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1.0. Inledning 

Amerikansk kultur har under många decennier haft ett stort inflytande över hela världen. När 

vi tänker på USA väcker det en mängd bilder och associationer, allt från teknik och framsteg, 

till religion och vapen. Den amerikanska kulturen tycks ytterst komplex och motsägelsefull 

och under många generationer har den amerikanska drömmen varit vägen utåt och uppåt. Ett 

exempel på ett motsägelsefullt område är synen på sexualitet i ett land som rymmer såväl en 

konservativ höger och sträng religion, som liberal populärkultur. Synen på homosexualitet 

och utomäktenskapligt sex har länge varit ett hett tema i landet och har präglat debatter och 

lagstiftning.  

Under 1980-talet och AIDS-epidemin insjuknade runt 100 000 människor i sjukdomen i 

USA.  Tony Kushners pjäs på temat – Angels in America – gavs ut i två delar och har satts 1

upp många gånger och hade först premiär 1991 på Eureka Theatre Company i San Fransisco.  2

I februari 2017 meddelade Dramaten att de kommer att sätta upp pjäsen på Elverket under 

våren 2018, denna gång i Farnaz Arbabis regi. Pjäsen har satts upp i Stockholm två gånger 

tidigare, bägge gångerna på stadsteatern. 1995-96 stod Rickard Günther för regin och 2011 

iscensattes pjäsen av Eva Dahlman.  3

Angels in America utspelar sig på 1980-talet i New York just då HIV-viruset sprider sig. 

Vi får följa sex olika karaktärer och hur deras liv påverkas av sjukdomen och samhällets in-

ställning till både AIDS-epidemin och homosexualitet. Kushners pjäs har även blivit TV-serie, 

med kända skådespelare som Al Pacino och Meryl Streep i rollistan. TV-serien sändes 2003 

och fick även den ett fint mottagande.  

Angels in America rymmer många teman. Sexualitet, religion, politik, skuld, beroende, 

sanning och lögn är bara några av de teman som behandlas. Makt har stort utrymme i pjäsen, 

speciellt förhållandet makt-sexualitet. En av karaktärerna, Roy, beskriver sig inte som en ho-

mosexuell man, utan som en heterosexuell man som har sex med män. Han har makt och hög 

status och verkar anse att hans sexualitet skulle sänka hans status, anseende och rykte och 

därmed även hans inflytande. Visst har alla rätt att själv definiera, eller inte definiera sin sexu-

 Avert, ”History of  HIV and AIDS overview”, http://www.avert.org/professionals/history-hiv-aids/overview 1

(20/2 2017).

 Ken Nielsen, Tony Kushner’s Angels in America, Continuum International Publishing Group, London 2008, s. 73-2

74.

 SvD Kultur, ”Angels in America sätts upp på Dramaten”, Svenska Dagbladet 20/2 2017, https://www.svd.se/ang3 -
els-in-america-pa-dramaten-2018 (16/5 2017).
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alitet, men det är intressant att Roy gör det så tydligt att han anser att både hans karriär och 

andras uppfattning om honom skulle påverkas negativt om han kom ut som homosexuell.  

Männen har yrken som advokat, chefsnotarie och läkare. De kvinnliga rollerna beteck-

nas som mamma och fru i karaktärsbeskrivningen och existerar i relation till män. Det finns 

manliga läkare och kvinnliga sjuksköterskor. Ängeln har kvinnligt pronomen. 

Spöken, änglar och en påhittad eskimå förekommer i pjäsen som växlar mellan verklig-

het och dröm. Den kvinnliga huvudrollen, Harper Pitt, har ett allvarligt valiumberoende och 

glider in och ut ur hallucinationer. Hon är ensam hemma medan hennes man Joe är på jobbet 

och genom hallucinationerna får vi en inblick i hennes tankar och rädslor.  

I min uppsats kommer karaktären Harper Pitt att stå i fokus då jag närmare vill undersö-

ka kvinnans roll i en mansdominerad pjäs. 

1.1. Tidigare forskning 

Mycket har skrivit om Angels in America och speciellt om den primära historien i pjäsen, som 

handlar om männens upplevelser av sin sexualitet och sjukdomen. Bland forskningen om 

Angels in America finns bland andra Raner Omer-Sherman, forskare inom judiska studier vid 

University of Louisville,  som lägger stort fokus på AIDS-epidemin samt judisk identitet i sin 

text The fate of the other in Tony Kushners Angels in America från 2007. Fiona Harris Rams-

by gör en retorisk kritik i The Drama as Rhetorical Critique: Language, Bodies, and Power in 

Angels in America, publicerad 2014, där hon menar att:  

Live bodies on stage can enact and critique language about the body, that constitutes the body, and 
they can show us the potential for bodily reiteration in ways that encourage us to observe bodies as 
rhetorical generators of belief.  4

Även Harris lägger även stort fokus på AIDS-epidemin och undersöker hur sjukdomen påver-

kar den insjuknade kroppen. Brian Sutton, professor i litteratur vid University of Wisconsin,  

fokuserar i sin text från 2013, Interconnectedness in Kushner's Angels in America på kopp-

 Fiona Harris Ramsby, ”The Drama as Rhetorical Critique: Language, Bodies, and Power in Angels in America”, 4

Rhetoric Review, 33:4, 403-420, 2014, e-artikel, http://dx.doi.org/10.1080/07350198.2014.947231 (9/3 2017), s. 
405. 
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lingen han anser finns mellan Harper, Joe, Louis och den senares mormor. Sutton menar att 

det finns likheter i hur männen försummar kvinnorna i sina liv.  5

I Ethel Rosenberg’s Ghost and Angels in America, publicerad 2014, undersöker Claudia 

Barnett, professor i engelska vid Middle Tennessee State University, främst karaktären Roys 

upplevelser och hallucinationer där han pratar med Ether Rosenbergs spöke.  Teaterhistori6 -

kern Ken Nielsen från New York University, skrev 2008 Tony Kushner’s Angels in America 

som del av Modern Theatre Guides, där han analyserar både pjästexten och uppsättningar av 

den. I boken skriver han om Harper:  
  

 Harper has often been criticized as a vague, strange, pill-popping and insane character showing to 
some degree, Kushner’s disinterest in her situation and existence outside of the plays’ gay univer-
se.   7

Här lyfter Nielsen kritiken att Harper framställs som oviktig för handlingen, fast hon är den 

största kvinnliga rollen i dramat. 

Tidigare forskning har enbart snuddat vid Harpers karaktär och berättelse i relation till 

de andra karaktärernas. Hon känns för mig som en relativt outforskad karaktär som får stå i 

skymundan av männens berättelser och hon refereras ofta till som en kvinna med en beroen-

deproblematik. Harris Ramsby beskriver Harper som ”a pill-popping seer of sorts”  medan 8

Sutton refererar till Harper som en kvinna som blir ”increasingly sick”.  Dessa beskrivningar 9

av Harper och hennes beroende gör att hon lätt avskrivs som sjuk, galen eller bara destruktiv 

och uttråkad. Kushner själv anser inte att Harper är galen, utan menar istället på att hon har 

stor fantasi.  10

 Brian Sutton, ”Interconnectedness in Kushner's Angels in America." Notes on Contemporary Literature, vol. 43, 5

no. 2, 2013, e-artikel, go.galegroup.com/ps/i.do?
p=LitRC&sw=w&u=uppsala&v=2.1&id=GALE%7CA364692843&it=r&asid=d6c1d13bb417403268cadebca6a7e-
b1e (9/3 2017).

 Claudia Barnett, ”More Life: Ethel Rosenberg's Ghost And Angels in America”, Women's Studies, 43:2, 131-154, 6

2014, e-artikel, http://dx.doi.org/10.1080/00497878.2014.863102 (9/3 2017) s. 132. 

 Nielsen 2008, s. 41-42.7

 Harris Ramsby 2014, s. 406.8

 Sutton 2013. 9

 Ken Nielsen 2008, s. 42. 10
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1.2. Syfte och frågeställningar 

I en pjäs som handlar om manlig sexualitet och främst manlig homosexualitet, vill jag 

fokusera på Harpers relation till sexualitet och religion. Harper och hennes man Joe är mor-

moner och hur Harpers trosåskådning blir tydlig i pjäsen är även det något jag vill undersöka 

närmare. Ett sätt att försöka förstå Harper och hennes agerande är att se närmare på vad som 

skrämmer henne och hur hon relaterar till det. Det händer ofta att Harper blir rädd och över-

väldigad och känner att hon måste fly sin situation. Detta gör hon genom sitt beroende och 

sina hallucinationer. Rädslor är det första temat jag kommer att behandla i pjäsen, följt av 

sexualitet och religion. Därefter kommer jag att undersöka hur dröm och verklighet speglas 

genom Harpers hallucinationer.  

1.3. Teori och metod 

Min undersökning av Angels in America är en tematisk analys av Tony Kushners pjäs. Jag 

kommer att göra en närläsning av pjäsen för att fördjupa mig i tematiska och stilistiska drag 

som Kushner använder sig av. Min uppsats har även ett feministiskt perspektiv då analysen 

behandlar en kvinnlig karaktär i pjäsen och den betydelse hon har för pjäsen. Simone de 

Beauvoir beskriver maktordningen mellan män och kvinnor i Det andra könet 1949:  

 Hon bestäms och särskiljs i förhållande till mannen, inte han i förhållande till henne; hon är det 
oväsentliga gentemot det väsentliga. Han är subjektet, han är det Absoluta, hon är de Andre.  11

Yvonne Hirdman pekar på kön som kulturell konstruktion i Genus - om det stabilas föränder-

liga former.  Jag kommer att utgå från de Beauvoirs och Hirdmans syn att mannen är norm i 12

förhållandet till kvinnan.  Däremot är denna uppsats inte en genomgående feministisk analys, 13

men bakgrund till valet att undersöka Harpers berättelse bottnar i detta.  

 Simone de Beauvoir, Det andra könet, Norstedts Förlag 2002, s. 26.11

 Yvonne Hirdman, Genus - om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö 2004, s. 22.12

 Hirdman 2004, s. 59. 13
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Del ett av min analys omfattar första delen av Angels in America, det vill säga Milleni-

um approaches, och i del två kommer jag att behandla den andra delen av pjäsen, Perestroika. 

Jag kommer att fokusera min uppsats på Harpers utveckling och hur hennes rädslor, relation 

till sexualitet och religion förändras i del ett och del två. Jag kommer successivt se hur dessa 

teman behandlas i de båda pjäserna. Jag ämnar också knyta an till redan existerande teorier 

och tolkningar av Angels in America. Avslutningsvis kommer jag att undersöka hur Harpers 

hallucinationer påverkar hennes uppfattning av dröm och verklighet. Jag kommer att undersö-

ka hur hon hallucinerar och se vilken betydelse dröm och verklighet har i hennes liv och för 

hennes utveckling som karaktär. 

1.4. Översikt av pjäsen 

I Angels in America glider berättelsen mellan dröm och verklighet. De scener som är drömlika 

är ofta absurda. En ängel kommer in i en sjukhussal och river sönder väggar, en död kvinna 

spökar och håller långa samtal med en döende man, som själv varit ansvarig för hennes död. 

Två av karaktärerna som aldrig har mötts träffas nu tillsammans i vad som antingen är hennes 

hallucination, hans dröm, eller både och. I Harpers valiumhallucinationer kommunicerar hon 

med Mr. Lies, en karaktär hon skapat i sina drömmar, samt med Prior, vars berättelse och 

sjukdom vi får följa i pjäsen. Förhållandet mellan dröm och verklighet ges stort utrymme i 

pjäsen och är även intressant i relation till vad som är sanning och vad som är lögn. Lögner 

och hemligheter tar stor plats i pjäsen och samtliga karaktärer bär på någon sorts strävan efter 

sanning och svar på svåra frågor angående både identitet och världsordning.  

Tony Kushner använder sig av Harper och hennes valiumberoende för att resa fram och 

tillbaka i tid och att hoppa mellan olika berättelser. Genom hennes beroende skapar han en 

ingång för att blanda dröm och verklighet på ett intressant sätt. Harper framstår som en kom-

plex karaktär som hamnat i en stereotyp roll som hemmafru. Hennes hallucinationer ger oss 

en inblick i hennes känsloliv, hennes rädslor och drömmar. Det är tydligt redan i hennes första 

scen att hon vill fly från sin verklighet och svårigheterna i äktenskapet med Joe. 

 En av huvudrollerna i pjäsen är Roy, Joes chef, som diagnosernas med HIV och senare 

då han är döende i AIDS omhändertas av sjuksköterskan Belize som även han är homosexu-

ell. Då Roy är döende får han besök av Ethel Rosenbergs spöke, en kvinna han har hjälp till 
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att döma till döden. Ethel dyker upp i hans feberdrömmar för att se honom dö en smärtsam 

död. Louis jobbar på samma arbetsplats som Joe och de inleder en sexuell relation. Louis 

pojkvän Prior insjuknar även han i AIDS och han och Harper möts först i del ett i en dröm/

hallucinationsscen och senare på riktigt i del två. Prior besöks av en ängel många gånger och 

även han hallucinerar i många scener, medan Harper besöks av Mr. Lies som håller henne 

sällskap i början av både del ett och del två. I del två hallucinerar Harper att en staty av en 

mormonfamilj kommer till liv och om en eskimå som hon möter på Antarktis. Förutom dessa 

påhittade karaktärer interagerar hon endast med sin man Joe, Joes mamma Hannah, som 

kommer till New York efter att Joe berättat att han är homosexuell, samt Prior då de möts en 

gång i verkligheten och två gånger i två olika drömscener.  

För att göra min undersökning och kartläggning av Harpers scener mer överskådlig och 

förståelig följer här en tabell över de scener hon medverkar i, med vilka karaktärer hon intera-

gerar, var de är, huruvida hon hallucinerar eller inte, och om scenen utspelas samtidigt som en 

annan scen. Harpers scener utspelar sig främst i hallucinationer på Antarktis eller i Brooklyn. 

Under KARAKTÄRER har jag valt att bara ha med de karaktärer som Harper interagerar med 

direkt i scenen. Under kategorin plats betyder HEMMA I BROOKLYN Harper och Joes hem. 

I många scener går karaktärerna in och ut ur olika scenrum, men jag har valt att under DE-

LAD SCEN endast ta med de scener som Kushner beskriver som delad scen i scenhänvis-

ningarna och där scenen spelas samtidigt som en annan scen. Tabellen visar även dramaturgin 

i Harpers utveckling, hur och när hon hallucinerar. 

SCEN             PLATS KARAKTÄRER HALLUCINE-
RAR

DELAD 
SCEN

Del 1, Akt 1, Scen 3 Hemma i Broo-
klyn

Mr. Lies, Joe Ja, delvis Nej

Del 1, Akt 1, Scen 5 Hemma i Broo-
klyn

Joe Nej Ja

Del 1, Akt 1, Scen 7 Priors dröm Prior Ja Nej

Del 1, Akt 2, Scen 2 Hemma i Broo-
klyn

Joe Nej Nej

Del 1, Akt 2, Scen 9 Hemma i Broo-
klyn

Joe, Mr. Lies Ja, delvis Ja

Del 1, Akt 2, Scen 3 Antarktis Mr. Lies Ja Nej

Del 2, Akt 1, Scen 2 Antarktis Mr. Lies, Joe Ja Nej
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Några av de scener som Harper medverkar i beskrivs som delade scener i scenhänvisningarna, 

men majoriteten av scenerna hon medverkar i, gör det inte – däremot hoppar Harper och de 

andra karaktärerna hon interagerar med ändå in och ut i många scener. Ofta när en karaktär 

försvinner eller går ut, kommer en annan in. Greppet för pjäsen framåt och gör att något alltid 

händer. I drömscenerna är det ibland oklart om Harper hallucinerar eller inte, då hon dyker 

upp i antingen Priors eller Joes dröm. När hon träffar Prior är det troligt att hon hallucinerar 

då han berättar för henne att Joe är homosexuell och att de tycks känna igen varandra när de 

senare träffas. I Joes drömscen går Harper från sin egen scen med Hannah vidare in i Joes 

dröm. Här är det lite otydligt om Harper hallucinerar, men det verkar troligt eftersom det är 

hon som förflyttar sig in i Joes dröm, och inte han som kommer in i hennes rum.   
I många av scenerna utspelas två eller fler händelser parallellt där scenerna går in i 

varandra och överlappar. Detta är ett återkommande stilgrepp i Kushners dramaturgi. Forska-

ren Brian Sutton skriver följande om Kushners val: 

Del 2, Akt 2, Scen 1 Hemma i Broo-
klyn / Joes dröm 

Hannah, Joe Ja, troligtvis Ja

Del 2, Akt 2, Scen 3 Mormoncentret Hannah, Prior, 
Caleb, The Mor-
mon Father (spe-
lad av Joe), Caleb, 
Orrin, The Mor-
mon Mother

Ja, delvis Nej

Del 2, Akt 2, Scen 6 Brooklyn 
Heights Prome-
nade

Mormon Mother Ja Ja

Del 2, Akt 4, Scen 5 Brooklyn 
Heights Prome-
nade

Joe Nej Nej

Del 2, Akt 5, Scen 2 Himlen Prior Ja Nej

Del 2, Akt 5, Scen 4 Hemma i Broo-
klyn

Joe Nej Nej

Del 2, Akt 5, Scen 8 Hemma i Broo-
klyn

Joe Nej Ja

Del 2, Akt 5, Scen 
10

Flygplansfönster ————— Nej Nej
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 Kushner foreshadows this interconnectedness early in the play through an implicit comparison 

between Joe's neglect of Harper and Louis' neglect of his grandmother, as well as through an im-
plicit comparison of the two women's response to that neglect. This opening comparison also fo-
reshadows not only key facets of the central characters but also an important theme of the two-play 

cycle.   14

Scenerna och de olika berättelserna speglar varandra och ofta i de delade scenerna utspelas 

liknande sinnesstämningar och handlingar, precis som i exemplet Sutton tar upp. I en pjäs så 

rik på intressanta karaktärer, interaktioner och konflikter känns de delade scener som ett bra 

val för att dels visa hur berättelserna går in i varandra, dels för att förstärka sinnesstämningar-

na i pjäsen. 

2.0. Del 1: Millenium approaches 

2.1. Del 1: Rädslor 

Vad betyder Harpers rädslor? I vad grundar sig hennes känsla av otrygghet? Vilka är hennes 

rädslor och varför skrämmer hennes eget hem henne? Vad är det hon känner att hon behöver 

fly från?  

Harper Pitt beskrivs i rollistan till del ett av Angels in America som ”Joe’s wife, an 

agoraphobic with a mild Valium addiction.”  Ett intressant tillägg gjordes i del två av pjäsen 15

då hon beskrivs på samma sätt men där ”and a much stronger imagination” har lagts till.  Ut16 -

ifrån denna beskrivning är hon först och främst Joes fru och existerar i pjäsen i relation till 

honom. Hon beskrivs även som en person med torgskräck och valiumberoende, och senare 

även med stor fantasi. Redan i rollistans beskrivning framstår Harper som instängd och neuro-

tisk. Medan Joe är på jobbet är hon hemma och tar valium och glider in och ut ur hallucina-

tioner där hon kommunicerar med Mr. Lies. Mr. Lies beskrivs som en reseledare och är en 

karaktär som Harper uppfunnit och som fungerar som både ledare och sällskap i några av 

 Sutton 2013, s. 1. 14

 Tony Kushner, Angels in America, A Gay Fantasia on National Themes, Theatre Communications Group Inc.  15

2003, s. 9.

 Kushner 2003, s. 137.16
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hennes hallucinationer. Vi får lära känna henne när hon berättar om sin vardag och om sina 

rädslor och osäkerheter. 

Både Harper och hennes man Joe är mormoner och bor i Brooklyn i New York City, dit 

de flyttat från Salt Lake City i Utah.  Harper presenteras då hon sitter ensam hemma och pra17 -

tar för sig själv medan hon lyssnar på radion. Hennes första monolog i pjäsen inleds med: 

”People who are lonely, people left alone, sit talking nonsense in the air, imagining… beauti-

ful systems dying, old fixed orders spiraling apart.”  Harper är besatt av ozonlagret: 18

 It’s a kind of gift, from God, the crowning touch to the creation of the world: guardian angels, 

hands linked, make a spherical net, a blue-green nesting orb, a shell of safety for life itself. But 

everywhere, things are collapsing, lies surfacing, systems of defense giving way… This is why, 
Joe, this is why I shouldn’t be left alone. I’d like to go traveling. Leave you behind to worry. I’ll 
send postcards with strange stamps and tantalizing messages on the back.  19

Att ozonlagret är förstört oroar Harper. Dessa domedagskänslor gör att hon flyr in i andra 

världar där hon kan känna sig tryggare och mindre ensam. Efter att hon uttryckt en önskan om 

att resa dyker Mr. Lies upp och tillsammans beger de till Antarktis, för att Harper ska få se 

hålet i ozonlagret. Hon berättar för Mr. Lies att hon inte är säker där hon är, att konstiga saker 

händer henne. Något kommer hända, säger hon, det nya millenniet närmar sig, och kanske 

kommer Jesus tillbaka, kanske kommer bra saker att hända, eller så kommer himlen att kol-

lapsa. Den här osäkerheten, säger hon, tar död på henne. Allting känns möjligt, kanske älskar 

hennes man henne inte, kanske gör han det, kanske kommer allt att bli bra och frid och fröjd, 

eller kanske går världen under och ozonlagret förstörs helt.  20

Harpers rädslor och neuroser kan tyckas obefogade, men faktum är att hon lever med en 

man som är hemligt homosexuell. Hon vet inte om det än, men hon känner att något är fel. 

Hon litar inte helt på att Joe älskar henne. Harper är medveten om sin ensamhet och att hon 

pratar för sig själv och beter sig på ett sätt som hon själv inte tycker är helt normalt. Hon inser 

att hennes situation och isolering lett till valiumberoende och hallucinationer och att hon inte 

 Kushner 2003, s. 23.17

 Kushner 2003, s. 22.18

 Kushner 2003, s. 22-23.19

 Kushner 2003, s. 24.20
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borde lämnas ensam hemma.  Joe vet om hennes beroende, hallucinationer och hennes en21 -

samhet. Hallucinationerna gör att hon kan sätta ord på sin situation då hon har en påhittad 

person att prata med och det tycks fungera som en sorts terapi, samtidigt som det drar henne 

mer och mer in i en fantasivärld. Mr. Lies fungerar som en vän och en lugnande faktor i hen-

nes liv. Han är således ingen som förstärker hennes rädslor om ozonlagret, eller om domeda-

gen, utan snarare fungerar som det stöd och sällskap som Harper saknar.  

Harper säger att människor som lämnas ensamma sitter och pratar strunt ut i luften,  22

något som hon själv gör i sin första scen. Här uttrycker Harper en medvetenhet kring sin situ-

ation och sitt beteende. Hennes intresse för ozonlagret ger henne en inblick i himlen, med en 

vetenskaplig ingång, istället för en religiös. Hennes rädslor tycks vara förknippade med både 

vetenskap och religion. Hon vill ”lämna”, säger hon. Hon vill resa bort och ”leave you behind 

to worry”. Då hon i en tidigare replik hänvisat till Joe, kan detta tolkas som om det är honom 

hon pratar med. 

När Joe väl kommer hem, kallar han henne ”Buddy”, ber henne om en ”Buddy kiss” 

och när hon säger att hon varit ängslig, svarar han att hon inte har någonting att vara rädd 

för.  I nästa mening frågar han om hon vill flytta till Washington. Frågan kommer abrupt och 23

avslutar scen tre, så frågan blir hängande i luften. Man kan fråga sig om det är så konstigt att 

Harper är orolig och ängslig. Paret har ganska nyligen flyttat från Salt Lake City på grund av 

Joes jobb och lämnat ett helt liv bakom sig. Genom Joes fråga svänger deras liv om igen, och 

Harper tvingas ut ur sin bubbla för att fatta beslut.  

I scen fem återkommer vi till Harper och Joe. Harper säger att hon inte vill flytta till 

Washington medan Joe säger att han vill. ”It is a giant cementary, huge white graves and mau-

soleums everywhere”, menar hon och säger att de är lyckliga i New York, eller om inte lyck-

liga, så i alla fall lyckliga på låtsas. Hon har för mycket att göra i hemmet för att flytta, hon 

behöver måla om ett av rummen, som hon råkar vara för rädd att gå in i ensam för att hon har 

hört ljud därifrån, från något som skulle kunna vara en man med en kniv. Joe tycker att det är 

dags för förändring och att han vill vara på ett ställe där bra saker händer. Hon berättar att 

hemmet påminner om det i Rosemarys baby och att hon inte vill flytta till Georgetown heller 
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för det är där som Exorcisten fanns, till vilket Joe svarar: ”the devil, everywhere you turn, 

huh, buddy” och frågar hur många piller hon tagit under dagen.  24

För Joe är Washington en nystart och en möjlighet. Han berättar för Harper att bra grejer 

börjar hända i världen igen. Harpers oro är att himlen börjar gå sönder medan Joe känner att 

framtiden börjar se ljusare ut och han vill vara en del av den. Harper berättar om programmet 

hon lyssnat på om ozonlagret över Antarktis. ”Skin burns, birds go blind, icebergs melt. The 

world’s coming to an end.”   Allt kommer att förändras och förstöras, någonting har gått sön25 -

der, ett hål har bildats och effekterna kommer att bli förödande. 

I scen nio återkommer Kushner till greppet med delade scener. Denna gång befinner sig 

Prior och Louis på ett sjukhusrum och Joe och Harper i sitt hem. Scenhänvisningen till texten 

säger att scenen ”should be fast and furious; overlapping is fine: the proceedings may be a 

little confusing but not the final result.”  Louis lämnar Prior och Harper lämnar Joe.  26

As long as I have known you Harper you’ve been afraid of… of men hiding under the bed, men hiding 

under the sofa, men with knives. Who are these men? I never understood it. Now I know. It’s me. I’m the 

man with the knives.   27

Varpå Harper svarar: ”It is you. I recognize you now.” Joe börjar hosta upp blod och Harper 

börjar skrika på Mr. Lies som uppenbarar sig. Hon säger till Mr. Lies att hon vill därifrån, vart 

som helst, och de försvinner tillsammans. När Joe tittar upp är Harper borta och han är ensam 

kvar. Återigen använder sig Harper av Mr. Lies för att fly svåra situationer. I denna scen blir 

det dock knappt ett möte mellan Mr. Lies och Joe, i alla fall sceniskt. Dröm och verklighet 

snuddar nära varandra i denna scen och för Harper tycks båda lika verkliga. Till Mr. Lies sä-

ger hon att hon vill resa och lämna allt detta bakom sig. Hon söker förändring, vill ha något 

nytt, samtidigt som hon är rädd och inte vill lämna huset och inte vågar gå in i ett av rummen. 

Hemmet är det mest skrämmande då det representerar lögnen och är en plats som hon för-

knippar med stark otrygghet. Hon kan inte sätta fingret på vad det är som skrämmer henne, 
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men rädslorna finns överallt, som Joe säger, ”the devil is everywhere you turn, huh, buddy”.  28

Det är i hemmet Harper tillbringar sina dagar och det är hemmet och verkligheten hon känner 

att hon måste fly ifrån. Harpers rädslor går hand i hand med hennes misstankar om Joes ho-

mosexualitet i första delen av Angels in America och detta grundas i att deras äktenskap byg-

ger på en lögn. En lögn som, liksom Harper, förvaras instängd bakom slutna dörrar.  

2.2. Del 1: Sexualitet  

I del ett av pjäsen står Joes homosexualitet i fokus. Hur påverkar Joes homosexualitet och 

lögn Harper? Vilka konsekvenser får hans homosexualitet för hennes mentala tillstånd? Hur 

påverkar lögn och sanning deras relation och Harpers relation till omvärlden?  

Harper och Joes relation liknar snarare en kompisrelation än ett äktenskap. De möter 

varandra med en ”Buddy kiss”, en kompiskyss, och Joe kallar Harper ”Buddy” flera gånger. 

När Harper i akt ett, scen fem, säger att hon kan pröva att suga av honom blir han ytterst obe-

kväm, men hon menar att sexakten är helt okej för mormoner att utföra. Hon vill bli gravid, 

men han vänder sig ifrån henne när hon säger det.  29

Samtidigt känner Harper på sig att något inte står rätt till. Hon vill veta var Joe går när 

han är ute och promenerar, han säger att hon har känslomässiga problem och på dessa sätt 

snurrar de runt varandra och ifrågasätter varandra utan att berätta några sanningar. Joe rör sig 

framåt, vill upp i världen och vara en del av den, medan Harper söker sig ifrån den och in i 

drömvärlden. När det kommer till sexualitet däremot är rollerna ombytta. Harper vill bli gra-

vid, hon vill ha sex och visar att hon inte är rädd eller känner skam inför det. Inför sexualitet 

är det Joe som drar sig undan och inte kan hantera det och som inte vill prata om det med sin 

fru. Det vi som publik vet om Joe så här långt är att han är både djupt religiös och ambitiös 

och att han har en tydlig idé om hur en bra människa och mormon handlar.  

Joe blir i nästa scen antagen för att vara homosexuell av Louis som han träffar på toalet-

ten på jobbet. Han nekar till detta, varpå Louis ger honom en snabb puss på kinden innan han 

lämnar honom häpen kvar ensam.  Om det inte var tydligt för publiken att Harper har belägg 30

 Kushner 2003, s. 30. 28

 Kushner 2003, s. 33.29

 Kushner 2003, s. 36.30

!14



för sin oro och osäkerhet så blir det tydligt nu. Harpers känsla av osäkerhet är på många sätt 

knutna till hennes mans sexualitet. 

I drömscenen med Prior i akt ett, scen sju, ber Harper honom att avslöja en hemlighet, 

varpå han svarar att hennes man är homosexuell. Harper blir chockad och börjar ställa frågor, 

menar att hon måste tillbaka, att något just ”fell apart”. Prior säger: ”I usually say, ’fuck the 

truth,’ but mostly the truth fucks you.”  Både Harper och Prior undersöker vad sanning är 31

och hur den nås. Prior ger Harper insikten att hon ser en del av honom som är frisk och fri 

från sjukdom. Samtidigt uppenbarar sig Prior för att förmedla sanningen till Harper att hennes 

man är homosexuell.  

I nästa scen, även den delad mellan Joe och Harper i sitt hem och Prior och Louis i de-

ras säng, frågar Harper Joe var han varit och vart han går och vad han gör när han är ute och 

promenerar. Hon säger att hon bränt hans mat med flit, ”It just seemed like something a men-

tally deranged sex-starved pill-popping housewife would do.”  Hon konfronterar Joe om 32

huruvida han är homosexuell varpå Joe säger nej, föreslår att de ska be tillsammans och be 

Gud om hjälp. Han blir rädd och osäker och frågar Harper om det verkligen gör någon skill-

nad om han är homosexuell eller inte längst inne, då han har kämpat så mycket för att inte 

vara det. Harper säger att hon är gravid och de kallar varandra för lögnare. Att de båda kallar 

varandra för lögnare stämmer. Harper är inte gravid och Joe är homosexuell. För honom är det 

något han i det här läget anser att han behöver hjälp med, något han måste räddas ifrån och få 

hjälp med både av Harper och Gud. Han frågar henne vad det spelar för roll och visar att han 

ser det som något som de kan komma över, att det han är innerst inne inte är det viktiga, utan 

det är hans strävan av att vara ”rätt” som spelar roll. När Joe berättar om sina känslor kring 

sin sexualitet gör han det med något Harper kallar ”mormon talk”.  Det finns en känsla av att 33

hon vill göra honom fri, på samma sätt som hon själv önskar sig frihet. Det tycks vara lögnen 

som håller henne fången och hon ger tillbaka med samma mynt då hon säger att hon är gravid, 

fast hon inte vet det helt säkert. ”Now we both have secrets”, säger hon, och i denna symbios 

är de knutna till varandra. Det är lögnen som har hållit dem tillsammans och nu ställs de inför 
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möjligheten att frigöra varandra. Harper vill ut, medan Joe vill klamra sig fast vid idén om att 

de är lyckligt gifta och bra mormoner. Harper uttrycker sin frustration över Joe:  

You think you are the only one who hates sex; I do; I hate it with you; I do. I dream that you batter away 
at me till my joints come apart, like wax, and I fall into pieces. It’s like a punishment. It was wrong of me 

to marry you. I knew you… (she stops herself) It’s a sin, and it’s killing us both.  34

Vilken del som är ”synd” är inte helt tydlig. Antingen anspelar det på Joes homosexualitet el-

ler på det faktum att Harper gift sig med honom fast hon vetat om hans sexuella läggning. Joe 

är mer inställd på vad som är rätt och fel och har tydliga uppfattningar om hur en god männi-

ska och mormon agerar, medan Harper utrycker sig mer liberalt kring sexualdrift. 

I del ett är rädslor och osäkerhet starkt knutet till sexualitet. Harper säger till Joe att hon 

hatar att ha sex med honom, samtidigt som hon säger att hon vill suga av honom. Det blir tyd-

ligt i första delen att de har en nära kompisrelation men att de fysiskt sett inte fungerar ihop, 

detta är uppenbart eftersom Joe inte känner en sexuell dragning till henne. Sexualitet får här 

stå som hinder och som misslyckandet i deras äktenskap och det blir tydligt att det är ett stort 

problem för de båda.  

2.3. Del 1: Religion 

Att pjäsen har ett fokus på andlighet och religion får vi en uppfattning om redan i titeln. 

Kushner har valt att göra Harper och Joe till mormoner, något som skapar en senare konflikt i 

del två mellan Joe och hans älskare Louis som inte kan förstå hur Joe kan vara mormon.  Här 35

vill jag undersöka hur religion spelar in i Harper och Joes liv, samt vilken roll den har i deras 

äktenskap. Hur påverkar religionen hur de förhåller sig till sig själva och till varandra? Vilken 

roll spelar skuld och lögner in? Hur kan Harpers hallucinationer liknas med religiösa uppen-

barelser?  

När det kommer till Harpers personliga tro refererar hon till vad man tror på i hennes 

kyrka, snarare än vad hon själv tror på. Detta blir tydligt i hennes möte med Prior då hon be-

rättar att de i hennes kyrka inte tror på homosexualitet.  36
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I Harpers sista hallucination i del ett, befinner hon sig med Mr. Lies på ”a very white, 

cold place, with a brilliant blue sky above; a delicate snowfall.”  Kushner hade här kunnat 37

välja att bara skriva Antarktis i scenhänvisningarna, men istället beskriver han en plats som 

både framställs som snarlikt ett himmelrike, och en plats efter en apokalyps. Beskrivningen av 

platsen ger både en dystopisk och utopisk känsla.  

I Priors drömmar gästas han många gånger av en ängel och i del ett besöks han även av 

Harper, som kommer till honom, likt en ängel, och säger att: ”Deep inside you, there’s a part 

of you, the most inner part, entirely free of disease. I can see that.”  Harper får förmedla ett 38

budskap till honom och liknas vid en biblisk ängel som dyker upp i drömmar.  

Som nämnt är religion nära knutet till Harper och Joes uppfattningar om sexualitet och 

äktenskap och om vad som är acceptabelt beteende enligt deras tro. En av anledningarna till 

att Joe brottas så mycket med sin homosexualitet är att det anses vara en synd enligt den 

mormonska läran. Han uttrycker att det är något fel på honom innerst inne men att han försö-

ker rätta till det och han vill göra det genom att be Gud om hjälp tillsammans med Harper, 

som nämts i tidigare avsnitt. För Harper är detta ”mormon talk” - något som hon hatar. Reli-

gionen i del ett är precis som sexualiteten ett hinder i deras relation till varandra, dessa fakto-

rer går hand i hand.  

3.0. Del 2: Perestroika 

3.1. Del 2: Rädslor 

I del två av Angels in America genomgår Harper stora förändringar. Dels brottas hon med sin 

mans homosexualitet som nu har avslöjats för henne, dels sjunker hon djupare ner i sitt eget 

beroende. Men det är också i del två som hon bryter upp från sitt gamla liv. Hur övervinner 

hon sina rädslor? Vilka insikter och handlingar leder detta till?  

Harper återkommer igen i scen två. Mr. Lies sitter och spelar på en oboe, i Harpers på-

hittade Antarktis. Harper kommer indragande med en liten tall som hon har huggit ner. I sina 

scenhänvisningar förklarar Kushner:  
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 The fantasy exporter gear from Millenium is gone; she is dressed in the hastily assembled outfit in 
which she fled the apartment at the end of Act two of Millenium; she’s been outdoors for three 
days now and looks it - filthy and disheveled.  39

Harper är i denna drömsekvens sliten och skitig, en tydlig reflektion av hennes inre emotio-

nella tillstånd. Mr. Lies frågar var hon fått trädet ifrån och hon svarar från tallskogen. Han sä-

ger att det inte finns någon tallskog på Antarktis och rättar återigen hennes hallucination. På 

nytt fungerar Mr. Lies som hennes undermedvetna, som förnuftets röst, någon som rättar till 

det hon även i sina hallucinationer vet är fel. Joe kommer in på scenen klädd i en stor kappa 

och hon verkar inte känna igen honom.  

Joe säger sitt vanliga ”Hey, buddy”, förklarar att han letat överallt efter henne och att 

han är på ett äventyr. Harper säger att hon vill följa med honom, att deras relation inte funge-

rar längre, att hon är kall. Men Joe svarar att hon inte kan och lämnar henne medan hon skri-

ker efter honom att komma tillbaka. Harper återupplever uppbrottet med Joe i sina hallucina-

tioner och hennes rädslor har nu bekräftats, då han inte vill ha tillbaka henne. Dessutom har 

hon förstört himlen genom sitt utbrott.  

 Mr. Lies: You overreacted. Tore a big old hole in the sky. 

 Harper: If I was a good Mormon I could have pulled it off.  40

Mr. Lies kommentar återspeglar en känsla hos Harper av att det är hon som är skyldig, att det 

är hon som förorsakat katastrofen som hon var så rädd för. Hon har emellertid inte gett upp 

hoppet om sin relation till Joe. När de väl återförenas igen i akt fyra, scen fem, och går tillba-

ka till sitt liv i Brooklyn tar det inte lång tid innan Harper väljer att lämna Joe. Hon är återigen 

hemma i deras hem när hon gör det, men nu har hon fått insikter genom sina hallucinationer 

och möten med påhittade karaktärer som Mormon Mother och Mr. Lies. Hon har även kunnat 

prata med både Hannah och Prior om Joe och om möjligheterna att lämna honom. Harper har 

brutit sig ur sin isolering och på så sätt fått perspektiv och insikter från andra människor och 
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påhittade karaktärer. Hon har fått sätta ord på sina känslor och även tagit till sig sanningen om 

sin man och deras äktenskap. 

Det är i del två som Harper tar tillbaka kontrollen över relationen till Joe, då hon be-

stämmer sig för att lämna honom. Hon ber om hans kreditkort, han ber henne stanna, varpå 

hon ger honom en örfil och två valium. ”With a big glass of water” är det sista hon säger in-

nan hon lämnar honom.  41

I sista scenen som Harper är med i sitter Joe på scenen, ensam i sin lägenhet. Louis och 

Prior är också där, fast i ett annat rum. Harper sitter i ett flygplansfönster på ett plan som fly-

ger och har sin första långa monolog. Om detta är en drömscen är inte helt klart. Vid första 

anblick verkar det inte så, hon har lämnat Joe och är på väg till San Fransisco. Hon pratar om 

ozonlagret, om hur hon ser hur det lappas ihop och fixas med de döda själarnas kroppar. 

”Nothing’s lost forever. In this world, there is a kind of painful progress. Longing for what 

we’ve left behind, and dreaming ahead. At least I think that’s so.”  42

Ett sätt att tolka denna scen är att Harper har dött. Hon är på väg till San Fransisco, som 

Prior har sagt liknar himlen.  Hon har också nått en sorts frid och hon svävar iväg från dem 43

hon lämnar bakom sig. En av Harpers första repliker, ”I’d like to go traveling. Leave you be-

hind to worry” har blivit verklighet i pjäsens slut.  Att resa iväg är inte längre något hon 44

drömmer om utan något som hon nu aktivt gör. För att kunna göra detta var hon tvungen att 

övervinna sina rädslor.  

I första delen av Angels in America, reagerar Harper genom att fly situationerna, medan 

hon i slutet av del två väljer att konfrontera det som skrämmer henne. Hon återvänder till sitt 

hem, hon slutar ta valium och lämnar slutligen Joe. Harper kan gå vidare först då hon slutat ta 

valium och hallucinera. Hon tycks ha nått denna punkt genom de insikter hon fått av Mormon 

Mother, som hjälpt henne sätta ord på sin sorg och fått henne att konfrontera sina rädslor, så 

att hon därefter har kunnat övervinna dem. Scenen med Mormon Mother kommer jag att ta 

upp senare i uppsatsen.  
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3.2. Del 2: Sexualitet 

I Millenium approaches är fokus på Joe och Harpers reaktioner på avslöjandet om hans ho-

mosexualitet, medan det i Perestroika även fokuseras på Harpers förhållande till sexualitet. I 

detta avsnitt vill jag se närmare på vad hennes sexualitet betyder i hennes frigörelseprocess. 

Hur uttrycker hon sin sexualitet och sexuella frustration i del två? Vad får detta för konse-

kvenser för hennes havererande äktenskap? Vad är vikten av att visa att det inte bara är män-

nens sexualitet som får utrymme i pjäsen?  

I akt ett, scen två då Harper befinner sig på Antarktis med Mr. Lies kommer hon tillbaka 

med en nedhuggen tall. Hon säger att hon fällt trädet med sina egna tänder, att hon är utsvul-

ten och inte har ätit på flera dagar. Hon sätter sig ner på trädet och fortsätter:  

 I don’t understand why I’m not dead. When your heart breaks, you should die. But there is still the 
rest of you. There’s your breast, your genitals, and they’re amazingly stupid, like babies or faithful 

dogs, they don’t get it, they just want him. Want him.  45

Harper erkänner hur förkrossad hon är, samtidigt som hon pekar på att hon lever, tack vare 

sina övriga organ. De organ hon talar om är de som är hennes mest kvinnliga, och hon beskri-

ver sitt könsorgan som dumt och lustdrivet. Hennes sexualitet fungerar som fiende, som 

kroppsliga minnen av det hon har förlorat och det hon vill ha. Hennes könsorgan, alltså he-

nens sexualitet, får delvis bära skulden till den fysiska saknaden hon upplever. Åtrån blir yt-

terligare ett hinder i att komma över hennes sorg. Liknelsen med det fallna trädet, som hon 

fällt med sina egna tänder, samt att hon fortsätter vara utsvulten, kan tolkas som referens till 

sexuell frustration. Det finns något djuriskt över hennes beteende, då hon i början av scenen 

kommer fram, sliten och skitig, efter att ha jobbat hårt och gett allt hon har. 

I akt tre möts Harper och Joe återigen i en drömscen, i en dagdröm som Joe har, där vi 

ser Harper från hans perspektiv. Joe och Louis ligger i sängen, Louis sover men Joe är vaken 

och ser på Harper som befinner sig i Brooklyn, klädd i ett nattlinne. Hon tar av sig det och 

står framför Joe i underkläder. Joes mamma Hannah kommer in, klädd i en morgonrock, bä-

rande på en klänning och ett par skor som hon lägger framför Harper. Harper och Hannah pra-

tar med varandra, medan Hannah hjälper Harper att klä på sig klänningen och skorna.  Har46 -
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per ser på den sovande Joe och säger: ”I miss his penis.” Han vaknar och blir skrämd, varpå 

hon säger: ”Don’t worry, I’m not really here. I have terrible powers I see more than I want to 

see. Maybe I’m a witch.” Joe svarar att hon inte är det. ”I could be a witch. Why not? I marri-

ed a fairy”.   47

Joe ber henne att gå och Harper frågar varför hon är där då Joe har kallat på henne, nå-

got han nekar till gång på gång. Hon säger att hon önskar han vore död och att han älskar 

Louis. ”You can’t save him. You never saved anyone. Joe in love, isn’t it pathetic? You are 

turning into me.” Joe skriker åt henne att lämna honom och Harper försvinner, något som får 

Louis att vakna i ett ryck. Interaktionen mellan Harper och Joe i denna drömscen är hetsigare 

än tidigare. Här får Harper en chans att uttrycka både sin sexualitet och sin ilska över Joes 

svek. Hon dyker upp i Joes dröm när han ligger och sover och hon är klädd i ett sexigt nattlin-

ne och studerar honom. Hon står upp medan han ligger ner och betraktar henne. Hans blick är 

på hennes kropp, medan han ligger under ett täcke. Hon är tydlig med att hon är sexuellt fru-

strerad och saknar fysisk närhet av honom. 

I del två får Harpers sexualitet utrymme, i en pjäs som främst fokuserat på männens och 

deras relation till sin sexualitet. Harper ger ett intryck av att hon är både sexuell och sexuellt 

frustrerad och att hon åtrår Joe fast hon tidigare i del ett sagt att hon hatar att ha sex med ho-

nom. Att även lyfta fram kvinnlig sexualitet i pjäsen gör att den ger utrymme åt Harpers per-

spektiv och hennes upplevelser av både sin egen sexualitet och hennes och Joes sexliv.  

3.3. Del 2: Religion 

I del två vill jag undersöka hur Harpers andlighet påverkar hennes beslut att lämna Joe. Vilken 

roll spelar Mormon Mother in och vem är hon egentligen? Hur påverkar Harpers religion 

hennes självkänsla? Får tron henne att känna sig mindre ensam?  

Harper säger redan i sin första scen att hon inte borde vara ensam. Brian Sutton menar 

att detta mönster av männen som överger sina kära håller en större symbolik i Perestroika:  

 We learn that God has abandoned his creation, leaving angels and humans alike to fend for them-
selves. [...] Linking God's abandonment of his creation with Joe's and Louis' desertion of their lo-
ved ones.   48
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Religion kommer in tydligast i tredje akten. I scen tre befinner sig Harper i Diorama 

rummet, i mormonernas besökscentrum i New York, där hon sitter och ser på en staty av 

skyltdockor klädda som en familj som vandrar från Missouri till Salt Lake City med häst och 

vagn. Hannah kommer in med Prior och sätter på en voiceover till skyltdockorna. Prior och 

Harper har mött i en tidigare hallucination och Harper verkar känna igen honom. Hon pekar 

på dockorna och säger att den manliga dockan liknar hennes man Joe och att det inte går att 

tro ett ord av det han säger, men att hans röst är lugnande. Prior frågar om hon är mormon och 

hon svarar ”Jack Mormon. It means I’m flawed. Inferior mormon product. Probably comes 

from jack rabbit, you know, I ran.”  Harpers replik verkar peka på att hon själv anser sig vara 49

en dålig mormon och att hon i viss mån övergivit sin tro. 

Ljuset släcks och dramatisk musik hörs, ridån delar sig, ljus kommer på scenen och rös-

ten på bandet hörs igen. Den berättar om hur de första mormonerna 1847, tog sig till ”the 

kingdom om God”. Harper känner igen Joe i den manliga dockan och säger hej till honom då 

dockan kommer till liv. Joes docka rör endast ansiktet och inte kroppen, och barnens dockor 

pratar och rör sig inte alls, utan har voiceover från inspelningen. ”They don’t have any lines, 

the sister and the mother. And only his face moves. That’s not really fair.”  Här iakttar Harper 50

hur de olika könsrollerna porträtteras och hon uttrycker att hon inte tycker det är rättvist att 

endast mannen får röra ansiktet och blicken medan kvinnan och barnen sitter stelnade. Harper 

vänder sig mot mammadockan och säger:  

Harper: Bitter lady of the Plains, talk to me. Tell me what to do. I’m stuck. My hearts an anchor. 

Mormon Mother: Leave it, then. Carry no extra weight.  51

Mormon Mother ger Harper rådet att lämna sitt gamla liv bakom sig. Harper är i dessa scener 

för första gången tillsammans med en kvinnlig påhittad karaktär och inte med en manlig. En 

karaktär nära knuten till hennes tro och även hon en fru till en man. Hon tycks identifiera sig 

med henne och tycka synd om henne, då hon påpekar att den dockan inte får prata. Hon jäm-

för sig med mammadockan och liknar Joe med pappadockan, någon som hon inte kan lita på 
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men som hon uttrycker känslor för.  Hon ifrågasätter att de flyttade österut, att de kanske fort-

farande skulle vara tillsammans om de inte gjort det. Harper går upp och sätter sig på vagnen 

bredvid fadersdockan som liknar Joe och säger: 

 Look at us. So perfect in place. The desert the mountains the previous century. Maybe I could have 

believed in you then. Maybe we should never have moved east.  52

Harper uttrycker här en stark sorg över att deras äktenskap har lösts upp. Hon frågar vad de 

hade kunnat göra annorlunda – om de bara inte flyttat från Salt Lake City så hade de fortfa-

rande varit tillsammans nu.  

I scen sex vandrar Mormon Mother och Harper tillsammans i Brooklyn Heights mitt i 

natten. Mormon Mother har brutit sig loss från statyn och rör sig omkring i världen utan sin 

man, på samma sätt som Harper gör.  

 Harper: In your experience of the the world. How do people change?  

 Mormon Mother: Well it has something to do with God so it’s not very nice. God splits the skin 
with a jagged thumbnail from throat to belly and then plunges a huge filthy hand in, he gabs hold 
of your bloody tubes and they slip to evade his grasp but he squeezes hard, he insists, he pulls and 
pulls .till all your innards are yanked out and the pain! We can’t even talk about that. And then he 
stuffs them back, dirty, tangled and torn. It’s up to you to do the stitching.  

 Harper: And then gets up. And walk around.  

 Mormon Mother: Just mangled guts pretending.  

 Harper: That’s how people change.   53

Den här scenen blir en klimax för Harper där hon sätter ord på sina känslor och visar hur för-

krossad hon är över att Joe har lämnat henne och svikit henne genom sina lögner. Harpers in-

nersta röst här är Mormon Mother. Genom henne formulerar Harper allt hon tänker och kän-

ner. Inom Harper finns svaren och de kommer fram genom Mormon Mothers repliker. Harper 

lyssnar på sig själv när råden är förklädda i en annans karaktärs röst och kropp. Att Harper tar 

råd från Mormon Mother kan tydas som att Harper själv tror på den mormonska läran och att 

hon innerst inne i sina hallucinationer hittar svaren hon behöver för att vända sitt liv igen. In-

nan de här scenerna har Harper inte pratat mycket om sin tro, utan det har snarare varit Joe 

som har gjort det. Han har pratat om tron på ett mer praktiskt plan med lagar och regler och 
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vad man som mormon får och inte får göra. För Harper är det däremot djupare frågor och 

därmed även djupare svar. Det finns inga fördomar i henne kring hur hon bör förhålla sig till 

Mormon Mother. Omer-Sherman skriver följande om Mormon Mothers repliker:  

In its own blend of consolation (its empathy for "mangled" lives) and its call for more life and compas-
sion, Angels spoke at once to the apocalyptic dread of the AIDS community as well as to the anxieties of 

the larger society.  54

Mormon Mother har som nämnts ”just mangled guts pretending” och har genom Omer-Sher-

mans tolkning gett ord på ångesten upplevd av offer av AIDS-epidemin och av samhället i 

stort. 

I Harpers möte med Mormon Mother tycks hon väldigt trygg, hon tycks ha en tydlig 

uppfattning om vem hon är och är alltid konsekvent i hur hon bemöter människor. Med både 

Joe, Hannah, Mormon Mother och Prior är hon rakt på sak och verkar inte rädd för att framstå 

som för framåt. Harper säger det hon tänker, både i hallucinationerna och utanför. Kanske är 

det valiumet som gjort henne mer framåt och ohämmad, men även om hon utåt sett framstår 

som en person med missbruk och livlig fantasi, så är hon klar och skärpt och vet vad hon mås-

te ta itu med och är villig att göra det.  

I sin text The Fate of the Other in Tony Kushner's "Angels in America” skriver författa-

ren Ranen Omer-Sherman: 

 By considering Judaism's intrinsic relation to "prophecy" as a rigorous mission of social progress, 

the coherence of Kushner's vision of men and angels emerges with greater clarity. We might begin 
with the fact that ultimately, the central biblical motif of the drama is not really its angelic beings 
but rather the figure of the prophet Prior, whose drug-induced hallucinations bring portents of 
apocalypse to the stage and screen with powerful images of burning books, an angel crashing 

through a ceiling, and even the celestial bureaucracy of Heaven.  55

Omer-Sherman nämner inte Harpers upplevelser i sin text utan fokuserar på Priors. Apokalyp-

tiska farhågor har redan introducerats i pjäsen av Harper. Omer-Sherman skriver även om 

kopplingen mellan männen och änglar. Han tar inte upp Harpers relationer till religiösa figu-

rer, utan väljer att enbart se på männens upplevelser. 
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Harper har i del två fått en ny kompanjon som är starkt förankrad i hennes tro och detta 

ger intrycket att hon vänt sig till sin tro för att få svar och tröst efter sitt uppbrott med Joe. Till 

slut är det Mormon Mother som ger henne de största insikterna och råden om hur hon nu ska 

fortsätta sitt liv. Hennes tro har blivit personlig i interaktionen med Mormon Mother.  

4.0. Hallucinationer: från verklighet till dröm 

Harpers hallucinationer har genom pjäsens gång styrt hennes liv. På vilket sätt har de påverkat 

hennes beteende? Hur har hennes relation till verklighet och dröm förändrats? Vad är det som 

gör att hon dras till sina drömmar? Varför vill hon slutligen ge upp dem och sitt valiumbero-

ende?  

Scen sju börjar med att Harper besöker Prior i hans dröm där han sitter framför spegeln 

och sminkar sig. Eller, skriver Kushner, så gästar Prior henne i hennes hallucination. ”It is 

bewildering” skriver han i scenbeskrivningen.  Harper berättar för Prior att hon har halluci56 -

nationer och känslomässiga problem, att hon tar en massa valium. Prior berättar att han är 

homosexuell och Harper är förvirrad.  

 I don’t understand this. If I didn’t ever see you before and I don’t think I did then I don’t think you 
should be here, in this hallucination, because in my experience the mind, which is where hallucina-
tions come from, shouldn’t be able to make up anything that wasn't there to start with, that didn’t 

enter it from experience, from the real world. Imagination can’t create anything new, can it? It only 
recycles bits and pieces from the world and reassembles them into visions… Am I making sense 
right now?  57

I sitt drogpåverkade tillstånd är hon ändå medveten och analyserande. Hon ställer frågor om 

det mänskliga medvetandet: 

 So when we think we’ve escaped the unbearable ordinariness and, well, untruthfulness of our li-
ves, it’s really only the same ordinariness and falseness rearranged into the appearance of novelty 
and truth. Nothing unknown is knowable. Don’t you think that is depressing?  (sid. 38) 58
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Så här långt i pjäsen är Harper negativt inställd till sanning, då hon själv genomgår en person-

lig strid kring sanning och lögn i sitt eget äktenskap. Vad som är sanning och lögn tycks i 

hennes uttalande inte spela så stor roll, utan det är samma sak, bara omkastat.  

När vi träffar Harper i akt tre, scen tre, är hon tillsammans med Mr. Lies på ”a white, 

cold place, with a briljant blue sky above; a delicate snowfall. She is dressed in a beautiful 

snowsuit.”  

 Snow! Ice! Mountains of ice! Where am I? I… I feel better, I do, I… I feel better. There are ice 
crystals in my lungs, wonderful and sharp. And the snow smells like cold, crushed peaches. And 

there’s something… some current of blood in the wind, how strange, it has an iron taste.  59

”Ozone”, svarar Mr. Lies, de befinner sig på Antarktis, ”cold shelter for the shattered, no sor-

row here, tears freeze”, tröstar han. Harpers beskrivning av ozonlagret kan liknas vid det av 

smaken av piller, med ord som ”iron taste”, ”ice crystal in my lungs, wonderful and sharp.” 

Harper tycks vara i extas och börjar genast ge förslag på allt hon vill göra med Antarktis, vad 

hon vill bygga och vilka träd hon vill planera, ”I want to make a new world here, so that I ne-

ver have to go home again.” Hon har ljugit om sin graviditet, säger Mr. Lies, och fortsätter:  

 This is a retreat, a vacuum, its virtue is that it lacks everything; deep-freeze for feelings. You can 

be numb and safe here, that’s what you came for. Respects the delicate ecology of your 
delusions.  60

Denna scen tycks visa på en av Harpers djupare hallucinationer där hon bara vill bli bedövad 

och hitta en plats där hon inte känner någonting. En plats utan sorg, där hon dessutom kan 

känna sig helt trygg, något hon inte gör i sitt hem. 

Efter att Harper berättat om alla planer hon har för Antarktis, svarar Mr. Lies att: ”Even 

hallucinations have laws”.  Även i Harpers drömvärld finns det en röst som håller henne till61 -

baka, som pekar på det logiska och verkliga. Harper själv är positiv och modig i sin hallucina-

tionsvärld där hon upplever total trygghet. Här, menar Harper, kan världen vara precis så som 

hon vill att den ska vara. Hon kan vara gravid om hon vill och skapa det hon vill. Här är hon 
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långt borta från sin verklighet och här kan hon föda en dotter och de kan hjälpa varandra. 

Antarktis fyller funktionen av ett himmelrike, en plats utan sorg och tårar.  

Dessa upplevelser tycks också stärka henne i att lättare kunna hantera sitt eget liv och 

framförallt sin relation till Joe. Hon visar att hon kan konfrontera sitt liv efter det att hon 

kommer ur sina hallucinationer, och hon hämtar kraft och insikt hos sina påhittade karaktärer. 

Kushner använder sig av drömmar och hallucinationer för att synliggöra karaktärernas 

inre liv, men också som ett övernaturligt grepp, med religiösa budskap. Ängeln som besöker 

Prior, såväl som de döda spökena, har stor plats i pjäsen och skapar dialog med den som hal-

lucinerar. De som är sjuka, de som inte riktigt hade en tydlig röst under 1980-talet, ges en röst 

här. Prior är inte längre bara en AIDS-patient när han möter ängeln, Roy är inte bara mäktig, 

utan måste möta sina inre demoner och ställas till svars inför dem, och Harper är inte bara en 

ensam hemmafru.  

I Angels in America visas karaktärerna personlighet genom deras upplevelser av sjuk-

dom, vare sig det är AIDS eller depression. Detta är dock inte helt uttalat då Harpers beroende 

främst förklaras som en följd av hennes ensamhet, och som Joe säger till Roy, som en efter-

verkning av hennes svåra barndom. 

 The pills were something she started with when she miscarried or… no, she took some before that. 

She had a really bad time at home, when she was a kid, her home was really bad. I think a lot of 
drinking and physical stuff. She doesn’t talk about that, instead she talks about… the sky falling 
down, people with knives hiding under sofas. Monsters. Mormons. Everyone thinks Mormons 

don’t come from homes like that, we aren’t supposed to behave that way, but we do. It’s not lying, 
or being two-faced. Everyone tries very hard to live up to God’s strictures.  62

Joes beskrivning av Harper ger oss en insikt i hennes tidigare liv och även i hur han ser på 

henne. Han ger bilden av att hon har stora psykologiska problem och anser att det är hennes 

uppväxt som ligger till grunden för detta, utan att inse att hans döljande av sin homosexualitet 

är en stor anledning till hennes otrygghet och ängslighet.  

Harper själv beskriver sig som ”alone in the dark, waiting for the dummy.”  Hon möter 63

rädslor överallt och är rädd för att gå in i sitt eget rum, rädd för mannen med kniven som hon 
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intalar sig finns. Hon nämner inte själv sin uppväxt, utan är helt inne i sin drömvärld, sin oro 

över ozonlaget och sin fascination av nya platser.  

I Harpers hallucinationer är hon ofta annorlunda klädd än när hon är hemma i Brooklyn. 

I första hallucinationen på Antarktis är hon klädd för vädret i en ”beautiful snowsuit” och i del 

två uppträder hon i slitna kläder. I drömscenen med Joe är hon uppklädd i klänning och skor. I 

scenen då hon återförenas med Joe säger hon att hon är barfota eftersom hon kastat sina skor i 

sjön.  64

Värt att iaktta är också att Harper i många scener endast delvis hallucinerar. Hon har 

ofta ett viktigt samtal med Joe, Hannah eller Prior när hon helt plötsligt börjar se i syne, börjar 

hitta på egna karaktärer, som Mr. Lies, eller ser dockor komma till liv, som i mormoncentret. 

Verklighet glider snabbt över till dröm och då detta grepp planterats redan i vårt första möte 

med Harper accepterar vi det utan problem. De scener där Harper inte hallucinerar är kortare 

än de i vilka hon hallucinerar. I Millenium approaches hallucinerar Harper i nästan varje scen 

och i de där hon inte gör det ställs hon mot en grym och svår verklighet där hon måste möta 

tuffa besked och fatta beslut. I Perestroika hallucinerar hon kraftigt i de tidigare scenerna men 

är nykter då hon går tillbaka till Joe. De sista scenerna hallucinerar hon inte, då hon fattat be-

slutet att lämna honom och senare reser iväg till San Fransisco. Den sista handlingen Harper 

gör är att ge Joe sina valiumtabletter och i den handlingen visar hon att hon inte bara är fri 

från dem, utan även från Joe. De faktorer som har hållit henne fast i hennes nu forna liv. Hon 

väljer i denna handling att sluta med valium och därigenom även att sluta hallucinera. I början 

av pjäsen var hon en karaktär som gång på gång valde dröm framför verklighet. I slutet av 

pjäsen däremot, väljer hon verkligheten. Detta gör att Harper kan komma igång med sitt verk-

liga liv, som nu inte längre inkluderar Joe. 

5.0. Slutet: Harpers frigörelse 

Hur har då Harpers personliga utveckling sett ut? Hur är hennes sinnesstämning i slutet av 

pjäsen i jämförelse med hur den var i början av del ett?  

I slutet av del två interagerar Harper både med Joe och Prior. Hennes sista hallucination 

är i del två, akt fem, scen två. Harper är i himlen där hon möter Prior. Han frågar om hon är 
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död och om det är därför hon är där. Hon svarar att hon just haft sex och inte är död men att 

hon kanske har överdoserat och svalt en massa valium. Prior säger att den riktiga himlen skul-

le se ut som San Fransisco, något som Harper säger att hon vill se.  Harper får i detta möte en 65

ny plan, ett nytt mål, en ny dröm. San Fransisco planteras i hennes undermedvetna som ett 

ställe som liknar himmelriket och dit hon vill fly härnäst. Skillnaden här är att det är en verk-

lig plats och hon beger sig efter uppbrottet med Joe dit i ett flygplan och inte genom halluci-

nationer.   

Harpers personliga utveckling går från neurotisk och ensam till klarsynt och självstän-

dig. I Angels in America, där manliga karaktärer som Joe, Roy, Louis och Prior tar stor plats, 

är det Harper som får sammanfatta slutet av hela pjäsen. Hon har sista monologen och är pla-

cerad över scenen och ser ut över de övriga karaktärerna. Precis som i hennes första scen är 

hon ensam och pratar för sig själv om ozonlagret, men här är hon lugn, hoppfull och alla hem-

ligheter har kommit upp till ytan. Hon har bearbetat sin sorg över Joes lögn och svek och seg-

lar iväg fri och med ny syn på världen.  66

Harpers insikter har i många delar av pjäsen uttryckts i hennes hallucinationer, men i 

slutet av pjäsen, då hon gett Joe sina valiumtabletter och reser iväg till San Fransisco, uttryc-

ker hon sina tankar i nyktert tillstånd. Hon är inte missbrukare längre och hon har nått en för-

tröstan efter sitt lidande. Hon är nu inte heller någons fru och har lämnat sitt bagage bakom 

sig som Mormon Mother föreslog. Hon överger sitt beroende i en enkel gest när hon ger Joe 

sina piller och lämnar honom.  

Genom pjäsen har vi fått följa Harper genom hennes uppbrott med Joe och de känslor 

det har skapat. Hon har uttryckt sin förtvivlan i samtal med Prior, Mr. Lies, Mother Mormon, 

Hannah och Joe då hon varit påverkad av valium. De enda hon pratat med i verkligheten är 

Joe, Hannah och Prior. Hon har varit isolerad, men genom sitt beroende har hon sökt sig till 

andra påhittade karaktärer, i en längtan efter sällskap, förståelse och tröst.  

Hennes frigörelse har stor betydelse inte bara för hennes liv, utan även för hennes insik-

ter i slutet av pjäsen som får sammanfatta alla berättelser. Hon berättar att hon ser ozonlagret 

läka med dödas kroppar, att ingenting någonsin gått förlorat och att det är möjligt att läka. 

Detta ger en tröst till de övriga karaktärerna på scenen som har brottats med AIDS och kros-
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sade hjärtan. Det sista vi får höra innan epilogen, som utspelar sig fyra år efter del tvås början, 

1990, är ord om tröst och läkning. Harpers klarsynthet och insikter får fungera som ett medde-

lande om hoppet att ingenting någonsin är helt förlorat.   

6.0 Sammanfattning 

Genom att göra en tematisk analys med fokus på teman rädslor, sexualitet och religion blir det 

tydligt hur dessa ofta går in i varandra. De rädslor både Harper och Joe känner är kopplade till 

sexualitet, och främst Joes dolda homosexualitet. En av orsakerna till Joes rädsla kring sexua-

litet är religion, medan religion främst visar sig som ett sätt att övervinna rädslor för Harper. 

Detta gör hon genom insikter hon får av Mormon Mother när hon hallucinerar.  

Harpers hallucinerar då hon tar valium och hennes beroende eskalerar efter att hon fått 

kännedom om Joes homosexualitet och deras äktenskap har upplösts. Genom dessa hallucina-

tioner möter hon Mr. Lies och Mormon Mother som alla fyller olika funktioner men som alla 

håller henne sällskap.  I hennes hallucinationer interagerar hon även med verkliga personer 

som hon känner som Joe och Joes mamma Hannah, men även med Prior som hon i sitt första 

möte med inte har träffat i verkligheten.  

Under pjäsens gång får vi följa Harper när hon handskas med sin förtvivlan över sin 

mans svek och lögner. I slutet av pjäsen däremot, har hon tagit sig ur sitt valiumberoende, 

lämnat Joe och rest iväg till ensam till ny plats, något hon redan i början av del ett uttryckte en 

längtan till.  
Harpers frigörelse får stark betydelse för pjäsens helhet då hon i slutet delar med sig av 

sina insikter och ger ett budskap om tröst och läkning. Hon har gått från att vara rädd i sitt 

eget hem, som är fullt av lögner som ger henne en stark känsla av otrygghet, till att bestämt 

lämna sitt gamla liv och man bakom sig för en ny början någon annanstans.  
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