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PÅ SPORET AF TILTALTES STEMME 1:
EN UNDERSØGELSE AF HVORDAN TILTALTES SINDSTILSTAND LIGE INDEN GERNINGSØJEBLIKKET BLIVER GENGIVET I RETTEN OG NEDSKREVET I DOMBOGEN
Af Paulina Bala, cand.mag. sprogpsykologi og ph.d.-studerende
INDLEDNING
der foregik ved det herberg, han to dage tidligere var blevet smidt ud af. Da han var ved at forlade herberget, skulle
han ned ad en trappe, hvor der sad en gruppe på fem-seks
mennesker. Selvom han spurgte dem, om han kunne komme forbi, ville de ikke gøre plads til ham, og det udviklede
sig til et sammenstød. Nu er han i retten, hvor han er tiltalt
for grov vold og vold i gentagelsestilfælde – to forhold, der
begge udløser hårdere straf end hhv. simpel vold og førstegangsovertrædelse.
Der kan dog også indgå formildende omstændigheder i
strafudmålingen, som f.eks. ”at gerningen er udført i en oprørt sindstilstand, der er fremkaldt af forurettede eller personer med tilknytning til denne ved et uretmæssigt angreb
af retsmødet forklarer den tiltalte gentagende gange, at han
var bange, og den tiltaltes sindstilstand både lige inden og
i selve gerningsøjeblikket er derfor vigtige at etablere i retten. I (Bala forth) undersøger jeg, hvordan tiltaltes sindstilstand i selve gerningsøjeblikket bliver gengivet i retten
og nedskrevet i dombogen, hvorimod tiltaltes sindstilstand
lige inden gerningsøjeblikket er omdrejningspunktet for
denne artikel.

hvordan tiltaltes gengivelse af hans sindstilstand lige inden
gerningsøjeblikket bliver samkonstrueret og transformedommerbordet og producerer et referat, hvori der fremgår
to eksplicitte beskrivelser af tiltaltes sindstilstand lige intaltes forklaring bliver præsenteret som tiltaltes egne ord,
er dette langt fra tilfældet.
TEXTUAL TRAVELS I RETSLINGVISTISK PERSPEKTIV
Det retslingvistiske begreb, textual travels, trækker kraftigt
på Bakhtins teori om dialogisme samt antagelsen om, at

alle de ord, vi skriver og siger er “half ours and half someder produceres både i forbindelse med anholdelsen, politiinterviewet og grundlovsforhøret kan betragtes som heteroglotte tekster, der repræsenterer forskellige verdenssyn,
ideologier og stemmer, tilhørende aktører fra både politiet,
domstolen og i voldssager også sundhedsvæsenet (Bakhtin

fra anholdelse, til at dommeren som det sidste i retsmødet
afsiger dommen. Retsmødet er det sidste stadie i retssagen,
og i løbet af retsmødet læses uddrag fra både politiinterviewet og grundlovsforhøret op i retten, hvormed teksterne
deløbende nedskriver retsprotokolføreren også (sam)talen
i retten, og teksterne rejser således langs en kæde af transformationsprocesser, bl.a. intertekstualisering og rekontekDe forskellige aktørers forskellige verdenssyn kommer
uundgåeligt til udtryk som forskellige versioner af virkeligheden, farvet af de forskellige forfatteres ideologier, institutionelle identiteter og mål med de forskellige interaktioner.
Den tiltalte er den eneste person, der er til stede i gennem
hele retssagens forløb, og et vigtigt spørgsmål er således, i
samling dokumenter. Tidligere forskning har vist, hvordan
juridiske dokumenter opstår på baggrund af interaktionel
samkonstruktion i forskellige institutionelle interaktioner
kanismerne bag, hvilke informationsenheder, der vurderes
fortsat en del af “the black box” of social institutions” (Drew
I Danmark har vi påbegyndt udforskningen af, hvad der
gemmer sig i det danske retsvæsens sorte boks, bl.a. har
(Bojsen-Møller forth.) undersøgt, hvordan trusler tages op
retten til dombogens referat af tiltaltes forklaring, bliver
in prep).
INSTITUTIONEL INTERAKTION I KONVERSATIONSANALYTISK PERSPEKTIV
første ”basic element of institutional talk” er, at ”the interorientations
tities” (original kursivering). I de forskellige interaktioner
kommer deltagernes institutionelle identiteter og de dertil
forbundne mål tydeligt til udtryk gennem faste taletursorganiseringer og præ-allokering af bestemte tur-typer.
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Retssalsinteraktionen i det adverserielle system er organirer og så følger en pause. Denne pause samt fraværet af en
tredjepardel karakteriserer retssalsinteraktion, hvor ”The
the situation wherein attorneys are soliciting answers not

Tiltalte
Tilsammen giver både formuleringen ”tiltalte har afgivet
følgende forklaring” med tiltalte som subjekt og de stilistiske valg af understregningen, kolonet og citationstegnene
taltes forklaring gengivet med hans egne ord.
UDVÆLGELSE AF SEKVENSER FRA UDSKRIFTER

Men proceduren for straffesager i Danmark er kun delvist
sammenlignelig med det adverserielle system, man prakti(forth), men som medvirker til, at interaktionen i den danske retssal ikke er direkte sammenlignelig med det adver-

spørgsmålet om troværdighed, som derfor skal behandles
anderledes i analysen af dansk retssalsinteraktion.
institutionelle identiteter, deres mål samt deres interaktionelle rettigheder og muligheder. Det betyder, at man ikke
uden videre kan trække på undersøgelser og resultater fra
international forskning i retssalsinteraktion. I dansk kontekst indebærer anklagerens dobbelte bevisbyrde, at hun
skal fremføre beviser både for og imod tiltaltes skyld, og
den danske anklager, forsvarer og tiltalte har altså kun delvist modstridende mål i retten.
Disse parametre har altså konsekvenser for den analytiske
strækning internationale undersøgelser og resultater er (u)
sammenlignelige med de danske, er endnu uvist.

blevet transmogriffet til en relativt helstøbt monologisk
fortælling, overvældende i datid. Ved at sammenholde oplysningerne i referatet af tiltaltes forklaring med udskriften
skriden, kan man spore, hvor de forskellige ord og udtryk
stammer fra. Selvom referatet præsenteres som tiltaltes
egne ord, er informationerne i overvældende grad fremDen sekventielle analyse gør det muligt at udpege, hvem
der i virkeligheden har lagt stemme til tiltaltes forklaring.
gen, som følger kronologien af hændelserne, hvilket gør det
forsvareren forklarede tiltalte…” og ” Forholdt forklaring afgivet i grundlovsforhøret…”. Disse metakommentarer er det
eneste, der angiver, at teksten er opstået på baggrund af en
dialog, men de muliggør også at orientere sig i udskriften.
hvor advokaterne eksplicit og direkte spørger ind til, hvordan tiltalte havde det lige inden gerningsøjeblikket.
Anklageren starter med at etablere, at tiltalte var på gerningsstedet den pågældende dag, og gennemgår det i ind-

TILTALTES FORKLARING I RETTEN OG REFERAT HERAF
lige inden gerningsøjeblikket:
klart afgrænsende, og i denne sag får tiltalte ikke lejlighed
til at producere længere narrativer på eget initiativ. Informationerne fremkommer i overvældende grad gennem
spørgsmål-svar-sekvenser, hvor advokaterne i høj grad,
men ikke udelukkende, kontrollerer emneintroduktionen
og begrænser tiltaltes svarrum.
I en domsmandssag som denne vil det typisk være protokolføreren, der skriver referatet af det, der bliver sagt under retsmødet. ”En protokolfører er dommerens sekretær.”
fremgår det af anklagemyndighedens hjemmeside (hjemmesideteksten indeholder både artikel og bestemthedsform), og en af hendes opgaver er at nedskrive et referat af
I dombogens afsnit med titlen ”Forklaringer” beskrives,
hvilke personer, der afgav forklaringer i retten, og i denne
gen om andre forhold. Det ser ud således (citater fra dombog gengivet med kursiv):

Det bemærkelsesværdige i denne sekvens er, at den tiltaltes
beskrivelse af hans sindstilstand transformeres fra ”lidt ked
med det”.
enterer sig mod som et spørgsmål, som han svarer stærkt
betragtes som en orientering mod anklagerens kandidatsTILSTAND

klagerens ja/nej-spørgsmål et svar, der kan være indenfor
et meget lille svarrum. Tiltaltes produktion af et
answer
dispræfereret action, hvilket han måske også selv orientelige og længerevarende udånding overlapper med pausen i
tiltaltes udvidede svar som upassende.
ren producerer ytringen ”men jeg spørger bare hvordan du
havde det”. Med denne ytring orienterer hun sig mod tillevansen for tiltalte at omformulere det svar, han har givet
tidligere.
kan betragtes som en
hvormed han orienterer sig mod det problematiske ved, at
netop han burde være i stand til at svare på spørgsmål om
endelig et svar, som anklageren accepterer som passende.
ringen at skride frem til næste emne (Stiver and Heritage

tiltaltes sindstilstand ved at rekontekstualisere tiltaltes
han var lidt ked af det. At forsvareren udelader anklagerens
præsupposition om, at den tiltalte skulle være glad, kan
betragtes som tegn på det dobbelte aspekt af anklagerens
bevisbyrde.
Tiltalte orienterer sig mod denne preface som en lejlighed
til at producere et expanded answer, hvilket han dog aftiltaltes tale. Forsvarerens spørgsmål indeholder et kandidatsvar bestående af tre forskellige sindstilstande (sur, ophidset og aggressiv) som diametrale modsætninger til er at
være glad, og spørgsmålet projicerer relevansen af et kort
svar, helst et nej.
Tiltalte producerer den præfererede negationspartikel direkte påhængt, altså stærkt præfereret. Men han orienterer
sig endnu engang mod forsvarerens ytring som en lejlighed
til at uddybe, og han tilføjer ”jeg var meget afslappet” i linje
sluttende ”okay”, trækker vejret dybt ind og bevæger sig
tiltaltes udvidede svar som passende.
ring ser denne sekvens således ud:

fuldbyrdet.
ser denne sekvens således ud:

Tiltaltes egne ord ”lidt ked af det” bliver vurderet som “recordable” af retsprotokolføreren, og selvom der sker en
det” til ”havde det ellers okay”, er disse to sindstilstande
nogenlunde lignende. Den transmogriffering, retsprotokolføreren har foretaget, efterlader dog ingen spor af, at begge
informationer er fremkommet modvilligt, idet tiltalte har
leveret dem stærkt dispræfereret og som en orientering
mod nødvendigheden af at foretage en transformation af sit
oprindelige svar.

tiltalte havde boet på herberget i lidt mindre end en måned,
hvorefter forsvareren spørger om, hvilken type mennesker,
gen spørger forsvareren ind til tiltaltes sindstilstand lige
inden gerningsøjeblikket:

Det eneste spor af tiltaltes stemme er negationen ”ikke”.
Hans udvidede svar, der indeholder hans egen vurdering af
sindstilstanden, er ikke blevet vurderet som “recordable”
af retsprotokolføreren. Retsprotokolføreren har derimod
fundet størstedelen af forsvarerens foreslåede kandidatsvar ”recordable” og som en passende beskrivelse af tiltaltes
sindstilstand. Man behøver ikke at læse sprogpsykologi for
at se, at der er forskel på at være ”ikke sur eller ophidset” og
”meget afslappet” lige inden et gerningsøjeblik.
HVOR BLIVER TILTALTES STEMME AF?!
I disse to eksempler er det ikke så udtalt som i andre eksag har ikke dansk som modersmål. Når han taler i retten,
trækker han på fonetiske ressourcer, som standardafvigende udtale af s (sh) og t (tj), der associeres med tyrkisk
accent og med en senmoderne ungdomsstil, som ”play on
general stereotypes of urban, oppositional, criminal, streetand gangster-oriented youth with immigrant background”
Vi skal være påpasselige med at trække på forskning fra
andre typer retssystemer, fordi deltagernes institutionelle
identiteter, de dertil forbundne mål samt interaktionelle
rettigheder er forskellige fra det danske. Dette har naturligvis konsekvenser for, hvad der sker i retten og dermed
den analytiske generaliserbarhed af forskningen i retssalsinteraktion.
etniske stemmer bliver overdøvet i juridiske sammenhænpolitibetjentens gentagne fortolkninger af mistænktes for-
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klaring resulterer i “putting words in the suspect’s mouth”

indtil, den tiltalte transformerer sin beskrivelse af sin egen

tokolføreren vurderer forsvarerens ord som ”recordable”,
og beskrivelsen af tiltaltes sindstilstand består af forsvarerens foreslåede kandidatsvar. Tiltaltes egne ord (jeg var
meget afslappet) fremgår ikke af dombogens referat af tiltaltes forklaring. Som vist i de to eksempler, lyder tiltaltes
stemme nemlig blot som et svagt ekko i den skriftlige gengivelse af tiltaltes forklaring, og som jeg viser i (Bala forth),
sker det ganske systematisk i denne sag.

nok med det”. Tiltaltes ord i dette eksempel gengives i en
omformuleret og tempusjusteret version i dombogen, og
der er ingen spor af, at han har leveret dem stærkt dispræfereret og som en transformation af sit oprindelige svar.
Dombogen tager altså ikke højde for, at informationerne
fremkommer som interaktionelle samkonstruktioner mellem to personer, der i hvert fald delvist har modstridende
mål med retsmødet.

På baggrund af denne case-analyse kan jeg naturligvis ikke
afgøre, om mine resultater er repræsentative. Der er brug
for meget mere forskning i, hvordan både danske og etniske
tiltaltes ord transformeres og transmogriffes fra retssalsinteraktionen til dombogen, før vi kan se, om resultaterne i
denne case er generaliserbare, og om de er repræsentative
for en systematisk undertrykkelse af etniske stemmer i det
danske retsvæsen.
KONKLUSION

talte hurtigt enige om, at tiltalte hverken var sur, ophidset
eller aggressiv inden gerningsøjeblikket. Den tiltalte tilføjer
endda, at han var ”meget afslappet”, hvilket retsprotokolføreren dog ikke vurderer som ”recordable” information. Den
skriftlige gengivelse består af forsvarerens kandidatsvar
helt uden at tage forbehold for, hvem af deltagerne, der introducerede ordene. Tiltaltes forklaring i retten bliver såleaf virkeligheden med øredøvende institutionelle ideologier
og kun svage spor af tiltaltes stemme.

ord som tiltaltes egne, er dette langt fra tilfældet. Ved at
trække på textual travels og bruge konversationsanalyse
har jeg vist, hvordan de retslige aktørers stemmer overdø-

-

afsnit:
Anklageren orienterer sig mod tiltaltes oprindelige svar
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