1973, s. 79ff.  
28 Naremore, 1973, s. 82 och 85. 
29 Naremore, 1973, s. 91. 
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Septimus har en vision av en död kamrat så förkortas meningarna till enkla satser. Dessa 

meningar ska inte vara en karaktärsbeskrivning av Septimus utan snarare beskriva exaltationen 

och rädslan som griper honom i den stunden.30  

Naremore argumenterar för att Mrs Dalloway passar in på Humphreys beskrivning av stream 

of consciousness, eftersom berättandet är ett exempel på indirekt inre monolog. Dock menar 

han också att termen kan verka alldeles för förenklande när det gäller att förklara Woolfs teknik. 

Hon försöker närma sig medvetandets mönster, men samtidigt gränsar berättarrösten till att vara 

allvetande.31 

  

                                                      
30 Naremore, 1973, s. 83.  
31 Naremore, 1973, s. 95. 
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Analys 

De första en och en halv sidorna av Mrs Dalloway 

 

Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself.  

For Lucy had her work cut out for her. The doors would be taken off their hinges; Rumpelmayer’s 

men were coming. And then, thought Clarissa Dalloway, what a morning – fresh as if issued to 

children on a beach. 

What a lark! What a plunge! For so it had always seemed to her when, with a little squeak of the 

hinges, which she should hear now, she had burst open the French windows and plunged at Bourton 

into the open air. How fresh, how calm, stiller than this of course, the air was in the early morning; 

like the flap of a wave; the kiss of a wave; chill and sharp and yet (for a girl of eighteen as she then 

was) solemn, feeling as she did, standing there at the open window, that something awful was about 

to happen; looking at the flowers, at the trees with the smoke winding off them and the rooks rising, 

falling; standing and looking until Peter Walsh said, ‘Musing among the vegetables?’ – was that it? 

– ‘I prefer men to cauliflowers’ – was that it? He must have said it at breakfast one morning when 

she had gone out on to the terrace – Peter Walsh. He would be back from India one of these days, 

June or July, she forgot which, for his letters were awfully dull; it was his sayings one remembered; 

his eyes, his pocket-knife, his smile, his grumpiness and, when millions of things had utterly 

vanished – how strange it was! – a few sayings like this about cabbages. 

She stiffened a little on the kerb, waiting for Durtnall’s van to pass. A charming woman, Scrope 

Purvis thought her (knowing her as one does know people who live next door to one in Westminster); 

a touch of the bird about her, of the jay, blue-green, light, vivacious, though she was over fifty, and 

grown very white since her illness. There she perched, never seeing him, waiting to cross, very 

upright.  

For having lived in Westminster – how many years now? over twenty – one feels even in the 

midst of the traffic, or waking at night, Clarissa was positive, a particular hush, or solemnity; an 

indescribable pause; a suspense (but that might be her heart, affected, they said, by influenza) before 

Big Ben strikes. There! Out it boomed. First a warning, musical; then the hour, irrevocable. The 

leaden circles dissolved in the air. Such fools we are, she thought, crossing Victoria Street. For 

Heaven only knows why one loves it so, how one sees it so, making it up, building it round one, 

tumbling it, creating it every moment afresh – but the veriest frumps, the most dejected of miseries 

sitting on doorsteps (drink their downfall) do the same; can’t be dealt with, she felt positive, by Acts 

of Parliament for that very reason: they love life. In people’s eyes, in the swing, tramp and trudge; 

in the bellow and the uproar; the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men shuffling 

and swinging; brass bands; barrel organs; in the triumph and the jingle and the strange high singing 

of some aeroplane overhead was what she loved; life; London; this moment of June.
32

 

 

Stilen i Mrs Dalloway: en presentation 

Mrs Dalloway börjar in medias res. Vi förs in i handlingen genom en kortfattad mening: ”Mrs 

Dalloway said she would buy the flowers herself.” Första stycket består av enbart den inledande 

meningen, som är en kortfattad sats utan utsmyckningar, liknelser, bisatser, omskrivningar, 

förklaringar eller olika skiljetecken. Det blir särskilt effektfullt att inleda romanen så, eftersom 

det tredje stycket kommer utveckla stilen och bre ut hennes särdrag och eftersom hennes stil i 

resten av romanen kontrasterar mot stilmarkörerna (eller kanske snarare bristen på stilmarkörer) 

i den första meningen. Den första meningen knyter också an till romanens sista mening (som 

även den står i ett eget stycke): ”For there she was.” (s. 141). De är som ett sammanlänkande 

meningspar som knyter ihop hela romanen. Naremore beskriver romanen som en enda 

                                                      
32 Woolf, 2003 (1925), s. 3f. I fortsättningen hänvisar jag till Mrs Dalloway inom parentes. 
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oavbruten ström av prosa, som inte pausas förrän i slutet.33 Den avslutande meningen återknyter 

till den första i stil – en kort enkel sats, så kort som möjligt – och lämnar det rytmiska flödet 

stumt. Det är ett abrupt stopp på en utsvävande och översvallande roman, som börjar lika abrupt 

som den slutar. Det skapar något av känslan: ”vad hände?” hos läsaren, ett ”är det slut nu?”.  

Romanens andra stycke består av 3-4 rader som ger detaljer om själva stunden. Det består 

mest av korta och enkla satser. Här dyker också romanens första liknelse upp: ”fresh as if issued 

to children on a beach” (s. 3). Den upplevs som oväntad och ovanlig i det att den ska beskriva 

hur morgonen är.  

Det tredje stycket fortsätter att spinna vidare på bildspråket med att beskriva luften, 

friskheten och lugnet. Det är ett långt stycke där bildspråket fungerar på så sätt att det ger en 

återblick till en tidigare del av Clarissas liv, genom ett gnisslande från gångjärnen (vilka nämns 

i stycke två och skapar återblicken i stycke tre). Det är ofta genom sådana plötsliga intryck som 

karaktärerna går från dagdrömmar till verklighet, eller tvärtom, något som Naremore 

analyserat.34 Det tredje stycket för oss in i vad som är karaktäristiskt för Woolfs stil; redan här 

träder de flesta av Mrs Dalloways främsta stilmarkörer fram och kan ses som ett typexempel 

för hur stilen kommer fortgå. 

Till exempel blir växelspelet mellan långa och korta meningar – med övervägande långa, 

bör tilläggas – påtagligt först i det tredje stycket. Meningarna innehåller meningsfragment och 

participfraser. Lagerholm definierar meningsfragment som ett uttryck som inte har 

sammanhängande subjekt och finit verb, men inte heller är ett utrop eller ett tilltal (”standing 

and looking”, s. 3).35 Participfraser har bildats av verbböjningar men används som adjektiv. På 

engelska finns participformer både i presens (”Nonsense, nonsense! she cried to herself, 

pushing through the swing doors of Mulberry’s the florists.” s. 9 [min kursivering för att 

markera participfrasen]) och dåtid (”so insensitive was she, dressed in a green mackintosh 

coat”, s. 9).36 

Dessutom delas meningarna upp av en frekvent användning av skiljetecken: semikolon för 

uppräkningar och synonyma uttryck, parenteser som ger en ytterligare förklaring, frågeinlägg 

med tankstreck och frågetecken, kommatecken och utropstecken. Växelspelet och 

användningen av skiljetecken och satsfragment sätter tempot för rytmen.  

                                                      
33 Naremore, 1973, s. 82. 
34 Naremore, 1973, s. 79ff. 
35 Lagerholm, 2008, s. 122. 
36 Parrott, 2007, s. 362. 
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Även ordet ”For” blir synligt, som ofta används romanen igenom för att inleda meningar och 

vidare förklara det som gåtts in på i föregående mening (även Naremore tar upp detta37). Ordet 

kan genom sin upprepade förekomst ses som något av en ”darling” för Woolf. ”For” upplevs 

som ett någorlunda ålderdomligt ord när det används på det sättet, med innebörden ”För” eller 

”Eftersom”. Ordet sätter därmed också stilen i en tidskontext (romanen är skriven 1925).  

Flera händelser, platser och bilder kommer också visa sig vara återkommande teman. När de 

presenteras första gången är de lätta att ta lättvindigt, men när det uppenbaras att de återkommer 

igen och igen, som semesterhuset Bourton från hennes barn- och ungdom och specifikt dess 

terrass, förstår man att de är centrala för karaktärerna eller berättandet, kanske för att skapa 

minnen även hos läsaren. Terrassen återknyts till på första sidan genom gångjärnen och sedan 

igen när hon pratar med Peter om Bourton och han associerar till terrassen (s. 31 och 35).  

Detta knyter an till bildspråket, som redan nämnts. I det tredje stycket utvecklas bildspråket 

och läsaren börjar få en bild av Woolfs sätt att uttrycka liknelser, såsom ”like the flap of a wave; 

the kiss of a wave” (s. 3). Vågliknelsen ska gestalta känslan av hur frisk och stilla morgonluften 

är. Woolfs bildspråk är ofta upprepande med några variationer, formulerade på ett sätt som ger 

ett poetiskt intryck. Semikolon används här och ofta annars för att ge ytterligare en beskrivning, 

fördjupa vad vågen gör, samtidigt som den varierade upprepningen ger en melodisk rytm till 

språket.  

Hela det tredje stycket är en tankegång som ska föreställa minnet, som försöker koppla och 

däremellan inflikas tvivel ”– was that it? –” eller värderande kommentarer ”– how strange it 

was! –” (s. 3). Meningsbyggnaden och interpunktionen skapar ett läsflöde som gör texten lättare 

och mer spännande att ta till sig, då läsaren följer en karaktärs minnesstigar och aktivt följer 

först en tanke, som plötsligt avbryts av en annan, tills den tredje återknyter till den första, till 

exempel. 

I det fjärde stycket sker romanens första perspektivskifte, ett grepp som är karaktäristiskt för 

Woolf. På några få rader får vi se Clarissa ur en annan persons ögon, som inte spelar någon mer 

roll senare i romanen: 

 

She stiffened a little on the kerb, waiting for Durtnall’s van to pass. A charming woman, Scrope 

Purvis thought her (knowing her as one does know people who live next door to one in Westminster); 

a touch of the bird about her, of the jay, blue-green, light, vivacious, though she was over fifty, and 

grown very white since her illness. There she perched, never seeing him, waiting to cross, very 

upright. (s. 3) 

 

                                                      
37 Naremore, 1973, s. 85f. 
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Hon ses som charmerande, levande och fågellik trots sin 50-åriga ålder och sin tidigare 

sjukdom, som nämns utan att specificeras. Det märks också i detta stycke vilka medvetna ordval 

som gjorts, till exempel att använda verbet ”perch” om Clarissa medan hon väntar på att korsa 

gatan, vilket betyder ”balansera”, ”vara högt placerad” och åsyftar ofta att fåglar sitter på 

trädgrenar. I samband med att Clarissa liknas vid en nötskrika (”jay”) är det alltså ett ordval 

som förstärker jämförelsen. Vi kan också se de beskrivande participfraserna ”never seeing him” 

och ”waiting to cross”. ”[V]ery upright” är också ett beskrivande meningstillägg. Den stilistiska 

medvetenheten hos och betydelsen för författaren, såsom Naremore nämnde, är alltså uppenbar 

enbart vid en närmare blick på dessa meningar.  

I det femte stycket kan vi också se inträdet av en återkommande mening: ”The leaden circles 

dissolved in the air.” (s. 4). Flera meningar förekommer om och om igen genom romanen och 

är också exempel på hur upprepningar och variationer är viktiga för stilen i Mrs Dalloway. 

Stilfiguren hopning, när ord med samma form och funktion radas upp,38 träder också fram i 

det femte stycket i flera former, bland annat i ”the carriages, motor cars, omnibuses, vans, 

sandwich men shuffling and swinging; brass bands; barrel organs” (s. 4). Hopning är en av de 

stilfigurer som förekommer oftast i romanen och används för att beskriva en scen eller en känsla 

på ett målande sätt, eftersom den för med sig så många olika bilder. 

Stilen är med andra ord given redan från början. Efter de inledande sidorna är det någorlunda 

uppenbart hur berättandet kommer att fortgå, förutom att dialogerna och fler karaktärsdjup 

kommer framträda. Men de stilistiska huvuddragen som framträder i början är återkommande 

under romanens gång.  

 

Syntax och interpunktion 

De karaktäristiskt långa meningarna är en lämplig utgångspunkt. De långa meningarna är inte 

exempel på en högtidlig eller grammatiskt tydlig kanslistil, utan innehåller många huvudsatser, 

bisatser, meningsfragment, parenteser, semikolon, tankstreck, frågeinlägg och participfraser, 

vilket gör dem svåra att klassificera stilistiskt, samtidigt som det gör dem stilistiskt 

anmärkningsvärda.  

En indelning av syntax brukar vara mellan hypotax och paratax, där hypotax innebär att 

meningar domineras av underordning, alltså bisatser, medan paratax innebär att meningar 

domineras av samordning, alltså huvudsatser.39 Till en början förefaller meningsbyggnaden i 

                                                      
38 Lagerholm, 2008, s. 165. 
39 Lagerholm, 2008, s. 126. 
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Mrs Dalloway vara hypotaktisk, men vid en närmare anblick är det svårt att avgöra om den är 

mer det ena eller det andra. Det förekommer en hel del bisatser och meningsfragment, men 

meningsbyggnaden är även ofta parataktisk. Följande mening är en tanke Peter har kring 

Clarissas fester:  

 

And behind it all was that network of visiting, leaving cards, being kind to people; running about 

with bunches of flowers, little presents; So-and-so was going to France – must have an air-cushion; 

a real drain on her strength; all that interminable traffic that women of her sort keep up; but she did 

it genuinely, from a natural instinct. (s. 58) 

  

Meningen börjar med en huvudsats som sedan övergår i en uppräkning av vad som kan inträffa 

på en av hennes fester, och dessutom vad som skulle kunna vara utdrag ur antingen ett yttrande 

eller en tanke hos Clarissa: ”must have an air-cushion” och ”a real drain on her strength”, som 

uttrycker en önskning respektive en känsla. Dessa två exempel ur citatet är varken huvudsatser 

eller bisatser utan meningsfragment. Sedan avslutas meningen med en kommentar från Peter 

om Clarissas agerande. I detta citat förekommer dock fyra huvudsatser.  

Ett annat citat ur Clarissas perspektiv kan ge exempel på hur bisatser förekommer i romanen: 

 

Quiet descended on her, calm, content, as her needle, drawing the silk smoothly to its gentle pause, 

collected the green folds together and attached them, very lightly, to the belt. So on a summer’s day 

waves collect, overbalance, and fall; and the whole world seems to be saying ‘that is all’ more and 

more ponderously, until even the heart in the body which lies in the sun on the beach says too, That 

is all. Fear no more, says the heart. Fear no more, says the heart, committing its burden to some sea, 

which sighs collectively for all sorrows, and renews, begins, collects, lets fall. And the body alone 

listens to the passing bee; the wave breaking; the dog barking, far away barking and barking. 

‘Heavens, the front-door bell!’ exclaimed Clarissa, staying her needle. Roused, she listened. (s. 

29) 

 

I detta citat ser vi både bisatser och participfraser, de som tidigare nämnts som en stilmarkör 

för Woolf, både i analysens inledning och av Naremore. ”[D]rawing the silk smoothly to its 

gentle pause”, ”committing its burden to some sea”, ”staying her needle” och ”Roused” är 

participfraser, medan ”as her needle […] collected the green folds […]” och ”which sighs […]” 

är enbart bisatser. Dock bör det påpekas att participfraser är en form av bisatser. I detta exempel 

är huvudsatser ändå överrepresenterade.  

Det är också värt att nämna kommatecknen som skiljer åt de olika intrycken. Detta för oss 

in på polysyndes och asyndes. Polysyndes innebär att flera ord och satser i följd sammanbinds 

med bindeord. Asyndes innebär att satser fogas ihop utan bindeord.40 Som märkts redan på de 

                                                      
40 Lagerholm, 2008, s. 79 och Cassirer, 1995, s. 87. Enligt Lagerholm är de stilmarkörer på fonetisk nivå, 

eftersom de påverkar rytmen och lästempot, men de har även att göra med hur meningar är konstruerade, vilket 

är varför jag har placerat dem under detta avsnitt. Cassirer har också placerat dem under rubriken ”Syntax”. 

Cassirer, 1995, s. 80-88.  
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tidigare visade citaten förekommer oftast andra sätt än bindeord för att binda samman satser, 

men här följer ytterligare två exempel, som båda är från Peters synvinkel: 

 

Everyone would say the same; one doesn’t want people after fifty; one doesn’t want to go on telling 

women they are pretty; that’s what most men of fifty would say, Peter Walsh thought, if they were 

honest. (s. 59) 

 

To see your own sister killed by a falling tree (all Justin Parry’s fault – all his carelessness) before 

your very eyes, a girl too on the verge of life, the most gifted of them, Clarissa always said, was 

enough to turn one bitter. (s. 58) 

 

I båda fallen används asyndes. Den första meningen består av fem huvudsatser och en bisats 

som inte förbinds med något bindeord. Den visar på hur semikolon används för att förbinda 

huvudsatser så att alla tankar får plats i en och samma mening. Den andra meningen innehåller 

två huvudsatser, en bisats och resten meningsfragment, men saknar också bindeord. Här syns 

också den förklarande parentesen som en extrainsatt tanke.  

Att använda asyndes som sammanlänkning får betydelse för rytmen; den blir mer flödande. 

Polysyndes brukar ses som en stilmarkör som bromsar upp tempot och ”skapar en lite 

uppräknande och talspråklig karaktär”,41 framhäver Lagerholm. Det är uppenbart vid läsningen 

av Mrs Dalloway att tempot inte är uppbromsat eller uppstakat, utan upplevs snarare som 

följsamt och oändligt, som om det bara fortsätter och fortsätter och aldrig kommer slå halt. 

Under romanens gång fortsätter prosan vidare i varje ny flödande mening, full av participfraser, 

meningsfragment och faktiskt uppräkningar – här ger de dock inte texten en talspråklig karaktär, 

som Lagerholm hävdat ibland är fallet, utan snarare en målande och litterär karaktär. Det är 

dock självklart att bindeord också förekommer och ordet ”and” är inte på något sätt ovanligt i 

romanen. Här följer ett exempel på när meningsbyggnaden snarare liknar polysyndes: 

 

Take me with you, Clarissa thought impulsively, as if he were starting directly upon some great 

voyage; and then, next moment, it was as if the five acts of a play that had been very exciting and 

moving were now over and she had lived a lifetime in them and had run away, had lived with Peter, 

and it was now over. (s. 35) 

 

I ovanstående mening förekommer en blandning av polysyndes och asyndes. Även om asyndes 

kan sägas förekomma mer frekvent än polysyndes i Mrs Dalloway, är det nödvändigt att 

meningsbyggnaden varieras för att stilen inte ska bli för repetitiv. Detta kan vara en förklaring 

till att syntaxen inte går att klassificera så enkelt, för att den snarare är en fusion av hypotax och 

paratax, asyndes och polysyndes, långa och korta meningar. Avvägningen mellan när 

brytningar från den ena till den andra ska ske är en essentiell faktor för rytmen.  

                                                      
41 Lagerholm, 2008, s. 79.  
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Skiftningen mellan långa och korta meningar är värd att titta närmare på. De långa 

meningarna får till följd att när korta meningar väl förekommer i romanen sker en markerad 

stilbrytning som får läsningen att stanna upp, som i staccato. Detta kan märkas i Septimus 

visioner: 

 

For the truth is (let her ignore it) that human beings have neither kindness nor faith, nor charity 

beyond what serves to increase the pleasure of the moment. They hunt in packs. Their packs scour 

the desert and vanish screaming into the wilderness. They desert the fallen. They are plastered over 

with grimaces. (s. 66) 

 

I ovanstående utdrag finns inte lika många bisatser som vanligen förekommer i den löpande 

texten, utan meningarna består främst av separata huvudsatser. Meningsbyggnaden är 

någorlunda simpel och innehåller inte adjektiv eller adverb i samma utsträckning som brukar 

förekomma i Woolfs meningar. Det är också intressant att orden generar tankegångarna: 

”packs” avslutar den andra meningen och får agera subjekt i den följande, ”Their packs scour 

the desert”, och i den fjärde meningen blir objektet öknen ett verb, ”They desert”. Förutom 

staccato-effekten skapar detta ett eftertryck av Septimus syn på människor som hänsynslösa, 

vilket förstärks och förstås utifrån Septimus deltagande i första världskriget och hans allt 

sjukare tillstånd.  

Meningsbyggnaden är med andra ord svår att reda ut, men de olika blandningarna av flera 

huvudsatser i samma mening, meningsfragment och participfraser bidrar till att skapa rytmen i 

språket. Det är följsamt med avvägningarna som Woolf gjort mellan vilka sorters satser som 

ska användas för att beskriva och i vilken följd de kommer. Här spelar också interpunktionen 

en betydande roll.  

Parenteserna i Mrs Dalloway används för att markera perspektiv, beskriva gester eller 

anmärka på någonting – kort sagt för att förklara en situation, en känsla eller en tanke mer 

ingående. Hermione Lee skriver i förordet till To the Lighthouse att parenteserna även innefattar 

kommentarer, påminnelser eller plötsliga dödsfall (även världskrig).42  

Lee lyfter fram ett citat där Woolf själv har kommenterat ett tillfälle då hon tänkt använda 

parenteser, vilket ger en bild av vad parenteserna har för funktion: ”’Could I do it in a 

parenthesis? so that one had the sense of reading the two things at the same time?’”43 

Parenteserna är alltså, åtminstone vid vissa tillfällen, ett grepp för att ge ett intryck av 

samtidighet hos läsaren. Detta berör också rytmen i språket, då parenteserna fungerar som ett 

                                                      
42 Lee, 1992, s. x. 
43 Lee, 1992, s. x. 
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avbrott från texten och samtidigt som en tanke, beskrivning eller dylikt som uttrycks eller sker 

simultant.  

I början av Mrs Dalloway finns det tillfällen då händelser som rör hembiträdet Lucy sätts 

inom parentes, såsom ett helt stycke (s. 28) och sedan ytterligare en mening (s. 32). I ett annat 

stycke (s. 51) förekommer två parenteser som används för att markera olika saker: ”(that music 

should be visible was a discovery)”, vilket är berättarens inlägg i texten, och senare ”(That’s an 

old man playing a penny whistle by the public-house, he muttered)”, som en betoning av att det 

är Septimus uttalande. De två parenteserna förekommer i samma mening, så den stora 

bokstaven som inleder meningen i parentes två markerar också att det är en enskild tanke och 

förklaras av ”he muttered”, vilket syftar på Septimus.  

Även utropstecken och tankstreck skapar effekter i och med att de gestaltar karaktärernas 

tankar, såsom exaltation, chock eller ilska i samband med utropstecken och funderingar eller 

tillägg i samband med tankstrecken.  

För att sammanfatta, så kan vi alltså se att syntaxen i romanen är svårklassificerad. Den 

överskrider den typiska indelningen mellan hypotax och paratax såväl som polysyndes och 

asyndes, även om asyndes förekommer mer frekvent än polysyndes och huvudsatser 

ackompanjerade av meningsfragment är övervägande i förhållande till bisatserna, så är både 

polysyndes och bisatser nödvändiga för prosan likaså. Vi kan också se att förhållandet mellan 

huvudsatser, meningsfragment och bisatser (vilka inkluderar participfraser), såväl som 

förhållandet mellan långa och korta meningar, inverkar starkt på rytmen. Interpunktionen är en 

viktig faktor för att konstruera den avancerade meningsbyggnaden och bidrar därmed också till 

skapandet av rytm.  

 

Stilfigurer och bildspråk 

Mrs Dalloway innehåller stilfigurer på ett flertal nivåer. På fonetisk nivå förekommer mycket 

allitteration och även en del assonans. Allitteration är en stilfigur där flera ord i rad eller ord i 

närheten av varandra börjar på samma ljud. Lagerholm beskriver assonans som ”en svagare 

variant av rim”44 och den innebär att stavelser som har något gemensamt ljud upprepas.45 I ”The 

poor mothers of Pimlico (press close to him)” (s. 15) kan vi se exempel på allitteration, eftersom 

tre ord börjar på ”p”. Fler exempel på allitteration är ”bows and bends” (s. 39), ”frumps, fogies, 

                                                      
44 Lagerholm, 2008, s. 80. 
45 Lagerholm, 2008, s. 80f.  
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failures” (s. 57), ”steady and sinister serenity” (s. 91) och ”ravishing, romantic, recalling” (s. 

112).  

Den mest framträdande stilfiguren är olika former av upprepningar, förutom stilfiguren 

hopning, vilken dock är en form av upprepning likaså.46 Olika meningar, olika bilder och olika 

uttryck upprepas om och om igen under romanens gång, ibland enbart i samband med partiet 

där karaktären tänker tanken och ibland är upprepningen som ett stående epitet för en viss 

karaktär eller en bild som berättaren förmedlar oberoende av vilken karaktär partiet kretsar 

kring.  

I ett parti som följer Peter Walsh gäller det förra, att tankar upprepas i samma tankegång, 

som bland annat ”Clarissa refused me”, vilket upprepas två gånger i samma stycke (s. 36). 

”[T]he admirable Hugh!” upprepas som ett (ironiskt) stående epitet för gestalten Hugh 

Whitbread, från Clarissas, Peters och Sallys perspektiv (s. 4, 54, 125 och 138).”[H]uman nature 

is on you” (s. 68 och 72) blir en devis för Septimus Warren Smith: hans skräck inför 

mänskligheten personifieras i Dr Holmes, en läkare som Septimus ogillar skarpt. ”[H]uman 

nature” blir därmed en sorts metonymi för Dr Holmes. Metonymi är när ett uttryck ersätts med 

ett annat som på något sätt återknyter till det första.47 Metonymi används också i samband med 

att en bil passerar Bond Street när Clarissa är ute och köper blommor:  

 

But there could be no doubt that greatness was seated within; greatness was passing, hidden, down 

Bond Street, removed only by a hand’s breadth from ordinary people who might now, for the first 

and last time, be within speaking distance of the majesty of England […]. (s. 12) 

 

”[G]reatness” får symbolisera premiärministern, en kunglighet eller någon annan av nationell 

betydelse.  

”Remember my party” (s. 35, 36 och 92) är en upprepning som återkommer som en röd tråd 

genom romanen. Även en händelse som Clarissa förnärmas av återkommer i denna formulering 

flera gånger: ”Lady [Millicent] Bruton, whose lunch parties were said to be extraordinarily 

amusing, had not asked her.” (s. 22, 23 och 86).  

En annan mening som är värd att ta upp är ”there she was, however; there she was” (s. 57), 

vilket är när Peter tänker på Clarissa. Den anknyter till romanens sista mening: ”For there she 

was.” (s. 141). Sista meningen är också ur Peters perspektiv, vilket knyter an till Clarissas 

personlighet som fokuseras på genom hela romanen, såväl som relationen mellan Peter och 

Clarissa och hans passionerade förälskelse i henne när de var yngre. Den bärande relationen i 

                                                      
46 Cassirer, 1995, s. 112f. 
47 Lagerholm, 2008, s. 60. 
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romanen är den mellan Clarissa och Peter, men även den mellan dem och Sally Seton, deras 

extravaganta ungdomsvän, som närvarar vid festen vid bokens slut. Den sista meningen betonar 

också att det är Clarissas liv som är romanens fokus. Förutom att det faktumet är uppenbart 

enbart utifrån romanens titel, så märks det även när berättelsen följer de andra karaktärerna, 

särskilt Peter.  

Det finns en mening som porlar som ett ledmotiv romanen igenom: ”The leaden circles 

dissolved in the air.” (s. 4, 36, 70 och 135). Den andra och tredje gången står den inom parentes. 

Meningen framträder alltid i samband med Big Bens klockslag och kan därmed vara ett uttryck 

för ljudet av klockslagen, som rör sig i ringar och upplöses i luften, alltså tonar bort. Första 

gången förekommer det på följande sätt: 

 

[…] Big Ben strikes. There! Out it boomed. First a warning, musical; then the hour, irrevocable. The 

leaden circles dissolved in the air. (s. 4) 

 

Citatet förankrar också ledmotivet i tiden. Tidskopplingen är tydlig i och med klocktornet Big 

Ben likaså. Det ger en hint om ett viktigt tema för romanen: tiden är en avgörande aspekt 

eftersom att romanen utspelar sig under en enda dag. Varje gång Big Ben slår och varje gång 

”The leaden circles dissolved in the air” är en påminnelse om att tiden går, festen nalkas, nuet 

kallar tillbaka från minnena. En stor del av Mrs Dalloway utspelar sig i karaktärernas återblickar 

till sina minnen, till vad som format dem och till vad som format relationerna mellan dem.  

För att återgå till stilfigurerna, så förekommer upprepning även som anafor. Anafor innebär 

att samma ord upprepas i början av flera satser eller led som följer på varandra.48 ”Septimus 

Warren Smith” upprepas som de tre första orden i två stycken i rad (s. 11). ”’Look,’”, ”Look” 

och ”’Oh look,’” är varianter av varandra som inleder sex stycken i rad (s. 19). I och med den 

anaforen förekommer också en sorts stegring där Lucrezia Warren Smith försöker få sin mans 

uppmärksamhet, men efter det fjärde ”Look” sker ett perspektivskifte till honom, Septimus, där 

hans galenskap gestaltas med att han hör en röst kommunicera med honom. Sedan återgår 

perspektivet till Rezia med det femte ”’Look,’” och i stycket som följer efter den sjätte anaforen 

introduceras en helt ny karaktär. 

Denna anafor leder oss också in på stilfiguren variation, som är en annan form av 

upprepning. När ett innehåll upprepas men sättet det uttrycks på varieras kallas det för 

variation.49 Den stilfiguren förekommer i exempelvis ”’He’s read nothing, thought nothing, felt 

nothing,’” (s. 55), vilket också skulle kunna ses som ett exempel på stegring.  

                                                      
48 Lagerholm, 2008, s. 163. 
49 Lagerholm, 2008, s. 164. 
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I utdraget nedan framträder flera stilfigurer, såsom upprepning, variation, hopning, stegring 

och antiklimax. Stegring och antiklimax förekommer inte exakt enligt de teoretiska verkens 

exempel, men jag tänker argumentera för att de är sådana ändå.  

 

[…] Clarissa (crossing the dressing table) plunged into the very heart of the moment, transfixed it, 

there – the moment of this June morning on which was the pressure of all the other mornings, seeing 

the glass, the dressing-table, and all the bottles afresh, collecting the whole of her at one point (as 

she looked into the glass), seeing the delicate pink face of the woman who was that very night to 

give a party; of Clarissa Dalloway; of herself. 

[…] That was her self – pointed; dartlike; definite. That was her self when some effort, some call 

on her to be her self, drew the parts together, she alone knew how different, how incompatible and 

composed so for the world only into one centre, one diamond, one woman who sat in her drawing-

room and made a meeting-point, a radiancy no doubt in some dull lives, a refuge for the lonely to 

come to, perhaps; she had helped young people, who were grateful to her; had tried to be the same 

always, never showing a sign of all the other sides of her – faults, jealousies, vanities, suspicions, 

like this of Lady Bruton not asking her to lunch; which, she thought (combing her hair finally), is 

utterly base! Now, where was her dress? (s. 27f) 

  

Hopning förekommer egentligen i varje mening i olika uttryck, såsom i ”seeing the glass, the 

dressing-table, and all the bottles afresh”, ”pointed; dartlike; definite” och ”faults, jealousies, 

vanities, suspicions”. Cassirer definierar hopning som en upprepning av kvantitativ aspekt som 

måste förekomma i minst tre led.50 Hopningen fungerar beskrivande i Mrs Dalloway och målar 

bilden som beskrivs med fler aspekter, vilket ger läsaren ett vidare intryck än om det bara hade 

stått ”dressing-table”, ”pointed” eller ”faults”. Upprepningen ”That was her self” och specifikt 

orden ”her self” fungerar betonande; det är Clarissas jag som vi får möta, hennes egen självbild 

som vi får tillgång till.  

(Här kan vi också se att parentesen ”(combing her hair finally)” upplevs vara en beskrivning 

av vad som sker samtidigt med tankegången, vilket passar in på Woolfs yttrande om parenteser 

som nämndes i avsnittet om ”Syntax och interpunktion”.) 

En variation som jag anser ger en stegrande effekt finns i första stycket av citatet: ”collecting 

the whole of her at one point (as she looked into the glass), seeing the delicate pink face of the 

woman who was that very night to give a party; of Clarissa Dalloway; of herself.” Variationen 

är de tre beskrivningarna av vad hon ser i spegeln, det rosa ansiktet hos kvinnan som ska ha 

fest, Clarissa Dalloway, henne själv – men här börjar även en stegring som fortsätter genom det 

följande stycket. Clarissa fortsätter att beskrivas som kvinnan som håller ihop sig själv, skapar 

en mötespunkt för människor och spelar en glänsande och strålande roll, men som aldrig visar 

andra sidor av sin personlighet. Det här sättet att skildra beskrivningen på bygger upp en 

skimrande stämning kring henne med hjälp av den rytmiska syntaxen av meningsfragment och 

varierad interpunktion, vilket leder till en något humoristisk antiklimax när hon för sig själv 

                                                      
50 Cassirer, 1995, s. 112.  
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och för läsaren vid sminkspegeln erkänner att hon tagit illa vid sig av Lady Bruton; det är 

otroligt lågt! tänker hon. Och sedan: var var hennes klänning? Det sättet att bryta av från den 

poetiska tonen till den sakliga skapar också en form av antiklimax.  

Stegring är ”en gradvis intensifiering av ett uttryck”,51 enligt Lagerholm, med tillägget hos 

Cassirer att intensifieringen sker med upprepning, variation eller hopning.52 Antiklimax är ”när 

en stegring avbryts genom att det sista ledet får en motsatt, det vill säga förminskande effekt”,53 

skriver Lagerholm. Den stegring som jag ser i ovanstående utdrag är inte en intensifiering i tre 

på varandra följande led (förutom ” the delicate pink face of the woman who was that very night 

to give a party; of Clarissa Dalloway; of herself.”), utan en stegring stycket igenom. 

Antiklimaxen förekommer i det sista ledet av stycket, eller de två sista leden är kanske mer 

korrekt, och får definitivt en motsatt och förminskande effekt: hennes strålande kvaliteter, 

hennes älskvärdhet och hennes självsäkerhet byts ut mot någon som blir ordentligt sårad av att 

inte bli bjuden på lunch. De djupa tankegångarna om hennes personlighet byts sedan kvickt och 

oproblematiskt ut mot en vardaglig och problemlösande tanke om ett helt annat ämne, vilket 

också ger den tidigare personlighetsinblicken en övergående effekt.  

En liknande passage med stegring och antiklimax förekommer på s. 52f (se bilaga), där 

styckena alternerar mellan att handla om Septimus och Rezia. Septimus projicerar fram sin döde 

vän Evans i Peter Walshs gestalt och tänker alltmer dramatiska tankar om att han är en utvald 

som måste berätta för hela världen, om att han är en sörjande man, medan Rezia i vartannat 

stycke försöker få Septimus uppmärksamhet genom att fråga hur mycket klockan är. Den 

dramatiska stegringen varvas med antiklimaxen om tiden, Septimus föreställningsvärld med 

dem själva som det gifta paret på parkbänken. Peter Walsh är mannen som närmar sig och när 

perspektivet går över till honom inträffar ytterligare en antiklimax, då han betraktar dem som 

unga älskare som grälar. Exemplen fungerar som antiklimax eftersom att de förminskar 

Septimus överväldigande tankar; frågan om tiden tar ner honom på jorden; Peters betraktelse 

över dem som en del av civilisationens England gör dem till två käbblande individer på en 

parkbänk, långtifrån Septimus övermänsklighet eller Rezias förtvivlan. 

Hopning har redan flera gånger tagits upp som en av de viktigaste stilmarkörerna för stilen i 

Mrs Dalloway. För att belägga vikten av den exemplifierar jag med fler utdrag, som i 

kombination med att stilfiguren förekommit i de flesta citat som tagits upp hittills, visar på den 

höga frekvensen av den. I ”a French lady descending from her carriage, in chinchilla, robes, 

                                                      
51 Lagerholm, 2008, s. 164. 
52 Cassirer, 1995, s. 112.  
53 Lagerholm, 2008, s. 164. 
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pearls” (s. 65) är ”chinchilla, robes, pearls” en hopning, där stilfiguren åstadkommer ett mer 

luxuöst intryck av damen. Följande citat handlar om vad som hände med Septimus, en 

självutbildad kontorist, när han flyttade till London i sin ungdom:  

  

But of all this what could the most observant of friends have said except what a gardener says when 

he opens the conservatory door in the morning and finds a new blossom on his plant: – It has 

flowered; flowered from vanity, ambition, idealism, passion, loneliness, courage, laziness, the usual 

seeds, which all muddled up (in a room off the Euston Road), made him shy, and stammering, made 

him anxious to improve himself, made him fall in love with Miss Isabel Pole, lecturing in the 

Waterloo Road upon Shakespeare. (s. 63)  

 

”[V]anity, ambition, idealism, passion, loneliness, courage, laziness, the usual seeds” är 

hopningsexemplet i detta citat och illustrerar vilka faktorer som ligger bakom Septimus 

personlighet. Citatet leder oss dessutom in på bildspråk, då hopningen sker inom en metafor: 

Septimus tillstånd skulle beskrivas som en ny blomma på en växt av en trädgårdsmästare. Därav 

följer ordvalen ”flowered” och ”seeds”. 

Woolf använder sig ofta av eleganta liknelser. Den följande föreställer unga uniformerade 

män på marsch och deras ansiktsuttryck liknas vid en trofast nationalism från en legend runt 

grunden till en staty. 

 

Boys in uniform, carrying guns, marched with their eyes ahead of them, marched, their arms stiff, 

and on their faces an expression like the letters of a legend written round the base of a statue praising 

duty, gratitude, fidelity, love of England. (s. 37f) 

 

I citatet förekommer även hopning och assonans. Hopningen består av ”duty, gratitude, fidelity, 

love of England”, där de första tre orden även har liknande stavelser, vilket gör det till assonans. 

”[D]uty” och ”fidelity” slutar på samma stavelse, ”ty”. ”u”-ljudet finns både i ”duty” och 

”gratitude”, med ljuden ”d” och ”t” runtomkring.  

En av de mer dramatiska liknelserna i romanen är ”the brandishing of silver-flashing plumes 

like pampas grass in a tropic gale in her breast” (s. 34), vilken beskriver Clarissas känsla 

inombords när hon tar Peters hand, drar honom till sig och kysser honom.  

Ett annat exempel på liknelse och metafor förekommer när Elizabeth, Clarissas och Richards 

dotter, dricker te med Miss Kilman:  

 

Like some dumb creature who has been brought up to a gate for an unknown purpose, and stands 

there longing to gallop away, Elizabeth Dalloway sat silent. […] Right away to the end of the field 

the dumb creature galloped in terror. (s. 96) 

 

Första meningen är en liknelse som gestaltar Elizabeths tystnad, medan den andra är en metafor 

för att Elizabeth går där ifrån, som dock bygger på liknelsen i den tidigare meningen. Liknelse 

betyder att en jämförelse görs genom ett jämförande uttryck, såsom ”som”, ”likt”, eller ”såsom” 
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(i det här fallet ”Like”), medan metafor innebär att det jämförande uttrycket mellan sakledet 

och bildledet saknas.54 

Det framstår tydligt efter analysen av stilfigurer att de inte helt går att separera från varandra; 

flera stilfigurer skulle kunna ses som exempel på både den ena och den andra stilfiguren. 

Stilfigurerna samverkar och övergår i varandra och bidrar tillsammans till den rytmiska och 

poetiska stilen med många intryck. De olika formerna av upprepningar (upprepning, variation, 

anafor, hopning), de fonetiska stilfigurerna och stegringarna kombinerade med antiklimax 

bidrar också till rytmen. Liknelserna och metaforerna, som är stilfigurer som skapar romanens 

bildspråk, bidrar till att göra stilen poetisk och rik på intryck. 

 

Komposition och särskilda stilgrepp 

Komposition eller disposition handlar dels om ordningsföljden som ett sammanhang 

presenteras i, dels om framställningsarter och berättarperspektiv.55 Vad gäller Mrs Dalloway 

och komposition som fungerar som utmärkande stilgrepp finns det två aspekter som är relevanta 

att ta upp här: de klassiska perspektivskiftena och dialogerna. Naremore analyserade 

berättarperspektivet utifrån stream of consciousness och hur berättarrösten gränsar till att vara 

allvetande och lägger sig i handlingen, vilket angränsar till diskussionen om dialogerna som 

kommer föras, men utöver det kommer jag inte gå in på berättarperspektivet utan enbart förhålla 

mig till perspektivskiftena.  

Romanens första perspektivskifte undersöktes i början av analysen. Perspektivskiftena sker 

på olika sätt under romanens gång och de inträffar med olika tät frekvens. I vissa avsnitt hoppar 

perspektivet från karaktär till karaktär i vart och vartannat stycke (Sarah Bletchley, Emily 

Coates, Mr Bowley, Lucrezia Warren Smith, Septimus, s. 15f) och i andra kan det följa samma 

karaktär i 10 sidor (Peter Walsh, s. 110-119). Perspektivskiftena sker även mellan personer från 

olika samhällsklasser, såsom hembiträdet Lucy och en sliten Mrs Dempster, bland andra. Det 

är främst Clarissa och Peter som läsaren får följa, som tillhör det högre samhällsskiktet, men 

det sker även många perspektivskiften till Septimus och Rezia, som varken är fattiga eller rika. 

Förutom de fyra är det många andra som får komma till tals, eller kanske rättare sagt till tanke, 

i både kortare och längre partier.  

Första gången vi får följa Peters tankar i ett längre parti är när han och Clarissa skiljs åt efter 

deras första möte i romanen. Perspektivskiftet går till som följer: 

 

                                                      
54 Lagerholm, 2008, s. 157f. 
55 Cassirer, 1995, s. 26f och s. 93–99.  
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‘Peter! Peter!’ cried Clarissa, following him out on to the landing. ‘My party! Remember my party 

tonight!’ she cried, having to raise her voice against the roar of the open air, and, overwhelmed by 

the traffic and the sound of all the clocks striking, her voice crying ‘Remember my party tonight!’ 

sounded frail and thin and very far away as Peter Walsh shut the door.  

 

[sidbrytning] 

 

Remember my party, remember my party, said Peter Walsh as he stepped down the street, speaking 

to himself rhythmically, in time with the flow of the sound, the direct downright sound of Big Ben 

striking the half-hour. (The leaden circles dissolved in the air.) Oh these parties, he thought; 

Clarissa’s parties. Why does she give these parties, he thought. (s. 35f) 

 

Detta perspektivskifte sker förhållandevis enkelt i relation till romanens andra perspektivbyten. 

Det går från Clarissa till Peter i och med hennes utrop och Peters sorti. Det sker också väldigt 

tydligt då en sidbrytning skiljer dem åt – dessa sidbrytningar förekommer 8 gånger i min utgåva 

och är det närmaste romanen kommer en kapitelindelning.  

Ett mer avancerat perspektivskifte sker efter Septimus självmord och går från Rezias 

perspektiv till Peters med en sidbrytning emellan. Dr Holmes tränger sig in i Septimus rum 

varpå Septimus hoppar ut genom fönstret. Sedan går Dr Holmes in till Rezia, följd av Mrs 

Filmer, och ger henne något sött att dricka som får henne att somna. Jag citerar perspektivskiftet 

från det att Rezia vaknar till och säger 

 

‘He is dead,’ she said, smiling at the poor old woman who guarded her with her honest lightblue 

eyes fixed on the door. (They wouldn’t bring him in here, would they?) But Mrs Filmer pooh-

poohed. Oh no, oh no! They were carrying him away now. Ought she not to be told? Married people 

ought to be together, Mrs Filmer thought. But they must do as the doctor said. 

‘Let her sleep,’ said Dr Holmes, feeling her pulse. She saw the large outline of his body dark 

against the window. So that was Dr Holmes. 

 

[sidbrytning] 

 

One of the triumphs of civilisation, Peter Walsh thought. It is one of the triumphs of civilisation, as 

the light high bell of the ambulance sounded. Swiftly, cleanly, the ambulance sped to the hospital, 

having picked up instantly, humanely, some poor devil; someone hit on the head, struck down by 

disease, knocked over perhaps a minute or so ago at one of these crossings, as might happen to 

oneself. That was civilisation. (s. 109f) 

 

Kopplingen mellan Septimus död och ambulansen, som även får symbolisera sjukvården, är en 

tydlig parallell till varandra, trots att både karaktär och miljö byts ut. Eftersom Septimus blir 

utburen är det heller inte omöjligt att det är just en ambulans som hämtar honom och dessutom 

samma ambulans som Peter ser. Det är till och med sannolikt att det var avsikten. Där Septimus 

kropp förs i ambulans till sjukhuset efter ett självmord, som i romanen faktiskt antyds bero på 

bristande kunskap om psykisk ohälsa hos läkarkåren, ser Peter en av civilisationens stora 

triumfer, eftersom han inte känner till situationen såsom läsaren gör. Därmed är det också en 

form av ironi.  
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Ett annat intressant perspektivskifte sker i den löpande texten, också från Septimus och Rezia 

till Peter, och inträffar i samma avsnitt som togs upp i samband med stegring och antiklimax 

under ”Stilfigurer och bildspråk” (se bilaga). Det som nämndes som en antiklimax tidigare 

skapar dessutom ett perspektivskifte som öppnar ögonen för mänskliga tankegångar. Septimus 

tror sig se sin vän Evans som stupade i kriget i Peter Walshs gestalt och Rezia försöker förtvivlat 

hantera sin mans sinnessjukdom, rädd för att omgivningen ska märka hur udda han beter sig. 

För Peter, som inte känner dem, får paret däremot symbolisera ungdom, London, älskare. Precis 

som i perspektivskiftet med ambulansen skiljer sig en människas intryck av den från en annans 

som har en anhörig i den. 

Perspektivskiften förekommer också ofta i samband med dialogerna, som är det andra 

anmärkningsvärda kompositionsgreppet. När karaktärer själva talar i prosa kallas det anföring, 

till skillnad från när något berättas helt ur författarens/berättarens synvinkel, vilket kallas 

relation. Det finns tre sorters anföring: direkt, indirekt och täckt/svävande anföring. Direkt 

anföring innebär att karaktärerna talar självständigt i dialogform, medan indirekt anföring 

innebär att berättaren återger vad karaktärerna säger, vilket ökar berättarens möjlighet att smyga 

in omdömen. Svävande anföring är en blandning av anföring och relation.56 Cassirer förklarar 

det på följande vis: ”Till skillnad från dialogens första person står den i tredje, presens kan 

ersättas av imperfekt, anföringsverben saknas, men vi upplever ändå att det på ett något diffust 

sätt snarare är personen i berättelsen än berättaren som talar eller tänker.”57 Cassirer beskriver 

den också som den stilistiskt sett mest intressanta sortens anföring.  

Denna svävande typ av anföring är den som förekommer allra mest i Mrs Dalloway. Ofta 

formuleras en tanke eller ett yttrande som att det är karaktären som tänker eller säger det, fastän 

det är skrivet från berättarens synvinkel i tredje person. Det förekommer även inslag av direkt 

anföring. Ibland skulle det också kunna förekomma indirekt anföring, men stilen påminner mer 

om svävande anföring på det sättet att uttalandena och tankarna egentligen alltid söker att 

efterlikna karaktärernas egna sätt att tänka och uttrycka sig på. 

På festen i slutet av romanen återförenas ungdomsvännerna i en passage som innehåller både 

perspektivskiften och direkt och svävande anföring. Peter och Sally pratar med varandra och 

kommer in på hennes giftermål, som förvånat Peter en del: 

 

She was still attractive, still a personage, Sally Seton. But who was this Rosseter? He wore two 

camellias on his wedding day – that was all Peter knew of him. ‘They have myriads of servants, 

miles of conservatories,’ Clarissa wrote, something like that. Sally owned it with a shout of laughter.  

                                                      
56 Cassirer, 1995, s. 96ff.  
57 Cassirer, 1995, s. 97.  
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‘Yes, I have ten thousand a year’ – whether before the tax was paid or after, she couldn’t 

remember, for her husband, ‘whom you must meet,’ she said, ‘whom you would like,’ she said, did 

all that for her. 

And Sally used to be in rags and tatters. She had pawned her great-grandfather’s ring which 

Marie-Antoinette had given him – had he got it right? – to come to Bourton. 

Oh yes, Sally remembered; she had it still, a ruby ring which Marie Antoinette had given her 

great-grandfather. She never had a penny to her name in those days, and going to Bourton always 

meant some frightful pinch. But going to Bourton had meant so much to her – had kept her sane, 

she believed, so unhappy had she been at home. But that was all a thing of the past – all over now, 

she said. And Mr Parry was dead; and Miss Parry was still alive. Never had he had such a shock in 

his life! said Peter. He had been quite certain she was dead. And the marriage had been, Sally 

supposed, a success? (s. 137) 

 

Vi kan dels se de enkla citationstecknen som markerar direkt anföring, men också svävande 

anföring när de saknas, när frågor eller svar ändå är utformade som om de vore direkt anföring, 

fast i tredje person. Ett exempel är Peters påstående i tredje stycket, som blir ett ännu tydligare 

exempel på svävande anföring i och med frågeinlägget med tankstreck: ”– had he got it right? 

–”. Det fjärde stycket är också svävande anföring rakt igenom. Det skulle kunna ses som en 

blandning av indirekt och svävande anföring eftersom att det ändå förekommer anföringsverb, 

såsom ”Sally remembered”, ”she said”, ”said Peter” och ”Sally supposed”. Men det är ändå inte 

författarens återgivning av deras tal, utan såsom de föreställs ha formulerat det själva, fastän i 

tredje person: ”Never had he had such a shock in his life!”.  

En intressant stilistisk och innebördslig aspekt som ännu inte tagits upp gäller 

huvudkaraktären, titeln och hur miljöskildringar etc. är kodade. Romanen behandlar ofta 

kvinnliga perspektiv, eller hur ett kvinnligt perspektiv kan skilja sig från ett manligt när det 

gäller Peter. Det är också värt att notera romanens titel, som är Mrs Dalloway, inte Clarissa 

Dalloway, utan just ”Mrs”. Vid tidpunkten för bokens handling definieras Clarissa utifrån sitt 

äktenskap, sitt civilstånd, i förhållande till sin man. Clarissa reflekterar till och med själv kring 

hennes namn och vem hon är i en passage: 

 

But often now this body she wore (she stopped to look at a Dutch picture), this body, with all its 

capacities, seemed nothing – nothing at all. She had the oddest sense of being herself invisible; 

unseen; unknown; there being no more marrying, no more having of children now, but only this 

astonishing and rather solemn progress with the rest of them, up Bond Street, this being Mrs 

Dalloway; not even Clarissa any more; this being Mrs Richard Dalloway. (s. 8) 

 

Jag har tidigare tagit upp att Clarissa är romanens fokus, hennes personlighet, hennes liv och 

hennes omgivning, och detta märks på de kvinnliga kopplingarna i miljöbeskrivningar i 

romanen, hur London betraktas utifrån andra karaktärers perspektiv och att mycket faktiskt går 

att associera till Clarissa. De kvinnliga kopplingarna märks genom exempelvis beskrivningar 

och liknelser, som i det här fallet hur Clarissa närmar sig Peter: 
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Now it was time to move, and, as a woman gathers her things together, her cloak, her gloves, her 

opera-glasses, and gets up to go out of the theatre into the street, she rose from the sofa and went to 

Peter. (s. 35) 

 

Handlingar liknas ofta vid något annat och flera gånger vid en kvinna och hennes toalett. Detta 

sker även i följande citat: 

 

One might fancy that day, the London day, was just beginning. Like a woman who had slipped off 

her print dress and white apron to array herself in blue and pearls, the day changed, put off stuff, 

took gauze, changed to evening, and with the same sigh of exhilaration that a woman breathes, 

tumbling petticoats on the floor, it too shed dust, heat, colour; the traffic thinned; motor cars, 

tinkling, darting, succeeded the lumber of vans; and here and there among the thick foliage of the 

squares an intense light hung. I resign, the evening seemed to say, as it paled and faded above the 

battlements and prominences, moulded, pointed, of hotel, flat, and block of shops, I fade, she was 

beginning, I disappear, but London would have none of it, and rushed her bayonets into the sky, 

pinioned her, constrained her to partnership in her revelry. (s. 117) 

 

Detta sätt att skildra händelser och beskrivningar får till effekt att det blir en kvinnas synsätt på 

tillvaron. Varje handling i citatet blir utifrån en kvinnas perspektiv, också just en för tiden 

välbeställd kvinnas perspektiv, och dessutom ett betraktande av kvinnan. Liknelserna blir även 

uttryck för femininitet; dagen och natten i London liknas vid en kvinna som klär om sig för 

kvällen och både staden London och dygnsrytmen där får kvinnliga attribut i och med liknelsen 

och pronomenet ”she/”hon” som är subjekt. Dagen ändras liksom kvinnans klädsel. Kvinnans 

exalterade suckar och andning blir ett uttryck för att dagen fäller damm och tappar värme och 

färg. 

Associationerna till femininitet och en överklasskvinnas bestyr för också tankarna till 

romanens huvudkaraktär, Clarissa. De feminina liknelserna och kopplingarna kan ses som 

uttryck för hennes liv, och i det senare citatet, hennes Londonspecifika liv. Romanen cirklar 

kring hennes inre och yttre även när det är andra händelser eller personer som beskrivs. Citatet 

om London ovan utspelar sig exempelvis under Peter Walshs promenad genom London. Det 

kan därmed även ses som att han associerar London med Clarissa och timmarnas olika 

skepnader med Clarissas dagsschema. Peters föreställning om vad Clarissa sysselsätter sig med 

är sådana något triviala saker. Under deras första samtal i romanen efter hans återkomst från 

Indien tänker han att det är sådant hon har sysselsatt sig med hela tiden han har varit borta: 

”mending her dress; playing about; going to parties; running to the House and back and all that” 

(s. 30).  

Förutom dessa abstrakta ting som liknas vid kvinnor så finns det konkreta exempel, som 

Londons kanske mest kända kyrka:  

 

Ah, said St Margaret’s [Church, Westminster Abbey], like a hostess who comes into her drawing-

room on the very stroke of the hour and finds her guests there already. I am not late. No, it is precisely 
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half-past eleven, she says. Yet, though she is perfectly right, her voice, being the voice of the hostess, 

is reluctant to inflict its individuality. Some grief for the past holds it back; some concern for the 

present. It is half-past eleven, she says, and the sound of St Margaret’s glides into the recesses of the 

heart and buries itself in ring after ring of sound, like something alive which wants to confide itself, 

to disperse itself, to be, with a tremor of delight, at rest – like Clarissa herself, thought Peter Walsh 

[…] Then, as the sound of St Margaret’s languished, he thought, She has been ill, and the sound 

expressed languor and suffering. (s. 37) 

 

Detta citat bekräftar också att Peter ser Clarissa i London-omgivningen; han betraktar London 

och dess institutioner som uttryck för henne. Ljudet av St Margaret’s klockslag uttrycker olika 

känslor beroende på vad Peter ser Clarissa som: först är klockslagen den stolta värdinnans röst 

och när de sedan tynar är det med matthet och lidande, vid tanken på hennes sjukdom.  

Fokuset på Clarissa, associationerna till henne genom London-institutioner och vardagliga 

trafiksituationer, gör att läsaren får en djup inblick i hennes liv både utifrån andra karaktärers 

tankar om henne, beskrivningarna som kan associeras till henne och hennes egen syn på 

tillvaron. Clarissa är i centrum, vilket förstås är givet utifrån titeln, men även partierna i 

romanen som inte direkt berör henne kan som visat även skapa associationer till henne.  

Ännu en bastant och betydande londonsk symbol ses genom Richard Dalloways ögon som 

kvinnligt kodad: ”As for Buckingham Palace (like an old prima donna facing the audience all 

in white)” (s. 86). Den liknelsen kan även ske genom berättarens perspektiv, då slottet könas 

som kvinna inom parentes, såsom Naremore sökte att förklara den inre monologen som 

karaktärernas medvetande som dock är skildrat av en kontrollerande berättare.  

Kompositionsmässigt kan vi alltså se att perspektivskiftena för handlingen framåt och 

fördjupar inblicken i karaktärernas själsliv, samt tillåter romanen att vandra mellan olika 

samhällsklasser. De skapar också en slags rytm för dagen rent tidsmässigt och för karaktärerna 

tillsammans, hur berättelsen alternerar mellan dem. Dialogerna som främst är skildrade genom 

svävande anföring skapar också en särskild rytm, eftersom dialoger kan återges i löpande text 

och i tredje person, men ändå låter som att det är karaktärerna själva som kommer till tals. De 

kvinnligt kodade miljöbeskrivningarna och hur romanen allt igenom är centrerad kring Clarissa 

påverkar inte i sig själva rytmen, men är stilistiskt relevanta genom sin relation dels till 

romanens titel men även till hur romanens essentiella handling och huvudkaraktär skildras.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att göra en övergripande stilanalys av Mrs Dalloway, med 

frågeställningar med avseende på syntax, interpunktion, stilfigurer, bildspråk, komposition och 

övriga framträdande stilgrepp.  

Vad gäller syntax är stilen något svår att kategorisera, då den bryter mot grammatiska regler 

och fokuserar på rytmen. Stilmarkörerna som kunde urskiljas var övervägande långa meningar 

– därmed blir det även en stilmarkör med korta meningar när de väl förekommer –, mer asyndes 

än polysyndes och en meningsbyggnad som varierar mellan paratax och hypotax, men lutar åt 

den förra. Woolf använder sig ofta av meningsfragment och participfraser. Interpunktionen är 

varierad och frekvent. Rytmen beror syntaktiskt på avvägningen mellan hypotax och paratax, 

huvudsatser, bisatser, participfraser och meningsfragment, asyndes och polysyndes och långa 

och korta meningar. Kommatecken, semikolon och tankstreck används för att anpassa syntaxen 

till allt från parataktiska meningar till asyndes. Parenteser skapar ett intryck av samtidighet, 

men används i flera syften för att markera perspektiv, beskriva gester eller kommentera något.  

När det kommer till stilfigurerna så är upprepningar i olika former en mycket framträdande 

stilmarkör. Det förekommer exakta upprepningar, variationer, anaforer och hopningar. 

Upprepningarna bidrar till att skapa en känsla av rytm och ett flöde. Hopning fungerar både 

som en rytm- och bildskapande stilmarkör.  

Upprepningen ”The leaden circles dissolved in the air” kopplar romanen till tid, som är en 

viktig förutsättning och faktor för romanens handling, som utspelar sig under en dag, och för 

karaktärerna, vars återblickar, minnen, tankar och känslor är det som berättar för läsaren om 

karaktärerna själva och deras relationer till varandra. Det finns även andra viktiga 

återkommande teman och upprepningar, som bidrar både till rytm och handling. 

Fonetiskt sett förekommer även allitteration och lite assonans som stilfigurer, vilka såklart 

också ger ett rytmiskt intryck. Stegring och antiklimax är stilmarkörer som ofta träder fram i 

olika skildringar och kan skapa en något humoristisk effekt, eller fungera som en övergång från 

ett allvarligare ämne till ett lättare. Även stegring och antiklimax fungerar rytmiskt. Liknelser 

och metaforer är vanliga i beskrivningar av karaktärer och skeenden.  

Perspektivskiftena är en betydelsefull kompositionsrelaterad stilmarkör som låter romanen 

alternera mellan olika karaktärer ur olika samhällsklasser. Svävande anföring är det vanligaste 

sättet att skildra dialoger på i romanen, vilket är en avancerad och rytmisk stilmarkör som också 

får betydelse för känslan av stream of consciousness. 
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Ordet ”For” används ofta för att inleda meningar, vilket också ofta innebär att huvudsatsen 

följs av en förklarande bisats. 

Romanens titel markerar dels romanens fokus och huvudkaraktär: Clarissa Dalloway, men 

också hennes roll i livet och samhället, som just fru till Richard. Ett anmärkningsvärt stilgrepp 

är att miljöskildringar ofta sker med kvinnliga liknelser och ofta går att associera till Clarissa. 

Det innebär att hon verkligen är romanens fokus, eftersom till och med londonska symboler 

anknyter till henne, även när romanen följer andra karaktärer.  

Stilmarkörerna samverkar med varandra i romanen, upprepningar skapar perspektivskiften i 

ett fall, bildspråk blandas med fonetiska stilfigurer, långa meningar övergår i korta, dialogerna 

skapar en naturlig övergång för perspektivskiften, perspektivskiften kan bygga upp stegring och 

antiklimax, och så vidare.  

Stildragen i Mrs Dalloway beskrevs i uppsatsens inledning som rytmiska, poetiska, flödande, 

översvallande av intryck och som ett efterliknande av karaktärernas medvetanden. Det rytmiska 

stildraget går att belägga utifrån syntax, interpunktion, stilfigurer och komposition. Det poetiska 

går att läsa in dels utifrån det rytmiska, men även utifrån de många och olika stilfigurerna. Det 

intrycksrika kan bero på de långa meningarna och den avancerade syntaxen, men också på 

stilfigurerna och speciellt hopningen, som skapar många bilder. Draget som upplevs som en 

medvetandeström åstadkoms med perspektivskiftena, den svävande anföringen, 

meningsbyggnaden som ofta inkluderar parenteser, tankstreck och utropstecken (vilket 

åstadkommer en känsla av äkthet gällande karaktärernas tankar och uttryck), men även med 

flera stilfigurer, såsom upprepningarna eller antiklimaxen.  

I och med de feminina miljöbeskrivningarna kan vi se att stilen har ett syfte när det kommer 

till att förmedla innehållet, då stilen knyter an till romanens huvudkaraktär och hennes liv. Även 

övriga stilgrepp bidrar till att skapa innehållet. Flera stilmarkörer, såsom exempelvis 

perspektivskiftena och dialogerna, skapar en känsla av rytm och flöde, vilket passar in i 

romanens tidsaspekt eftersom den utspelar sig under en dag. Medvetandeströmmen är 

egentligen både ett innehållsligt och ett stilistiskt drag, då den är psykologisk men åstadkoms 

av flera stilmarkörer.  

Den stilistiska infallsvinkeln låter med andra ord innehållet träda fram ur ett annat 

perspektiv, vilket ger en fördjupad bild av romanen. Hur romanen är skildrad påverkar hur vi 

uppfattar handlingen och karaktärerna och dessa intryck i sig påverkar hur vi tolkar den.  

Dessutom har vi Woolfs eget uttalande om stil att återknyta till: från ”Mrs Dalloway said 

she would buy the flowers herself.” till ”For there she was.”, är allt bara rytm.  
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Bilaga 

Utdrag ur Mrs Dalloway: stegring, antiklimax och perspektivskifte  

But the branches parted. A man in grey was actually walking towards them. It was Evans! But 

no mud was on him; no wounds; he was not changed. I must tell the whole world, Septimus 

cried, raising his hand (as the dead man in the grey suit came nearer), raising his hand like some 

colossal figure who has lamented the fate of man for ages in the desert alone with his hands 

pressed to his forehead, furrows of despair on his cheeks, and now sees light on the desert’s 

edge which broadens and strikes the iron-black figure (and Septimus half rose from his chair), 

and with legions of men prostrate behind him he, the giant mourner, receives for one moment 

on his face the whole – 

‘But I am so unhappy, Septimus,’ said Rezia, trying to make him sit down. 

The millions lamented; for ages they had sorrowed. He would turn round, he would tell them 

in a few moments, only a few moments more, of this relief, of this joy, of this astonishing 

revelation – 

‘The time, Septimus,’ Rezia repeated. ‘What is the time?’ 

He was talking, he was starting, this man must notice him. He was looking at them. 

‘I will tell you the time,’ said Septimus, very slowly, very drowsily, smiling mysteriously at 

the dead man in the grey suit. As he sat smiling, the quarter struck – the quarter to twelve. 

And that is being young, Peter Walsh thought as he passed them. To be having an awful 

scene – the poor girl looked absolutely desperate – in the middle of the morning. But what was 

it about, he wondered; what had the young man in the overcoat been saying to her to make her 

look like that; what awful fix had they got themselves into, both to look so desperate as that on 

a fine summer morning? The amusing thing about coming back to England, after five years, 

was the way it made, anyhow the first days, things stand out as if one had never seen them 

before; lovers squabbling under a tree; the domestic family life of the parks. Never had he seen 

London look so enchanting – the softness of the distances; the richness; the greenness; the 

civilisation, after India, he thought, strolling across the grass. (s. 52f) 

 


