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Sammandrag
I denna uppsats jämförs kommunikationen mellan luffarna i Harry Martinsons Vägen till

Klockrike och Stig Dagermans Bröllopsbesvär. Diskussionen förs utifrån ett kommunika-

tionsanalytiskt perspektiv. Det som studerats är hur de båda författarna har använt sig av para-

och extralingvistiska signaler för att få fram en naturlig samtalssituation samt om ordklassför-

delning i samtalsspråket, repliklängder etc. motsvarar autentiskt samtalsspråk. Dagerman

anklagades för att ha plagierat Martinsons luffare men uppsatsen visar att så inte skett vad det

gäller samtalsspråket eller strategierna för att få fram en naturlig samtalssituation. Martinsons

roman har en mer drömsk struktur där det autentiska samtalet inte får något utrymme medan

Dagerman har framställt en mer realistisk samtalssituation.
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1  Bakgrund
I skönlitterära dialoger är deltagarna liksom i autentiskt samtal minst två men skillnaden är att

det är en annan person – författaren – som planerat texten och som skapar samspelet i kom-

munikationssituationen. Den skönlitterära genren är fri och författare kan välja om de vill

skildra talspråk realistiskt eller inte. Vilken inställning nu bortgångna författare har haft till

hur dialogen ska framställas är svår att veta. Genom att studera dialogen i romaner och ställa

den mot modern samtalsanalys bör man dock kunna se vissa skillnader i framställningen hos

olika författare oavsett om de velat skildra en autentisk talspråkssituation eller inte. Det har

tidigare inte varit så vanligt att analysera litterär dialog ur ett språkvetenskapligt perspektiv

men det är på frammarsch. Olle Josephson efterlyser bland annat i Stilstudier (1996)

jämförelser mellan romandialog i äldre och yngre prosa sett ur ett modernt samtalsanalytiskt

perspektiv. Vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala pågår dessutom ett projekt om

svensk dramadialog under tre sekel, där man även jämför dialogen med autentiska

talsituationer.

1949 gav Stig Dagerman ut romanen Bröllopsbesvär som först var tänkt att heta Tre luffare.

Romanen handlar om ett bondbröllop och utspelar sig under ett dygn; personerna som före-

kommer är brud och brudgum med familjer, bröllopsgäster (inbjudna och oinbjudna) och tre

luffare som sökt logi. Boken recenserades i åtskilliga tidningar och kritiken var både hyllande

och hård. Nästan alla recensenter hade olika förslag på vilka författare det gick att se drag

ifrån, bland annat Ahlin, Aurell, Eyvind Johnson, Sartre, Bellman, Stagnelius, Strindberg,

Tolstoj, Tchechov för att nämna några, men de hade dessutom en gemensam författare som de

ansåg att det fanns drag ifrån: Harry Martinson. Eller snarare var det så att man ansåg att luf-

farna var tagna från Vägen till Klockrike som Martinson gett ut året innan. Vägen till Klock-

rike berättar om luffaren Bolles vandring genom Sverige och de luffare och andra människor

han träffar på; romanen handlar enbart om luffare och deras berättelser.

Dagerman blev mycket förnärmad över anklagelsen att hans luffare skulle vara ”litterära

gengångare” till Martinsons och menade att han hade egna luffare att tillgå, och att dessa

skilde sig från Martinsons romantiska vandrare (Lagercrantz 1958:25 f.). Det finns säkerligen

inte många författare som inte inspireras av andra författare, och av recensionerna framgår

inte klart på vilken nivå man såg likheter mellan luffarna i de båda böckerna. Göteborgs han-

dels- och sjöfartstidning skrev bland annat följande:
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Stig Dagermans figurer förvandlas dock alltför godtyckligt, och de få så
småningom en alltför stor likhet med besläktade typer i litteraturen.
Westlunds anor placerar man hos Hamsun, luffarna hos Harry Martinson.

GHT 6/12-49

Dagens Nyheters recensent uttryckte sig något hårdare:

Emellertid finns det för mycket andrahandsgods i Dagermans bok, och
somligt ligger till på köpet löst och flyter på ytan. […] under det lösdrivaren
Ivar tydligen siktar på Harry Martinsons Bolle, då han håller en
straffpredikan över den oansvariga och ihåliga luffarlegenden.

Staffan Björck DN 5/12-49

Tidningen Arbetaren kommenterar inte luffarna men nämner Martinson och konstaterar rent

allmänt att Dagerman lånat från andra författare:

Dagermans förhållande till ”påverkningar” är ett intressant kapitel – det är
väl oftast fråga om ett medvetet tävlande. I det fallet kan han erinra om
Eyvind Johnson som heller aldrig försmår att lära av andras stilgrepp – men
Dagermans stilkänsla verkar finare.

Bengt Nirje Arbetaren 7/12-49

Kritiken att luffarna i Bröllopsbesvär på något sätt är lika luffarna i Vägen till Klockrike har

väckt ett intresse hos mig att jämföra dem. Att jag valt att göra det genom att studera dialogen

beror på att den är ett effektivt redskap för att lyfta fram och personifiera karaktärerna och det

budskap de har. Eftersom romanerna dessutom är utgivna åren efter varandra är det intressant

att se om de skiljer sig åt i fråga om likheter med autentiskt talspråk.

1.1  Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om Harry Martinson och Stig Dagerman har

skildrat luffarnas kommunikation lika i romanerna Vägen till Klockrike (Martinson 1948)

Bröllopsbesvär (Dagerman 1949). Jag är förutom den verbala kommunikationen även intres-

serad av den para- och extralingvistiska kommunikationen, dvs. hur man säger något och

vilka gester man använder för att ersätta eller komplettera det verbala (se vidare under 2.2).

Som författare kan man välja olika sätt att få fram personlighetsdrag och karaktärer, och ett av

dem är just i dialogen (Gellerstam 1996:14, Wennerström 1935:157). Har Martinson och

Dagerman utnyttjat samma strategier i kommunikationen eller skiljer de sig åt? Diskussionen

kommer också att föras mot modern kommunikationsforskning. Frågeställningen är med

andra ord:

� Framställs kommunikationen mellan luffarna lika i Vägen till Klockrike och Bröllops-

besvär?
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� Hur förhåller sig kommunikationen i de båda böckerna till autentisk kommunikation om

man ser till modern kommunikationsanalys?

1.2  Material och avgränsning

Primärlitteraturen utgörs av luffardialogen i Vägen till Klockrike (Martinson 1948) och

Bröllopsbesvär (Dagerman 1949). Motiveringen till valet av just dessa romaner är som

nämnts i bakgrundskapitlet att kritiker såg likheter mellan dem, och dessutom att de är sam-

tida.

För att avgränsa mitt material har jag valt att studera kommunikationen hos de romanfigurer

som kritikerna menade vara liknande i de båda böckerna – luffarna, och jag kommer dessutom

att begränsa mig till den direkta anföringen. Eftersom luffarna enbart är birollsinnehavare i

Bröllopsbesvär kommer samtliga dialoger med direkt anföring att medtas och därefter kom-

mer ett motsvarande stort material väljas ut från Vägen till Klockrike. Jag kommer i första

hand att fokusera på att den verbala kommunikationen mängdmässigt blir densamma från de

båda böckerna. I Vägen till Klockrike har jag försökt att välja ut motsvarande typer av dia-

loger som i Bröllopsbesvär för att få ett likartat material i fråga om antal deltagare, dialog-

längd etc. Med dialog avser jag från och med första repliken inklusive eventuell anföring till

och med sista repliken inklusive eventuell anföring. Dialogerna innefattar alltså repliker och

de olika anföringsuttrycken, all annan text har skalats bort. Då andra personer förutom luf-

farna deltar i dialogerna (vilket kan undvikas i Vägen till Klockrike men inte i Bröllops-

besvär) kommer dessa inte att tas med i undersökningen mer än i eventuella exempel. Beräk-

ningar kommer alltså inte att göras på deras repliker, anföringsuttryck etc.

Replikerna i Vägen till Klockrike består av 1956 ord. De fyra dialogerna består av totalt

2108 ord inklusive de para- och extralingvistiska signalerna. Talarna är luffarna Bolle, Väg-

damm, Axne, Råttfällemakaren och Groff som även kallas Skötsamme Grisen.

Luffarreplikerna i Bröllopsbesvär består av 2107 ord. De sju dialogerna består av totalt

3531 ord inklusive de para- och extralingvistiska signalerna (och talare som inte är luffare).

Talarna är de tre luffarna Ivar, Filip och Sixten. Sixten benämns dock mestadels ”den tredje”.

I det högre antalet ord ingår repliker som sägs av Siri, Hildur och Hilma.

1.3  Forskningsöversikt

Fortfarande är det idag relativt ovanligt att studera litterära texter ur ett språkvetenskapligt

perspektiv och det finns lite litteratur att tillgå om litterärt samtalsspråk sett ur ett modernt
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kommunikationsanalytiskt perspektiv. I och med projektet om svensk dramadialog finns en

del studier om dramadialog sett ur ett samtalsanalytiskt perspektiv, men prosadialog och

dramadialog måste hållas isär eftersom de har olika syften: prosadialogen ska läsas och

dramadialogen ska framföras på scen. Litteraturen jag har lutat mig mot i denna uppsats består

därför av blandade studier av dels litterärt talspråk, dels autentiskt talspråk.

Eva Wennerström har studerat expressiva anföringsverb i bland annat Strindbergs litteratur

(1935). Denna undersökning kan tyckas gammal men eftersom den när den kom verkar ha

varit banbrytande har den använts flitigt i senare forskning och det är svårt att hitta en moder-

nare som motsvarar den.

Staffan Björck har bland annat undersökt dialogens utformning och förändring i Romanens

formvärld (1953). Han menar att det som sägs är lika viktigt som hur det sägs och han anser

att man inte kan separera de båda aspekterna utan måste se dem tillsammans.

Birger Liljestrand har bland annat undersökt kommunikationen i C. J. L. Almquists novell

Skällnora Qvarn (1983) där han bland annat har studerat förekomsten av para- och extra-

lingvistiska signaler.

Anne-Marie Londen har undersökt litterärt talspråk i bland annat Runar Schildts romaner

(1989). Hon noterar bland annat hur berättaren genom att använda anföringsuttryck och

kommentarer kan styra tolkningen och att intrycket av hur autentisk talsituationen är bland

annat verkar bero på litterära konventioner.

Martin Gellerstam har undersökt skillnaden i anföringen mellan engelsk litteratur översatt

till svenska och litteratur med svenska som originalspråk (1996). Han menar att det är vanlig-

are i engelsk litteratur att använda sig av utbyggda anföringsverb och dialogmarkörer som

uttrycker kroppsliga reaktioner.

Jens Allwood är professor i lingvistik vid Göteborgs universitet och har bland mycket annat

intresserat sig för det outtalade samspelet mellan människor. Han har bland annat undersökt

förekomsten av extra- och paralingvistiska signaler i autentiska kommunikationssituationer

och ordklassfördelning i autentiska samtal. Allwoods forskning omfattar arbeten främst inom

områdena semantik och pragmatik och utforskar samtalsinteraktion även ur psykolingvistisk

och sociolingvistisk synpunkt. Han har bland annat lett projekt med inriktning på semantik för

talspråksfenomen, kulturvariation i kommunikation samt verksamhetsberoende drag i tal-

språk.
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2  Metod
Här redovisas först metoden för den verbala kommunikationen och därefter metoden för den

ickeverbala kommunikationen.

2.1  Verbal kommunikation

Den verbala kommunikationen kommer jag att undersöka genom att ställa dialogen mot

repliklängd och ordklassfördelning i autentiskt talspråk. Jag är intresserad av att undersöka

om replikerna kan tänkas motsvara autentiskt talspråk men kommer inte att studera den

morfologiska eller lexikala aspekten mer än att jag kommer att exemplifiera i redovisningen

av ordklassfördelningen. Jag har alltså inte ingående studerat ordval eller talspråksformer men

i ordklassredovisningen kommer vissa aspekter att nämnas övergripande.

Jens Allwood (1999) har gjort en undersökning av ordklassfördelningen i skrift och auten-

tiskt talspråk som jag utgår ifrån. Det är femtio år mellan det att romanerna skrevs och

Allwoods undersökning och det är möjligt att ordklassfördelningen i talat språk förändrats.

Men eftersom det inte finns någon liknande undersökning av ordklassfördelning i autentiskt

talspråk från 1940-50-talet är det den befintliga från 1990-talet jag har använt mig av. Även

Melin & Lange (2000:168) tar upp skillnaden mellan olika sorters skriftspråk och talspråk.

Vilka ordklasser som är vanligast förekommande överensstämmer i de båda undersökningarna

men en skillnad är att Allwood som är mer inriktad på autentiskt talspråk har en lite annan

indelning som jag har valt att utgå ifrån. Orden är i Allwoods undersökning indelade i: verb,

adjektiv, adverb (inklusive verbpartiklar), pronomen (inklusive artiklar), prepositioner, kon-

junktioner (inklusive infinitivmärke), räkneord, interjektioner, återkopplingsord – ord som

signalerar reaktion på föregående yttrande och dylikt, exempelvis jovisst –, och egenkom-

munikationsreglerande ord – ord som exempelvis signalerar att man tvekar eller vill ändra ett

yttrande, exempelvis pauser och tvekljud – (Allwood 1999:vii). I Allwoods undersökning är

ordklasskodningen gjord automatisk och han medger att metoden inte är perfekt men att man

kan räkna med en korrekthet på ungefär 96 % (se vidare Allwood 1999:v, 218-264). I min

undersökning är ordklasskodningen gjord för hand med Funktionell svensk grammatik

(Bolander 2005) och SAOL 13 (2006) som stöd. Sannolikt understiger inte korrektheten i min

undersökning korrektheten i Allwoods. Orden är liksom hos Allwood indelade efter funktion

(exempelvis kan nämnas en som förekommer både som adverb och flera olika sorters prono-

men). Detta innebär också att jag dels i förekommande fall har delat upp ord med exempelvis

enklitiskt pronomen (eftern – efter honom) i två ord, dels har sammanfört vissa ord som hör
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ihop (exempelvis den här – denna). Det vore missvisande att dela upp den i pronomen och

här i adverb när funktionen är det sammansatta denna.

Repliklängden diskuteras mot Catrin Norrbys  Samtalsanalys – så gör vi när vi pratar med

varandra (2004:113 f.) där hon tar upp olika typer av samtals replik-/turlängd i autentiska

samtal.

2.2  Ickeverbal kommunikation

2.2.2  Paralingvistisk kommunikation

Den paralingvistiska kommunikationen, som bland annat innefattar tonfall och betoningar,

kommer att undersökas genom att jag studerar förekomsten och typen av talåtföljande och

talersättande signaler. Dessa förekommer i form av anföringsverb och paralingvistiska be-

stämningar till dessa. Exempel på talåtföljande signaler är skrek han förtvivlat och talersät-

tande signaler är kursiverade i följande exempel:

Vem hänger död på logen, viskar han och ser sej runt efter svar.

Då svarar Hildur med ett ensamt skrik.

Anföringsverben och deras bestämningar kommer att klassificeras enligt Birger Liljestrands

uppställning. Han ställer upp dem i de sex olika kategorierna tonhöjd, tempo, röststyrka, tyd-

lighet, röstbehandling och störningar (Liljestrand 1983:31 ff.). Verben som gäller röststyrka

är sedan indelade i underkategorierna ”svag”, ”stark” och ”normal”; i den ”normala” under-

kategorin ingår bland annat de verb som enbart meddelar att något har yttrats. Under röst-

styrka faller alltså sade och tillade under Liljestrands klassificering ”normalt” tal. Verb av

typen viska placeras i ”svag” och verb av typen skrika placeras i ”stark”. Både viska och

skrika är alltså expressiva eftersom de uttrycker något mer än att något har sagts. Kategorin

tonhöjd har jag valt bort och istället fört de verben till kategorin röstbehandling. Liljestrands

kategori tonhöjd där bland annat ”intonation” ingår valdes bort eftersom den var svår att skilja

från röstbehandling. Är exempelvis frågade tonhöjd (”intonation”) eller röstbehandling?

Eftersom de övriga underkategorierna till tonhöjd (exempelvis ”ålders- och könsbetingad ton-

höjd”) inte förekom i materialet valde jag att ta bort denna och istället infoga egna underkate-

gorier till röstbehandling. Till röstbehandling har jag delat in verben i underkategorierna

”uttrycker svaghet eller utsatthet”, ”uttrycker känsla” samt ”övriga”. Denna underkategori-

sering har jag gjort eftersom röstbehandling är en bred kategori och det behövdes en finare

indelning. Valet av underkategorierna är subjektivt gjord efter vad som framkom i materialet.
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I kategorin tempo ingår alla tempo – snabba och långsamma, exempelvis pauseringar – och i

störningar ingår ljud som exempelvis hostningar.

Även andra strategier kommer att tas upp här om de förekommer, exempelvis om man har

kursiverat betoningar och dylikt. Diskussionen kommer också att föras mot Jens Allwoods

undersökning av kommunikationsverb (1977).

2.2.3  Extralingvistisk kommunikation

Den extralingvistiska kommunikationen som innefattar mimik och gester m.m. kommer att

undersökas genom att studera sägeverbens extralingvistiska bestämningar (av typen: sade hon

med ett grin och slog näven i bordet) samt andra förekomster av beskrivningar av det som

introducerar, åtföljer eller ersätter talet med hjälp av kroppsspråket. Här kommer diskussionen

att föras mot Jens Allwoods artiklar Kroppskommunikation – uttrycks- och

innehållsdimensioner (1991) och Ickeverbal kommunikation – en översikt (1979).

De extralingvistiska signalerna är först och främst uppdelade mellan huvud och kropp och

därefter indelade i underkategorier. För huvud: ”gester/mimik”, ”blick” (riktning och kontakt),

och ”övriga”. För kropp: ”rörelse/rumslig orientering”, ”hållning”, ”beröring”. Under huvud

”övriga” ingår bland annat ansiktsfärg, och ”beröring” innefattar mänsklig beröring av sig

själv eller annan människa.
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3  Resultat verbal kommunikation
3.1  Ordklassfördelning

Ordklassfördelningen i Vägen till Klockrike överensstämmer ganska bra med autentiskt tal-

språk men med den största skillnaden att substantiven i romanen är fler än adverben. I tabell 1

visas en jämförelse mellan de båda romanerna samt autentiskt talspråk. Räknar man bort de få

egennamnen blir siffran 15,49 % för substantiven. Med egennamnen borträknade består sub-

stantiven av 55 % konkreta och 45 % abstrakta. Många av de konkreta substantiven är natur-

betonade, exempelvis horisontdekorationer, tranbär, småfågel och blommor, och många av

de abstrakta substantiven är mer filosofiska, exempelvis spådom, ungdom, fantasi och

drömmar. Martinson var modernist och modernismens litteratur kännetecknas till viss del av

att romanens struktur är drömsk och mytisk.

Tabell 1 Ordklassfördelningen angiven i % av korpus i talspråket i Bröllopsbesvär Vägen till Klockrike
och i autentiskt talspråk. Återkopplingsord (åk), egenkommunikationsreglerande ord (ekr)

Vägen till Klockrike Bröllopsbesvär autentiskt talspråk
pronomen 25,56 26,43 22,58
verb 21,92 24,83 19,39
substantiv 15,90 14,36 12,24
adverb 12,78 12,96 16,30
konjunktioner 8,87 7,18 8,41
prepositioner 7,76 6,83 7,14
adjektiv 5,59 5,18 4,12
räkneord 0,63 0,89 1,51
åk 0,73 0,79 5,96
interjektioner 0,10 0,44 0,18
ekr 0,10 0,05 2,18
totalt 99,94 99,94 100,01

I Vägen till Klockrike är pronomina jämnt fördelade på främst personliga pronomen men det

enskilt mest förekommande ordet är det opersonliga det. Här förekommer många talspråkliga

former och kortvarianter av olika pronomen som exempelvis i meningen: Därför håller ja’

mäj till dä’ som ja’ kan styra mäj hos. Av de tio vanligaste orden i autentiskt talspråk har

talspråket i Vägen till Klockrike med sex (se tabell 2) men jämfört med Allwoods undersök-

ning saknas både återkopplingsordet ja, och adverbet så. Martinson har också med prepo-

sitionen i och artikeln en bland de tio vanligaste orden. I och en förekommer inte bland de tio

vanligaste orden i autentiskt talspråk men finns däremot med bland de tio vanligaste i

Allwoods undersökning av skriftspråk.
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Tabell 2 De tio mest frekventa orden i Allwoods undersökning av skrift och autentiskt talspråk jämfört
med talspråket i romanerna.

Vägen till Klockrike Bröllopsbesvär Allwood tal Allwood skrift
1 det det det och
2 och är är i
3 jag jag och att
4 du och så det
5 är du jag som
6 i att att en
7 inte som ja på
8 som han på är
9 att inte man med
10 en en som av

Ordklassfördelningen i Bröllopsbesvär ser ut ungefär som i Vägen till Klockrike. Den största

skillnaden mellan romanen och autentiskt talspråk ligger främst i att substantiven är fler i

romanen samt att adverben är färre. Räknar man bort den höga mängd egennamn som ingår i

Bröllopsbesvärs substantiv blir siffran 12,93 % och skulle då stämma bättre överens med tal-

språket, dock utan att förklara det låga antalet adverb som fortfarande skulle vara färre. Som

synes i tabell 1 är orden i de ”nya” ordklasserna återkopplingsord och egenkommunika-

tionsreglerande ord, som är typiska för autentiskt talspråk mycket få i romanen. Särskilt grup-

pen egenkommunikationsreglerande ord är nästan obefintlig. Återkopplingsorden består

främst av olika varianter av ja och nej, dvs. den prefererade andradelen av ett närhetspar

(Norrby 2004:39 & passim) men även av uppbackningar från en person som inte syftar till att

överta samtalsturen (exempel 1).

(1) [Ivar:] Alla ofria vill höra talas om den fria luffaren som svänger sin förgyllda
tiggarstav över ängjävlarna. För varför är vi luffare annars så populära? Tala om det!
[Filip:] Därför att vi gör vad andra inte vågar. Gör vad alla längtar efter men inte
törs.
[Sixten:] Just det.

(Bröllopsbesvär s. 244-245)

Pronomina är i Bröllopsbesvär mycket jämnt fördelade på främst olika personliga pronomen

men det som förekommer mest är det opersonliga det. En variant är enklitiskt –t (det) som

används för att få fram en talspråklig form, exempelvis Jag stod och körde spårvagn om ni

vill vetat. Enligt Allwoods undersökning av vilka som är de mest frekventa orden i talat och

skrivet språk är det (alla varianter medräknade) det allra vanligaste i talat språk (se även tabell

2 där alla varianter av det är medräknade). Även i talspråket i Bröllopsbesvär finns sex av de

tio vanligaste orden i autentiskt talspråk med men inte heller här finns återkopplingsordet ja

eller adverbet så. Dagerman har fått med fler pronomen samt artikeln en som finns med bland

de tio vanligaste orden i skriftspråk. En förklaring till det höga antalet pronomen är att det
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förekommer en hel del dubbleringar av satsled, exempelvis: Du har ingen värld du och Du är

nog härifrån du gosse. Dessa dubbleringar är typiska för talspråk (Teleman&Wieselgren

1970:94 f.) och görs för att eftertrycka det som sägs och ger i vissa fall en annan innebörd än

om dubbleringen inte hade varit med (Garme & Strömquist 1992:203)

Det höga antalet substantiv i Bröllopsbesvär kan också vara värt att nämna. Dagerman var

realist och ett typiskt drag i realistisk stil är att det förekommer mycket konkreta substantiv i

texterna (Melin & Lange:158) och så är fallet med talspråket i Bröllopsbesvär. När

egennamnen räknats bort utgörs substantiven av 68 % konkreta och 32 % abstrakta. Inga av

substantiven är titlar som ersätter pronomen (exempelvis vill Direktören sitta ner) vilket var

vanligt förr. Exempel på konkreta substantiv är tröskverket, smör och sill. Noterbart är också

att de abstrakta substantiven har en dragning åt fackmässighet vilket också är typiskt för

realismen, exempelvis socialstatistiken och övergångsperioden.

3.2  Repliklängd

Catrin Norrby menar att en genomsnittlig repliklängd i ett vardagssamtal ligger någonstans

mellan 9-11 ord. Det förekommer skillnader mellan bland annat könen; män har generellt

längre genomsnittliga repliker än kvinnor. Repliklängden beror även på faktorer som var man

samtalar, samtalsgruppens sammansättning och storlek m.m. En tendens är att ju formellare

ett samtal är desto längre blir replikerna; detta beror till viss del på att man är mer benägen att

låta talaren tala till punkt i formella samtal. (Norrby 2004:103 f.)

Samtalen i Vägen till Klockrike äger alla rum på informella platser ute i naturen. Samta-

larna är alla manliga luffare och två eller tre deltar i varje samtal. I Vägen till Klockrike består

tre av de fyra samtalen av två deltagare, s.k. dyader, vilket i autentiskt samtal skulle innebära

en genomsnittlig repliklängd på cirka 12 ord eftersom män har en något längre genomsnittlig

repliklängd när de samtalar med andra män (Norrby 2004:104). Alla dyader äger rum under

tiden som de vandrar. Totalt har alla dialoger hopslagna en genomsnittlig repliklängd på 40,75

ord och i tabell 3 visas den genomsnittliga repliklängden för varje dialog.

Tabell 3 Genomsnittlig repliklängd i de båda romanerna

Ord/replik dialog 1 dialog 2 dialog 3 dialog 4 dialog 5 dialog 6 Dialog 7
Klockrike 40,31 43,14 44,38 22,25 – – –
Bröllopsbesvär 7 7,25 9,5 21,91 7,58 5 26,13

Det samtal i Vägen till Klockrike som ligger närmast autentiskt samtal, dialog 4, har ändå en

hög genomsnittlig repliklängd som snarare indikerar ett mer formellt samtal. Intressant är
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också att exempelvis i dialog 1 som är den längsta dialogen i Martinsonmaterialet, och som är

ett samtal mellan tre personer då de tar rast från traskandet, har Vägdamm en genomsnittlig

repliklängd på 68 ord, Axne 23,6 och Bolle 37,8. Det är alltså inte en person som lägger

beslag på hela samtalstiden utan alla får komma till tals men då med mer monologiska

repliker. I tabell 4a visas alla romanfigurernas genomsnittliga repliklängd i Vägen till

Klockrike.

Tabell 4a Genomsnittlig repliklängd hos alla romanfigurer i Vägen till Klockrike

Klockrike Bolle Vägdamm Axne Groff Råttfällemakaren
repliklängd 39,84 46,75 23,33 61,55 20,33

Samtalen i Bröllopsbesvär äger liksom i stort sett hela den övriga handlingen rum på olika

platser på gården där bruden bor. Av de sju dialogerna är fem dyader och två samtal med tre

deltagare. I fyra av samtalen deltar andra än luffare men dessa repliker är borträknade.

Sammanslagna har dialogerna en genomsnittlig repliklängd på 18,98 ord och tabell 3 visar

repliklängdens snitt för varje dialog. Här ser man att repliklängden ligger närmare autentiskt

talspråk; de två dialogerna med högst genomsnittlig repliklängd i Bröllopsbesvär är ungefär

lika med den med lägst snitt i Klockrike. Dialog 1 och 6 som synes vara mer informella än

vardagssamtal är mycket korta: 3 respektive 2 (luffar)repliker vardera vilket kan vara anled-

ningen till den korta repliklängden. Dialog 2, 3 och 5 har alla vardera en kvinnlig deltagare

och stämmer bra in på autentiskt talspråk eftersom män har kortare genomsnittlig repliklängd

när kvinnor deltar.

Tabell 4b Genomsnittlig repliklängd hos romanfigurerna i Bröllopsbesvär

Bröllopsbesvär Ivar Filip Sixten
repliklängd 27,90 11,67 8,57

Dialog 4 är den längsta i materialet och den enda där alla tre luffarna deltar. Ivar står för det

mesta talandet och har i denna dialog en genomsnittlig repliklängd på 38,54 medan Filip med

ett snitt på 8,18 ord och Sixten med 8,57 ord ligger närmare autentiskt samtalsspråk (romanfi-

gurernas genomsnittliga repliklängd i Bröllopsbesvär visas i tabell 4b). Att Filips och Sixtens

genomsnittliga repliklängd är kortare än vardagssamtal medan Ivars ligger långt över, beror i

denna dialogen till stor del på att Ivar periodvis dominerar samtalet på ett monologiskt sätt

med en berättelse medan Filip och Sixten backar upp med kortare kommentarer och frågor

(exempel 2). Ivar lägger alltså ganska själviskt beslag på samtalstiden även om han svarar på



15

deras frågor och kommenterar deras inlägg, medan Sixten och Filip sköter sig exemplariskt

och samtalar på ett mer hänsynsfullt sätt.

(2) [Filip:] Vad går du för, en sån förbannade kverulant som du!
[Sixten:] Ja.
[Ivar:] Därför att jag är ett as.
[Filip:] Hur kan du bevisa det.
[Sixten:] Du sa du hade dödat en person.
[Ivar:] Jag stod och körde en spårvagn om ni vill vetat. Det var ingenting
märkvärdigt med det. Utom kanske att jag inte precis var nån vanlig
spårvagnsförare. Jag låg åt det kulturella hållet så att säga. Var med i tre cirklar till
exempel. En litteraturcirkel, en konstcirkel och en musikcirkel. Var på vippen att
börja skriva dikter rent av. Såg i andanom ett urklippsalbum fullt med de finaste
recensioner: Ingen har skildrat saltet i spårvägsväxlarna vid Hornsplan på ett så
levande sätt som Ivar Lund. Eller: I konsten att skildra fimparna i golvspringorna på
treans rökareplattformar torde Ivar Lund inte överträffas av någon inom den samtida
svenska litteraturen. Jag är fast övertygad om att jag kunde ha gjort en insats. Men så
söp sej Oskar Johansson full.
[Filip:] Du skulle ha varit en bra mycket lyckligare människa om du hade fortsatt att
skriva.
[Sixten:] Vem är Oskar Johansson.
[Ivar:] Jag är glad att jag aldrig började. Oskar Johansson var en gubbe som satt på
ett ölkafé i Storkyrkobrinken. /…/

(Bröllopsbesvär s. 246)

Trots att Ivar håller en lång monolog är dialogen är alltså fortfarande dialogisk eftersom den

innehåller inlägg från de andra deltagarna, som Ivar också bemöter. I Vägen till Klockrike

håller först en person en monolog sedan håller nästa en monolog osv., vilket leder till en mer

monologisk karaktär där samspelet mellan personerna uteblir eftersom uppbackningarna

saknas och karaktärerna snarare verkar vänta på sin tur att få säga sitt utan att replikera på det

som föregående talare sagt.

3.3  Resultatsammanfattning verbal kommunikation

Talspråket i Bröllopsbesvär och Vägen till Klockrike ligger båda till viss del nära autentiskt

talspråk gällande ordklassfördelning. I en del ordklasser kommer Bröllopsbesvär närmare i

likhet och i andra ligger Vägen till Klockrike närmare. Intressant är att då romanernas talspråk

skiljer sig från autentiskt talspråk är de ändå inbördes lika, dvs. ordklassernas storleksmässiga

rangordning är lika mellan romanerna men skiljer sig på flera ställen från rangordningen hos

autentiskt talspråk. En skillnad mellan böckerna är substantiven som i Bröllopsbesvär är

innehållsmässigt typiska för realismen genom sin dominans av konkreta samt förekomsten av

fackmässiga abstrakta, medan Vägen till Klockrike innehåller naturbetonade konkreta och

filosofiska abstrakta substantiv som är mer typiska för modernismens associativa och drömska

stil. I Bröllopsbesvär utgörs dessutom substantiven av en hög andel egennamn. Även om man
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tog bort dem skulle andelen substantiv fortfarande bli ungefär lika hög eftersom de flesta

egennamnen skulle behöva ersättas av andra substantiv även om vissa skulle kunna ersättas

med pronomen. Man kan se det som att Dagerman har valt att personifiera dem luffarna talar

om, genom att upprepa egennamnen istället för att variera med fler pronomen.

De ordklasser som är väsentligt mindre i romanerna jämfört med i autentiskt talspråk är

adverb, återkopplingsord och egenkommunikationsreglerande ord. I tabell 2 kan man se spår

av detta i och med att det fjärde vanligaste ordet i autentisk talspråk, adverbet så, och det

sjunde vanligaste, återkopplingsordet ja, inte finns med bland de tio vanligaste i romanerna.

Att återkopplingsorden uteblir ger dialogen en monologisk ton; karaktärerna verkar tala

”för döva öron”. Återkopplingsord är i autentiskt samtal småord som uppmanar talaren att

fortsätta genom att man visar intresse, och även för att markera att man inte vill ta över

samtalsturen. Norrby menar att även om vi inte lyssnar på det som sägs så verkar det som att

vi lägger in dessa småord, kanske beroende av talarens paralingvistiska signaler, när det är

lämpligt. Norrby tar inte upp en så låg förekomst av återkopplingsord som är fallet i Vägen till

Klockrike och Bröllopsbesvär, men man kan föreställa sig att en autentisk talare skulle tveka

att fortsätta samtalet om han inte fick respons från de övriga deltagarna. Autentiska samtal

med enbart manliga deltagare innehåller cirka 6 % återkopplingsord. (Norrby 2004:147-155)

Alltså är 0,73 % orimligt lågt och gör mycket för dialogens realistiska trovärdighet.

Avsaknaden av egenkommunikationsreglerande ord gör också att talet inte blir verkligt

eftersom det i autentiskt tal är vanligt med avbrott då replikerna sällan är planerade och

tvekljuden används när tankegången ändrar riktning (Garme & Strömquist 1992:204 f.).

Vad det gäller repliklängden är skillnaden mellan romanerna större i och med att Bröllops-

besvär har ett snitt som ligger mycket närmare autentiskt talspråk än snittet i Vägen till

Klockrike. Även om ordklassfördelningen är lika är utformningen av replikerna annorlunda. I

Vägen till Klockrike är det ingen av romanfigurerna som har en genomsnittlig repliklängd

motsvarande autentiskt språk och eftersom alla har ganska höga snitt innebär det att

samtalssituationen är ganska jämnt fördelad på alla talare. I Bröllopsbesvär har två av

karaktärerna en repliklängd som överensstämmer med autentiskt samtalsspråk och den tredje

har ett högt snitt som tyder på en mer monologisk talsituation utan alltför många

samtalsturbyten.

Genom att enbart titta på den verbala kommunikationen kan man se att Dagerman och

Martinson utnyttjat olika strategier. Martinsons dialoger är mer ett flöde av ord för att få fram

en berättelse där romanfigurerna tilldelats sin beskärda del, medan Dagermans dialoger mer

synbart uppvisar en asymmetrisk talsituation med en dominant talare och två som stöttar och
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backar upp. Ordvalet av exempelvis substantiv visar också att Dagerman håller sig till den

realistiska stilen medan Martinson håller sig till modernismens stil i ordvalet.

4  Resultat ickeverbal kommunikation
Kommunikation är ett samspel mellan flera element och utgörs till 70-80 % av kroppssignaler

(Backlund 1992:87). Verbal och ickeverbal kommunikation kan vara beroende av varandra

för att antingen komplettera eller motstrida varandra, och en extralingvistisk signal kan sällan

tolkas utan den övriga kontexten (Allwood 1991:130). Med hjälp av rösten kan man fram-

mana en känsla som inte är densamma som orden uttrycker; detta kan vara förvirrande speci-

ellt för småbarn som rent av kan ta skada om de utsätts för det under lång tid (Allwood

1979:130 f.). Så är fallet exempelvis med ironi som är helt beroende av samspelet mellan ord

och röstens tonfall. I litteratur är författarens möjlighet att komplettera den verbala kom-

munikationen främst att använda sig av anföringsverb som talar om hur orden uttalas och hur

personerna som deltar i samtalet agerar. Dessa beskrivningar kan vara obefintliga eller mycket

utbyggda och ibland bli till rena scenhänvisningar. Det är författarens val att använda

anföringsverb eller inte och det finns för- och nackdelar med båda varianterna.

Gellerstam menar att fördelen med att utelämna anföringsverben är att författaren slipper

variera verben och riskera enformighet, och Björck menar också att det ger en förhöjd scenisk

verkan. Nackdelar kan vara att det blir otydligt och att läsaren lättare tappar bort sig och måste

leta sig tillbaka till ett parti där det är otvetydigt vem som säger vad, och detta kan göra att

den dramatiska intensiteten uteblir. Björck betonar också problemet med att repliker ibland

ligger så inbäddade i tankereferat att det är tveksamt om de ska uppfattas som högt uttalade,

tänkta eller som författarreflektioner och menar att det ibland kan handla om att författaren

inte för markant vill skilja ut replikerna från tankegången. (Gellerstam1996:15 f., Björck

1953:118 f.)

Eva Wennerström menar att beskrivning av de tonfall, miner och rörelser genom utförliga

anföringsverb gör att personskildringen åskådliggörs och blir levande och verklighetstrogen

samt tillåter läsaren att komma karaktärerna nära inpå livet. Hon anser också att överflöd av

så kallade scenanvisningar ger karaktärerna ett sken av vulgaritet eller naivitet (Wennerström

1935:156 f.) medan Gellerstam anser att det leder till en övertydlighet som inte föredras av

författare med litterära ambitioner (Gellerstam 1996:16). Björck skiljer på objektiv och sub-

jektiv stil där den objektiva stilen frammanar effekt bland annat genom att ange sådant som

kan avläsas på gester och mimik; det objektiva ligger i att författaren enbart anger vad ett
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vittne (i detta fall läsaren) kan uppfatta. I den subjektiva stilen står berättaren mellan hand-

lingen och läsaren, och det förekommer endast få beskrivningar av mimik och gester som

flätas in i den övriga texten (Björck 1953:150 f.).

4.1  Paralingvistiska signaler

I Vägen till Klockrike är cirka 89 % av replikerna anförda med verb som anger paraling-

vistiska signaler (se tabell 5) . Verben står uteslutande i preteritum vilket är typiskt för en mer

berättande stil. I tabell 6 framgår att de 34 verben i kategorin röststyrka alla ingår i

underkategorin normal och att av de sex verben under röstbehandling ingår tre i under-

kategorin neutrala. Det är alltså tre verb som ger besked om hur något har yttrats. De tre ver-

ben under uttrycker känsla är alla av formeln sade + bestämning, exempelvis sade Bolle med

klagande stämma, vilket enligt Gellerstam idag anses som dålig litteratur trots att många nu-

tida erkända utländska författare använder dem (Gellerstam 1996:23 ff.). Majoriteten av ver-

ben är det typiska sägeverbet sade utan bestämning med 34 belägg. Just användandet av

stereotypiska sägeverb tenderar att ge texten en enformig prägel (Gellerstam 1996:16) och

hjälper inte till att säga något om romanfigurernas karaktärer eller sinnesstämning. I dialo-

gerna i Vägen till Klockrike förekommer inte heller några andra strategier, såsom kursive-

ringar, för att visa att man betonar något.

Som en parentes kan nämnas att det verkar som att Martinson använt sig av förkortade tal-

former för att få fram dumhet (exempelvis därför håller ja’ mäj till dä’ som ja’ kan styra mäj

hos). Berättarrösten delar med sig av sina åsikter om bland annat Groff då vi får veta innan

dialogen börjar att Groff kallades en slö och dum luffare men det blir förvirrande när man

läser dialogen eftersom författaren inte på något annat sätt bekräftar hans osympatiska sätt.

Groff säger ganska vettiga saker och den enda skillnaden mot den övriga dialogen är att man

hakar upp sig eftersom man ljudar orden när man läser. Londen känner igen stilgreppet att låta

”obildade” människors tal återges mera närgånget, ljudhärmande och realistiskt som en

litterär konvention med långa anor, och påpekar också faran med att på detta sätt bekräfta

stereotyper och föra fördomar vidare (Londen 1974:167 ff.). Talformer förekommer också

som någon enstaka mening hos andra osympatiska figurer medan den övriga repliken är

skriftspråklig, varför är oklart. I exempel 3 illustreras detta och även problemet som kan

uppstå med uteblivna anföringsverb, nämligen att man inte vet vem det är som talar.
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(3) [Luffare:] Ja, men ni sa ju nyss att jag åtminstone kunde hugga ved när jag går.
[”Tadlare”:] Tjaja, dä sa vi väll. Men det var inte meningen så inte. Ni behöver inte
gå så där. Ingen behöver gå. Folk ska hålla sig stilla och vara hederliga.

(Vägen till Klockrike s. 274)

Tabell 5 De paralingvistiska anföringsverben i romanerna

totalt antal
paralingvistiska
anföringsverb

totalt antal
repliker

antal repliker med
paralingvistiska
anföringsverb i %

Vägen till Klockrike
Bolle 17 19 89,47
Groff 5 9 55,55
Vägdamm 7 8 87,5
Axne 8 9 88,88
Råttfällem. 3 3 100
Totalt 40 48 83,33

Bröllopsbesvär
Ivar 51 55 92,72
Filip 35 36 97,22
Sixten 21 21 100
Totalt 107 112 95,53

Att diskutera Allwood mot de paralingvistiska anföringsverben i Vägen till Klockrike är svårt

eftersom det endast är tre verb som har en bestämning som säger något om hur det verbala

yttras. Det är verbet sade som har bestämningarna med klagande stämma, ångerfulle och

gripen. Med klagande stämma passar in i Allwoods kategori expressiv aspekt som ett uttryck

för missnöje (Allwood har egentligen klaga som uttryck för sorg och beklaga sig som uttryck

för missnöje men i bokens kontext är klaga synonymt med beklaga sig) ångerfulle ingår i

kontextuell aspekt och presupponerar att talaren har gjort eller sagt något som vi inte fått veta

men som har föranlett denna känsla. Gripen ingår i evokativ aspekt som en framkallad

mottagarreaktion på en kommunikativ handling. (Allwood 1977:6 f.)

Skulle man gå på dessa tre verb för att se egenskaper skulle Bolle (med klagande stämma)

vara en missnöjd person, Axne (ångerfulle) vara gnällig eller nervöst lagd, och Vägdamm

(gripen) skulle vara en känsligt lagd person. Det är dock inte på något sätt rimligt att ange

egenskaper utefter en enda beskrivning av hur replikerna yttras, men det visar att om man vill

få fram verklighetstrogna karaktärer kan man genom kunskaper om den autentiska

kommunikationssituationen använda flera paralingvistiska bestämningar till det verbala efter-

som ett visst språkbruk också hör samman med personliga egenskaper och mål med verbala

handlingar.
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I Bröllopsbesvär har cirka 95,53 % (se tabell 5) av de 107 sägeverben paralingvistiska be-

stämningar. Alla verb står i presens vilket ger en mer aktiv text som gör läsaren mer närva-

rande. Dagerman har använt ett bredare spektra av de möjligheter som ges för att ange hur

något sägs. Även här dominerar kategorin normal röststyrka med 42 belägg där hälften utgörs

av sade och resten av blandade sägeverb som enbart anger att något har yttrats (se tabell 6).

Det lämnar alltså 65 anföringsverb som anger hur något har yttrats. Av dessa 65 verb är 14 av

formeln sade + bestämning.

Tabell 6 De olika typerna av paralingvistiska anföringsverb fördelat på romanfigurerna

röststyrka röstbehandlingstörningar tempo
svag normal stark uttr. svaghet el.

utsatthet
uttr.
känsla

neutrala
totalt

Bolle 13 1 3 17
Groff 5 5
Vägdamm 6 1 7
Axne 7 1 8
Råttfällem. 3 3

V
äg

en
 ti

ll
K

lo
ck

ri
ke

totalt 34 1 2 3 40

Ivar 1 2 26 7 1 11 3 51
Filip 6 3 1 13 3 2 3 4 35
Sixten 1 4 5 3 3 2 3 21

B
rö

llo
ps

be
sv

är

totalt 7 8 8 42 10 6 16 10 107

Kategorin tempo som innehåller anföringsverb av typen säger fundersamt och fortsätter efter

en stund kan ses som ett komplement till ordklassen som Allwood kallar egenkommunika-

tionsreglerande (se under metod), eftersom de betecknar tvekljud och pauser. Eftersom det

finns gott om anföringsverb ska vi titta närmare på två av romanfigurerna, och först ut är Six-

ten. Redan genom att titta i tabell 6 ser man indikationer på vilken typ av person han är. Hans

röststyrka är främst ”svag”, han menar dödstyst, viskar och dylikt, och hans röstbehandling

har flera belägg hos ”uttrycker svaghet eller utsatthet”, exempelvis säger trött, ekar. Om

tempo hade haft underkategorier skulle tre av Sixtens belägg hamna i kategorin ”långsamt”,

exempelvis, fortsätter efter en stund. Sixten verkar alltså vara avvaktande, lågmäld och utan

egna åsikter. Ivar å andra sidan har flera belägg hos stark röststyrka, han skriker och ropar.

Här kan också nämnas hur Dagerman har använt dubbleringar av och motsatser i anförings-

verben för effekt i dialoghandlingen (exempel 4).

(4) [Ivar] skriker.
– Vem hänger död på logen, ropar han.
– Vem hänger död på logen, viskar han.
Då svarar Hildur med ett ensamt skrik.

(Bröllopsbesvär s. 277)
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Ivars röstbehandling är främst sådan som ”uttrycker känsla”, han hånar, säger föraktfullt,

fortsätter obarmhärtigt och dylikt. De sistnämnda verben är vad Allwood kallar evokativ

aspekt med orientering mot faktiskt framkallad reaktion; dessa är kännetecknande för en

kommunikativ handling som syftar till att påverka en mottagares känslor, attityder med mera

(Allwood 1977:5) och i detta fall i en negativ riktning. Ivar synes alltså vara en framhärdande

person som både vill höras och ”kännas”. Lägger man sedan detta till hans dominans i taltid

börjar bilden av en ganska egoistisk person växa fram.

I Bröllopsbesvär finns bara ett exempel på kursivering för att betona, och det är när Ivar

säger: där har du ett fel. Men alla karaktärer har mer än 90 % av sina repliker paralingvistiskt

anförda så det finns gott om paralingvistiska signaler som ger en ganska bra bild av roman-

figurernas karaktärer och sinnesstämningar.

4.2  Extralingvistiska signaler

De extralingvistiska bestämningarna är som synes i tabell 7 få till antalet och dessutom främst

signaler som är kopplade till huvudet. Här blir bland annat Groff tillskriven inte en egenskap

utan en negativ värdering när han bara sneglade med det ena blyögat som en gris medan

Bolle har ett orörligt ansikte som en sfinx. Två av beläggen är att de tittar på varandra över

vägen medan de pratar, vilket till viss del hjälper till att bestämma den rumsliga orienteringen

och har därför hamnat i två kategorier. I det här fallet går det inte att säga så mycket om deras

orientering till varandra mer än att det är naturligt för två som vandrar att gå på var sin sida av

vägen.

Tabell 7 Extralingvistiska signaler

huvud kropp
mimik/gester blick övrigt rörelse/ rumslig

orientering
hållning beröring

totalt

Bolle 1 2 3
Groff 1 2 1 4
Vägdamm 1 1 2

Vägen till
Klockrike

totalt 2 5 2 9

Ivar 2 5 3 53 2 9 74
Filip 1 3 15 2 1 22
Sixten 2 3 1 12 2 20

Bröllops-
besvär

totalt 4 9 7 80 6 10 116

I Bröllopsbesvär förekommer drygt lika många extra- som paralingvistiska bestämningar (se

fördelningen i tabell 7); detta betyder dock inte att varje anföringsverb har en extralingvistisk

bestämning, utan att det även handlar om signaler som åtföljer och ersätter tal mellan replik-
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erna men inom dialogen. I exempel (5) visas exempel på dels en extralingvistisk signal som

kompletterar det verbala som Filip säger (denna är kursiverad i exemplet), dels en extraling-

vistisk signal som är nödvändig för kontexten (denna är fetstilt i exemplet) då Hilma genom

att iaktta det vi också får beskrivet, replikerar på det hon ser.

(5) [Filip:] Jo han är sjuk inne där, svarar han, pekar hän mot logen. Så dottern sa vi
kunde stanna vi i dag och hjälpa.
Men hinkningen har gjorten blå.
[Hilma:] Han är gammal han, säger hon till en.

(Bröllopsbesvär s. 78)

Dialogen skulle bli konstig om man uteslöt den extralingvistiska kommentaren, alternativt

skulle den behöva skrivas om till indirekt anföring för att bibehålla effekten av att läsaren är

ett utomstående vittne. Det lägger också till en pusselbit till vem Filip är. Även utan Hilmas

replik kan man anta att luffaren inte är så stark eftersom han inte opåverkad klarar av att hinka

vatten. Flera av de paralingvistiska signalerna Filip ger är av typen ”uttrycker känslor” och

”uttrycker svaghet/utsatthet”. Två av beläggen hos störningar är att han flåsar och flämtar

och sammantaget ger det en bild av att Filip är svag. Med Hilmas kommentar i åtanke kan

man sedan ana att det troligtvis är så att Filip är svag till följd av ålderdom.

Ivars beröringar är enbart av tvingande art, han skjuter henne först igenom, pekar rätt in i

den tredjes bröst, och så vidare. Beröringens styrka och art har att göra med om det är en

kärleksfull eller aggressiv handling (Allwood 1979:137). Ivar har dessutom många belägg hos

rörelse/rumsorientering och rör sig fritt fram och tillbaka medan han utnyttjar de flesta bete-

enden i sin repertoar, han slänger pallen in i grimhörnet, lägger sig i halmen, står opp och

pressar sin tunga skugga både på Filip, Mustadlådan, och den tredje. Att fritt kunna använda

sig av sitt kroppsspråk på detta sätt är kännetecknande för en person som har makt och kan

dominera (Allwood 1979:139 f.). Med alla de delar en utomstående kan se framstår till slut

Ivar, som redan indikerats, som en aggressiv och dominant person som själviskt tar för sig av

både tid och plats. Hade vi fått tillgång till hans tankar skulle vi kanske få veta varför han är

på detta viset. I och med att vi inte får det är Ivar en verklighetstrogen figur eftersom vi hela

tiden möter människor som beter sig på ett visst sätt men i verkligheten finns ingen berättar-

röst som berättar varför utan vi får bedöma efter det vi ser och hör.

Sixten bekräftar också det som indikerats tidigare: att han är en osäker person. Han kröker

rygg,  huvet sjunker djupare mot halmen, och han undviker Filips blick när denne ställer en
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fråga. Just undvikande av blickkontakt är typiskt när man inte vill bli indragen i ett samtal

(Allwood 1979:141).

4.3  Resultatsammanfattning ickeverbal kommunikation

Martinson och Dagerman har inte använt sig av samma strategier i dialogbyggnaden. Berättel-

serna i Vägen till Klockrike är medryckande och spännande men känslan av ett naturligt

samtal uteblir. Staffan Björck känner igen detta hos andra författare, exempelvis Hjalmar

Bergman i Clownen Jac, och Strindberg:

Vissa personer blir [författarnas] språkrör och får docera deras filosofiska eller moraliska
åsikter […] Det är helt enkelt inte fråga om några samtal längre […] Författaren har ett
ärende, något han vill ha sagt, men han orkar inte finna den adekvatiska formen för det
utan lägger hela kakan i munnen på någon av sina personer.

Staffan Björck, Romanens formvärld (1953:112)

Dagerman släpper in läsaren att vara en ”fluga på väggen” och beskriver gester, mimik och

nyanser i tonfall så vi själva kan göra oss en bild av de personer som agerar. Fortfarande är

det författaren som bestämmer egenskaperna men han lämnar åt läsaren att göra tolkningen.

Martinson å andra sidan har en berättarröst som agerar filter och bara släpper igenom några få

detaljer om gester, mimik och tonfall. I Bröllopsbesvär kompletteras dessutom den verbala

kommunikationen med vissa paralingvistiska signaler, såsom tempo, som gör att samtals-

språket kommer närmare autentiskt talspråk. Istället för att sätta ut tvekljuden som egenkom-

munikationsreglerande ord i replikerna beskriver Dagerman dem i de paralingvistiska

anföringsverben. På samma sätt finns möjligheter att ersätta återkopplingsorden med extra-

lingvistiska signaler i form av exempelvis nickar och ansiktsmimik. Luffarna i Bröllopsbesvär

är levande med både fel och brister medan luffarna i Vägen till Klockrike är skuggfigurer som

framför Martinsons budskap.
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5  Avslutande diskussion
Har då Dagerman plagierat Martinsons luffare? Nej inte stilmässigt i dialogen i alla fall efter-

som luffarna i Vägen till Klockrike inte uppvisar några egenskaper som går att imitera. Dialo-

gen i Bröllopsbesvär är dialogisk och aktiv medan dialogen i Vägen till Klockrike är mer

monologisk till karaktären. De båda författarna har hållit sig någorlunda till sin ”skola” och

dessutom valt olika strategier vad det gäller anföring och samtalsstruktur. För realisten

Dagerman verkar det ha varit viktigt att få fram en realistisk samtalssituation där varje läsare

själv får tolka de signaler som ges, utifrån sina egna erfarenheter av mänskligt samspel.

Modernisten Martinsons syfte tycks däremot inte ha varit att få fram en autentisk talsituation

utan han har använt sig av andra stilgrepp för sin berättelse. Att de båda romanernas repliker

skiljer sig ordklassmässigt från autentiskt talspråk behöver inte nödvändigtvis bero på dålig

förståelse av autentiska samtals uppbyggnad utan på den tidens konventioner för skriven dia-

log. Det skulle dock behövas ett större referensmaterial av skriven dialog från den tiden och

även från andra tidsperioder för att se ett om sådant mönster finns.

Dagermans dialog ligger närmare autentiskt samtalsspråk än Martinsons och han har dess-

utom beskrivit den ickeverbala kommunikationen som är mycket viktig i autentisk kom-

munikation, på ett helt annat sätt. För att få fram ett naturligt samtal krävs det inte nödvän-

digtvis att man skriver talspråkliga former av orden, det kan snarare bli svårläst. Alternativet

är att använda paralingvistiska anföringsverb och skriva att romanfiguren skorrar på skånska

istället för att skriva orden fonetiskt. Här finns också goda möjligheter att använda både para-

och extralingvistiska signaler istället för att använda exempelvis egenkommunikations-

reglerande ord och återkopplingsord. Om man lade till de paralingvistiska tvekljuden i

Bröllopsbesvär till ordklassfördelningen skulle den egenkommunikationsreglerande ordklas-

sen bli större. Inte revolutionerande mycket större men det visar att det finns en möjlighet att

få fram samma effekt med andra medel.

Författare kan välja olika strategier för att få fram ett budskap genom dialog. Bland annat

subjektivitet eller objektivitet. Man kan välja att framställa det som ett autentiskt samtal eller

bara förmedla ett budskap, man kan ge sina romanfigurer liv genom att beskriva nyanser i

tonfall, gester och mimik, eller utesluta det. I slutänden handlar det om att välja det medel

som främjar ändamålet på bästa sätt och att utnyttja sin förmåga som författare att kunna

skriva om samma fenomen som andra författare men göra det på sitt eget sätt.
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Svaret på frågan om kommunikationen mellan luffarna framställs lika i Vägen till Klockrike

och Bröllopsbesvär är alltså nej. Martinson och Dagerman verkar ha haft olika syften med

dialogerna och därmed utnyttjat olika strategier. Dagerman har varit objektiv med en berättar-

röst som anger nyanser i talet och beskriver kroppsspråket hos romanfigurerna medan

Martinson har varit subjektiv med en berättarröst som bara släpper igenom vissa få utvalda

icke-verbala signaler.

Svaret på frågan hur kommunikationen i de båda böckerna förhåller sig till autentisk kom-

munikation är att i Bröllopsbesvär ligger kommunikationen mycket nära autentisk medan

kommunikationen i Vägen till Klockrike ligger längre ifrån autentisk kommunikation.

Martinson har berättat en historia genom luffarna som inte skildras som individer; den icke-

verbala kommunikationen som hade kunnat säga något om karaktärerna uteblir. Dagerman

har skildrat en mer realistisk samtalssituation där den verbala kommunikationen tillsammans

med den ickeverbala kompletterar varandra (precis som i autentiska talsituationer) och ger

romanfigurerna egenskaper som läsaren kan relatera till verkliga människor.

Vad det gäller primärlitteraturen i denna uppsats finns det fler saker att studera vidare. I

recensionerna av Bröllopsbesvär 1949 fanns även annan kritik, bland annat tyckte någon

recensent att alla romanfigurerna talade likadant. I denna uppsats har jag visat att det finns

skillnader i hur de tre luffarna talar, och genom att göra en liknande undersökning av de öv-

riga romanfigurerna skulle man se om en sådan skillnad föreligger även dem emellan eller om

de faktiskt talar likadant. Det vore också intressant att göra en undersökning av ordklass-

fördelning i dialogerna i ett större romanmaterial från olika perioder för att se om det finns ett

mönster och hur det förhåller sig till autentiskt samtalsspråk.

Det kommer att bli intressant att se vad som händer med den skrivna dialogen framöver.

Kanske blir man mer uppmärksam på vad som är verklighetstroget och hittar fler genomför-

bara strategier för att få fram det i litteraturen.
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6  Sammanfattning
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om Harry Martinson och Stig Dagerman har

skildrat luffarnas kommunikation lika i Vägen till Klockrike (1948) och Bröllopsbesvär

(1949), och hur framställningen av dialogerna förhåller sig till autentisk kommunikation.

När det gäller den verbala kommunikationen ligger samtalsspråket i de båda romanerna till

viss del nära autentiskt samtalsspråk och när de skiljer sig från autentiskt talspråk är de fortfa-

rande inbördes lika. Detta tyder på att det fanns vissa konventioner för hur skriven dialog

skulle framställas men det kan inte beläggas förrän en större korpus romandialog från samma

tid undersökts.

Anmärkningsvärd är den största skillnaden mellan romanernas talspråk och autentiskt tal-

språk, nämligen de i romanerna nästan obefintliga återkopplingsorden och egenkommunika-

tionsreglerande orden. Dessa småord är nödvändiga i autentiska samtal och uteblivandet av

dem ger dialogen en monologisk karaktär. Lång repliklängd är också ett drag som bidrar till

en monologisk karaktär vilket är fallet i Vägen till klockrike. Luffarna i Vägen till Klockrike

har genomgående hög genomsnittlig repliklängd medan endast en av luffarna i Bröllopsbesvär

har hög genomsnittlig repliklängd, och de övriga har ett genomsnitt som kännetecknar auten-

tiskt talspråk. Den verbala kommunikationen i Bröllopsbesvär ligger alltså närmare autentiskt

talspråk än vad den verbala kommunikationen i Vägen till Klockrike gör.

När det sedan gäller den ickeverbala kommunikationen är skillnaden mellan de båda roma-

nerna större. I Vägen till Klockrike finns endast ett fåtal kommentarer som beskriver nyanser i

tal, och gester som åtföljer eller ersätter tal. I Bröllopsbesvär däremot är beskrivningen av

dessa nyanser och gester rikligt förekommande vilket ger en bild av karaktärernas sinnes-

stämning och dessutom framställer samtalssituationen som mer autentisk. I Bröllopsbesvär

ersätter vissa av dessa beskrivningar de egenkommunikationsreglerande orden och återkopp-

lingsorden genom just nyanser i tal, och gester i form av nickningar och dylikt. Kommunika-

tionen i Bröllopsbesvär ligger mycket nära autentisk kommunikation medan kommunika-

tionen i Vägen till Klockrike ligger längre ifrån autentisk kommunikation.

Avslutningsvis kan konstateras att samspelet mellan verbal och ickeverbal kommunikation

är nödvändig i autentisk kommunikation och med kunskap om detta kan en skönlitterär dialog

komma nära en autentisk samtalssituation utan att bli konstig.
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