
 

Errata för Gunnel Testads avhandling ”Solidariteten, det vackra i 

denna strid…”. Spelet om Norbergsstrejken 1891–92. En studie i 
arbetarkultur. 
 
Förord, första sidan, tredje stycket, 
tredje raden:   Ska vara Olavi Hemmilä. 
 
S. 24, under rubriken Spelet i olika  
översikter, andra raden: Ska vara ”från auktoritativa källor…”. 
 
S. 34, sista stycket, fjärde raden:  ”den” ska strykas. 
 
S. 43, andra stycket, fjärde raden:  I stället för ”några av dessa” ska det stå  
  ”några av deltagarna…”. 
 
S. 74, tredje stycket:  Ska vara ”i slutet av den första somma- 
  rens föreställningsperiod…”. 
 
S. 74, sista styckets rad 1–2:  Ska vara ”strejkbrytare”. 
 
S. 80, näst sista stycket, tredje raden 
från slutet:   Ska vara ”undersöker…”. 
 
S. 87, femte raden uppifrån:  Ska vara: ”även innehållsmässigt…”.  
  Utan ”en”. 
 
S. 103, första stycket, åttonde raden Ska vara ”ett hyreskontrakt…”. 
 
S. 112, efter rad fyra Blankrad ska läggas in, eftersom följande 
  replik yttras av en annan talare. 
 
S. 121, nionde raden, Gustav Qvarn- 
ströms replik:  Ordet ”arbetet” ska flyttas åt höger. 
 
S 127, första stycket efter Sara Vik- 
lunds replik, andra raden:  ”Den ena är i scen 11” ska ändras till: ”En 
  förekommer i scen 11…”. 
 
S. 128, fjärde stycket, andra raden: ”Spelets näst sista” ska strykas. 
 
S. 133, tredje styckets sista mening:  ”I olydnad går ’de fria’ längst.” Ska strykas. 
 
S. 144, första stycket, elfte raden:  Ska vara ”Jämfört med Anderssons…”. 
 
S. 147, andra stycket, första raden:  Ska vara ”De arbetarkulturella koder som  
  Andersson genom sin uppväxt…”. 
 
 



 

S. 148, första raden under rubriken  
II. Regi- och repetitionsarbetet: Ska vara: ”Jag vill inledningsvis  
  presentera…”. 
s. 148, tredje stycket, rad 3–4: Författarens dröm på scenen, titeln ska  
  vara kursiverad. 
 
S. 155, första stycket, femte raden:  Ska vara ”försäljning”. 
 
S. 162, andra stycket, fjärde raden:  Ska vara ”en förstärkning av en känsla…”.
   
S. 181, andra raden av intervjucitatet:  ”Det är någonting som är….Vi kan  
  klassa…”. Ej ny rad efter ”någonting”. 
 
S. 189, andra stycket, tionde raden:  Det står ”i arbetsprocessen som helhet”. Ska  
  vara ”i alla arbetsprocesser”.  
 
S. 195, näst sista stycket, sista raden:  Ska vara ”samtidspolitiska jämförelser”. 
 
S. 196, tredje stycket, fjärde raden,  ”en sådan alltigenom arbetar- och  
tillägg:  folkbaserad teater som Spelet om Norbergs- 
  strejken.” 
 
S. 196, sista stycket, rad 4–5:  ”som också fick stort genomslag nationellt”,  
  hela frasen ska strykas. 
 
S. 197, andra stycket, fjärde raden:  Ska vara: ”gestaltades och iscensattes…”.  
 
S. 208, åttonde frågan under rubriken 
2. Mötet mellan projektet och gemene 
man:  Frågan ska lyda: ”Hur gick rekryteringen till 
  – var det lätt eller svårt?”  


