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1.1 Inledning 

Ordet och tonen, all kulturs hörnstenar äro båda krafter som rundradion kan ta i sin tjänst; vad 

människorösten och musiken tolka genom radion mångfaldigas, återgivas, besegra avstånden och 

komma en oräknelig skara människor till godo. Vad ligger då närmare till hands än att ta detta 

tekniska underverk i anspråk icke bara som ett medel till förströelse utan också som medel till 

upplysning, bildning, kultur.1 

 

Citatet är hämtat från Radiotjänst: en bok om programmet och lyssnarna vilken utgavs 1929 då 

radiotjänst firade femårsjubileum. Det speglar den ambition och tilltro som fanns till radion och 

hur mediet kunde nyttjas. Att genom radion verka folkbildande och nå ut med kultur och 

upplysning till en bredare massa.2 

Utbildningsambitionen finns till viss del kvar med program som Dagens dikt, klassikern 

eller Språket. Men med dagens olika radiokanaler och flertal andra medier har 

radioprogrammen stor konkurrens och sannolikheten för att gymnasieelever ska söka sig till 

P1:s Dramaklassiker är troligen inte stor. Men radiodramat är ingen utdöd konstform, den har 

alltid haft en given plats i tablån med konstant nytillkomna produktioner. Lyssnarkulturen är 

idag också framstående, lyssningen av både ljudböcker och podcasts har ökat de senaste åren.3  

En av radiopjäserna som finns i Sveriges Radios arkiv är Per Anders Fogelströms 

Stadserie, dramatiserad av Fogelström själv, baserad på hans första tre romaner som skildrar 

Stockholm och människorna i staden under 100 år. Mina drömmars stad, den första romanen i 

serien har kommit att bli en av Sveriges mest lästa och uppskattade romaner.  

Genom att läsa romanen, lära känna karaktärerna och utveckla sympati till dem, kommer 

vi närmre våra rötter och får perspektiv till varför vi är där vi är. Detta går att utläsa ur 

 
1Carl Anders Dymling, i Radiotjänst: en bok om programmet och lyssnarna, Stockholm: P.A Norstedt 

och söners förlag 1929, s.104. 

2Solveig Lundgren, Dikten i etern – Radion och skönlitteraturen 1925–1955, Uppsala: Uppsala 

universitet, 1994, s. 20 & 34. 

3Svenska Förläggare föreningen 2019, Bokförsäljningsstatistik. 

https://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik (Hämtad 2021-01-07) och Nordicom 2020, Podcast 

ökar i Norden – här finns lyssnarstatistiken, https://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/podcast-

okar-i-norden-har-finns-lyssnarstatistiken (Hämtad 2021 -01-07). 

 

 

https://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik
https://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/podcast-okar-i-norden-har-finns-lyssnarstatistiken
https://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/podcast-okar-i-norden-har-finns-lyssnarstatistiken
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svenskämnets syftesformulering.4 Av den anledningen är romanen relevant i undervisningen då 

den också erbjuder delaktighet till att känna sig förbunden med historien och litteraturhistorien. 

Berättelsen inleds med den femtonårige Henning som drömmer om ett nytt liv och möter sin 

nya stad– en erfarenhet som många känner igen sig i, inte minst unga.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Berättelsen framträder olika eftersom formerna – radiodramat och romanen, skiljer sig åt. I 

romanen finns utrymme till långa poetiska skildringar av miljön och staden, som i sig är ett 

viktigt fokus eftersom berättelsen i hög grad också handlar om staden. Hur staden skildras i 

dramat är därför givet att studera. Vidare innehåller berättelsen också många bikaraktärer och 

handlingslinjer, vilket radiodramat behöver förhålla sig till. Eftersom upphovsmannen själv 

dramatiserat berättelsen är det också av intresse att undersöka vilka val han gjort i 

transformeringen, då dessa i hög grad måste ha påverkat utformningen av dramat.  

Uppsatsen ämnar undersöka hur berättelsen har transformerats i radiodramatiseringen 

samt hur undersökningens resultat kan omsättas i undervisningen. Utifrån syftet ska dessa 

frågeställningar besvaras: 

- Hur hanterar radiodramat romanens flera handlingslinjer och karaktärer? 

- Hur förhåller sig berättarrösten till det dramatiserade? 

 - Hur skildras de prosalyriska delarna av staden i dramat? 

- Hur kan resultatet tillämpas i undervisningen? 

1.3 Material och avgränsning  

Stadsserien finns dramatiserad i åtta avsnitt i Sveriges radios arkiv Dramaklassiker, vardera 

cirka 80 minuter, baserad på romanerna Mina drömmars stad (1960), Barn av sin stad (1962) 

och Minns du den stad (1964). De är dramatiserade av Per Anders Fogelström själv 1963 och 

regisserade av Per Edström, det vill säga innan den sista romanen i serien publicerades.5 

 
4 Skolverket 2011, Läroplan svenska, 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm

%3FsubjectCode%3DSVE%26courseCode%3DSVERET0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5

cdfa92a3#anchor_SVERET0 (2021-01-07). 

5Studio ett, Stad-serien – ”Mina drömmars stad. Del 1 av 8”, Sveriges Radio, 2020-07-01 (Hämtad 2020-   

12-21). 
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I föreliggande studie kommer det första avsnittet i serien ligga till grund för 

undersökningen, vilken motsvarar ungefär halva romanen Mina drömmars stad. Detta med 

hänsyn till uppsatsens omfång och med ambitionen att få en kvalitativ analys.  

I undersökningen används en pocketutgåva av romanen från 2009 då originalversionen 

från 1960 inte var tillgänglig.  

2.1 Bakgrund 

Avsnittet om radiodramats historia baseras på Gunnar Hallingbergs avhandling om radiodramat 

som utkom 1967 samt Solveig Lundgrens avhandling från 1994 som undersöker de litterära 

inslagen i radion mellan årtalen: 1925–1955. Detta kan i sig säga något om det svenska 

forskningsläget som inte är vidare omfattande på området. Av den anledningen sträcker sig inte 

redogörelsen längre än till 1960-talet. I föreliggande uppsats har det mindre relevans eftersom 

radiodramat i undersökningen är, som nämnts, från 1963. Vidare ges en bakgrund om Per 

Anders Fogelström utifrån Karl-Olof Anderssons biografi om Fogelström från 2012 samt 

Charles Kassmans Per Anders Fogelström – Liv och litteratur från 1986. 

2.2 Radiodramat  

Radiodramat i Sverige sträcker sig tillbaka till 1925, året då Radiotjänst inledde sina 

riksomfattande sändningar. Under året framfördes nio dramer, en del i sin helhet och andra 

scener ur större verk, bland annat framfördes Det gamla spelet om envar och Hamlet. Det var 

scendramer som flyttades över och anpassades till radion.6 På grund av radions utformning och 

breda publik behövdes dramatiseringar utformas därefter. Den första radiopjäsen som sådan, 

Den persiska mattan, kom att sändas 1926 i februari.7  

I England och framförallt Tyskland blev radioteatern stor och framgångsrik, länderna 

låg något före Sverige. Tidigt såg man potentialen hos radioteatern och hur den framstår som 

en egen konstform där tyngden ligger på ordet och akustiken. Det anspelades till litteraturen 

och den muntliga ordkonsten under antiken, varför det också i Tyskland kom att kallas 

”hörspel”.8 

 
6Gunnar Hallingberg, Radiodramat: Svensk hörspelsdiktning – bakgrund, utveckling och formvärld, 

Stockholm: Sveriges Radios förlag 1967, s.57–58.  

7 Hallingberg 1967, s. 59. 

8 Hallingberg 1967, s.29, 30 & 36.  



6 

 

Syftet med Radiotjänst och sändningarna var, som nämnts, att de skulle fungera som en 

kulturell institution och verka folkbildande och folkuppfostrande, men även underhållande. 

Musik, drama och litteratur hade således en given plats i radion från start. Under 1930- och 

1940-talen fanns ett stort antal folkbildande program ”som syftade att ge material, stimulans 

och stöd för studier i både grupp och individuellt”.9 

 Lundgren visar i sin undersökning att de litterära inslagen var omfattande och utgjordes 

bland annat av radioteater, Dagens dikt, litteraturkrönikor och uppläsningar. Hon presenterar 

programmet för en vanlig vecka 1939, där finns Radioföljetongen Rosen på Tistelön av Emilie 

Flygare-Carlén, Litteraturkrönika av Gunnar Mascoll Silfverstolpe och Radioteater: Ljusstaken 

av Alfred de Musset, för att nämna några. 10  

Per Lindberg var radioteaterchef 1929–1931 och uppmuntrade författare att adaptera 

sina romaner till radiodrama, inspirerad av engelsmännen och tyskarna. En av dessa var 

författaren Hjalmar Bergman som skrev flera adaptioner av sina romaner till radiodrama, bland 

andra Markurells i Wadköping som sändes 1929 och Hans nåds testamente från samma år. 

Bergman uttalade sig i Svenska Dagbladet 1929 angående radiodramat och vad som 

karaktäriserar formen. Han betonar hur valet av röster är viktigt och att dramat behöver vara 

rytmiskt och musikaliskt.11 

Den adapterade romanen blev enligt Lundgren mycket populär och vanlig, främst under 

1930- och 40-talen, och har sedan dess sin plats i radion. Vad gäller urval baserades det delvis 

på vad lyssnare önskade, då dessa uppmanades sända brev om vad de vill höra, men även på att 

man eftersträvade nå en bred publik. Det var framförallt klassiker och äventyrsromaner som 

fick utrymme, bland andra; Selma Lagerlöf, Alexander Dumas och Fjodor Dostojevski.12 

Åren efter kriget fick radiodramat stor breddning och dramerna började också sändas i 

repris. Publikundersökningar genomfördes regelbundet och i slutet på 1940-talet fann man att 

radiopubliken önskade längre pjäser. 1955 infördes Program 2, vilket ytterligare vidgade 

sändningstiden och möjligheterna för radiodramat. Då kunde även de särskiljande kraven kring 

kvalité å ena sidan och variation och lättillgänglighet å andra sidan, mötas. Speciellt 

seriedramatiken ökade i omfattning samt repriseringar, vilket ofta önskades av radiopubliken.13 

 
9 Lundgren 1994, s.19. 

10 Lundgren 1994, s.19–20 & 34–35.  

11 Hallingberg 1967, s. 166 & Lundgren s.105.  

12 Lundgren 1994, s. 115–116 & 121–122.  

13 Hallingberg 1967, s. 85 – 86 & 90–91.  
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Från mitten av 1950-talet och framåt ser det ut som en tillbakagång rent statistiskt, men 

Hallingberg menar att det sen dess och framåt, det vill säga till och med 1967, snarare handlar 

om att den mera kräset litterära dramatiken i radion har fått större utrymme. I 

verksamhetsberättelsen i årsskiftet 1957–1958, påtalades radiodramats konkurrens med tv-

dramat och det underströks att inom radiodramat framföra dramatik som är anpassat just efter 

mediet. Äventyrsserier och kriminalserier var populära, exempelvis Jorden runt på 80 dagar 

Tommy Tweeds, Vilhelm Mobergs Invandrarna och givetvis Fogelströms Stadserien.14  

Hallingberg ägnar ett stort avsnitt åt radiodramats formvärld. Han jämför inledningsvis 

radiodramat med scendramat och hur handlingsförloppet drivs inom de respektive 

konstformerna. Den stora skillnaden är det visuella som i scendramat, utöver det vi hör, driver 

dramat framåt. I radiodramat förlitar vi oss endast på det vi uppfattar auditivt, vilket i hög grad 

påverkar radiopjäsens struktur. Han menar att ”varken den detaljrika prosan eller den poetiska 

naturskildringen hör hemma i dramats värld”.15 

Detta är av intresse i föreliggande studie eftersom karaktäristiskt för Fogelström är de 

prosalyriska, beskrivande avsnitten av staden. Vidare under teoriavsnittet behandlas 

Hallingbergs tankar kring radiodramats struktur då de delvis ligger till grund för analysen. 

2.3 Per Anders Fogelström 

Per Anders Fogelström (1917 – 1998) växte upp under enkla förhållanden på Södermalm i 

Stockholm. Med ekonomiskt stöd från en släkting fick han möjlighet att gå på en skola på 

Östermalm till och med första året i gymnasiet. Hans uppväxt och kontrasten som han upplevde 

mellan stadsdelarna kom att prägla hans yrkesliv som journalist och författare.16 

Fogelström var i unga år engagerad i samhällsfrågor och började även skriva tidigt, 

redan som tjugoåring hade han ett färdigt manuskript till en roman. Men det kom att dröja innan 

han gav ut några verk. Fogelström arbetade som redaktör för två tidningar och även som 

frilansande journalist under ett par år, innan han, 1946 debuterade som författare med 

diktsamlingen Orons giriga händer. Hans debut som romanförfattare var 1949 med En dag att 

vakna, en skildring av ungdomar i Stockholm och den första av en rad samtida 

 
14 Hallingber 1967, s. 92.  

15 Hallingberg 1967, s. 159.  

16 Anders Gullberg, ”Företal”, i Per Anders Fogelström - Ett liv för litteraturen, freden och miljön, Karl-

Olof Andersson, Stockholm: Stockholmia Förlag 2012, s.7–8.  
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Stockholmsskildringar. Men romanen som kom att bli Fogelströms genombrott var Sommaren 

med Monika (1951), som vi också känner igen från Ingmar Bergmans filmatisering.17  

Utöver Fogelströms förkärlek till Stockholm hade han ett stort intresse för historia och han 

skrev också facklitteratur, bland annat En bok om Söder (1953) en skildring om hur Södermalm 

växte fram och hur människorna levde.18  

 

2.3.1 Mina drömmars stad  

Intresset för staden och historien lade således grunden till vad som skulle bli Fogelströms stora 

litterära framgång – Stadserien. 1960 gavs Mina drömmars stad ut, 1962 Barn av sin stad, 1964 

Minns du den stad, 1966 I en förvandlad stad och Stad i världen 1968. Berättelsen kom ur en 

gedigen samling material av kartor, litteratur och bilder, ett samlande som pågått i över tjugo 

år och som landade i en berättelse om hur staden och människorna i den formades.19 

Romanen inleds med den unge Henning Nilsson som äntligen kommer till Stockholm 

år 1860. Staden han drömt om som ska ge honom ett arbete och ett bättre liv. Där träffar han 

bland andra Tummen som blir hans bäste vän och Annika som drömmer sig bort från 

fattigdomen. Han möter också sin kärlek Lotten. Det visar sig dock att livet i staden inte är lätt, 

fattigdomen tär och staden är hård. Men i den hårda vardagen skapar Henning och Lotten 

tillsammans med Tummens familj en tillvaro där ljus finns. Som Charles Kassman skriver: 

”Våren kommer även till fattigkvarteren på söder”.20 

I en intervju med Britt Edwall 1968 från radioarkivet, är Fogelström noga med att 

understryka hur ambitionen varit att skildra en objektiv berättelse och att han först efter 

noggranna förberedelser påbörjade sitt skrivande. Vidare på frågan vad han lagt mest vikt vid 

att skildra av människorna eller staden svarar han:  

 

Ja det vet jag nästan inte, det är klart att jag har velat berätta om människorna i hög grad, det är ju 

en romanserie. Men samtidigt så har ju staden spelat en stor roll och också rent arbetsmässigt, det 

 
17 Karl-Olof Andersson, Per Anders Fogelström – Ett liv för litteraturen, freden och miljön, Stockholm: 

Stockholmia Förlag 2012, s. 59–60, 85, 106, 117 & 125.  

18 Andersson 2012, s. 167–168.  

19 Studio ett, ”Fogelström! Hundraåringen som inte försvann, i Kulturrepotaget i P1, Sveriges Radio, 

2017- 08-21, https://sverigesradio.se/avsnitt/949905 (hämtad 2020-12-06).  

20 Charles Kassman, Per Anders Fogelström – Liv och Litteratur, Stockholm: Tidens Förlag 1986, s. 235. 

https://sverigesradio.se/avsnitt/949905
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har varit svårt att få fram allt material om staden […] Min tanke var att berätta om en stad och en 

förvandling och vad det betydde för människorna.21 

 

Staden är kulissen till människornas liv och skildrar tiden från 1860 till omkring 100 år framåt. 

Perioden speglar en genombrottstid i historien med många förändringar som lade grunden till 

det samhälle vi lever i idag. Fogelströms ambition var också att berätta om människor som inte 

blivit skildrade tidigare; om arbetarna som byggde staden, arbetade i fabrikerna och gav sina 

liv för stadens utveckling. Stadserien har kommit att bli läst och uppskattad av många, 

framförallt Mina drömmars stad som kommit att bli en av Sveriges mest lästa romaner. 22 

3.1 Teoretiska utgångspunkter  

Det säregna hos radions format är, inte helt oväntat, ljudet. Det är således grundläggande i 

analysen av radiodramat. Elke Huwiler redogör för och visar hur ljudet kan analyseras i 

radiodramat. Hon menar att radiodramat som litterär konstform där ordet ses som den viktigaste 

aspekten, kräver en begreppslåda och analys. Vidare kan berättelsen utöver orden berättas 

genom andra tekniska uttryck. Huwiler föreslår semiotiken som tillämpning i den litterära 

analysen av radiodramat. Det innebär att teckensystemen: röst, musik, ljud, toning, klippning, 

mixning, positioner av signaler och ljud, elektrisk-akustik manipulation, originalljud och 

tystnad, är alla aspekter som kan skapa specifika narrativa funktioner och bidrar till helheten.23  

Rösten som ingår ljudbilden är i radiodramat skådespelarnas enda verktyg för 

gestaltning och har således också stor relevans för analysen. Jamila Midorf undersökte, delvis 

med utgångspunkt från Huwilers modell, berättande röster i det adapterade radiodramat Lanark: 

A Life in Four Books. Förutom att rösten förmedlar mening med språket, kan också röstens 

ljudkvalité göra det. I jämförelse med teater och film bär röstkvalitén på större mening inom 

radioteatern eftersom rösten inom de andra medierna dessutom har ansiktsuttryck och 

kroppsspråk till hjälp för att bringa mening. Inom radioteatern ligger därför tyngdpunkten på 

rösten, vars kvalité utöver språket kan förmedla mening. Genom att ha en semiotisk ingång ses 

rösten som ett ljudsystem som, utöver språket, karaktäriserar personer i radiodramat.24 

 
21 Sveriges Radio, 2017-08-21.  

22 Kassman, 1986, s. 216–217, 219 & 246.  

23 Elke Huwiler, Engaging the ear: teaching radio drama adaptions, i Redfining adaption studies, Dennis 

Ray Cutchins et al (red), Lanham: The Scarecrow Press, Inc 2010, s. 99–103.  

24 Jamilla Midorf, Sounding Postmodernity: Narrative vocies inte Radio Adaption of Alasdair Gray´s 

Lanark, Partial Answers: Journal of literature and the History of ideas, 15, 2017:1, s. 169.  
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Hallingberg menar också att ljuden hos karaktärerna blir betydelsebärande, även tystnad, 

andetag eller andra läten får betydelse i radiodramat och kan bidra till gestaltningen av en 

karaktär.25 

Avseende radiodramats form finns en rad aspekter som påverkar innehållet och dess 

utformning. En viktig skillnad mellan romanen och dramat är berättarens inträde i dramat. 

Hallingberg påtalar berättarens viktiga funktion, som då utöver dialogen, driver handlingen 

framåt. Detta genom att bland annat måla upp scenen, beskriva karaktärer och sammanställa 

händelseförloppet. Utmärkande för den moderna romanen är också att berättaren belyser 

karaktärernas inre. Detta är något som radiodramatiken behöver förhålla sig till och förutsätter 

att romanens innehåll behöver ekonomiseras i transformeringen av verket. Det ligger ofta hos 

berättaren att göra detta, sammanfatta, korta av handlingen och fylla i luckor. Midorf beskriver 

hur berättarrösten kan fungera som ett ankare för den lyssnande publiken, vilket också kan göra 

en tungrodd berättelse mer tillgänglig.26  

Hallingberg nämner Fogelström tillsammans med Moberg och hur de lyckats förmedla 

sina omfattande verk inom radioteatern. De båda samarbetade nära dramatiseringarna och 

regissörerna då de själva agerar som berättare i sina respektive adapterade dramatiseringar, 

samma typ av objektiva berättare, som en krönikör.27  

Vidare begränsas radiodramats format av antal karaktärer. Midorf menar att radiopjäser 

som är långa har utrymme till en invecklad intrig men behöver fortfarande anpassa sig till 

formatet. Radiopubliken måste komma ihåg de olika rösterna för att kunna särskilja 

karaktärerna eftersom de är aktiverade och engagerade över en längre tid. Radiodramat måste 

bibehålla den lyssnande publikens intresse. Också Hallingberg framhåller att persongalleriet 

ofta behöver begränsas med hänsyn till radiodramats längd samt, som Midorf påpekar, för att 

den lyssnande publiken ska kunna hålla isär de olika rösterna som framträder i dramat. 28 

Ytterligare är dialogen viktig i radiodramat menar Hallingberg, då den ska förmedla 

handling, karaktärsdrag och till viss del skildra miljö, vilket kan resultera i att dialogen blir 

något överdriven. 29  

 
25 Hallingberg 1967, s. 198.  

26 Halllingberg 1967, s. 161–162 & 172 & Midorf, s. 185.  

27 Hallingberg 1967, s. 167 & 174.  

28 Jamilla Midorf 2017, s. 168 & Hallingberg 1967, s 187–188.  

29 Hallingberg 1967, s. 185 & 239–240. 
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Vad som hör till radiodramats egenhet är hur toningstekniken kan användas för att 

indikera övergångar och skiftningar i scener. Midorf jämför mikrofonen med filmens kamera, 

som agerar som fokalisator i radiopjäsen och hänvisar till den som ”lyssnarnas perception”. 

Även Hallingberg berör toningstekniken och hur den kan skapar möjligheter som inte 

scendramat har. Med hjälp av tekniken kan radiodramat göra snabba förflyttningar i tid och 

rum.30 

Vidare i radiodramat finns olika möjligheter att gestalta rummet. Av vad som 

framkommit kan detta göras via berättaren eller genom repliker. Ytterligare också via auditiva 

medel. Gabriel Granbacka undersökte 2016 rummets gestaltning i hörspelet, termen han 

använder för radiodramat för att understryka det auditiva och säregna hos mediet. Han menar 

att radiodramat tillämpar olika ljudeffekter för att gestalta rummet och om det har betydelse för 

handlingen, tillämpas ”rumsbeskrivande tekniker” därefter.31  

I Fogelströms roman förekommer, som nämnts, prosalyriska avsnitt. Lyriken och 

dramatiken kan till dess olika former uppfattas polära. Karl - Fredrik Olsson undersökte lyriken 

i Elsa Graves dramatik och diskuterar lyrikens och dramats olika strukturer och språk. Han 

menar att lyrikens koncentrerade form med litterära figurer kan motsätta sig dramats vardagliga 

språk. Vidare kan lyriken stå för sig själv utanför dramat, men ge ett lager av stämningar och 

bilder. Den dramatiska texten är däremot direkt kopplad till handlingen och scenen.32  

3.2 Didaktik  

Den didaktiska teori som ligger till grund för undersökningen är multimodal teoribildning 

utifrån Petra Magnussons Meningsskapandets möjligheter (2014). Magnusson utgår från det 

vidgade textbegreppet där texter innefattas av andra teckenvärldar än endast den skriftspråkliga. 

Meningsskapande sker således i olika, ofta samverkande teckenvärldar, genom de resurser som 

den specifika, i detta fall den auditiva, teckenvärld tillhandahåller. Dessa resurser innefattar de 

 
30 Hallingberg 1967, s. 206 & 222 & Midorf 2017, s. 170.  

31Gabriel Granbacka, Rummet i dramat. En komparativ studie av rummets gestaltning i hörspelen: 

Främlingen av Jonas Nilsson, Solen skiner över natten av Lucas Svensson och Damen från hemtjänsten 

eller Till Damaskus av Staffan Westerberg, kandidatuppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga 

institutionen, Uppsala universitet 2016, s. 27–28.  

32
Karl-Fredrik Olsson, Diktröster. Lyriska inslag i Elsa Graves Dramatik, masteruppsats framlagd vid 

Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2019, s. 37–47.  
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komponenter som Huwiler och Midorf använder sig av i semiotiken och analysen av 

radiodramat, varför också den multimodala teoribildningen är lämplig i föreliggande studie. 33  

Meningsskapande enligt Magnusson, innehåller flera lager och är något som sker 

konstant eftersom vi är omgivna av meningserbjudanden, som hon kallar det. Vi möts ständigt 

av olika teckenvärldar. Processen involverar information, kunskap, lärande och makt. 

Läsförståelse innefattar meningsskapande och Magnusson hänvisar till begreppet litteracitet för 

att påvisa att läsförståelse också berör den sociala kontext texten befinner sig inom. Det 

inbegriper en förmåga att reflektera och använda sig av texten för att utveckla en förståelse för 

samhället samt delaktighet i det.34  

Magnusson tillämpar ett designteoretiskt perspektiv som beskriver de meningsskapande 

processer som eleven ställs inför och bearbetar. Hon menar att meningsskapandet sker i olika 

”designlager” som kan tillämpas för att tydliggöra undervisningen. Hon har delat in dessa i fyra, 

där den första avser hur resurserna i teckenvärlden nyttjas. Det andra lagret syftar till de 

kognitiva processer som sker i lärandet, det vill säga en metareflektion om det egna lärandet. 

Vidare syftar det tredje lagret till situationen och kontexten som undervisningen befinner sig 

inom. Det berör sociokulturella aspekter och resurser som finns tillgängliga för 

meningsskapandet. Det sista designlagret omfattas av sociala och psykologiska faktorer vilka 

påverkas av undervisningens miljö, deltagare, syfte och tid.35 Dessa designlager illustrerar 

processer av meningsskapande som överlappas och kan användas som ramverk i planeringen 

av undervisningen.  

3.3 Sammanfattning och begrepp 

Vad som kommer ligga som grund till analysen är fokus på ljuden utifrån Huwiler och Midorfs 

begrepp om semiotiken i radiodramat. Vidare också utifrån vad som diskuterats som 

utmärkande i radiodramats form, vilket Hallingberg och Midorf belyser. Vidare hur staden 

gestaltas utifrån Granbackas undersökning om rummet och Olssons beskrivning om lyrikens 

plats i dramat. Didaktiskt utgår studien från Magnusson multimodala teoribildning om 

meningsskapandet utifrån den auditiva och skriftliga teckenvärlden.  

 
33Petra Magnusson Meningsskapandets möjligheter – Multimodal teoribildning och multiliteracies i 

skolan, (diss.) Malmö: Malmö högskola 2014, s. 39, 40 - 41 & 48.  

34 Magnusson 2014, s.43, 46 & 50. 

35 Magnusson 2014, s. 54.  
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Affordans är ett begrepp som kommer att tillämpas i undersökningen med vilket innebär 

ett medias möjligheter eller begränsningar, i det här fallet radions och romanens olika 

egenheter.36 Vidare kommer också begreppet ekonomisering tillämpas i undersökningen som  

syftar till hur den adapterade berättelsen i dramats form på olika sätt klipper ihop berättelsen 

och skär ned på stoff.  

4.1 Metod 

I undersökningen användes komparativ tematisk analys där utvalda delar i radiodramat 

jämfördes med romanen för att studera hur dessa skildes åt. Radiodramats struktur är uppdelat 

i passager av berättarinslag för att sedan följas åt av en dramatiserad scen. Det är således 

berättarpassagerna som strukturerat indelningen av scenerna. Inledningsvis för att få en 

överblick av dramat, noterades start- och sluttid av berättarpassagerna, samt start- och sluttid 

för varje scen och en kort beskrivning av innehållet i passagerna och scenerna (se bilaga 1) 

vilka i detta första avsnitt till antalet är 31. Därefter noterades vilka kapitel dessa scener 

motsvarade för att även få en överblick kring hur romanens innehåll strukturerats i dramat.  

Eftersom skillnaden mellan verken då framkom tydligt gav det också en indikation 

gällande avsnitt att studera mer ingående.  

Avsnitten till undersökningen valdes utifrån syfte och frågeställning samt de teoretiska 

aspekter som i olika avseenden berör ljuden och rösterna, persongalleriet, radiodramats format 

samt staden och lyriken. De teman som sedan de valda avsnitten kategoriserades under delades 

ytterligare in i: ”berättarröstens funktion”, ”staden och lyriken” samt ”karaktärer och 

handlingslinjer”. 

I undersökningen av berättarröstens funktion, krävdes en genomlyssning av 

berättarpassagerna för att ta reda på avsnittens innehåll samt i vilka avseenden berättarrösten 

används i radiodramat. Huruvida syftet varit att beskriva scenen eller återge karaktärers inre 

exempelvis. Vidare jämfördes avsnitten med vad som inkluderats eller uteslutits från romanen 

samt hur berättarrösten framträder inom de olika verken.  

På liknande vis undersöktes de partier där staden i dramat gestaltas. Det noterades var 

staden framträder i dramat samt på vilket sätt, huruvida den tillexempel beskrivs genom 

berättarrösten, repliker eller auditivt. Dessa partier jämfördes sedan mot romanen för att 

undersöka vad som skett i transformeringen.  

 
36 Granbacka 2016, s. 9.  
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Anledningen till att karaktärer och handlingslinjer blev en gemensam kategori var att i 

jämförandet med romanen efter första lyssningen, framkom en koppling mellan dessa. Följden 

av att handlingslinjer i dramat fallit bort, är att karaktärer som också hör till dessa gör detsamma.  

I undersökningen fokuserades det till en jämförelse med romanen för att undersöka hur 

dramat ekonomiserat avsnitten. Vidare vad gäller karaktärer undersöktes också hur dessa 

gestaltats i dramat, fokuserat främst till det auditiva. Detta jämfördes mot gestaltande av 

karaktärerna i romanen.  

Vidare tillämpades Magnussons multimodala teori till samtliga avsnitt för att utröna 

didaktiska implikationer utifrån resultatets indelningar.  

5.1 Undersökning 

Undersökningen som följer är uppdelad i de avsnitten som redogjordes för i metodkapitlet. 

Didaktiska implikationer noteras genomgående i dessa.  

Löpande i texten finns referenser till bilaga 1, där aktuella scener och berättarpassager 

från radiodramat finns angivna. Referenserna till berättarpassagerna är tidsangivna och 

referenserna till scenerna återges numrerat, som nämnts, vilka således går att finna i bilaga 1.  

5.2 Berättarröstens funktion 

Det blir tydligt i radiodramat att berättarrösten är bärande och detta på flera sätt. En viktig 

funktion är hur handlingen drivs av berättarrösten samt hur stoff ekonomiseras. Vidare får 

lyssnaren genom berättaren tillgång till Hennings inre värld och känsloliv. Berättaren förmedlar 

också miljöerna och målar upp scenerna för dramat. Detta är aspekter som markerar 

radiodramats behov av en berättarröst, vilket också Hallingberg menar. I övrigt nämner han 

gällande Fogelströms inverkan i dramat, att berättaren är objektiv. Växlingarna mellan 

berättarpassagerna och scenerna i vilka dramat utspelas framhäver hur berättaren är 

extradiegetisk, det vill säga utomfiktiv.37 Dessutom på grund av att det är Fogelström själv som 

är berättarrösten, förstärks den extradiegetiska berättaren eftersom han så tydligt är en icke-

fiktiv person.  

Berättaren i romanen är tillika objektivt allvetande men de tydliga skiftena som upplevs 

i lyssningen av dramats berättarpassager framträder inte på samma sätt i romanen eftersom 

passagerna är i högre grad sömlösa. Berättarrösten har en konstant närvaro då den kommenterar 

 
37 Hallingberg 1967, s. 161–162 & 174. Diegesis berör nivåer i berättelsen och hur dessa är involverade. 
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miljöer, händelser och karaktärers inre. Följande citat från romanen från första scenen i dramat 

kan exemplifiera detta:  

 

Tillslut vågade han föreslå den allt mer rödbrusige körsvennen att de skulle lägga under vedträn och 

samtidigt skjuta på. Gubbar och barnungar högg tag i kärran medan Henning placerade ut trän och 

kusken piskade den drypvåta, frustande hästen. Skriande av rädsla och smärta lyckades djuret till 

sist ta sig upp på vägens fasta grund, med några ryck kom kärran efter.38 

 

Citatet visar hur berättaren växlar mellan intern och extern fokalisering, det vill säga berättaren 

rör sig från att beskriva Hennings inre till att sedan beskriva händelsen utifrån ett betraktande 

perspektiv. Samma händelser i dramats scen 1 (se bilaga) gestaltas endast ur ett 

utifrånperspektiv, av förklarliga själ, vi betraktar en scen. Om den också innehöll Hennings inre 

dialog, skulle det bli en förvirrande scen ihop med de yttre dialogerna och händelserna som 

utspelas. Det skulle vara för många röster att hålla ordning på och svårt att förstå när Henning 

växlar mellan den inre och yttre dialogen. Detta motiverar berättarrösten som ger oss glimtar 

av Hennings inre. Det nämns också av Hallingberg som en av de viktiga funktionerna hos 

berättaren i radiodramat.39 

 Inför scen 1 har vi i den första berättarpassagen (00:43 – 0:56) informerats om att ”vi är 

med Henning”, vilket således gör att vi förstår scenen utifrån Hennings perspektiv. En 

ytterligare skillnad mellan romanen och radiodramat är att vi i romanen också har tillgång till 

andra karaktärers, inte bara Hennings, inre värld. Detta diskuteras vidare under rubriken 

”karaktärer och handlingslinjer”.  

Berättarens position och vad som ovan diskuteras kan med fördel lyftas i 

undervisningen. Eftersom Fogelström själv är berättaren i detta fall kan det försvåra förståelsen 

för berättarpositionen och fiktionsbegreppet i dramat, vilka är grundläggande begrepp för 

läsförståelse som elever ska kunna tillämpa i analyser om skönlitteratur.40 Genom att förstå hur 

berättarrösten används inom de olika medierna och ställa lyssnarupplevelsen mot 

läsarupplevelsen, framhävs på vilka sätt de auditiva och de skriftliga teckenvärldarna särskiljer 

sig och skapar mening, vilket då fyller det multimodala perspektivet i undervisningen.41 I 

 
38Per Anders Fogelström, Mina drömmars stad, Stockholm: Bonnier Pocket 2009. Vidare anges löpande    

hänvisningar. 

39 Hallingberg 1967, s. 161–162.  

 40Skolverket 2011, Läroplan svenska.  

41 Magnusson 2014, s. 39–40.  
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radiodramat tar den extra diegetiska berättaren lyssnaren i handen, radiopubliken blir ”visad” 

vad som sker. Berättaren i romanen som är en del av helheten är inte lika tydlig att urskilja.  

Dramats inledning (00:43 – 01:56) kan utgöra exempel för hur berättarrösten förmedlar 

stadsbilden samt påannonserar dramats första scen.42 I beskrivningen förstår vi i vilken tid 

berättelsen utspelar sig: ”sensommarkväll i ångans år” och vi blir presenterade för 

protagonisten; pojken som vandrat en tid och äntligen ankommer till staden. Vidare är 

inledningen grovt förändrad i dramatiseringen, vilket kommenteras ytterligare under avsnittet 

”staden och lyriken”.  

Berättarrösten används för att försätta lyssnaren i scenen och ge oss bilden av vad 

Henning ser, den smutsiga, hala bron som leder in till staden och vagnen som fastnat. Detta 

samtidigt som ljudbilden förändras. Långsamt smyger sig ljud från miljön på i bakgrunden, ljud 

av röster, häst och vagn på en grusväg och människor i rörelse infinner sig, för att till slut ta 

över hela ljudbilden när Fogelström tystnat och publiken befinner sig på bron med Henning.  

Detta exemplifierar vad Midorf menar med hur mikrofonen blir som filmens kamera; 

genom ljudens intoning får lyssnaren en överblick av scenen. Också med hjälp av berättarens 

beskrivning, för att sedan zooma in likt en kamera när ljuden är nära mikrofonen och lyssnaren 

har en inre ”närbild” av denna scen.43 Det framhäver också radions affordans och hur ljuden i 

radiodramat kan användas för att komma nära en händelse på ett sätt som inte skulle gå på en 

teaterscen. De snabba förflyttningarna i tid och rum från den distanserade och utomstående 

berättaren till att lyssnaren befinner sig på scenen med Henning. I skiftet med Fogelström som 

extradiegetisk berättare fungerar ljuden som diegetiska och bidrar till att skapa känslan och 

miljön i scenen, ljuden skapar bilder och blir kulissen till scenen som ska utspelas.   

Hur berättaren används för att driva fram handlingen samt komprimera tid kan 

berättarpassagen 33:52 - 35:42 illustrera. Här har Fogelström slagit ihop kapitlet ”Löftet” med 

delar av det nästföljande ”Portar mot öster” i radiodramat. ”Löftet” innehåller allmänna 

kommentarer och betraktelser av samhället. Hur folkmassorna i Stockholm firar 

ståndssamhällets avskaffning. Fogelström beskriver hur staden fylls av hurrande och glada 

människor:  

 

 
42 Studio ett, Stad-serien – ”Mina drömmars stad. Del 1 av 8”, Sveriges Radio, 2020-07-01.  

43 Midorf 2017, s. 170.  
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I decemberkvällens mörker böljade människomassorna sorlande och hurrande genom stadens gator. 

De utkommenderande soldaterna som plötsligt förvandlats från fiender till vänner omfamnades och 

dunkades i ryggen. Varje människa var nu en vän och bror (Fogelström 2009, s.79).  

 

Kapitlet som vidare beskriver stämningen och allmänhetens sinnestillstånd och för övrigt 

endast är två sidor, har endast ett kort stycke sammanfattat kapitlets innehåll i dramat (se 

bilaga). Detta kapitel kan också utgöra exempel för en scen som inte skulle fungera att 

dramatisera, vilket återigen motiverar behovet av en berättare i radiodramat. En kuliss av ljud 

från staden och sorl från en folkmassa är i radion möjligt att illustrera med olika auditiva 

resurser, men kommentarerna om stämningen i staden och den allmänna känslan i luften är 

svårare att dramatisera.   

Fortsättningsvis innehåller berättarpassagen, som nämnts, första delen ur kapitlet 

”Portar mot öster” vilken beskriver hamnarbetarnas svårigheter under vintern. Vidare i romanen 

beskrivs miljön och arbetet i hamnen lyriskt och målande; hur ”hamnen hade vaknat efter 

vintersömnen” (Fogelström 2009, s. 81). I kapitlet får vi veta att Henning hunnit bli 21 år och 

att han nu känner sig hemma i staden, i radiodramat endast: ”Några år gick”. Denna del är också 

grav reducerad i dramat. Anledningar till att mycket av de prosalyriska delarna ur romanen är 

reducerade diskuteras vidare i nästföljande delkapitel. Vidare blir effekten av denna 

ekonomisering, berättarröstens komprimering av tid och hopslagning av avsnitt, att radiodramat 

går fortare. En lyssnare som inte är bekant med berättelsen eller har de historiska referenserna, 

kan ha svårt att följa med i detta avsnitt. Förståelse kan vara nödvändigt för att förstå, vilket 

kan kopplas till Magnussons meningsskapande avseende kultur och kontext.44 

5.3 Staden  

Huvudsakligen framkommer staden i berättarens partier som ger miljöbeskrivningar av staden. 

Vidare också genom miljöskildringarna i ljuden, som således är diegetiska, en del av 

berättelsen. Här finns anledning att återkomma till dramats inledning där det genom olika medel 

ges tillfällen till lyssnaren att för i sitt inre måla upp staden och scenen framför sig.  

Dramat inleds med ett kort ljudklipp innan någon form av tal träder in (00:26 – 00:45). 

En manlig röst en bit från mikrofonen ”prat-sjunger” en baxningsvisa, samtidigt som det också 

framkommer i hans ansträngda röst att han utför ett tungt kroppsarbete. I ljudbilden förekommer 

också ett bakgrundssorl: ett myller av röster, samt hjul och hovklapper på en grusväg. Innan 

 
44 Magnusson 2014, s. 54.  
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lyssnaren vet något, ges således små ledtrådar om miljön. Ljuden skapar inga konkreta bilder, 

men genom dessa enkla medel kan lyssnaren föreställa sig en scen och miljö med mycket 

människor i omlopp vid en väg. På så sätt används ljuden som diegetiska, för att väcka bilder 

och försätta lyssnaren i en miljö och stämning, även om de endast är fragment ännu. I övrigt 

under scenen hörs ljuden kontinuerligt utifrån olika positioner till mikrofonen. Detta för att 

skapa en kuliss av en levande miljö i bakgrunden under tiden som dialogen utspelas mellan 

drängen och Henning i förgrunden.  

Det illustrerar radions affordans och hur ljuden, som Huwiler påpekar, på olika sätt är 

positionerade i förhållande till mikrofonen och skapar narrativ mening, en bild av staden. Det 

kan också relateras till Granbacka som menar att auditiva hjälpmedel används för att skapa 

rummet framför att lyssnaren ska föreställa sig det. Huruvida rummet presenteras är också 

beroende av dess betydelse för berättelsen, vilket staden i den här berättelsen är.45   

Vidare som det antyddes i tidigare avsnitt, är dramats inledning ekonomiserad i hög grad. 

Berättaravsnittet i dramat (00:43 – 01:56) ger en historiks kontext och miljöskildring:  

 

Sensommarkväll i ångans år 1860. Under sommaren som gått hade staden erövrats av de många nya 

små ångsluparna. Och snart väntade den stora revolutionen. När isens välde skulle brytas för alltid 

och den långa vinterisoleringens tid vara slut. Järnvägen höll på att byggas. Man sprängde i 

Nybodatunneln och lade ut bank i Årstaviken. Pojken som under en vecka varit på vandring mot 

staden tyckte att han kom just i det rätta ögonblicket, som sida vid sida med den nya tiden. Där låg 

staden väntande på honom. Kvällssolen slickade tak och torn glänsande blanka slängde glitter i 

vattenflikarna som smög in genom gyttret av hus. Grå berg reste kala klippor över trädgårdarna och 

tobaksfältens frodiga grönska. Men in till staden ledde bara en hal och smutsig flottbro. Eftersom 

vattenståndet var lågt, hade bron sjunkit, fått brant stupande tillfarter. Vid stadssidan var det så brant 

och halt att en vedkärra fastnade. 

 

Detta första berättaravsnitt i dramat har slagit ihop ett kort stycke från det första kapitlet ”Mina 

drömmars stad” med det första stycket i nästföljande kapitel ”Bron till verkligheten”.  

Kapitlet som inleder romanen illustrerar väl Fogelströms prosalyriska stil som skildrar 

staden, miljöer och stämningar. Liknande partier är återkommande genom romanen, men 

berättaravsnittet ovan exemplifierar hur dessa har, som sagt, ekonomiserats i transformeringen 

av berättelsen.  

 
45 Huwiler 2010, s. 99–103 & Granbacka 2016, s.27–28.  
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Kapitlet ”Mina drömmars stad” iscensätter staden, dess begynnelse och skildrar dess 

mörker: ”De som skyddades av murens styrka kunde dödas av dess stenkyla” men också stadens 

dragningskraft: ”Människorna som föddes i staden var färre än de som dog där” (Fogelström 

2009, s. 9). Vidare följer ett avsnitt där, som nämnts, ett kort stycke är medtaget i 

dramatiseringen. Läsaren blir introducerad för pojken som drömmer om staden och staden som 

väntar på pojken. Följande stycke från romanen är inte medtaget i dramat:  

 

Stad serverad på silverbricka, framsträckt som gåva. Som om platsen med gröna koppartak, kyrkorna 

med svarta spiror, hamnarnas fartyg och bergens träkåkar – som om allt var leksaker. Redo att gripas 

av ivriga händer, lockande nära, lättillgängligt. Grå rökpelare steg från mälarsträndernas industrier, 

vittnade om möjligheterna.  

Staden väntade. På den femtonårige pojken som ännu inte sett något av dess härlighet – och på alla 

som sökte sig till den. Den fanns i deras drömmar och bjöd på alla möjligheter. Men en ung pojke 

varken kunde eller ville se att de flesta var mörka, att glädjens och livets möjligheter var mycket 

färre än sorgens och dödens. Pojken drömde. Staden väntade (s. 9–10). 

 

Fogelström målar upp en romantisk bild av staden och levandegör den genom 

metaforerna och besjälningen. Det finns en naivitet i beskrivningen av staden som går i linje 

med den femtonårige pojkens drömmar om staden och det nya livet. Här byggs också en 

förväntan upp, vi vill lära känna pojken och vi vill komma närmre staden. En motsättning 

mellan det ljusa hoppet och mörkret i staden förekommer, hur kommer den ta emot pojken?  

Dessa prosalyriska avsnitt i romanen bidrar just till att levandegöra staden och skapar 

atmosfären av den. Avsnitten står på ett sätt utanför handlingen, som att staden är kulissen till 

människornas liv. I romanen ges utrymme till dessa delar, så frågan är varför stora delar av det 

prosalyriska är nedskuret i dramat, speciellt i avseendet att Fogelström själv bearbetat 

berättelsen i transformeringen.  

Till detta kan det finnas flera förklaringar och en av dem kan kopplas till Olssons 

redogörelse om hur dramats form och lyrikens står i motsättning till varandra då dramat driver 

handlingen men lyriken står utanför. Det går tillika i linje med Hallingberg som anser att lyriken 

och naturskildringen inte platsar i radiodramat. Fogelström har således anpassat sig efter 

formens affordans. Ytterligare en förklaring kan ligga i radiodramats behov av att ekonomisera 

stoff i transformeringen. 46  

 
46 Olsson 2019, s.37–47 & Hallingberg 1967, s. 159.  
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I undervisningen finns här en möjlighet att behandla de olika mediernas affordans och 

hur dessa genom olika teckenvärldar, med hjälp av de resurser som erbjuds, förmedlar mening. 

Radiodramat erbjuder bilder genom det auditiva och romanen genom stilfigurer i lyriken. 

Genom en ljud- och diktanalys i inledningen av berättelsen finns i undervisningen här en 

möjlighet att komma åt det specifika hos medierna, resurser som erbjuds ringas in. Detta avser 

således Magnussons första designlager i fråga om meningsskapande.47  

Ljudbilderna skapar ett mer direkt intryck. Hjul på en väg och sorlet av människor ger en 

relativt kal, men levande miljöbild av en stad. Det berättar inget om den specifika staden och 

hur den ser ut. Ljuden hjälper lyssnaren att förstå snabbare, med tydliga indikationer och enkla 

medel. Vi alla kan relatera till ljuden av hjul och sorlet av människor. Hovklapper är 

väletablerad referens som påvisar att en berättelse utspelar sig för ”länge sedan”. Det är bekant 

på samma sätt som att vi vet hur pistolskott låter utan att vi upplevt det i verkligheten. Vi har 

hört och sett det på film många gånger. 

Den lyriska målande bilden däremot, ger läsaren tydliga bilder och med dem infinner sig 

en stämning och känsla som ger ett lager till berättelsen. En känsla som förmodligen många 

femtonåringar relaterar till.   

5.4 Karaktärer och handlingslinjer 

Bland det mest framträdande i transformeringen av berättelsen är hur tiden skildras i de olika 

medierna och hur radiodramat ekonomiserats. Som ett resultat har karaktärer och 

handlingslinjer reducerats i adaptionen. De karaktärer som framträder tydligast i dramats första 

avsnitt är Henning, Olle och Maja (dalfolket), Tummen, Annika, Storsäcken och även Lotten 

till viss del. Vidare följer en jämförelse mellan medierna angående hur några av karaktärerna 

framställs.  

Till en början vad gäller Hennings karaktär, ges bilden av honom i romanen som liten, 

med för stora stövlar och magert ansikte. ”Han var arbetsvillig och arbetsduglig, även om han 

ju visste att han inte hörde till de storvuxna och starka” (Fogelström 2009, s. 12–13). Han är 

snäll och försiktig till sättet vilket också framgår i transformeringen, både i berättarpassager där 

hans inre känsloliv kommer fram samt i hur han framställs, hans röst och i kontrast till andra 

karaktärer.  

I relation till Majas röst, som är enerverande och barnslig, framstår Hennings som lugn 

och mogen, likt en storebror som pratar med sin lillasyster (Scen 3).  

 
47 Magnusson 2914, s. 54.  
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Detta exemplifierar hur rösternas ljudkvalité förmedlar mening och blir 

karaktäriserande utöver det som sägs.48 Lyssnaren behöver förstå genom rösten, vad som kan 

vara svårt att återge från romanen, tillexempel hur Maja äter som ett barn: ”de eviga 

karamellerna, det förnöjsamma mumsandet på munken” (Fogelström 2009, s.20).  

Tummen är också en viktig karaktär i berättelsen. Han är rättfram i sitt sätt och använder 

sig av ”stockekarnas språk”; ”Då måste du känsla den här häcken”, vilket betyder att han måste 

lära känna staden. Detta framkommer både i romanen och i radiodramat (Fogelström 2009, s.31 

& scen 4).  

 I romanen beskrivs Tummen vidare som: ”En senig, mörk grabb med lustigt skarp näsa, 

med stadens snabbhet i rörelser och minspel” (Fogelström 2009, s.31). I dramat behöver det 

självsäkra hos Tummen framträda utan beskrivningarna som ges i romanen vilket genom rösten 

fungerar, den är klar och självsäker.  Stockholmsslangen är densamma i romanen, men i dramat 

framkommer den som ett tydligare karaktärsdrag. I kontrast till Tummens, självsäkra och klara 

stämma, ställs återigen Henning som lugn och mer tillbakadragen då han är mer trevande i sitt 

sätt att prata, hans ljudnivå är lägre och han använder sig av pauser och upprepningar av ord. 

Tummen pratar snabbare och mer direkt.  

Ytterligare en karaktär i berättelsen, är Storsäcken, Hennings hyresvärd. På följande sätt 

beskrivs han i romanen:  

 

Mannen som hyrde lägenheten var kolbärare. Stor och svart steg han emot dem, handen som 

tryckte Hennings var svartfårad och skrovlig. Kolbäraren kallades för storsäcken och var sitt 

arbetslags stolthet, mannen som kunde bära en tvåhundrakilossäck från pråmen till vågen och 

oberörd stå där medan man och säck vägdes (Fogelström 2009, s. 48).   

  

Storsäckens röst är i dramat stor och bullrig, vilket återigen illustrerar karaktärsdragen i 

rösten och hur den blir betydelsebärande. Samtalet om uthyrningen hålls i huvudsak mellan 

Tummen och Storsäcken. Hennings tystnad bidrar till gestaltningen av honom, liksom 

Storsäckens replik: ”han ser inte ut att kräva så mycket utrymme heller” (scen 6). Denna stora 

arbetarman med skrovliga händer ställs mot den unge och oerfarna Henning.  

Karaktärsbeskrivningarna exemplifierar mediernas olika affordans. I romanen finns 

utrymme för beskrivande partier av hur en person ser ut, rör sig och pratar. I radiodramat är 

endast rösten tillgänglig, vilken då måste förpacka och gestalta dessa olika karaktärsdrag, som 

 
48 Midorf 2017, s. 169. 
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Midorf också visar i sin undersökning.49 En uppfattning kan vara att karaktärerna av den 

anledningen blir plattare, men genom rösterna och replikerna framhävs de yttre karaktärsdragen 

i dramat. Hennings tystnader visar hans blyghet och hur uteblivet ljud också gestaltar 

karaktärer, vilket Hallingberg påvisar.50  

Vidare eftersom rösterna är det bärande attributet för karaktärerna i ett radiodrama, kan 

vi anta att dessa är noga utvalda. Skådespelarna var för tiden stora namn och för radiopubliken 

har det sannolikt bidragit till en förförståelse i föreställningen av karaktärerna. Där finns således 

ett glapp idag för gymnasieungdomar som inte har någon relation till rösterna, för dem är 

rösterna neutrala. Hade karaktärerna spelats av några av dagens väletablerade skådespelare kan 

ett antagande vara att avståndet till karaktärerna och berättelsen vore kortare. Detta anknyter 

också till Magnussons designlager som berör meningsskapandet i förhållande till situationen 

och kontexten, det vill säga sociala och kulturella aspekter som således har betydelse för 

förståelsen av berättelsen.51  

I övrigt är det i radiodramat ett större fokus på Henning vilken också är den enda 

karaktär vars inre vi får tillgång till genom berättarrösten. I romanen ges mer plats till bifigurer 

och deras perspektiv. Scen 10 som motsvarar kapitlet Gärningarnas lön i romanen, kan väl 

illustrera skillnaden: 

Henning har hunnit bo i staden i ett och ett halvt år och delar rum med bland andra 

Annika, Storsäckens dotter. Annika jobbar hårt och anstränger sig för att bli fri från fattigdomen 

och för att till sitt yttre se hel och ren ut. Hon har ett par underbyxor med spetsar på, vilka 

Storsäcken får syn på och blir förargad då han anser att hon gör sig märkvärdig med så fina 

plagg. Han ställer till en scen och slår Annika vilket inte undgår någon i det trånga utrymme 

där inneboende och familj delar bostad. I avsnittet får läsaren tillgång till Storsäcken, hans 

hustru, Annika och Hennings perspektiv. Även de inneboende: De hör grälet: ”Annikas litet 

gälla röst. Storsäckens låga, liksom tunga ton […] de hukade, kände slagen” (Fogelström 2009, 

s. 59). Det är en grupp människor som är tysta och känner rädsla, vilket är svårt att illustrera 

auditivt i ett radiodrama; hur Klara håller om Matilda eller hur färgaren oroligt vrider på sig 

(Fogelström 2009, s. 59).  

Till en början i radiodramat återges händelserna ur Annikas perspektiv, rösterna och 

slagen är nära mikrofonen. Sedan skiftar perspektivet till Hennings då slagen och skriken är 

 
49 Midorf 2017, s. 167.  

50 Hallingberg 1967, s. 198.  

51 Magnusson 2014, s. 54.  
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avlägsna, som genom en dörr och hans andhämtning är nära mikrofonen. Detta exemplifierar 

hur toningstekniken används och förflyttar fokus samt hur rummet gestaltas.52  

Den återgivna scenen är också ett tydligt exempel för hur man i dramat skalat bort 

karaktärer för att kunna hålla särskilja olika röster.  

I romanen får vi en inblick i olika karaktärers inre, utöver Hennings, vilket bidrar till en 

större förståelse till varför karaktärer handlar som de gör. Av den anledningen kan karaktärer 

framstå som något plattare i dramat.  

I undervisningen kan elever göra karaktärsbeskrivningar utifrån dramat respektive 

romanen, för att urskilja hur olika medel och resurser inom teckenvärldarna används för att 

skapa narrativ mening.53 Detta genom att fokusera till en karaktär eller en scen med flera 

karaktärer.  

Det är vidare vanligt förekommande i radiodramat att repliker klipper ihop tiden och blir 

handlingsbärande. Detta kan den avslutande repliken av drängen, som Henning hjälpt med 

vedkärran över bron, i första scenen illustrera:  

 

Det finns inte så gott om logar i stan inte. Men jag vet ett ställe. En höskulle ovan för stallet i ett 

bondkvarter. Jag känner krogsköksan där, jag. Kan väl hända att hon har en slurk soppa över också. 

Ja, hopp opp du! Jahopp ja (till hästen)! Det är bra att du är tidig. Det blir nog fullt i höet innan 

natten, lajdar och boddrängar och…Titta, dalfolk! Dom brukar komma till stan på vårarna annars, 

inte såhära till hösten. 

 

I romanen förekommer inte dialogen, endast kommentaren: ”körsvennen nickade bifall 

när pojken klättrade upp och placerade sig bredvid honom på veden” (Fogelström 2009, s. 

13). Vidare följer i romanen en miljöskildring när Henning möter staden och blir visad 

nattlogi av drängen. Dalfolket som Drängen nämner, möter Henning först några dagar 

senare i romanen, efter idogt arbetssökande som således utesluts ur dramat. Repliken har 

komprimerat tiden samt förberett oss på var nästa scen kommer att utspelas och vilka 

Henning kommer att möta. Ett tydligt exempel på dialogens betydelse i radiodramat, som 

Hallingberg betonar.54 

Vanligt förekommande i transformeringen är ytterligare att händelser som i romanen 

utspelar sig under en årstid, ofta ett kapitel, blir i dramat ihopklippt till en scen eller ett 

 
52 Hallingberg 1967, s. 206 & 222. 

53 Magnusson 2014, s. 54.  

54 Hallingberg 1967, s.187–188.  
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berättaravsnitt. Konsekvensen blir, som sagt, att bifigurer och handlingslinjer klipps bort. 

Här finns flera exempel då det förekommer frekvent genom radiodramat. Kapitlet ”I 

mörkret” som utspelar sig under Hennings första höst och vinter i staden, uteblir i stort sett 

helt från radiodramat. Det kretsar kring hans ängslan inför Maja, som han lovat att gifta sig 

med för att vara snäll, samt umgänget med dalfolket. I kapitlet beskrivs också Kerstin, Olles 

flickvän som ”medelpunkten i det lilla sällskapet”, en karaktär som uteblir i radiodramat 

(Fogelström 2009, s. 27). Henning blir förtjust i Kerstin som ställs i kontrast mot den 

barnsliga Maja. I mindre skala är konflikten med Maja med i dramats scen 3.  

Att bifigurer klipps bort är ett kännetecken för radiodramats form som inte kan 

hantera för många röster. Också på grund av att dramats längd är begränsat i förhållande 

till romanen.55 Stadserien vilken, som sagt, finns i åtta avsnitt, kräver mycket av sin 

radiopublik. Det är en lång berättelse med åtskilliga karaktärer och handlingslinjer att hålla 

ordning på. Det nästintill förutsätter radiopublik som är bekant med berättelsen. 

Radiodramat behöver uppehålla radiopublikens intresse. Midorf hävdar att en invecklad 

intrig är möjlig i radiodramat, men en konsekvens för ett längre drama blir då att bifigurer 

måste strykas.56  

En ytterligare grov ekonomisering förekommer i dramats scen 11, vilken motsvarar 

kapitlet Sumprunkaresommar. Kapitlet, som i romanen utspelas under en sommar, är i dramat 

komprimerat till en natt och ett arbetstillfälle.  

Där utesluts ytterligare bifigurer bland andra Kalle Puckel, en äldre kollega inom 

sumprunkareskråt, och Matilda som kommer att bli Tummens flickvän. Hon är förvisso 

närvarande i radiodramat, men har ingen tydlig röst som lyssnaren kan känna igen. Detta 

förmodligen också på grund av radions affordans och begränsningen i att inte ha för många 

röster.57  

I både dramat och romanen hamnar Hennings händer i blickfånget vid ett par tillfällen 

och därigenom skildras tiden samt hur arbetet och staden format honom. Från den sextonårige 

taniga pojken med för stora stövlar till arbetaren med garvade och härdade händer.  

Första gången händerna nämns är, som sagt i scen 6, i kontrast mot Storsäckens stora 

skrovliga arbetarhänder. Vidare i scen åtta med Annika: ”Din hand är så fin. Du borde inte 

 
55Hallingberg 1967, s. 187–188.  

56 Midrof 2017, s. 168.  

57 Midorf 2017, s. 168.  



25 

 

arbeta och förstöra dom”. I nästa scen nämns de igen när Henning sliter på arbetet och händerna 

blöder. En äldre kollega tröstar med kommentaren: ”Det blir bättre när du blir van, man garvas”.    

Händerna nämns återigen i scen 10 när Henning och Annika samtalar och hon ser att 

händerna är förstörda. Henning använder sig av kollegans ord: ”Man garvas, säger dom som 

vet”. Dessa händelser skildras i kapitlet ”Sommar i din hand”. 

Händerna återkommer en sista gång i avsnittet, i scen 26, när Henning visar Lotten deras 

nya bostad. Lotten säger att hon tycker om Hennings hand och han svarar: ”Nej…den är så 

trasig och skrovlig. Och du är så len”. I romanen berörs samma avsnitt på följande vis: ”Hans 

spruckna trasiga fingrar frasade mot hennes blus, fick inget tag om de förargligt små knapparna. 

Hon log, tog undan hans händer och smekte dem, knäppte själv upp blusen” (Fogelström 2009, 

s.123).  

När Henning kommer som ung pojke till staden drömmer han om ett nytt liv och ljusare 

tillvaro men händerna som garvas, likt skinn i garverierna, symboliserar hur arbetet och staden 

förgör honom. Henning uppfyller inte drömmen, han är en mutter i ett maskineri. Därigenom 

symboliserar händerna inte bara den enskilda personens klassresa, utan hela samhällets och 

stadens. Fogelströms karaktärer i stadserien genomgår en klassresa som många svenskar gjorde 

och sviten avslutas med en ättling till Henning, en ny ung Henning som har journalistdrömmar 

och kan studera, inte förgöra händerna. Hennings dröm uppfylls genom hans barnbarnsbarn. 

Händerna har varit och är en klassmarkör, ett slitigt arbete ger slitna händer men idag handlar 

det om andra yrken, som städerskans söndertvättade händer. Henning formade och blev formad 

av staden.  

6.1 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka berättelsens transformering i radiodramat samt hur 

detta kan användas i undervisningen. Utifrån frågeställningarna som drivit undersökningen har 

uppsatsen visat hur radiodramat skiljer sig från romanen på flera punkter.  

För det första vad gäller berättarröstens funktion och förhållande till dramat kan det 

konstateras att den är av stor vikt. Berättarrösten är bärande för förståelsen av berättelsens 

kontext, då den driver handlingen. Berättarrösten fyller också en viktig funktion i dramats 

ekonomisering som i olika avsnitt gör sammandrag av kapitel och återger skeenden i berättelsen 

som inte får utrymme i dramatiseringen. Vidare förmedlas också Hennings inre genom 

berättarrösten.  
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Skiftena mellan berättarrösten och dramat används genom toningstekniken som ett 

medel för att påannonsera scenerna och tydliggöra skillnaderna mellan den extradiegetiska 

berättaren och scenerna i vilka bakgrundsljuden är diegetiska. I romanen är berättarröstens 

närvaro mer invävd i berättelsen och skiftar mellan intern och extern fokalisering, vilket påvisar 

romanens affordans. I dramat är intern fokalisering inte möjlig i scenerna som utspelas, 

lyssnaren blir istället visade händelserna som således återges ur ett utifrånperspektiv.  

Vad gäller staden i dramat, framkommer en påtaglig skillnad i transformeringen. Det är 

genom berättarröstens beskrivande partier och genom auditiva medel som staden gestaltas, där 

dessa ljud då är diegetiska. Rummet och staden gestaltas genom ljuden och med mikrofonen 

och toningstekniken skapas avstånd till olika positioner av ljud vilket ger radiopubliken en 

känsla av rymd och illusionen av en levande miljö. Ljudbilden används som en kuliss till 

scenerna som utspelas. 

De prosalyriska delarna har i adaptionen blivit grovt reducerade. Förklaringen kan 

härledas till lyrikens och dramats olika former; lyriken som förmedlar ett lager av stämning och 

atmosfär motsätter sig dramats, mer direkta form, som ligger nära handlingen. Vidare kan det 

också bero på dramats behov av att ekonomisera stoff.  

Avseende karaktärer och handlingslinjer framkom även här skillnader. Angående 

gestaltningen av karaktärerna har rösten stor betydelse i radiodramat då den i stort sett är det 

enda medel som kan skildra karaktärsdrag. Rösternas kontraster till varandra framhävde yttre 

karaktärsdrag genom olika tonlägen, tempo eller dialekter. Även här blev radions affordans 

tydligt, hur rösten bär på narrativitet utöver vad som sägs.  

Bifigurers perspektiv har i dramat uteblivit, det är således ett större fokus på Henning, 

vars inre även skildrades i berättarpassager. Orsaker till att bifigurer uteslutits i 

transformeringen beror med stor sannolikhet på utrymmet av röster i radiodramat som måste 

begränsas. Vidare kan det också bero på att dramat behöver ekonomiseras, av samma orsak. 

Radiodramat behöver till viss mån förenklas för att hålla kvar radiopubliken. Av den 

anledningen har också handlingslinjer uteslutits i transformeringen vilket skapar effekten att 

tiden i radiodramat går snabbare samt att Henning får ett större fokus generellt. 

Utifrån Magnussons multimodala teori och hennes designteoretiska ingång som 

omfattar meningsskapandets nivåer, kan undersökningens resultat ses utifrån hur det auditiva 

förmedlar mening samt jämföras med en läsning av romanen. Genom att arbeta med båda 

texterna kan elevers förståelse öka för hur de olika formerna förmedlar mening.  
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En loggbok kan fylla funktionen som avser de kognitiva processer som sker vid lärandet 

där reflektionen av det egna lärandet är centralt. I den har elever möjlighet att synliggöra sina 

reflektioner samt använda den som diskussionsunderlag. Genomgående i undersökningen har 

didaktiska implikationer lyfts med förslag på avsnitt som kan behandlas i klassrummet. De kan 

fungera som underlag och frågeställningar till en loggbok.  

Vidare kopplat till undervisningens situation och kontext, liksom sociala och 

psykologiska aspekter är det svårt att på en allmän och teoretisk nivå kommentera dessa. Det är 

givetvis viktiga aspekter som påverkar meningsskapandet och utformar undervisningen.   

Situation och kontext är till viss del kopplat till sociokulturella aspekter vilket innefattar 

förförståelse som också är viktigt för ytterligare meningsskapande processer och i arbetet med 

berättelsen. Detta kan kopplas till elevers relation till Stockholm samt hur bekanta de är med 

historien. Ytterligare också deras referenser till skådespelarna.  

Denna uppsats har visat att radiodramat och romanen erbjuder ökad förståelse för olika 

former av berättande samt socialhistorisk förståelse, varför det svenska samhället ser ut som 

det gör. Det avser meningsskapande ur ett bredare och kontextuellt perspektiv som också bidrar 

till delaktighet i samhället, en demokratifråga.  
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Bilaga 1 

Kapitlet ”Bron till verkligheten”. 

(00:26-00:45) Dramat inleds med avlägsna röster och ljud av hästhovar, någon ropar:  

”O hej ohå, när ska han komma när o när ska han ohej”…Sorl av röster i bakgrunden häst och 

vagn mot en grusväg.  

Detta tystnar samtidigt som Fogelström inleder berättelsen (00:43 – 0:56):  

”Sensommarkväll i ångans år 1860. Under sommaren som gått hade staden erövrats av de 

många nya små ångsluparna. Och snart väntade den stora revolutionen. När isens välde skulle 

brytas för alltid och den långa vinterisoleringens tid vara slut. Järnvägen höll på att byggas. 

Man sprängde i Nybodatunneln och lade ut bank i Årstaviken. Pojken som under en vecka varit 

på vandring mot staden tyckte att han kom just i det rätta ögonblicket, som sida vid sida med 

den nya tiden. Där låg staden väntande på honom. Kvällssolen slickade tak och torn glänsande 

blanka slängde glitter i vattenflikarna som smög in genom gyttret av hus. Grå berg reste kala 

klippor över trädgårdarna och tobaksfältens frodiga grönska. Men in till staden ledde bara en 

hal och smutsig flottbro. Eftersom vattenståndet var lågt, hade bron sjunkit, fått brant stupande 

tillfarter. Vid stadssidan var det så brant och halt att en vedkärra fastnade”.  

 

Scen 1 (02.05 – 03:45, ”Bron till verkligheten”) 

Ljud av kärra, hästhovar, vagn och piska.  

Manlig röst (Dräng): ”Nå, på då! Framåt, ja! Förbannade krake, hon klarar det inte. Ptroo! Så 

ja, så, så, så. Vi Försöker igen”.  

En ljusare manlig röst (Henning): ”Jag kanske ska skjuta på under några trän och om vi sen 

skjuter på båda två så…” 

Drängen: ”Va? Ja vi kan ju försöka. Jaa om hon bara kommer ett steg till så, så får hon fast 

mark under framhovarna”.  

Henning: ”Ja det var nära nyss. Hemma vid kvarn fick vi ofta palla under sista biten. Trä´t blir 

så halt när det har regnat”.  

Drängen: ”Ja, då suger vi i då! Ja, ohej då, ohej! Det gick, det gick. Såsåså, gumman lilla. Nu 

var du duktig (ljud av klapp mot häst)! Jaha du, tack för hjälpen pojke! Ska du inåt stan?”  

Henning: ”Ja…” 

Drängen: ”Vart då?” 

Henning: ”vet inte...Om det finns någon loge att ligga på så…” 
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Drängen: ”Det finns inte så gott om logar i stan inte. Men jag vet ett ställe. En höskulle ovan 

för stallet i ett bondkvarter. Jag känner krogsköksan där, jag. Kan väl hända att hon har en slurk 

soppa över också. Ja, hopp opp du! (Häst som gnäggar, en bit från mikrofonen) Jahopp ja (till 

hästen)! Det är bra att du är tidig. Det blir nog fullt i höet innan natten, lajdar och boddrängar 

och…Titta, dalfolk. Dom brukar komma till stan på vårarna annars, inte såhära till hösten…”.  

Scen 3 (07:31- 11:04, ”Nära vildmarken”).   

Henning följer med Maja på stan för att köpa karameller. Maja berättar att hon inte vill följa 

med Olle och Kerstin hem till Dalarna och ber Henning om att få stanna i stan med honom. 

Henning är snäll och säger ja, men att han inte kan gifta sig då han bara är sexton. Maja pussar 

Henning men de blir påkomna av Olle som behöver berätta hur det ligger till med Maja, att hon 

inte riktigt är som alla andra, utan mer som ett barn i en kvinnas kropp. Olle ber Henning om 

hjälp att se efter henne.  

 

Scen 4 (11:57 -12:59, ”stockekaren”).  

Henning möter Tummen för första gången och undrar var han ska lämna ett färgprov. Tummen 

blir nyfiken på Henning och bestämmer sig för att han ska visa stan för honom. De bestämmer 

sig för att träffas till kvällen.  

 

Scen 6 (16:22- 17:20,”avsked och intåg”). 

Tummen och Henning gör upp med Storsäcken om rummet Henning ska hyra. Samtalet förs 

mellan Tummen och Storsäcken som berättar om vilka mer som bor i rummet och var Hennings 

plats är.  

 

Scen 8 (21:22-23:54, ”Sommar i din hand”). 

Annika och Henning vaknar på rummet och väljer att spendera förmiddagen tillsammans. 

Henning kommenterar den vackra miljön och Annika hatar sin fattigdom och pratar om att hon 

vill fly. Hon pratar om fattiga och rika, att skillnaden alltid kommer finnas. Revolutionen som 

tummen pratar om. Dum dröm enligt Annika. Finns det inget hopp undrar Henning? Inte för de 

flesta menar Annika, kanske för några få. Flickor kan ha möjlighet, en del kan få gifta sig med 

finare herrar eller åtminstone bli älskarinnor. Henning undrar om det är rätt. Annika 

kommenterar Hennings fina händer, att han inte borde förstöra dem.  

 

Scen 9 (23:55-25:18, Tunga, långa vardagar”).  
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Henning är på arbetet som är slitigt. Hans händer blöder och en äldre kollega säger att Henning 

kommer vänja sig, att man garvas.  

 

 

Scen 10 (26:37–29:35, ”Gärningarnas lön”). 

Annika: Nämen mor, står mor här?  

Annikas mor: Schh, var försiktig! Far är ond! 

Annika: (Fnysning) Vad bråkar han om nu då? Är han full igen?  

Annikas mor: Tyst, tyst! Han fick syn på dom där konstiga kalsongerna med spetsar på som du 

köpt. Dom hängde ju kvar på sträcket!  

Annika: Han rörde dom väl inte? Med sina smutsiga fingrar! 

Annikas mor: Han sa att jag skulle bränna upp dem. Att hans dotter inte ska vara klädd som en 

hora! 

Annika: Alla fina människor har såna plagg! Vad är det för fel att han några värmande 

underkläder?  

Annikas mor: Ingen av oss, ingen arbetare har såna där! Han menar att det bara var dåliga 

flickor som… 

Annika: Nej han har druckit det är alltihop! Att han vågar röra mina kläder med sina svarta 

labbar. Kläderna som jag slitit så för att kunna köpa! (Annika är upprörd, andas häftigt) 

Annikas mor: Annika var försiktig, han är på dåligt humör! Säg ingenting! 

Annika: Ska jag inte säga något när han…Jag ska tala med honom jag! 

Ljud av steg och en dörr som stängs.  

Viskande röst (Klara): Matilda hörde du? Det var Annika som kom, hennes far är visst arg. Tror 

du att han är full? Han är helgalen! Nu blir det nog ett liv!  

Matilda: Jaa! 

Annikas far: Ja nu passar det att komma va? Och slå i dörrn, förnämt ska det vara! Man duger 

väl inte längre. Bara en fattig kolbärare! Nej då ska grevinnan få höra vem som bestämmer här 

i huset!  

Annika: Far har tagit mina kläder!  

Annikas far: Ja de där horkalsongerna har jag sagt åt mor din att bränna upp! Nog hittar karlarna 

till musen ändå utan att du hänger lockbeten om bena.  

Annika: Rör mig inte med dina svarta labbar!  

Annikas far: Jaså låter det så nu! NÄ nu jävlar (ljud av ett slag) 
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Annika: AJ!  

Skrik och slag 

Skiftar till Hennings perspektiv (Ljuden avlägsnas) och man hör hans andhämtning och 

möjligen gråt. 

Annika: Nej förlåt, snälla! Och slagen fortsätter, fortfarande på håll.  

Tystnad och Henning som gråter. Får sällskap av Annika som snyftar.  

Annika: Jag härdar inte ut längre! Jag ska ge mig iväg.  

Henning: Han var full, han…Han brukar ju vara snäll emot dig.  

Annika: Jag förlåter honom aldrig. Se, se så jag ser ut! 

Henning: (Flämtar) åh! Stackars, stackars dig! 

Annika: Åh…Om, om du hade pengar? Om vi kunde ge oss av tillsammans!  

Henning: Hm, i en fnysning, om! 

Annika: Ja men en dag försvinner jag, därför jag inte härdar ut med det här längre! Därför jag 

inte tänker låta honom slå ihjäl mig. Och då kommer jag aldrig tillbaka.  

Henning: Hur tänker du klara dig? 

Haha jaa, jag kan nog klara mig. Jag ska sälja mig dyrt…Men vad tänker du göra? Jag har ju 

fått komma in i tegelbärarlaget, ja det är ett bra arbete om man orkar med.  

Annika: Ha, tegelbärare! Dom dör unga det vet du väl? Ja det är tegeldammet. Och dina händer. 

Dom är ju alldeles förstörda. 

Henning: Man garvas, säger dom som vet.  

Annika: Jotack, farsgubben försökte garva rygghuden på mig. Jag tänker inte låta dom fördärva 

mig längre. En morgon när jag vaknar så är jag borta och sen kommer jag aldrig hit mer.  

 

Scen 11 (30: 54 – 33: 51, sumprunkaresommar). 

Henning, Tummen blir visade arbetet som sumprunkare. Kikus avlägsnar sig och Tummen och 

Henning samtalar om bland annat om att Henning har fått billigare hyra och  det hur det går för 

Annika. 

 

Berättarpassage (33:52–35:42, ”Löftet” och ”Portar mot Öster”).  

”Ett löfte gavs. Samhället skulle förändras, de gamla stånden skulle avskaffas. 

Representationsreformen genomföras. Många jublade. August Blanche talade om att det ädla 

och ofördärvade folket segrat denna dag. Men bittra motståndare gömde sig undan ropen och 

glädjen, muttrade att pack och vetvillingarna nu skulle gripa makten och landet sjunka ner i 
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demokratins djupaste gyttja. Under de närmaste åren skulle väl många undra varför de hurrat 

så, kanske man bara bytt ut bördens och titlarnas välde mot ett hårdare, penningen.  

             Några år gick. Henning och Tummen arbetade kvar i hamnen men inte längre som 

sumprunkare utan som stuveriarbetare, sumprunkarnas lilla skrå var i utdöende. Magasinhus, 

krogar och småindustrier stod tryckta mot det brant stupande berget ovanför stadsgårdens hamn. 

Burar med svin och höns staplades mellan kaffebalar, skinnbuntar och silltunnor. Högar av 

hästspillning hopades utanför det offentliga avträdet. Varje natt fylldes stadens orenlighet i 

latrinpråmarna. Vid bryggor och trädkajer låg skutorna tätt. Och stuvare och sjömän trängdes 

med roddarmadamer och tvätterskor. Under vintern hade allt arbete legat nere. Hamnarbeterana 

gått arbetslösa. Deras familjer halvsvultna. Men så en dag kom en båt och den fulaste gamla 

skorven var en vacker syn, bara den kom först. Någon vecka senare kryllade hamnen av liv. 

Man hann knappast med. Stuvaren själv, den mäktiga Konrad Lundström, kom ned för att 

pressa upp takten.” 

 

Scen 26 (1:08:24 – 1:09:39, ”Det blå berget”) 

Henning och Tummen överraskar Lotten och Matilda med deras gemensamma bostad. De äter 

picknick och har det trevligt. Sedan går Henning och Lotten till deras rum.  

Lotten: Du, det är vårt rum.  

Henning: Du, får jag?     

Lotten: Ja, du får knäppa upp min blus. Jag tycker om din hand.  

Henning: Äh den är så trasig och skrovlig och du är så len, så fin… 

 

 

 

 

 

 

 


