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1. Inledning 

Hörspelet är ett tämligen förbisett medium inom den litteraturvetenskapliga forskningen. 

Sedan 1950 har endast två längre avhandlingar publicerats på ämnet: Gunnar Hallingbergs 

Radiodramat – Svensk hörspelsdiktning – bakgrund, utveckling och formvärld, från 1967 och 

Solveig Lundgrens Dikten i etern – Radion och skönlitteraturen 1925-1955, från 1994. Detta 

innebär att undersökningar på ämnet har goda förutsättningar för att öka vår förståelse för 

hörspelets natur och förutsättningar.  

       Anledningen till att jag har valt ett tematiskt fokus på hur rummet gestaltas, är att rummet 

inte är något som vi vanligtvis tänker på när vi lyssnar till radiodramatik. Detta är naturligt, då 

rummet är betydligt mindre påtagligt i ett hörspel än på till exempel en teaterscen eller i 

epikens målande beskrivningar. Detta innebär att rummet som tema kan tyckas vara mindre 

fruktbart vid en undersökning av hörspel. Men det faktum att det finns hörspel som adapterats 

från dessa båda genrer – epik och scendramatik – där rumsgestaltningen tar stor plats, innebär 

att det finns fog för att studera vad som händer med rumsgestaltningarna när ett verk 

adapteras från ett medium där de fyller en stor funktion, till ett medium där de i viss mån är 

förbisedda.  Jag har därför valt att jämföra rumsgestaltningen i tre hörspel där ett är adapterat 

från epiken, ett är adapterat från scenkonsten och ett är skrivet för att sättas upp i radio. 

Därmed fokuserar undersökningen på hur gestaltningen av rummet i respektive hörspel beror 

på hörspelets bakgrund. Vidare kommer även hörspelens tidsliga aspekt att vara av vikt för 

undersökningen enligt antagandet att en specifik tid ofta också förutsätter ett specifikt rum. 

Tolvslaget nattetid förutsätter till exempel – under de flesta årstider – att det är mörkt 

utomhus, precis som en handling som utspelar sig på 1980-talet måste utspelas i ett 

annorlunda rum än den handling som utspelas 2016.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur rummet gestaltas i tre olika hörspel som alla 

representerar en typ av hörspel, det vill säga: ett hörspel som adapterats från scenkonsten, ett 

hörspel som adapterats från epiken och ett hörspel som skrivits för att sättas upp i radio – för 

att på så sätt identifiera likheter och skillnader i miljöskildring. Utifrån detta syfte har jag valt 

att fokusera på frågeställningarna: 

 På vad sätt skiljer sig skildringen av rummet åt mellan de tre olika typerna av 

radiodramatik? 

 Till hur stor grad beror skillnaderna i rumsgestaltning på förutsättningarna för de olika 

typerna av radiodramatik som studeras? 
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Med tanke på att undersökningen är begränsad till tre hörspel kommer undersökningen endast 

att kunna ge en fingervisning om hörspelstypens relevans för rumsgestaltningen. 

Undersökningen bör därför snarare betraktas som en öppning för vidare studier på ämnet 

hörspelsadaptationer, än ett försök att blottlägga en allmän sanning om rumsgestaltningen i 

hörspelsadaptationer. 

 

1.2 Bakgrund  

Hörspelet har framförallt studerats av Gunnar Hallingberg som publicerade en omfattande 

avhandling i ämnet 1967, och Solveig Lundgren som bland annat redogjorde för hörspel som 

adapterats från romaner i en avhandling från 1994. Nedan följer en kortfattad redogörelse för 

hörspelets historia i Sverige, varpå en översikt över det aktuella undersökningsområdet 

presenteras. Båda redogörelser är baserade på Hallingbergs och Lundgrens arbete. 

Framställningen av hörspelets historia haltar något eftersom Radioteaterns historia från 1970 

till idag, inte skrivits, men då uppgiften för föreliggande uppsats inte är att ge en heltäckande 

redogörelse över hörspelets historia, begränsas den här redogörelsen av den forskning som 

hittills bedrivits på ämnet. Det finns omfattande modern forskning på hörspelet som 

konstform i Tyskland, framförallt med titlar som Reinhard Döhls Das neuen Hörspiel (1988) 

och Paul Webers Das Deutchschweizer Hörspiel: Geschichte – dramaturgie – typologie,
1
 

(1995) men på grund av den språkliga barriären kommer detta material inte att konsulteras i 

undersökningen. 

 

1.2.1 Radioteaterns historia i Sverige 

Lundgrens framställning av skönlitteraturens historia i svensk radio sträcker sig från 1925-

1950. Hon menar att de svenska radiopjäserna gjorde sin entré under det sena tjugotalet då 

bland annat en adaptation av Hjalmar Bergmans roman Hans nåds testamente sändes i radio 

första gången 1929.
2
 De tidiga hörspelen var ofta adaptationer, även om Bergman också skrev 

hörspel som var direkt avsedda för uppförande i radio.
3
 Detta kom sig förmodligen av de 

dramatiserade romanernas stora popularitet som enligt Lundgren varit oförändrad inpå 1990-

talet.
4
 De romaner som vanligen adapterades var antingen svenska och västerländska klassiker 

                                                           
1
 En jämförelse av antalet sökresultat efter en sökning på orden ”Radioteater” respektive ”Hörspiel” i 

universitetsbibliotekets katalog, torde övertyga läsaren om skillnaden i forskningsproduktion mellan de båda 

länderna. 
2
 Solveig Lundgren, Dikten i etern – Radion och skönlitteraturen 1925-1955, Uppsala: Uppsala Universitet, 

1994, ss. 105, 223. 
3
 Lundgren s. 105. 

4
 Lundgren s. 121. 
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såsom Selma Lagerlöfs Tösen från Stormyrtorpet och Fjodor Dostojevskijs Brott och straff,
5
 

eller äventyrsromaner av exempelvis Robert Louis Stevensson och Jules Verne.
6
 Dessa 

romaner var särskilt lämpade för radioteatern, med tanke på deras koncentrerade handlingar 

och relativt begränsade persongalleri, som gjorde det lätt för lyssnaren att följa handlingen, 

vilket kunde vara ett problem under längre förställningar med ett större antal röster.
7
 

Förekomsten av svenska klassiker går att knyta till vad Hallingberg ser som en tidig önskan 

hos radioteatern att knyta an till hemidyll och välbekant litterär tradition.
8
 

       Under 1940-talet åtnjuter radioteatern ett uppsving i antalet sändningstimmar, och särskilt 

hörspel av humoristisk art premieras.
9
 1943 års rundradioutredning ägnade ett särskilt avsnitt 

åt dess omfång och noterade att: ”De publiksiffror radioteatern vid ett enda framförande 

uppnår, motsvara vad som andra scener uppnå under ett år.”
10

 Man framhöll i den här 

utredningen behovet av utökade resurser till radion så att den skulle kunna föra en ”aktiv 

kulturpolitik”,
11

 men utredningens slutsatser implementerades inte förrän 1955 då en ny 

utredning kom till samma slutsats. Vidare menade samma utredning att radioteatern borde 

fokusera på ”rena hörspel snarare än omarbetad scendramatik”
12

 eftersom att man ansåg att 

tv-teatern, dvs. tv-sändningar av inspelad scendramatik, var bättre lämpad för att återge 

skådespel.
13

 Dessa inskränkningar i radioteaterns produktion kritiserades dock av Sveriges 

Radio, som framhöll vikten av att förmedla en bred och nyanserad programtablå som 

inkluderade alla typer av radiodramatik.  

        I Hallingbergs framställning går det inte att urskilja någon väsentlig skillnad i 

representation mellan de tre typerna av hörspel under 1940-talet; den dramatiserade romanen 

var viktig i ett tidigt skede, men mot mitten av 1900-talet framhöll man att det ingick i 

Sveriges Radios folkbildande uppgift att erbjuda den dramatik som huvudsakligen sattes upp 

på Sveriges nationalscener, som många radiolyssnare inte själva kunde besöka.
14

 Argumenten 

från Sveriges Radios håll fortsätter under 1960-talet att framhålla repertoarens allsidighet, 

men samtidigt urskiljs en entydlig trend där allt färre adapterade scenpjäser förekommer till 

                                                           
5
 Dramatiserad under namnet Raskolnikov 1934. Lundgren s. 122. 

6
 Lundgren s. 122. 

7
 Lundgren s. 122 ff. 

8
 Gunnar Hallingberg, Radiodramat: Svensk hörspelsdiktning – bakgrund, utveckling och formvärld, Stockholm: 

Sveriges Radios förlag 1967, s. 122.  
9
 Hallingberg s. 83. 

10
 Kommunikationsdepartementet, Betänkanden angående rundradion i Sverige – dess aktuella behov och 

riktlinjer för dess framtida verksamhet, Stockholm: P, A. Norstedt & söner 1946, s. 49. 
11

 Hallingberg s. 64. 
12

 Hallingberg s. 64. 
13

 Hallingberg s. 64. 
14

 Hallingberg s. 64 f. 
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förmån för rena hörspel.
15

 Samtidigt växer hörspelets anseende som konstform och flera av 

dåtidens prosaister, lyriker och dramatiker provar radion som medium.
16

 Nu produceras det 

hörspel för Sveriges Radio i en sådan takt att mycket material, särskilt av debutanter som 

exempelvis Lars Björkman och Per Gunnar Evander (1966), endast sänds en eller två gånger 

för att sedan begravas i Sveriges Radios arkiv.
17

 Denna utveckling finns dokumenterad i 

sviten Svenska radiopjäser som gavs ut mellan åren 1947-1985
18

 och innehöll så gott som all 

dramatik skriven för Radioteatern. Publikationsåren vittnar om att denna trend höll i sig fram 

tills mitten av 1980-talet. 

 

1.2.1.1 Televisionens påverkan på radiolyssnandet 

Under 1960-talet ökade förekomsten av TV-apparater markant vilket ledde till en nergång i 

radiolyssnandet. Bland de hushåll som hade TV-apparat sjönk antal timmar som man lyssnade 

på P1 från 30 % till mellan 10 % och 3 %.
19

 Dessa generella siffror speglades dessutom i 

lyssnarfrekvensen vid Radioteaterns program, som också sjönk och detta till trots att en 

punktundersökning 1996 fastslog att lyssnarnas övervägande positiva attityder till 

Radioteaterns program kvarstod.
20

 Detta kan möjligen ge en ledtråd till varför Radioteatern 

fortfarande åtnjöt betydande programtid fram till mitten av 1980-talet, samtidigt som 

lyssnarfrekvensen ändå sjönk. 

          

1.3 Tidigare forskning  

Hallingberg behandlar rummets gestaltning i hörspelet och även om han initialt slår fast att 

miljöbeskrivningen inte hör till dramats huvuduppgifter, så medger han ändå att rummet är en 

del av dramat; varje skådespel kräver en skådeplats.
21

 Vidare innebär inte radiodramats 

auditiva karaktär att det är totalt väsensskilt från medium som bygger på visuella intryck, så 

som exempelvis filmen. Enligt Hallingberg sätter hörspelet nämligen stor tillit den visuella 

upplevelsen hos lyssnarna, på samma sätt som romanförfattaren väcker föreställningar om 

rummet med det skrivna ordet.
22

 Detta innebär att hörspelet aktivt konstruerar rummet med 

hjälp av olika tekniker. 

                                                           
15

 Hallingberg s. 91, fig. 6b. 
16

 Hallingberg s. 85. 
17

 Hallingberg s. 85. 
18

 Svenska radiopjäser, Stockholm: Sveriges radio 1947-1985. 
19

 Hallingberg s. 103. 
20

 Hallingberg s. 105. 
21

 Hallingberg s. 225. 
22

 Hallingberg s. 225. 
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       I tidiga radiopjäser fanns det ibland en radiopjäsingress som gav explicit information om 

var dramat utspelades. Detta gjordes i sådana fall av en berättare som stod utanför dramats 

dieges, dvs. den nivå i en berättelse där handlingen utspelas.
23

  Ett vanligare sätt att konstruera 

rummet är att låta dramats repliker förmedla rumsliga positioner, men detta har ofta effekten 

av att rummet blir vagt antytt. Enligt Hallingberg är detta en av radiodramats förtjänster, 

eftersom det skissade rummet lämpar sig bättre till att gestalta ”människans eget inre”.
24

 På så 

sätt är radiodramat ett barn av sin tids litteraturhistoriska strömning: det expressionistiska och 

det intima dramat, där det fanns en önskan att komma bort från scenrekvisita och närma sig 

det grundläggande. Vidare förekommer också ljudeffekter som rumsskapande element i 

radiodramat.  

       Hallingbergs forskning är omfattande, men han svarar inte på huruvida dessa tre olika 

tekniker för att gestalta rummet förekommer med olika frekvens beroende på om ett hörspel 

är en adaptation eller ej. Detta menar jag är en lucka som skulle kunna fyllas med min 

undersökning. 

       Solveig Lundgren ägnar ett kapitel åt romaner som dramatiserats för Radioteatern. Där 

redogör hon för ett antal problem som kan uppkomma vid omgestaltning av en roman till 

hörspel. Hon menar att hörspelet saknar förutsättningar att gestalta ett flertal personer, i och 

med att ett flertal röster ofta förvirrar lyssnaren.
25

 Det är också svårt att gestalta övergripande 

teman eftersom lyssnaren har begränsad möjlighet att ”närlyssna” vissa passager på samma 

sätt som romanen inbjuder till närläsning för att öka förståelsen för verkets teman. Dessa 

problem har lett till en koncentrerad handling med färre antal personer. Vidare menar hon 

med hänvisning till ett argument av C. A Dymling att dessa krav går emot epikens främsta 

egenskaper såsom ”inträngande miljöskildring, minutiös psykologisk analys och ömtåliga 

litterära kvalitéer som ton och stil”.
26

 Med tanke på detta vore det intressant att se huruvida 

omfånget på miljöskildringarna så väl som antal personer minskas då en roman blir till 

hörspel.  

 

1.4 Material 

Jag har valt att undersöka tre hörspel som alla sändes under perioden 2015-2016.  Detta har 

jag gjort av två skäl: främst för att hörspel som sänts nyligen finns lättillgängliga på 

Radioteaterns hemsida, men också för att undvika att utvecklingen av inspelningsteknik får en 

                                                           
23

 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, Lund: Studentlitteratur AB 2013, s. 172. 
24

 Hallingberg s. 228. 
25

 Lundgren s. 121. 
26

 Lundgren s. 123. 
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inverkan på hur väl rummet kan gestaltas i radio. Vidare har jag valt dramer som utspelar sig i 

ett materiellt rum, till skillnad från det abstrakta rummet som lyssnaren konstruerar utifrån en 

dialog som inte ger vidare hänvisning till rummet. Detta val är motiverat av två anledningar: 

för det första är det svårt att undersöka rumsgestaltningen när den förekommer inom 

lyssnaren, och för det andra skulle jag inte kunna utesluta möjligheten att de skillnader i 

rumsgestaltning jag identifierar endast beror på avsaknaden av rumslig förankring snarare än 

genretillhörighet. Vidare är alla tre hörspel ungefär 50 minuter långa, vilket innebär att 

skillnader i exempelvis antalet rumsliga beskrivningar inte kan förklaras av hörspelets tidsliga 

begränsningar.  

      Det första hörspel som jag beslutat mig för att utgå ifrån är Främlingen (2015) av Jonas 

Nilsson, en adaptation av Albert Camus kortroman i översättning av Jan Stolpe. Handlingen 

följer romanen, och berättelsen kretsar kring den unge Meursault som utlämnad åt 

omständigheterna begår ett mord som han sedan döms till döden för. I rollerna: Jonas Nilsson, 

Åke Lundqvist, Bernard Cauchard, Josefin Ljungman, Juan Rodriguez, Michael Jonsson, 

Richard Forsgren, Andreas Rothlin Svensson, Bengt C.W. Carlsson, Filip Alexandersson, 

Rasmus Luthander, Talib Yass, Nasreen Al Janabi Larsson m.fl. Regi: Åsa Melldahl. 

       Det andra hörspelet är Lucas Svenssons Solen skiner över natten (2015), skrivet för 

Radioteatern. Dramat utspelas 1987 i Malmö och handlingen kretsar kring Adam som slits 

mellan rollen som förmyndare åt sina två blinda syskon, sin musik och sin flickvän. Han 

misslyckas dock med livspusslet och i dramats slutscen får lyssnaren veta att Adam valt sin 

flickvän framför sina syskon; hans syster är nu självständig medan hans bror behandlas på 

sjukhus för sin alkoholism. I rollerna: Oscar Töringe, Emma Mehonic, Jens Ohlin, Ingar 

Sigvardsdotter, Carl Magnus Dellow, Bengt C.W. Carlsson. Regi: Ludvig Josefsson. 

         Det tredje hörspelet som jag utgår ifrån är Damen från hemtjänsten eller Till Damaskus, 

(2016) av Staffan Westerberg efter August Strindberg, omsatt från scendrama till radioteater 

av Westerberg själv. Hörspelet är adapterat från en föreställning som sattes upp på Uppsala 

stadsteater år 2012 under titeln Till Damaskus – med rätt att flippa ur.
27

 Handlingen kretsar 

kring en äldre man vars namn inte avslöjas och Carina, som kommer jobbar inom 

hemtjänsten. Mannen tror att han är Strindberg och tillsammans läser de ur pjäsen Till 

Damaskus. Westerberg blandar här sin egen text med utdrag ur Strindbergs drama Till 

Damaskus och det är inte alltid tydligt om handlingen berör den äldre mannen och hans 

sköterska, eller personer ur Strindbergs drama. Hörspelet har framförallt karaktären av ett 

                                                           
27

 Susanne Sigroth-Lambe, ”Staffan Westerberg gör hemtjänstdrama i radio” Uppsala Nya Tidning 

http://www.unt.se/kultur-noje/staffan-westerberg-gor-hemtjanstdrama-i-radio-4042889.aspx 2016-04-24. 

http://www.unt.se/kultur-noje/staffan-westerberg-gor-hemtjanstdrama-i-radio-4042889.aspx
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intimt samtal och det finns ingen tydligt specificerad handling; huvudpersonerna möts 

regelbundet under en ospecificerad tid och dramat slutar med att Carina företar sig en resa till 

Himalaya för de pengar hon tjänat på jobbet inom hemtjänsten. I rollerna: Staffan Westerberg, 

Maria Sundbom, Ester Quigley.  Regi: Martin Rosengardten.   

 

1.5 Teori  

Jag kommer att utgå från Linda Hutcheons A Theory of Adaptation, när jag undersöker de 

dramer som är adapterade från scenkonsten och romanen. En central tes för Hutcheon och ett 

grundläggande antagande för min studie, är att det inte finns något sådant som en bokstavlig 

adaptation.
28

 Förutsättningarna för de olika medier som adapteras innebär att en adaption 

alltid blir ett konstverk i sig och som därmed mycket väl kan studeras i sin egen rätt. I samma 

anda hävdar Brian McFarlane att det är viktigt att fokusera på vilken typ av adaptation verket 

ämnar vara, vilket innebär att man måste undvika termer som travesti och förvrängning när 

man utvärderar huruvida om en adaptation är lyckad eller ej.
29

 I den här studien intresserar jag 

mig för de val som styr adaptationsprocessen då en roman eller scendrama blir till hörspel. 

Vidare menar Hutcheon att olika media medför olika tekniska begränsningar, vilket leder till 

att olika aspekter av en berättelse kan accentueras vid en adaptation.
30

 De största skillnaderna 

finns mellan de fiktiva medier som förmedlar sin handling via en av två möjliga metoder för 

fiktionell framställning. Dessa metoder benämns på engelska som antingen ”showing” och 

”telling”, hädanefter ”visande” och ”berättande”. 

       En metod som är visande karaktäriseras av att åskådaren dras in i handlingen genom det 

som vi kan uppfatta genom syn- och hörselintryck.
31

 Här rycks åskådaren med i en obeveklig 

ström av intryck som driver berättelsen framåt. Musik som kan fördjupa vår förståelse för 

rollernas känslor blir ofta en viktig komponent av de konstformer som är visande, men 

ljudbilden kan också framhäva, förstärka och motsäga det sagda.
32

 De visande konstnärliga 

formerna är exempelvis scenkonst och film. I motsats till dessa konstarter står framförallt 

romanen, som är ett berättande medium. Detta innebär att läsaren dras in i berättelsen genom 

sin egen fantasiförmåga, visserligen styrd av författarens ordval, men väl utan att vara 

begränsad till det som endast kan uppfattas av syn och hörsel.
33

 Detta innebär att det finns en 

                                                           
28

 Hutcheon, Linda, A theory on adaptation, New York: Routledge 2006, s. 16. 
29

 McFarlane, Brian, Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation, Oxford: Clarendon Press 1996, 

s. 22. 
30

 Hutcheon s. 10. 
31

 Hutcheon s. 22. 
32

 Hutcheon s. 23. 
33

 Hutcheon s. 23. 
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större bredd av vad som kan gestaltas i berättande medium. Till exempel går det att explicit 

beskriva den tankeverksamhet som hos en huvudperson leder fram till ett viktigt beslut, men 

om denna psykiska verklighet skulle visas istället för att berättas måste den antingen omsättas 

i dialog eller på annat sätt gestaltas för att uppfattas av publiken.  

        Det är inte oproblematiskt att kategorisera hörspelet som tillhörande endera metoden. 

Detta beror på att en radiopjäs som adapterats från en roman i tredjeperson ibland kan få 

behålla sin berättarröst, vilket är fallet med adaptationen av Främlingen. Men, eftersom 

hörspelets dialog, ljudeffekter och musik förmedlas auditivt till en lyssnare ligger det ändå 

närmast att karaktärisera hörspelet som ett visande medium. Detta innebär att när en roman 

adapteras för Radioteatern adapteras den från ett berättande till ett visande medium, men när 

ett scendrama adapteras för Radioteatern adapteras det från ett visande till ett annat visande 

medium. Således är det rimligt att förvänta sig att hörspelet som är adapterat från scendramat 

skiljer sig från det hörspel som är adapterat från romanen. 

 

1.5.1. Relevanta begrepp 

I min studie väljer jag ordet ”hörspel” framför ”radiopjäs” även om ordet ”radiopjäs” är mer 

vedertaget i en svensk utomakademisk diskurs.
34

 Valet är motiverat av att det förra ordet 

framhäver hörspelets unikt auditiva karaktär, och dels för att ordet ”hörspel” lättare låter sig 

kontrasteras mot ordet ”skådespel” som istället framhäver scendramats visuella karaktär. 

Ibland kommer jag dock att växla mellan termerna till förmån för språkets ledighet. När ordet 

”Radioteatern” förekommer med versal är det Sveriges Radios program som åsyftas. 

       Ordet genre använder jag i klassisk bemärkelse för att syfta på skillnader mellan 

framförallt epik och dramatik, medan jag använder ”typ av hörspel” för att skilja mellan 

hörspelet som är skrivet för Radioteatern, hörspelet som är adapterat från romanen och 

hörspelet som är adapterat från scendramat. Jag väljer här att använda ordet scendrama istället 

för skådespel eftersom undersökningen nästan uteslutande utgår från ett teatermanuskript 

snarare än en faktisk uppsättning av en specifik pjäs. Ibland förekommer termen ”rent 

hörspel” som ett förenklande sätt att skriva ”hörspel som skrivits för radioteatern”. 

       Ordet ”affordans” förekommer i uppsatsen och med det menar jag de möjligheter och 

begränsningar som följer med olika mediala uttryck. Ett hörspel har till exempel andra 

möjligheter och begränsningar än en roman. Med ordet ”korrespondens” menar jag relationen 

mellan publikens förförståelse av ett verk och dess adaptation. Många kulturkonsumenter vill 

                                                           
34

 Detta torde vara tämligen okontroversiellt med tanke på att termen radioteater föredras av Sveriges Radio. 
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gärna se att en adaptation stämmer överens med deras förförståelse av verket. Det finns dock 

fler faktorer än originalverket som influerar denna förförståelse, vilket innebär att 

korrespondensrelationer inte är helt enkla ett reda ut.  

 

1.6 Metod och avgränsning 

Jag har valt att använda komparativ tematisk litteraturanalys som metod i min undersökning. 

Jag kommer att lägga störst vikt vid inspelningarna av de aktuella hörspelen, och således inte 

konsultera de manus som använts vid inspelningarna. Det hade visserligen varit intressant att 

se hur ljudeffekterna i hörspelets manus gestaltades i det inspelade dramat. Men för att 

begränsa studiens omfång har fokus istället lagts vid jämförandet av hörspelet och dess 

originalverk när det handlar om en adaptation. Ett centralt antagande för studien är således att 

skillnaderna mellan ursprungsverk och adaptation är intressantare än skillnaden mellan 

hörspelsmanus och färdig produkt. Vidare har jag inte lagt stor vikt vid den dramatiska 

gestaltningen, vilket kan tyckas märkligt eftersom det just är den faktiska gestaltningen av ett 

händelseförkopp som skiljer teatern från berättande medium. Detta val är emellertid motiverat 

av det faktum att den dramatiska gestaltningen inte har en direkt relevans för gestaltningen av 

rummet; skådespelarnas val gällande tonläge, pauser och dialekt är viktiga för att gestalta 

rollerna och för att föra handlingen framåt, men inte för att beskriva rummet. 

        För att undersöka gestaltningen av rummet i romanen Främlingen och dess hörspel 

började jag med att markera de stycken i romanen där rummet gestaltades genom antingen 

synintryck, hörselintryck eller lukter. I denna roman var rumsbeskrivningarna främst av två 

typer: antingen rörde det sig om korta hänvisningar till en rumslig position, i stil med ”han 

satte sig bakom skrivbordet”,
35

 eller också rörde det sig om längre beskrivande passager vars 

syfte ofta var att etablera en ny miljö för läsaren. Efter att ha markerat dessa stycken lyssnade 

jag på inspelningen av hörspelet för att bestämma vilka av dessa stycken som inkluderats i 

adaptationen och vilka som utelämnats. Jag noterade också huruvida beskrivningarna antingen 

infogades i huvudpersonen Merseaults narrativ – han har en berättande roll i romanen såväl 

som i hörspelet – eller om beskrivningen istället på något sätt gestaltades auditivt genom 

ljudeffekter.  

          I undersökningen av Solen skiner över natten utgick jag från det inspelade hörspelet och 

noterade de tillfällen (angivna i minuter) då rummet gestaltades. Resultaten delades upp i 

                                                           
35

 Albert Camus, Främlingen, övrs. Jan Stolpe, Stockholm: Albert Bonnier Förlag 2009, s. 18.  
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skildringar som förmedlades via ljudeffekter och musik, samt rena beskrivningar i den mån de 

förekom.  

           I undersökningen av Damen från hemtjänsten eller Till Damaskus utgick jag ifrån 

samma tillvägagångssätt som i undersökningen av Främlingen. Jag började med att läsa 

igenom Westerbergs manus för att notera alla beskrivande avsnitt, för att sedan lyssna på 

hörspelet och notera hur de beskrivande avsnitten behandlats i adaptationen. Enligt 

undersökningens fokus borde möjligtvis undersökningen utgå från den faktiska uppsättningen 

av Westerbergs drama på Uppsala stadsteater år 2012, men av rent praktiska skäl har detta 

inte varit möjligt. Med tanke på att mycket av manuset kommer direkt från Strindbergs drama 

Till Damaskus har jag valt att också diskutera Westerbergs drama i relation till Strindbergs 

text för att åskådliggöra förhållandet mellan dessa båda scendramer. Underlaget till denna 

diskussion utgår från en jämförelse mellan Strindbergs pjäs och Westerbergs scendrama, där 

jag noterade vilka repliker som i Westerbergs text kunde härledas till Strindbergs pjäs Till 

Damaskus. 
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2. Undersökning 

Huvuddelen av detta avsnitt baseras på analyser av de olika hörspelen utifrån det 

tillvägagångssätt som refererats under rubriken ”Metod”. Resultaten av denna övergripande 

undersökning står att finna i uppsatsens tre första bilagor. När jag refererar till ett stycke i 

radiopjäsen utan att återge hela citat står dessa att finna i respektive bilaga. Referenser till 

bilagan fungerar som så att varje bilaga har ett nummer (1-3); bilagorna är sedan uppdelade i 

minst två delar (1-2), varpå varje del är indelad i ett antal numrerade punkter där varje 

rumsbeskrivande instans finns angiven. Sifferkombinationen (1.1.1) refererar således till 

första bilagan, del ett, punkt ett. I undersökningen av Solen skiner över natten har det 

dessutom varit nödvändigt att ytterligare sortera de rumsbeskrivande instanserna. Detta beror 

på att hörspelet är indelat i tydligt avgränsade scener där jag skiljer på övergripande ljudbilder 

(t.ex. dämpad rockmusik) och partikulära ljudeffekter (t.ex. glas som krossas). 

Teckenkombinationen (2.1.9b) hänvisar således till andra bilagan, första delen, nionde scenen, 

beskrivande förekomst b. 

 

2.1 Främlingen 

Det finns ett antal skillnader och likheter mellan romanen Främlingen och det adapterade 

hörspelet, men innan undersökningen kommer in på detaljnivå är det motiverat att redogöra 

för de övergripande likheter och skillnader som finns mellan de båda verken. Först och främst 

är romanens stora persongalleri relativt oförändrat i hörspelet och det är endast ett fåtal 

personer som inte gestaltas i adaptationen. Detta är intressant eftersom Lundgren menar att 

hörspelet som medium saknar förutsättningar för att gestalta ett flertal personer (ovanstående 

sida 6.). Hörspelet överbrygger dock dessa begränsningar med inspelningstekniska 

hjälpmedel. Huvudpersonen Meursault är till exempel begränsad till vänster kanal medan 

hans dialogpartner nästan uteslutande ockuperar höger kanal. Således blir det lättare för 

lyssnaren att identifiera huvudpersonen utan att blanda ihop denne med övriga roller. Vidare 

är romanen skriven i preteritum i och med att huvudpersonen Meursault återberättar vad som 

har hänt, medan hörspelets Meursault berättar i presens vad som händer samtidigt som det 

händer (1.1.1). Detta får effekten att radiolyssnaren dras in i berättelsen utan den tidsmässiga 

distansen som uppstår i romanen. I övrigt finns det inte överdrivet stora skillnader mellan 

hörspelet och romanen och man har i stort lyckats förmedla samma handling i ett annat 

medium utan problem. En tydlig innehållslig skillnad är dock att Meursault gör sig lustig över 

sin avlidna mors väns öron i början av hörspelet, och sedan nämner dem i stort sett varje gång 

vännen Tomas Perez kommer på tal. Hans öron nämns inte alls i romanen och det är möjligen 
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ett sätt för radiodramaturgen att hjälpa lyssnarna att skilja på personerna, som är relativt 

många för dramats längd, och särskilt som Tomas inte nämns från det att han presenterats vid 

moderns begravning och det att han vittnar vid rättegången. Hans öron kan således liknas vid 

en teknik för att underlätta lyssnarens hågkomst, inte olik Homeros stående epitet; Tomas 

Perez blir nästintill ”den storörade Tomas”. Tekniken är särskilt vanlig i den muntliga 

berättartraditionen som har paralleller till radioteatern i och med dess fokus på auditiv 

kommunikation, och som också måste förmedla handlingen på ett sätt som gör att dess 

lyssnare kommer ihåg berättelsens persongalleri. Såväl som vid radiolyssnande som vid 

muntligt berättande är det inte möjligt för lyssnaren att spola tillbaks berättelsen för att erinra 

vad som berättats. Berättaren är istället tvungen att bruka litterära tekniker för att åstadkomma 

samma effekt av vilka stående epitet är en.  Denna innehållsliga skillnad går slutligen att 

hänvisa till mediets affordans eftersom den härrör från mediets förutsättningar. En radiopjäs 

löper från början till slut och existerar i stort sett endast under sändningstid vilket inte är fallet 

med romanen, där läsaren kan gå fram och tillbaka mellan sidorna som han behagar. 

        Vad gäller rummets beskrivning finns det klart färre rent beskrivande utsagor i hörspelet 

än i romanen, och när de förekommer är de genomgående kortare än motsvarande 

beskrivande stycke i romanen (jämför särskilt (1.1.8), (1.1.12) och (1.1.17)). Även om det 

huvudsakliga innehållet i dessa beskrivningar bevaras bidrar de kortade beskrivningarna till 

att rummet blir mindre explicit beskrivet i hörspelet än i romanen. Den här skillnaden går 

emellertid att hänvisa till radiopjäsens begränsade längd i relation till romanen vilket innebär 

att vissa passager måste strykas. Även här innebär det dock att man är medveten om mediets 

begränsningar och väljer istället många gånger att gestalta rummet med ljudeffekter istället 

för explicita beskrivningar. Ljudeffekter har ju som bekant fördelen att de kan spelas upp 

parallellt med personernas röster. Vidare kompletterar dessa ljudeffekter i de flesta fall 

Meursaults redogörelse för var handlingen utspelas, men ibland sker det rakt motsatta: att 

ljudeffekterna motsäger det sagda. Precis efter mordet i slutet på första delen säger Meursault 

i hörspelet att han upplever: ”Den enastående tystnaden vid en strand där jag har varit lycklig” 

(1.1.16), samtidigt som den franska musiken som spelar sedan tidigare ligger kvar. Detta ger 

musiken en stämningskapande effekt som inte nödvändigtvis bör förstås som ett 

rumsgestaltande inslag. Den synbara motsättningen mellan ljudbild och rumsbeskrivning 

pekar istället på musikens extradiegetiska, kommenterande funktion. Musiken används alltså 

för att komplettera handlingsförloppet utan att vara del av det rum där handlingen faktiskt 

utspelas. 
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      Vidare finns det tillfällen då hörspelet förenklat romanen. Ett sådant tillfälle är till 

exempel när Meursault benämner de dokument på sitt bord som ”konossement” i romanen 

men som ”fraktsedlar” i hörspelet (1.1.8). Ordbytet ändrar inte innehållet till nämnvärd grad 

eftersom orden är nära synonymer, men ordet ”konossement” är mindre förekommande och 

alltså ökar ordbytet lyssnarens förståelse för vilken typ av dokument som åsyftas. En mer 

intressant förenkling har gjorts mot romanens slut där Meursault menar att: ”Alla dessa stenar 

andas lidande”, vilket i hörspelet motsvaras av, ”dessa cellväggar andas lidande” (1.1.21). 

Satserna är innehållsligt lika, men i romanen har Camus delat upp det hela och refererar till 

rummets väggar genom att samtidigt referera till deras delar. Vad som menas med rummets 

stenar är dess väggar, men hörspelet har inte som romanen lämnat den tolkningen åt läsaren. 

Detta kan således ses som ett sätt att göra verket mer tillgängligt genom att begränsa antalet 

instanser där lyssnaren måste använda sin analytiska förmåga för att förstå hur rummet ser ut.  

          Hörspelets förenkling innebär dock förlusten av ytterligare en betydelsedimension. Det 

är nämligen mycket möjligt att romanens besjälning av stenar är en bibelallusion. Ett 

återkommande tema i bibeln är det fruktlösa i att förneka sanningen och för att uttrycka detta 

säger till exempel Jesus i Lukasevangeliet 19:40 att även om han går med på att blidka 

fariséerna genom att be sina lärjungar att sluta hylla honom som konung, så kommer stenarna 

att ropa i deras ställe.
36

 Vidare återfinns samma företeelse i Gamla testamentet där Gud på en 

vädjan i Habackuk 2:11 svarar: ”Stenarna skall ropa ur muren och stockarna i bjälklagret skall 

svara.”
37

 Citatet kommer från ett avsnitt där Gud varnar den som vädjar till honom att begå 

orätt, eftersom stenar och takbjälkar kommer att ropa ut sanningen. Det är sant att stenarna i 

den svenska bibelöversättningen som utkom år 2000, ropar ur muren, vilket är en tillsynes 

svag koppling till avsnittet i Främlingen, men beroende på hur grekiskan tolkas är det möjligt 

att stenarna också ropar ur väggen som i King James’ Bible.
38

 I den här tolkningen har 

avsnittet relevans för Meursaults situation i och med att han har svårt att erkänna sitt lidande. 

Eftersom stenarna däremot andas lidande kan det ses som en kommentar till hur Meursault är 

alienerad från sina känslor; stenarnas lidande speglar således de känslor som Meursault har, 

men inte kommer åt. 

         Allusionen försvinner naturligtvis i hörspelets formulering, men det är tveksamt 

huruvida denna ytterligare dimension kommer dagens läsare till gagn. Det lär knappast vara 

oresonligt att påstå att den genomsnittlige radiolyssnaren inte besitter bibelkunskap på den här 

                                                           
36

 Bibel 2000 http://www.bibeln.se/las/2k/luk#q=Luk+19%3A40 2016-04-25. 
37

 Bibel 2000 http://www.bibeln.se/las/2k/hab#q=Hab+2%3A11 2016-04-22. 
38

 Blue letter Bible  https://www.blueletterbible.org/kjv/hab/2/11/t_conc_905011 2016-04-25. 

http://www.bibeln.se/las/2k/luk#q=Luk+19%3A40
http://www.bibeln.se/las/2k/hab#q=Hab+2%3A11
https://www.blueletterbible.org/kjv/hab/2/11/t_conc_905011
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nivån. Förbiseendet av denna allusion illustrerar således hur adaptationen av Främlingen i 

viss mån utgått från en uppskattning av radiolyssnarnas förförståelse. Hörspelet följer 

romanen i det stora hela, vilket är nödvändigt med tanke på att många lyssnare förmodligen 

har läst romanen och skulle ställa sig frågande till en större förändring i berättelsens handling. 

Men utöver det att hörspelet korresponderar med lyssnarnas goda förförståelse av verket, 

korresponderar det också med lyssnarnas begränsade bibelkunskap, som i viss mån 

legitimerar omskrivningar som förenklar verket men tar bort metaforiska inslag samt 

allusioner.  

        Förutom förenklande element finns det också förtydligande faktorer i 

rumsbeskrivningen. Efter det att Meursault träffar Marie för första gången i romanens 

handlingsförlopp, har de samlag, men samlaget är bara antytt i romanen i och med att 

Meursault säger att efter bion ”följde hon med mig hem”.
39

 I hörspelet görs denna antydan 

explicit i det att någon får orgasm och i och med det vet lyssnaren med säkerhet att 

rollpersonerna nu är hemma i sovrummet. Även här lyfts tolkningsbördan från lyssnaren till 

förmån för dramats förståelighet.  

        De ljudeffekter som förekommer i hörspelet har ofta en direkt motsvarighet i romanen. 

När handlingen utspelas invid stranden hörs till exempel ljud av vågskvalp och sjöfåglar, och 

när Meursault i romanens början lägger märket till ”suset av insekters sång och prasslande 

gräs”
40

 hörs syrsor. I många fall förekommer dock rumsgestaltande ljudeffekter som inte 

direkt går att koppla till den miljö som Meursault just då befinner sig i. Ett exempel på detta 

är när ljudet av spelande syrsor återkommer då Meursault sitter inomhus hos 

rannsakningsdomaren i början av romanens andra del. Syrsorna hör således inte till den miljö 

som Meursault faktiskt upplever, istället används syrsorna för att spegla innehållet i 

konversationen mellan Meursault och rannsakningsdomaren, som talar om Meursaults 

beteende under hans mors begravning. Ljudeffekten får således här en analeptisk funktion i 

och med att den används för att hänvisa till en tidigare punkt i dramat.  

        Mot slutet av radiopjäsen förekommer ljudeffekter som beskriver rummet men som 

samtidigt inte uppfattas av Meursault själv. När han till exempel tänker på giljotinen och vad 

det innebär att bli avrättad ringer kyrkklockor i bakgrunden (1.2.37). Detta ljud bör dock inte 

förstås som något som han faktiskt hör, utan som en kommentar till ämnet som han tänker på. 

Kyrkklockorna relaterar således inte till Meursaults nuvarande rum, utan till ett rum som han 

kommer att befinna sig i som en följd av sin avrättning: graven och kyrkogården.  

                                                           
39

 Camus s. 27. 
40

 Camus s. 21. 
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       Vidare används ibland musik för att beteckna en förändring i rummet. Efter det att 

prästen träder in i Meursaults cell intensifieras nämligen den sakrala musik som legat i 

bakgrunden medan Meursault tänker på sin stundande död (1.2.34) (1.2.35). Musiken blir på 

så sätt en kommentar till dramat snarare än ett gestaltande element eftersom det inte faktiskt 

finns en kör i Meursaults cell. Musikens roll har dock en tydligare betydelse för rummets 

gestaltning i hörspelets början, då det förekommer musik från sträng- och slagverksinstrument 

som inte har europeiskt ursprung. Detta placerar handlingen på en plats utanför Europa och 

redan efter dramats inledande 30 sekunder, har lyssnaren fått namnet på två städer – Alger 

och Marengo – som placerar handlingen i Algeriet. Vidare talas arabiska flera gånger i 

hörspelet (1.2.2.) (1.2.8.) (1.2.25.), vilket ytterligare etablerar skådeplatsen Nordafrika. 

Dessutom talar många av rollerna svenska med utländsk brytning vilket visserligen har 

rumslig signifikans, men framförallt tjänar till att gestalta den koloniala konflikt som finns 

mellan den inhemska befolkningen och människor av fransk härkomst. Förutom rent 

geografiska rumsbeskrivningar finns det också ett antal ljudeffekter som placerar rummet 

under 1900-talets tidigare hälft; på Meursaults kontor hörs skrivmaskiner (1.2.5) och 

ringsignaler från telefoner av äldre modell. Dessutom spelas ofta fransk musik som ofta 

sprakar, vilket tyder på äldre inspelningsteknik (1.1.18) (1.2.4) (1.2.21).  

         Avslutningsvis finns det ett antal rent inspelningstekniska detaljer som syftar till att 

gestalta rummet. Meursaults röst ekar till exempel när han talar i sin trappuppgång (1.2.6), 

vilket innebär att Meursaults röst ibland bidrar till att gestalta rummet. I dessa fall skiljer 

hörspelet dessutom på Meursaults tankar och på vad han säger i och med det att hans tankar 

inte ekar. Detta är fallet fram tills dess att Meursault befinner sig i domstolen. Då ekar 

nämligen Meursaults tankar, men detta bör inte ses som ett rumsbeskrivande inslag utan som 

ett gestaltade av den ödesmättade stämning i och med att Meursault döms till döden.          

       

2.2 Solen skiner över natten   

Denna radiopjäs är skriven för Radioteatern och representerar således den typ av 

radiodramatik som inte är adapterad från ett annat medium. Eftersom dramat inte är adapterat 

finns det inget originalverk att jämföra rummets gestaltning med, vilket innebär att detta 

avsnitt blir aningen kortare än övriga avsnitt under rubriken ”Undersökning”. Trots detta finns 

det att antal rumsgestaltande faktorer i denna historia, som är värda att nämna. 

Undersökningen börjar med ett kort handlingsreferat för att sedan beakta den rumsgestaltande 

funktionen hos dramats ljudbild, och därefter beakta den rumsgestaltande funktionen i 

berättelsens narrativa inslag. 
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          Hörspelets utspelar sig en varm sommar i 1980-talets Malmö. Adam och hans två 

blinda syskon, Emil och Cirkeline spelar tillsammans i ett dansband, men Adam drömmer om 

att få spela politisk musik av högre kvalitet. Hans syskon kräver emellertid mycket 

uppmärksamhet och han slits mellan dem och flickvännen Sonja som äcklas av Adams syskon 

så till den grad att hon vid ett tillfälle misshandlar Cirkeline. Mot slutet av dramat inser 

lyssnaren att det har gått mer en ett år sedan merparten av händelseförloppet har förlupit, 

eftersom det är vinter och Sonja är gravid vilket tyder på att Adam valde Sonja istället för sina 

syskon. Cirkeline svarar inte på Adams telefonsamtal vilket tyder på att hon numera är 

självständig, medan Emil är inlagd på sjukhus för sitt alkoholmissbruk. 

          I hörspelet har ljudeffekterna en klart gestaltande funktion i och med att varje rum har 

sin specifika ljudbild. När huvudpersonerna är ute i centrala Malmö hörs det till exempel ett 

ljudligt trafikbrus (2.1.1), men när de går in på kafé byts ljudet ut mot porslinsslammer och 

dämpade samtal (2.1.4). Samma samtalssorl blir dessutom lätt en krogmiljö i och med att 

rösterna multipliceras och blandas med ljudet från flaskor som öppnas, och fatöl som tappas 

upp (2.1.9). Vad som är gemensamt med dessa exempel är att ljudbilden förändras plötsligt; 

det finns inget förberedande moment som för lyssnaren från ett rum till ett annat, istället 

signalerar ljudeffekterna en förändring i rummet som går att likna vid ett scenbyte i 

scenteatern. Hörspelets ljudeffekter får på så sätt till viss del samma funktion som 

scendramats kulisser, som talar om var dramat utspelar sig. Dessutom finns det ljudeffekter 

som gestaltar de objekt som är närvarande i rummet. Detta görs med hjälp av förhållandevis 

komplexa ljudeffekter, som till exempel då Emil ställer ifrån sig en gitarr, varpå det följer ett 

ihåligt ljud som när en resonanslåda möter ett hårt underlag (2.1.4b), eller när Sonja knackar 

på glaset till en telefonkiosk (2.1.6). Det är möjligt att lyssnarens uppfattning av dessa 

ljudeffekter påverkas av lyssnarens redan etablerade uppfattning om rummet. I fallet med 

gitarren vet vi redan om att Emil spelat på den, vilket gör att vi lättare tolkar det ihåliga ljudet 

som att han ställer ifrån sig den, och i fallet med telefonkiosken vet vi redan om att Adam står 

i den, vilket hjälper oss att identifiera knackningen som just en knackning på telefonkioskens 

glas.  

           Vidare förekommer det sällan dialog i dramat tills dess att rummet har etablerats. Detta 

innebär att de rumsgestaltande ljudeffekterna ofta får etablera rummet innan någonting sägs. 

Detta är inte helt olikt de längre beskrivande avsnitten i Camus roman som syftar till att 

etablera miljön innan personerna tillåts interagera. Denna jämförelse visar således att två olika 

medier presenterar miljön innan handlingen tillåts fortsätta, men presentationen sker efter 

mediernas förutsättningar: i romanen kan Camus helt enkelt beskriva omgivningen, medan 
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Svensson utnyttjar radions möjlighet att bygga upp en ljudbild av omgivningen. Eftersom 

ljudeffekterna här, som annars, är en del i scenbilden får de aldrig en metaforisk funktion, 

istället är de alltid kopplade direkt till rummet. Även när lyssnaren i början får höra citatet: 

”Mr Gorbachev, tear down this wall!” från Reagans tal i Berlin, juni 1987, förstår lyssnaren 

detta som ett radioprogram i ett kök där någon diskar (2.2.1) (2.1.2). 

         Utöver ljudeffekterna finns det även inspelningstekniska faktorer som hjälper till att 

gestalta rummet. När Adam, vid dramats början, lämnar sina syskon och går in i en 

telefonkiosk dämpas ljudeffekterna från gatan utanför, vilket förstärker föreställningen om att 

Adam nu är i en telefonkiosk (2.1.4c). När han sedan talar i telefon, hör lyssnaren även 

samtalspartnern på andra linjen, men med en stark ljudförvrängning som gör att lyssnaren 

ibland har svårt att uppfatta vad som sägs i samtalet. Detta får en förstärkande effekten på 

lyssnarens redan etablerade föreställning om att vi befinner oss i en telefonkiosk. 

         Musiken i dramat tjänar samma rumsetablerande funktion som ljudeffekterna. När 

musik spelas handlar det ofta om ett scenbyte till den dansbandsklubb där Adam och hans två 

blinda syskon Emil och Cirkeline spelar (2.1.7) (2.1.8). Musiken ligger sedan i bakgrunden så 

länge som handlingen utspelar sig på samma plats. Dessutom får den ibland en 

tidsetablerande funktion i och med att tidstypisk syntmusik spelas i en scen (2.1.10f) och 

Foreigners ”I wanna know what love is” från 1984 i en annan scen. Detta innebär vidare att 

den musik som spelas inte blir i huvudsak stämningsskapande, utan istället bidrar till att 

karakterisera rummet. Detta beror på att dramats personer ofta reagerar på musiken och bitvis 

till och med skapar den, som i scenerna från dansbandsklubben där Adam och hans syskon 

spelar med sitt band. Musiken får således aldrig en kommenterande funktion i detta hörspel, 

utan tjänar precis som ljudeffekterna endast till att etablera rummet. Eftersom hörspelet rör sig 

mellan flera olika rum på kort tid, är det mycket viktigt att åstadkomma tydliga skildringar av 

rummet för att inte förlora lyssnaren. Genom att inte använda ljudeffekter med metaforisk 

funktion underlättar man således för lyssnarens förståelse av hörspelet.  

          Dessa tydliga scenbyten skiljer sig från scenbytena i Främlingen, eftersom det dramat 

kan förlita sig på berättarrösten, som etablerar rummet och för lyssnaren mellan hörspelets 

olika rum. Hörspelet behöver dock inte förhålla sig till en berättare, utan har möjligheten att 

gestalta rummet enbart med ljudeffekter och musik; en möjlighet som utnyttjas flitigt i Solen 

skiner över natten. Detta innebär en kontinuerlig separation av dramats dialog och dramats 

rum. Den enda gång som dramats rum beskrivs i dialog är då Sonja säger: ”Hör du hur det 

åskar över havet?” (2.1.10), vilket följs av ljudliga åskknallar. Denna generella tendens går att 

relatera till mediets affordans och möjligen till radions rädsla för tystnad. Eftersom ljudet är 
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det enda sätt på vilket radion når ut till lyssnaren är det viktigt att fylla sändningstiden med 

ljud.
41

 Tystnad i radio upplevs nämligen som betydligt längre än i medier där det även finns 

visuella element att förlita sig på.  

          Explicita rumsbeskrivningar i tal förekommer i stort sett bara när en historia 

återberättas i dramat (2.2.4) (2.2.5) (2.2.6). Vid dramats mitt ligger Sonja i Adams säng i 

lägenheten som han delar med sina syskon och berättar om hur hon träffade Adams syskon, 

varför hon hatar raps och hur det gick till då hon nyligen besökte sin mor. I alla dessa tre små 

berättelser förekommer det rumsbeskrivningar som till exempel: ”Bakom [Adams syskon] var 

alla färgbilder på fittor och kukar i Grottans skyltfönster.” Och senare när hon talar om 

omgivning vid sitt besök hos modern: ”Ett par ensamma torra vallmo stod sida vid sida på 

gruset, på grusplanen […] Allting var som om det var vidbränt, som om himlen var ett hett 

hett lock som lagt sig längre ner över oss.” Eftersom dessa utsagor inte beskriver rummet som 

Sonja faktiskt befinner sig i utan ett rum som hon tidigare varit i, gestaltar hon ett rum som 

ligger utanför berättelsens dieges. Dessa gestaltande akter skiljer sig från de skildringar av 

rummet där den primära handlingen tar plats, i och med att ljudeffekterna i denna scen enbart 

gestaltar rummet i Adams lägenhet. Samtidigt som Sonja berättar förekommer det nämligen 

prassel av lakan (2.1.10b) samt åskknallar (2.1.10) som båda går att relatera till hörspelets 

dieges, men inte till Sonjas berättelse.  

         Vidare är det viktigt att notera hur Sonjas rumsbeskrivning innehåller stilfigurer i och 

med att himlen liknas vid ett stort hett lock. Detta är emellertid inte enda gången då 

rollfigurernas språk har poetisk karaktär. Mot slutet av dramat yttrar Emil en serie abstrakta 

påståenden om rummet: ”mörkret är mjukt men det är ett mörker och det luktar mammas 

händer, tapeter, garderober. Jag lever i mörkret; solen skiner över natten. […] Vinden luktar 

salt från sundet […] de lägger mig på en säng, den luktar, den är hård.” (2.2.8) Citatet 

innehållet poetiska inslag i och med att beskrivningen av mörkret som mjukt är en 

sinnesanalogi och påståenden ”solen skiner över natten” är en paradox. Eftersom dessa 

abstrakta yttranden kommer i början av repliken, medan den avslutas med att Emil pratar om 

vindens luft och sängens hårdhet, vilket går att relatera till det faktiska rummet, är det möjligt 

att tolka avsnittet som en beskrivning om hur Emil upplever rummet allteftersom han 

kvicknar till efter att han omhändertagits för sin alkoholism. Slutligen innebär förekomsten av 

poetiska inslag att Svensson åstadkommer en poetisk effekt utan att förläna ljudeffekterna en 

kommenterande eller metaforisk funktion. Istället låter han de sällsynta verbala 
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rumsbeskrivningarna innehålla poetiska inslag i form av liknelser, sinnesanalogier och 

paradoxer. 

 

2.3 Damen från hemtjänsten eller Till Damaskus 

Det här hörspelet är en adaptation av scendramat Till Damaskus - med rätt att flippa ur, men 

hörspelets relation till scendramat kompliceras av att scendramat i sin tur innehåller flera 

repliker från August Strindbergs drama Till Damaskus. Av denna anledning börjar denna 

avdelning med en kort redogörelse för hur Strindbergs drama förhåller sig till Staffans 

Westerbergs scendrama och hörspelsadaptation.  

 

2.3.1 Westerbergs manus i relation till Strindbergs pjäs, Till Damaskus 

Eftersom Westerberg har inkluderat titeln på Strindbergs pjäs i titeln på sin egen pjäs Till 

Damaskus - med rätt att flippa ur, sätter han sin egen pjäs i direkt relation till Strindbergs 

drama. Denna relation skapar föreställningar, hos åskådarna, om hur dramat kommer att 

hantera Strindbergs originaltext. Kommer dramat till exempel att korrespondera med 

åskådarnas förväntningar? Det är svårt att ge ett entydigt svar på den här frågan, men det är 

tydligt att många stycken ur Westerbergs manus uppvisar en slående likhet med Strindbergs 

text. Likheten är så pass hög att de passager som återfinns i Strindbergs text ofta hittas på 

nästintill motsvarande sida i Westerbergs manus. Ett längre stycke då Damen och den okände 

språkar om bortbytingar och sagoväsen återfinns till exempel på sida elva och tolv i båda 

pjäserna.
42

 Överenstämmelsen är förmodligen inte slump, utan den beror sig på att 

undersökningen förmodligen har utgått från samma utgåva av Strindbergs drama som använts 

av Westerberg. Att så är fallet vet vi eftersom Westerberg hänvisar till specifika sidor i 

Strindbergs text. På sidan 38 utbrister Den Okände: ”Nej, Vi äro utomlands och på hotell! 

Sidan 47.” Och på sidan 47 i Strindbergs text återfinns mycket riktigt den aktuella passagen. 

        De repliker som hämtats från Strindbergs text är ibland troget återgivna och ibland i viss 

mån förändrade. Särskilt de längre replikerna är ofta förkortade och ibland uppdelade i fler 

repliker än i Strindbergs text. Här nedan följer två repliker ur Strindbergs text och därefter 

följer motsvarande replikskifte ur Westerbergs text: 

  

  Den okände  

Aldrig! Men jag har ofta tyckt mig märka, att två olika väsen styra mina öden: den ena ger mig 

allt vad jag önskar medan den andra står bredvid och stryker smuts på gåvan, så att när den 
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kommer, är den så värdelös, att jag icke vill ha den i min hand. Det är verkligen sant att jag fått 

allt jag önskat i livet – men allt har befunnits värdelöst. 

 Damen 

Ni har fått allt och ni är ändå missnöjd
43

 

 

Samma stycke ur Westerberg:  

 

Den okände 

Nej, men det tycks mig, att två olika väsen styr mitt liv den ena ger mig allt jag önskar. 

Damen  

Och den andra står bredvid och stryker smuts på gåvan. 

Den okände 

Ni visste det? 

Damen  

Jag är i hemtjänsten och allomseende. 

Den okände 

Jag har fått nästan allt här i livet och är ändå missnöjd.
44

 

 

Här syns det tydligt hur en längre replik delas upp och återgers i dialogform, samtidigt som 

Westerberg ger dramat ny kontext i och med inflikandet av ordet ”hemtjänsten”. Det faktum 

att ordet är inflikat i en dialog som till största delen är hämtad ur Strindberg innebär vidare att 

det ibland är svårt att urskilja en tydlig skiljelinje mellan Westerbergs egen text och 

Strindbergs drama. Detta innebär att Westerbergs text ändå är ett eget verk och inte en 

pastisch på Strindberg. Dramat erbjuder snarare ett kontextbyte där Westerberg visar att 

Strindbergs text går att spelas i en modern kontext med en viss anpassning efter dagens 

förhållande. 

         Replikerna i Westerbergs text följer under merparten av dramat replikordningen i 

Strindbergs text, även om vissa scener hoppas över. Mot slutet av dramat tycks dock 

Westerberg blanda repliker från olika sidor i Strindbergs text mer ohämmat. Musikerns replik: 

”Skär av honom huvudet!” från sida 127 i Till Damaskus, återfinns till exempel på sida 70 i 

Westerberg, bredvid repliker från sidorna 132 och 133.  Detta får effekten att dramerna allt 

mer flyter ihop och skapar ett nytt uttryck, som möjligen speglar Den Okändes förvirring och 

ålderdom. Mot slutet av Westerbergs drama börjar Den Okände nämligen kissa i sängen.
45

 

         I adaptationen av scendramat har vissa replikskiften från Till Damaskus behållits, medan 

andra försvunnit. Westerberg har dessutom strukit passager i sin egen text, vilket tyder på att 

de ändringar som gjorts på det här området mest har att göra med behovet att i möjligaste mån 
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överföra innehållet i 75 minuter scendrama till 50 minuter hörspel.
46

 Förhållandet mellan 

hörspelet och Strindbergs pjäs är således nästintill detsamma som för scendramat; de repliker 

som återfinns i Till Damaskus är ofta förkortade men ändå innehållsligt lika, och när repliker 

hämtats från Strindberg är de oftast hämtade i kontinuerlig ordning fram tills hörspelets slut, 

då repliker från olika sidor uppträder sida vid sida. 

          

2.3.2 Undersökning av det inspelade hörspelet i jämförelse med scendramats manus 

Staffan Westerbergs hörspel är till skillnad från tidigare hörspel adapterat från ett visande 

medium. Från ett manusperspektiv innebär detta att rummets gestaltning i princip är 

underförstådd i och med att den är synonym med de kulisser och den rekvisita som finns på 

scen under föreställningen. Eftersom jag dock inte har tillgång till det faktiska scenrummet 

kommer jag att fokusera på manusets scenanvisningar och rumsbeskrivande dialog samt de 

illustrationer i Microsoft Paint som har bifogats i manuset för att bilda mig en uppfattning om 

rummets gestaltning i scendramat. Denna uppfattning har jag sedan jämfört med hörspelet för 

att identifiera skillnader i hur de båda verken gestaltar rummet. 

        En viktig skillnad är att scendramat tycks innehålla minst fyra roller: Damen, Den 

Okände, Musikern och Pasi. Hörspelet däremot, innehåller bara två röster: Damen och Den 

Okändes, medan de andra två figurerna är strukna. Detta innebär att alla de rumsgestaltande 

tillfällen som berör Musikern eller Pasi,
47

 antingen övertas av huvudpersonerna, eller utgår. 

Trots detta är det inte mycket av materialet som strukits i och med radioadaptationen; det är 

till och med så att hörspelet innehåller text som inte finns med i scendramat. Ett exempel på 

detta är när Den Okände engagerar musikern i en kort replikväxling på sida 30 i manuset. 

Detta avsnitt ersätts i hörspelet med att Damen berättar om ett uppföljningssamtal hon haft 

med sina kollegor om sina patienter. På så sätt ökar Westerberg tydligheten i dramat och 

huvudpersonernas primära relation som hemtjänst och pensionär etableras. Dessutom 

förbereds lyssnaren på att handlingen snart kommer att övergå från den vardagliga kontexten 

till Strindbergs drama i och med att Damen meddelar lyssnare att ”Nu ska jag spela läkare” 

(22:32). Men det finns fler avsnitt där Westerberg konkretiserar handlingen genom att göra en 

tydligare uppdelning mellan vardagen och Strindbergs pjäs. Scendramat har nämligen en 

tydlig in medias res inledning där åskådaren själv får lista ut dramats grundläggande premiss. 

I hörspelet däremot, ger Damen en tydlig tolkning av situationen: ”Han tror att han är 
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Strindberg.” (3.1.3) Därmed får lyssnaren hjälp med att förstå dramats sammanhang, som 

troligen är mera lättförståeligt i scenversionen, där kulissen är konstant närvarande på ett sätt 

som den inte kan vara i ett hörspel.  

         En central frågeställning vid adaptationen av ett scendrama måste vara hur man 

handskas med dramats scenanvisningar, eftersom lyssnaren av förklarliga skäl inte kan se vad 

rollerna företar sig i rummet. I Damen från hemtjänsten eller Till Damaskus löser Westerberg 

ofta detta problem genom att foga in scenanvisningarna i dialogen. På sida nitton i manuset 

återfinns scenanvisningen: ”Damen hittar en kletig smörgås vid fotändan av Den Okändes 

säng.” I hörspelet däremot inbegrips denna anvisning i Damens nästkommande replik: 

”Nämen det är ju en gammal räkmacka under sängen du.” (3.1.10) En liknande händelse 

inträffar en stund senare, men här används också ljudeffekter för att förmedla manusets 

scenangivelse. Scenanvisningen: ”Damen tar upp ett glas med vatten från pottskåpet.” blir i 

hörspelet kort och gott: ”Drick nu!” (3.1.17) åtföljt av ett ljudligt drickande (3.2.16). Ett sista 

exempel utgörs av en scenanvisning som dels infogas i dialogen, men också tillåts ändra 

betydelsen av repliken såsom den är skriven i manus. På sida 24 följs repliken ”Vänta mig här 

medan jag går in i Sankt Elisabeths kapell och ber för er.” av scenanvisningen ”Damen går in 

i skåpet”. Men i hörspelet återges samma replik på följande sätt: ”är det okej om jag bara 

lånar din toa [paus] eller [paus]. Vänta mig här emedan jag går in på Sankt Elisabeths kapell 

och ber för er.” (3.1.16) I hörspelet präglas replikens sista del om Sankt Elisabeths kapell av 

en tydlig tvekan vilket får lyssnaren att tolka repliken som en förskönande omskrivning som 

Damen tar till för att anpassa sin önskan att uppsöka damrummet med det tidigare 

replikskiftet ur Strindbergs pjäs. På så sätt har repliken fått en förklaring som den inte har i 

scendramat och hörspelet har återigen förenklat scendramat.  

        Pottskåpet, som nämndes i två scenanvisningar i föregående stycke, är viktigt för 

scendramat. Skåpet förekommer i hörspelet, men det har inte samma roll med tanke på att 

skådespelarna tycks göra entré och sorti genom skåpets dörrar (3.2.13) (3.2.14). I hörspelet 

hanteras dessa scenanvisningar med en ljudeffekt i form av en dörr som slår igen, och ibland 

med nyckelskrammel (3.2.22). Detta innebär en förenkling i dramats scenbild med tanke på 

att en entré genom ett pottskåp ger dramat en viss abstrakt kvalité. Detta är vidare den 

huvudsakliga funktionen av ljudeffekter som i jämförelse med de andra två radiopjäserna i 

den här undersökningen, förekommer mindre frekvent. Förutom dörrar som slår igen och 

nycklar som skramlar förekommer det ofta prassel av papper eller ljud som när någon 

bläddrar mellan sidorna i en bok (3.2.1) (3.2.4) (3.2.5). Detta ljud signalerar ofta, och särskilt i 

hörspelets början, att rollerna nu läser repliker ur Strindbergs pjäs. Denna ljudeffekt förenklar 
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således handlingen eftersom den hjälper lyssnaren att skilja på vilket rum handlingen för 

tillfället utspelas. Så fort sidor börjar vändas förflyttas handlingen från Den Okändes rum och 

förläggs i Strindbergs drama.   

        Det faktiska rummet där huvudpersonerna befinner sig är i huvudsak tämligen enkelt. 

Mot mitten av hörspelet går Damen och Den Okände en motionsrunda och beskriver på så sätt 

hela rummet för lyssnaren: ”Till skåpet och så runt bordet, tillbaka till sängen och förbi 

pottskåpet och så en paus och andas, och så skåpet igen och runt bordet och ända ner till 

havet.” (3.1.27) De första delarna i citatet inbegriper alla möbler i rummet som tidigare 

nämnts, men den avslutande kopplingen till havet tar läsaren till en handlingsnivå utöver 

dramats dieges. Situationen kompliceras av att citatet följs av ljud som påminner om 

vågskvalp och sjöfåglar, vilket vidare etablerar en havsstrand som det nya rummet. Det är 

dock möjligt att tolka det plötsliga rumsbytet som en illustration av Den Okändes fantasi i och 

med att vågskvalpet såsmångom ersätts av ljud som starkt påminner om badkarsplask 

samtidigt som Damen säger: ”Jag tvålar in lite här också.” (3.2.20) Huvudpersonerna är 

således tillbaka i det vardagliga rummet och det visar sig att avsnittet vid havet gestaltade Den 

Okändes fantasi. 

         Det rum som ligger utanför dramats dieges är svårare att identifiera. Medan handlingens 

rum förblir mer eller mindre konstant varierar nämligen det andra rummet beroende på vilket 

stycke huvudpersonerna läser ur Strindberg. I hörspelet görs dock en ansats till att etablera det 

rum som avses i Till Damaskus i och med att damen läser högt ur Strindberg: ”Ett gathörn 

med en bänk under ett träd, man ser sidoportalen av en liten gotisk kyrka, ett postkontor och 

ett café med stolar utanför, postkontoret och caféet äro stängda man hör tonerna av en 

sorgmarsch.” (3.1.1) Skillnaden mellan rummen kvarstår dock, som när Damen frustrerat 

säger: ”Här finns varken orgel eller kyrka, bara en sketen damsugare.” Även Den Okände 

tycks gå med på detta, ty han utbrister: ”Nej, men här finns en väggklocka!” Vidare går det att 

identifiera ytterligar nivåer i scendramat. På sida 55 uttrycker Den Okände frustration över 

replikskiftet med Damen, och följande gräl utbryter: 

  Den Okände 

Satans häxa! Jävla kvinna! Förbannade hora! 

  Damen 

Jävla Strindberg! 

  Den Okände 

 Satans Westerberg! 

  Damen 

 Jävla Reinfeldt! 

  Den Okände 
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 Förbannade publik! 

I och med Den Okändes repliker: ”Satans Westerberg” Och ”Förbannade publik” går det att 

identifiera en metanivå i förhållande till dramats två andra nivåer. Dessa repliker relaterar 

nämligen inte till det Den Okändes lägenhet, eller det rum som berör handlingen i den 

Strindbergspjäs som de läser ur. Istället åkallas det faktiska scenrummet ”Uppsala stadsteaters 

lilla scen” i och med det att Den Okände förbannar författaren till det verk i vilket han själv är 

en rollfigur, och dessutom förbannar publiken till föreställningen som ges på scenen. Detta 

skapar en slags verfremdungseffekt i det att åskådarna görs medvetna om det faktum att de 

sitter i en teatersalong och att det som framförs är på låtsas. Jämförelsevis uteblir denna effekt 

i hörspelet som istället håller sig till dramats redan etablerad rum. Här ser replikskiftet istället 

ut såhär: 

  Den Okände 

 Satans häxa! Förbannade kärring! 

  Damen 

 Jävla Strindberg! 

  Den Okände 

 Jävla kvinna! 

  Damen 

 Jävla gubbvälde! 

  Den Okände 

 Jävla hemtjänst! 

Eftersom Den Okände här riktar sin frustration mot Damen, istället för mot dramats författare 

och publiken, uteblir verfremdungseffekten och meningsutbytet blir ett gräl enbart mellan två 

personer. Rummet begränsas således till Den Okändes rum och lyssnaren görs inte medveten 

om sin roll som lyssnare. Detta innebär en förenkling i dramats rumsliga dimensioner som är 

direkt beroende på de olika mediernas förutsättningar. I scenkonsten är det, sedan Bertolt 

Brecht – som ville förhindra olika former av identifikation mellan åskådarna och rollerna – 
48

 

inte helt ovanligt att man på olika sätt gör åskådarna medvetna om sin roll som publik i en 

teatersalong på liknande sätt. Detta är möjligt eftersom teaterns handling vanligen spelas upp 

framför en publik med den explicita önskan att den skall vara så pass engagerande att 

åskådaren glömmer sin roll som åskådare och sugs in i de personöden som gestaltas på scen. 

När åskådaren istället får veta att han sitter i en teatersalong bryts denna konvention och 

dramatikern har åstadkommit en verfremdungseffekt. I radio, däremot, går det inte att på 

samma sätt prata om en enhetlig publik – istället måste man tala om enskilda lyssnare som 

alla upplever dramat efter sina förutsättningar. Detta beror på att vissa lyssnare mycket väl 
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kan tänkas lyssna engagerat, medan andra lyssnar på radion samtidigt som de sysslar med 

annat. Detta innebär att det borde vara betydligt svårare att åstadkomma verfremdungseffekt i 

ett hörspel; scendramats publik befinner sig i samma rum som skådespelarna, vilket inte är 

fallet med hörspelets lyssnare. Westerbergs val att byta ut dessa rader bör därför ses som en 

nödvändig förenkling vid adaptationen av scendramat. 

       Scendramat och hörspel placerar vidare handlingens rum i olika svenska städer. I 

scendramat, som sattes upp på Uppsala stadsteater, finns det gott fog för att anta att 

handlingen utspelar sig i Uppsala eftersom Den Okände nämner orten Storvreta
49

 som ”en 

mera avlägsen stadsdel” (3.1.7) I hörspelet däremot är orten utbytt mot Pite havsbad, vilket 

speglar det faktum att hörspelet är inspelat för Sveriges Radio Luleå.
50

 Det har kanske ingen 

avgörande betydelse i vilken stad handlingen utspelar sig men skillnaden mellan 

scenversionen och adaptationen visar ändå på hur en pjäsförfattare kan skapa närhet mellan 

sin publik och sitt verk genom att förlägga handlingen i en trakt som är bekant för 

åskådaren/lyssnaren.  
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3. Sammanfattning 

Den här uppsatsen har visat att det finns en generell tendens till åskådliggörande och 

förtydligande i de fall då ett hörspel adapterats från ett annat medium. Den här tendensen är 

synlig i hörspelens rumsgestaltningar, men tar sig även andra uttryck, såsom Tomas Perez 

öron i hörspelet Främlingen. I detta drama illustreras de förtydligande tendenserna på 

rummets område till exempel i och med att romanens formulering ”dessa stenar andas 

lidande”
51

 omformuleras till ”dessa cellväggar andas lidande” (1.1.21). I och med denna 

förändring går hörspelet miste om en stilistisk detalj, i det att romanens formulering låter 

delen stå för det hela, såväl som en bibelallusion eftersom romanens formulering har tydliga 

paralleller till avsnitt ur både Gamla och Nya Testamentet. Vidare återfinns tecken på denna 

tendens i Westerbergs hörspel Damen från hemtjänsten eller Till Damaskus. Det tydligaste 

exemplet här utgörs av den uteblivna verfremdungseffekten som uppstår i scendramat då 

rollfiguren Den Ökände förbannar både publiken och Westerberg själv. I hörspelet befinner 

sig inte lyssnarna i samma rum på samma sätt som åskådarna till ett scendrama, vilket innebär 

att dramatikern inte kan utnyttja teatersalongens rum för att skapa en verfremdungseffekt, 

vilket dock är möjligt i scendramat.  

        I båda dramerna går den förtydligande tendensen att härleda till mediets affordans, det 

vill säga de särskilda förutsättningarna som ett medium har för att gestalta en historia. 

Eftersom hörspelet är begränsat till det som kan uttryckas auditivt, inom en viss tidsrymd, är 

dramatikern tvungen att själv tolka innehållet i ursprungsverket och på så sätt begränsa 

tolkningsmöjligheterna för att behålla tydligheten i dramat. Annars riskerar man att förlora 

lyssnarna. Detta innebär att en stor del av originalverkens tvetydighet försvinner, vilket får 

effekten att dramats handling presenteras mer omedelbart för lyssnarna, vilket i sin tur går att 

relatera till karakteriseringen av hörspelet som ett visande medium. Likt filmen fångar 

hörspelet nämligen lyssnaren med hjälp av ljudeffekter och andra auditiva hjälpmedel för att 

presentera ett rum, snarare än att låta lyssnaren konstruera rummet genom sin egen 

föreställningsförmåga, vilket är fallet med berättande, textuella medium. Det lästa ordet har 

dessutom fler tolkningsmöjligheter än – för att låna en sinnesanalogi – det sedda. Trots att 

ordet ”apelsin” kan användas metaforiskt för att beteckna en rad runda föremål, är det svårt att 

tolka en faktisk apelsin som något annat än just en apelsin. På samma sätt är det svårt att tolka 

exempelvis en åskknall som något annat än en åskknall. Analysen har dock visat att 

ljudeffekter kan ha en kommenterande funktion, som till exempel musiken i Främlingen, som 

ibland är extradiegetisk och således säger något om stämningen i dramat, snarare än gestaltar 
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rummet. Men det faktum att en ljudeffekt som till exempel porslinsklirr, inte behöver kopplas 

till samma rum som handlingen, betyder inte att porlinsklirret i sig är någonting annat än just 

porslinsklirr. 

         Vad gäller undersökningens centrala frågeställningar har vissa skillnader i hur hörspelen 

gestaltar rummet identifierats. I Främlingen gestaltas rummet av berättaren genom direkta 

beskrivningar och genom ljudeffekter. Alla ljudeffekter tjänar dock inte en rumsetablerande 

funktion; ibland har de även en stilistisk funktion i och med att ljudeffekter kan användas 

analeptiskt, såsom syrsorna i dramats andra del. Rumsgestaltningen i Solen skiner över natten 

skiljer sig från Främlingen på den här punkten. I detta drama syftar ljudeffekterna endast till 

att gestalta rummet så till den grad att varje rum har sin särskilda ljudbild, vilket innebär att 

växlingar mellan ljudbilder åstadkommer en typ av scenbyte i dramat. Berättande 

rumsgestaltningar förekommer istället sällan i dramat, men när de förekommer åstadkommer 

de en poetisk effekt med hjälp av ett antal stilfigurer.  Dramat Damen från hemtjänsten eller 

Till Damaskus beskriver också rummet med hjälp av ljudeffekter och direkta beskrivningar av 

omgivningen, men särskilt ljudeffekter förekommer till betydligt mindre del än i de tidigare 

dramerna. Detta förklaras av att dramats rum inte förändras nämnvärt under handlingens 

gång. Dramat har således inget behov av att tydligt etablera rummet för att skilja det från 

andra rum i dramat; lyssnaren klarar därför av att följa med i handlingen utan sådana 

hjälpmedel. 

         Undersökningen hade ambitionen att svara på frågan huruvida dessa skillnader i 

frekvensen och arten av rumsbeskrivande tekniker berodde på vilken typ av radiopjäs det rör 

sig om, det vill säga en adaptation från ett annat medium eller ett hörspel skrivet för radion. 

Men det tycks inte som att det går att komma till något slutgiltigt svar på den här frågan 

utifrån det aktuella materialet. Vad som styr användningen av rumsbeskrivande tekniker tycks 

istället vara handlingen i det specifika dramat. Dramer såsom Solen skiner över natten som 

utspelar sig i många olika rum, sätter större fokus på rumsgestaltande faktorer än dramer som 

Damen från hemtjänsten eller Till Damaskus, som utspelar sig i ett högst begränsat antal rum. 

En undersökning som ämnar koppla rummets gestaltning till en viss typ av hörspel skulle 

behöva studera ett betydligt större urval radiopjäser för att komma till ett tillfredsställande 

svar på denna fråga. 
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Bilaga 1. 

Undersökning av rummets gestaltning i hörspelet Främlingen. 

 

1. Verbala utsagor som bidrar till gestaltningen av rummet 

När något här står inom citationstecken innebär det att det rör sig om ett citat direkt från 

radiopjäsen, om inget annat är angivet. Sidangivelserna hänvisar till romanen och 

tidangivelserna är hämtade direkt ur hörspelet. Namnet Meursault förkortas för enkelhetens 

skull med ”M.” 

1. Hörspel 7:08 - ”Solen stiger fort på himlen” motsvaras av ”det var redan full sol på 

himlen” i romanen. 

2. s. 23 och 7: 52 min – På begravningen redogör M. för sina synintryck. Dessa speglar 

hans matthet: ”den blodröda jorden som rann ner på mammas kista, det vita köttet i 

rötterna som blandades med jorden, mera folk, röster, byn, väntan utanför ett café, det 

eviga motorbrummandet […] Algers näste av ljus” 

3. s. 25/8:25 ”spårvagnen till badinrättningen/hamnen” 

4. s. 26/8:50 på en flytboj, lägger huvudet på hennes mage, ”himlen är blå och 

guldfärgad” 

5. s. 27 om lägenheten – ”den var lagom när mamma var där. Nu är den för stor för mig 

och jag har varit tvungen att flytta in mitt matbord i mitt sovrum.” inte ordagrant i 

hörspel  

6. S. 28/10:32 ”Mitt rum vetter mot huvudgatan i området” 

7. S. 30/11:30 ”Nästan på en gång spydde biograferna i området ut en flod av åskådare 

på gatan”- ej ordagrant i hörspelet. Färre ord överlag.  

8. S. 33 12:18 ”En massa konossement [fraktsedlar] samlades på hög på mitt bord” 

9. S. 34/12:35 ”himlen var grön” 

10. S. 35/12:41 ”När jag gick upp för den mörka trappan.” (tempus ändrat till presens i 

hörspel) 

11. S. 45/17:22 ”Vi tog en buss och for några kilometer till en strand som låg mellan två 

klippor […] klockan fyra var solen inte för stark, men vattnet var ljummet”. 

12. S.63/24:10 ”Man måste gå över en liten platå som […] sluttar ner mot stranden” 

(kortare beskrivningar) 

13. S. 67/25:14 ”solen föll nästan lodrätt ner på sanden”  

14. S. 71/27:30 ”Gled solen över den”  

15. S.74/27:50 ”det var samma sol som dagen då jag begravt mamma” 

16. S. 75/28:12 ”Den enastående tystnaden vid en strand där jag har varit lycklig” 

[återföljs ej av tystnad] 

**Andra delen** 

17. S. 90/32:23 ”för att komma till samtalsrummet gick jag en lång korridor, sen en trappa 

uoch tillslut en annan korridor […] rummet var delat i tre delar av två stora 

längsgående galler, Mellan de båda gallren fanns ett galler på åtta tio meter som skilde 

besökarna från fångarna” (bit utelämnad) 

18. S. 94/33:39 ”då kände jag plötsligt hur tätt inpå de var, väggarna i mitt fängelse” 

[fransk musik] – ”tankar som en fri människa”. 
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19. Hörspel -”hettan är så stark” (37:11) ”hettan var mycket starkare” (s. 108) 

20. S. 137/44:57 ”att man för att komma till giljotinen måste gå i en trappa och kliva upp 

på en schavott […] i själva verket stod maskinen placerad på själva marken”  

21. S. 145/47:14 ”Alla dessa stenar andas lidande” / hörspel: ”dessa cellväggar andas 

lidande” 

22. S.145f/47:26 M: ”Jag sa att jag hade betraktad de här väggarna i flera månader. Det 

fanns ingenting och ingen som jag kände bättre i hela världen.” han har sökt ett ansikte 

i väggen ”Men det ansiktet hade solens färg och begärets eld: detta ansikte var 

Maries” 

 

2. Från text till ljudbild, ljudeffekter som bidrar till rummets gestaltning 

När något här står inom citationstecken innebär det att det rör sig om ett citat direkt från 

romanen om inget annat är angivet. 

1. S. 21/0:38 ”Jag lade märket till att landkapet sedan länge hade susat av insekters sång 

och prasslande gräs” – [syrsor]. 

2. S. 24/8:08 ”Algers näste av ljus” – [metalklang], gatusorl på främmande språk, 

förmodligen arabiska.  

3. 8:50 Vattnet i början av kapitel två. – [vågskvalp] [sjöfåglar] 

4. S. 27/9:50 Mot slutet av filmen kysser jag henne [kyssljud]. Efteråt följde hon med 

mig hem [orgasm]. Fransk gammal film spelas i bakgrunden. 

5. Kontoret, början av kapitel 3. S. 33/12:18 ringsignaler från äldre telefoner. 

[skrivmaskiner]  

6. S. 35/12:54 Gubben Salamano introduceras – [hundskall/gnyende] – tassar mot sten, 

ekande steg i trapphall. Meursaults röst förändras – berättar rollens röst ekar inte, det 

gör däremot M då han talar i en ekande miljö. 

7. 14:00 En dörr slår igen när Meursault träffar R och går in till R. [matsmask] 

o Märklig ambians över hela scenen – som en ekande mörk klarinetton. 

o [metallklirr], rytmiskt – navkapslar. ”Allt jag kände var solens cymbaler” s. 75 

(mordet) 

8. 17:00 ljud ifrån staden, arabiska, bilar.  

9. 17:30 [vågskvalp], [sjöfåglar] 

10. 18:13 [kyssar] 

11. 18:19 [dämpat gräl][hundskall] 

12. 18:39 [sängprassel] 

13. 19:13 [dämpat gräl, en kvinnas tjut] [örfil] 

14. 20:10 [gatusorl] [en flickas skratt] [syrsor] 

15. 21:56 [basfiolknäpp] 

16. 22:01 kontoret [ringsignal] Rs röst som ur en telefon 

17. 22:33 gatusorl utanför då M och Maria är i Meursaults lägenhet 

18. 23:09 [bil som går upp i varv] [gatusorl] scenbyte 

19. 24:25 Mason dricker vin – (hörspel) ”Ta nu ett glas vin här” [porlande] 

20. 24:31 [matslafs] stuga vid havet 

21. 26:02 slagsmål [plask då arab faller][skrik][fransk musik] 

22. 28:20 mordet [pistolskott][fransk musik][ljus oroväckande ton] 
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**Andra delen** 

23. 29:25 När dagen då modern begravdes påtalas vid samtalet med advokaten – [syrsor] 

24. 32:00 metallklang efter möte med domare [som när en metallburk med spik skakas 

rytmiskt] 

25. 32:50 samtalsrum i fängelset [kvinnoröst talar svenska med brytning][samtalssorl] 

”arabernas mummel fortsatte under oss” (s. 93) 

26. 34:50 Meursaults röst i fängelset låter dämpad. 

27. 39:58 ”det blev alldeles tyst” – [kort tystnad] 

28. 42:43 i väntan på domen [fransk musik] 

29. 43:00 Även Meursaults tankar ekar i domstolssalen i väntan på domen 

30. 43:54 Efter att domen förkunnats [ljud som av en grind som låses] 

31. 44:10 då M oroar sig över mekaniken i avrättningsmaskiner [rytmiskt mekaniskt ljud] 

32. 44:42 då giljotinen påtalas [kyrkklockor] 

33. 45:48 Då M funderar kring livets längd (s. 140) [syrsor][ljud som från en didgeridoo] 

34. 46:52 samma dag som M ska dö [sakral musik] 

35. 47:30 Efter prästens besök [sakral musik intensifieras]  

36. 48:16 ”Han lägger sin hand på min axel” – [knarrande ljud som när en våt hand drar 

efter en glasruta] 

o 48:25 [syrsor] 

37. 48:52 [kyrkklockor] återkommer 

38. 48:40 [didgeridoo] av och till och fortsätter medan rollistan rullare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. 
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Undersökning av rummets gestaltning i hörspelet Solen skiner över natten   

 

1. Ljudeffekter som bidrar till gestaltningen av rummet 

1. 0:16 [biltuta] [metronomiskt tickande, som en blindkäpp mot asfalt] [trafik] 

2. 1:24 [diskljud] 

3. 1:30 [dörr slår igen] [trafikljud utanför] 

4. 2:16 scenbyte, café [dörrpingla] [småprat] [gitarrknäpp] 

a. 3:17 Adam går ut medan syskonen stannar kvar  [dörrpingla] 

b. 3:28 [någon ställer ifrån sig en gitarr] 

c. 3:47 telefonkiosk [trafikljud] [mynt som klirrar] [samtalspartner genom 

telefon, förvrängd] 

5. 4:12 Scenbyte [småprat] [porslinsklirr] 

a. 6:13 [mynt läggs i en maskin] 

6. 6:22 scenbyte [trafikljud] [korta knackningar på telefonkioskens glas] 

a. 6:30 [dörr öppnas] 

b. 8:18 [samtalspartner genom telefon, förvrängd. Knappt hörbar] 

7. 9:46 scenövergång ”vad det är för band” [live dansbandsmusik] 

a. 9:52 [röst genom mikrofon] 

8. 10:33 scenbyte, efter gigget [musik tystnar tvärt] [musikspelare/radio- ”I wanna know 

what love is”] 

9. 11:40 scenbyte, krog [samtalssorl] [kapsylöppnande] 

a. 12:41 [fatöl] 

b. 13:04 [glasklirr] 

c. 13:43 [Glas ställs ner mot bardisk] 

d. 14:11 [brus – damsugare] 

e. 15:27 [isklirr i glas][porlande vätska] 

f. 16:56 Emil faller [dov duns] [glaskras] 

g. 17:16 [kräkningar] 

10. 18:42 scenbyte ”Hör du det åskar över havet?” [åska] 

a. 18:56 [utryckningsfordon, dämpat] [trafikljud] 

b. 18:58 [Prassel av lakan] ff 

c. 19:00 [ljudliga utandningar] ciggaretter? 20:42 [prassel med 

paket][cigarettändare] 

d. 22:20 Orgasm [prassel av lakan intensifieras] 

e. 24:37 Efter Sonjas berättelse [fågelkvitter] 

f. 26:11 [elektronisk musik, synt]ff. 

g. 26:32 Oralsex [upphetsade stön] [rytmiskt lakanprassel] 

h. 27:37 Cirkeline hittas [örfilar][skrik][gråt] 

11. 28:10 Scenbyte [dansbandsmusik] live 

a. 28:41 Cirkeline presenteras [applåder] 

12. 28:50 scenbyte [ingen musik][diskslammer] 

13. 32:33 scenbyte, bil [trafikbrus] 

14. 33:12 scenbyte [ytterdörr] 

a. 35:47 [telefonsignal] endast ena linjen 
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b. 36:59 S: ”Var är du?” C: ”Jag är här nere i skogen” [svar är dämpat, som från 

annat rum] 

c. 37:03 [trappsteg] 

d. 37:21 [glas mot bord] 

15. 38:30 Scenbyte [gitarrplonk] 

a. 38:40 ”Snöar det fortfarande?” vinter, tid har gått. Sonja ska ha barn. 

b. 39:12 bilen [tändningen kärvar] 

c. 39:37 [bildörr slår igen][trafikbrus] 

16. 39:50 Scenbyte [tv-nyheter] [ringsignal - telefonsvarare] [ringsignal - telefonsvarare] 

17. 41:04 scenbyte [plastprassel] ”allt är så tyst” [steg i ekande korridor] 

18. 45:50 slut. Dansbandsmusik leder till credit. 

 

2. Uttalade rumsbeskrivningar  

1. 1:06 Radiosändning ”mister Gorbachev tear down this wall” etablerar 80-talet. 

2. 1:20 väderleksrapport ”sommarhetta” 

3. 6:55 ”Det är för varmt.” 

4. 19:35 Sonja beskriver hur det såg ut då hon såg Adams syskon ”Solen var het och 

dammig och gammal. Bakom dom var alla färgbilder på fittor och kukar i grottans 

skyltfönster. Alla fittor och kukar och alla massagestavar, dom bara stod där, i solen, i 

dammet.” 

5. 20:56 ”Så djävla otäckt med rapsen. Allt det gula. Och de som cyklar där ute på 

småvägarna när man åker förbi med tåget under himlen när den är så djävla 

sommarblå, över det gula. Så otäckt.” 21:45 ”den bränner hål i huvudet rapsen utanför 

tågfönstret, och den här hettan på nätterna.” 

6. 22:28 Sonja beskriver Moderns besök, berättelse upplandad med upphetsade stön: 

”Jag såg över hennes axel ut på gården och ut på gatan, Nobelvägen, [ettan låg därute] 

och ingenting hade färg. Ett par ensamma torra vallmo stod sida vid sida på gruset, på 

grusplanen […] Allting var som om det var vidbränt, som om himlen var ett hett hett 

lock som lagt sig längre ner över oss.” 

7. 34:13 ”Jag måste sätta mig” [dov duns] 

a. 34:19 C: ”Ge mig lite vatten” S: ”visst visst” [kran slås på] 

b. 34:27 [Glas mot träbord] 

8. 41:52 beskriver Emil en dröm? ”mörkret är mjukt men det är ett mörker och det luktar 

mammas händer, tapeter garderober. Jag lever i mörkret; solen skiner över natten. […] 

Vinden luktar salt från sundet […] de lägger mig på en säng den luktar, den är hård.”  
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Bilaga 3.  

Undersökning av rummets gestaltning i hörspelet Damen från hemtjänsten eller Till 

Damaskus 

1. Beskrivningar av rummet i dialog 

1. 0:30 ”ett gathörn med en bänk under ett träd, man ser sidoportalen av en liten 

gotisk kyrka, ett postkontor och ett café med stolar utanför, postkontoret och 

caféet äro stängda man hör tonerna av en sorgmarsch [sorgmarsch spelar] 

nalkas och sedan avlägsna sig.” – förekommer ej i manus 

2. 0:59 ”den okände står på trottoarkanten” 

3. 1:07 (berättande passage, förklarar pjäsens premisser) ”han tror att han är 

Strindberg” återkommer 5:48 ”nu talar han sådär konstigt igen” – hjälper 

lyssnaren att skilja på dramats två rum) 

4. S.6/3:35 ”Vet ni Indien har alltid lockat med sina gulklädda munkar och 

bergsklättrande getter” (Ordagrant) 

5. S.6/4:03 ”Jag är i en främmande stad” (Ordagrant) 

6. S.8/5:02 ”Jag har en vers här i pottskopet” (Ordagrant) 

7. S.12/9:12 ”där ligger ett brev som söker mig” 

8. S.18/12:59 ”Vill inte herrn nedlåta sig att mottaga en mindre penningåva med 

löfte att söka Polykrates ring i en mera avlägsen stadsdel. Storvreta, till 

exempel” jfr. hörspel: ”Vill inte herrn nedlåta sig att mottaga en mindre 

penningåva med löfte att söka Polykrates ring i en mera avlägsen stadsdel. Pite 

havsbad, till exempel.” (inspelad Sveriges radio Luleå) 

9. S.19 scenanvisning: ”den okände öppnar på pottskåpet.” (ingen motsvarighet) 

10. S.19/13:27 Scenanvisning: ”Damen hittar en kletig smörgås vid fotändan av 

den okändes säng.” jfr. hörspel: ”nämen det är ju en gammal räkmacka under 

sängen du, och den där fruktsoppan från sommaren som ligger i pottskåpet. 

Usch!” (scenanvisning till dialog) 

11. S.19 scenanvisning: ”försviner in i skåpet, gnolande” (ingen motsvarighet) 

12. S.22/15:20 ”Jag läser nästan aldrig. Jo, hos Indira Johansson” (ordagrant) 

13. S. 22/15:31 ”Det finns en damsugare i skrubben sedan länge.” (ordagrant) 

14. S. 22 Scenanvisning: ”han tar fram en öl ur pottskåpet […] sedan sätter han sig 

vid bordet” (ingen motsvarighet) 

15. S. 23/16:43 ”Här finns ingen orgel. Här finns ingen kyrka och här finns inget 

postkontor! / Nej men här finns en väggklocka” jfr. hörspel ”Här finns varken 

orgel eller kyrka, bara en sketen damsugare. / Nej, men här finns en 

väckarkocka” ” 

16.   S. 24/17:20 ”Vänta mig här medan jag går in i Sankt Elisabeths kapell och ber 

för er”, scenanvisning ”damen går in i skåpet”. Jfr. hörspel ”är det okej om jag 

bara lånar din toa.. eller [paus] Vänta mig här emedan jag går in på Sankt 

Elisabeths kapell och ber för er”  

17. S.25/18:36 scenanvisning ”Damen tar upp ett glas med vatten från pottskåpet.” 

jfr. hörspel: ”drick nu. Vad är det för litet kryp i glaset. Eh, det är en silverfisk! 

/ Jag hittade henne i vasken i förmiddags” (scenanvisning till dialog) 

18. S. 25/19:20 ”här i vattenglaset nära min säng om nätterna” (ordagrant)  
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19. S. 27/20:06 Scenanvisning: ”Musikern klistrar upp en gul lapp på orgeln och 

en på väggklockan.” jfr. hörspel: ”det är nån här, märker mina möbler med 

gula lappar”. 

20. S. 29/21:30 ”Nu har väggklockan stannat igen” [någon vrider upp ett urverk] 

scenanvisning: ”Musikern knackar på klockan” 

21. 22:03 ”Julen 1856 […] rev du sönder en schweizisk Robinson och av fruktan 

för straff gömde du en oersätteliga boken under ett skåp i kökskammaren. / 

Skåpet föreföll mig oändligt stort” 

22. S.33 scenanvisning: ”musiken sätter sig vid orgeln” (utgår) 

23. S. 34/24:09 ”för att lugna er skall jag gå och fråga.” (oförändrat) 

scenanvisning: ”går in i skåpet” jfr. hörspel [ohörbart mummel] – Carin låtsas 

tala med någon som vet 

24. S. 36 scenanvisning: ”varulvsljud, en måne framträder på fonden” 

varulvsljudet förekommer inte. Passage struken. Istället: 24:39 den okände 

sjunger: ”nu rullar luletåget på rälsen”. 

25. 25:05 uppläst scenanvisning: ”Akt två. Ett hotellrum. Den okände och damen. 

Den okände med en nattsäck. Damen nedsjunken i en stol utan att ha avlagt 

ytterplagg och hatt”  

26. S.39/25:26 ”det fanns alltså inget annat rum” (oförändrat) 

27. S.42/26:26 ”Till skåpet och så runt bordet, tillbaka till sängen och förbi 

pottskåpet och så en paus och andas och så skåpet igen och runt bordet och 

ända ner till havet” (längre i hörspel) 

28. S. 43 scenanvisning: ”damen hämtar den blå balongen och kastar den mellan 

sig och den okände” utgår. 

29. S.48/28:45”var är skurtrasan och skurhinken? Jo de dväljas i köksgarderopen 

och tagas endast fram vid behov” 

30. S.53/33:35 ”Så går jag in i skrubben” scenanvisning: ”den okände går mot 

skåpet”. Jfr hörspel: ”Då går jag in i skåpet och skäms” 

31. S.55/34:10 ”Satans häxa! Jävla kvinna! Förbannade hora! / Jävla Strindberg! / 

Satans Westerberg! / Jävla Reinfeldt! / Förbannade publik!” Jfr. hörspel: 

”Satans häxa! Förbannade kärring! / Jävla Strindberg! / Jävla kvinna! / Jävla 

gubbvälde! / Jävla hemtjänst!” manuset har minst tre handlingsnivåer här. 

Hörspelet har två.  

32. S.56/34:16 scenanvisning: ”Pasi bär ut stolarna.” Jfr. hörspel: ”och nu tar de 

mitt bohag också” 

33. S.57/34:47 ”Ibland kan jag se min mor sitta på köksbron utanför vårt hus i 

Lule” (nästan ordagrant) 

34. S.74/42:06 ”Jag hade ett par kanariefåglar en gång. Båda bajsade och pinkade, 

sjöng och var gula. Varje vecka byttes sanden genom att botten drogs ut i form 

av en plåtlåda […] varför dras aldrig botten ur hos mig?” (nästan ordagrant) 

35. S. 75/44:50 scenanvisning. ”ett mättat saffransgult ljus fyller scenen” (ingen 

motsvarighet). ”Det är så vindstilla som när våran eka glider ut i viken där 

hemmavid. Buren på en spegling av alla moln som om man rodde uppe i 

himlen. Göken hörs och det lätta skvalpet av åror […] klockorna fyller 
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Himalayas sluttningar som en helgmålsringning. En alldeles klar och kall 

lördag i september […] Munkarna ser ut som smörblommor och snön börjar 

falla.” (ordagrant)  

36. S. 76 Scenanvisning: ”Pappersfonten ramlar ner. En blå ballong seglar upp i 

taket.” fade out 

 

2. Beskrivningar av rummet med ljudeffekter 

1. 0:14 [Prassel av papper] 

2. 0:45 [nyckelskrammel] 

3. 1:05 [ett bord borstas av] 

4. 1:17 [prassel av papper] ”då ska vi se. Till Damaskus” (prasslet speglar 

bokens existens) 

5. 2:20 [Prassel av papper]  

6. S.8/5:07 Scenanvisning: ”han öppnar pottskåpet” [dörr knarrar] Den okändes 

röst låter som pratade han i ett glas. 

7. 7:16 ”lite frisk luft skadar inte” [fönster öppnas][fåglar] (ingen motsvarighet) 

8. 7:59 ”stäng fönstret, det drar” [fönster stängs] (ingen motsvarighet) 

9. S.12/9:02 ”vill ni inte sätta er ner? Näe eller … ett lite tag” [stol skrapar mot 

golvet] 

10. S.14/10:06 Scenanvisning: ”Den okände trycker på sin trygghetsknapp” 

[rinklocka plingar] 

11. S.14/10:24 Scenanvisning: ”Damen tar blomman och försvinner in i skåpet 

”[klädprassel] 

12. S.15 scenanvisning: ”Musikern släcker klocktrådslampan klockljud” (ingen 

motsvarighet) 

13. S.16/11:24 scenanvisning: ”Damen kommer ut ur skåpet” [dörr öppnas] 

14. S.20/14:11 scenanvisning: ”damen kommer ut ur pottskåpet” 

[nyckelskrammel] (vanlig dörr i hörspel) 

15. 16:28 [damsugande] 

16. 19:51 [drickljud] 

17. 20:00 [diskslammer] 

18. 27:18: ”Nu ska vi bada” (sägs av Pasi i manus) [rinnande vatten, övergår i 

vågskvalp] hörspel: ”nej i inte badkaret. Havet!” [sjöfågel] scenanvisning s.45: 

”vågorna rör sig” 

19. 30:00 [någon bläddrar mellan kanalerna på en TV] 

20. 31:58 [plask som när någon badar] ”jag tvålar in lite här också.” 

21. 35:24 [säng knarrar] ”ska du gå nu?” 

22. 39:09 [nyckelskrammel] 

23. 41:09 [nyckelskrammel] 
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Bilaga 4. Korrespondens med Marie Persson Hedenius 

 

Hej Marie! 

Mitt namn är Gabriel Granbacka och jag studerar till lärare vid Uppsala Universitet.  Just nu 

skriver jag mitt examensarbete i svenska där jag undersöker rummets gestaltning i tre 

radiopjäser. Bland de radiopjäser jag undersöker återfinns Staffan Westerbergs Damen från 

hemtjänsten eller Till Damaskus och jag skulle vara mycket tacksam om du ville skicka mig 

ett exemplar av det manus som användes när pjäsen sattes upp på Uppsala stadsteater. Detta 

manus är nämligen en nyckeltext i mitt arbete, eftersom en stor del av undersökningen utgår 

från jämförelsen av den inspelade radiopjäsen med skådespelets manus. 

  

Vänligen skicka manuset som PDF till hepsetusodoe@gmail.com eller min adress: 

  

Gabriel Granbacka 

Rundelsgränd 6A, lgh 1102 

753 12 UPPSALA 

  

Om du har frågor kan du nå mig på 073-358 04 91 

  

Tack för din tid! 

Hälsningar, 

Gabriel Granbacka 

 

mailto:hepsetusodoe@gmail.com

