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Inledning 

När 1900-talet precis har tagit sin början vandrar en ensam man på Stockholms gator. Han 

känner sig distanserad från de övriga folklivet och trivs inte i det tryckande varma 

sommarvädret. Han heter Tyko Gabriel Glas, doktor Glas.  80 år senare vandrar en annan man 

på samma gator. Han har precis flyttat till Stockholm från det lilla värmländska samhället 

Koppom. Huvudstaden är en ny värld, en ny möjlighet. Han hör hemma där. Den unge mannen 

är Rasmus.  

 Hjalmar Söderberg är känd som Stockholmsskildrare. Att skildra vår huvudstad 

är dock inte något som är unikt för Söderberg. Inte minst har många författare följt i hans spår. 

En av dessa är Jonas Gardell, som in sin romantrilogi Torka aldrig tårar utan handskar skildrar 

Stockholm på ett liknande sätt.  

 Det är inte bara geografiskt dessa författare placerar sina verk tydligt. Båda 

författarna använder sig också av verkliga händelser som markörer, för att också placera sina 

romaner i tiden.  

Denna uppsats kommer alltså att undersöka dessa plats- och tidsförankringar i 

Jonas Gardells romantrilogi Torka aldrig tårar utan handskar som består av delarna Kärleken, 

Sjukdomen och Döden, och jämföra med två av Hjalmar Söderbergs romaner: Doktor Glas och 

Den allvarsamma leken. I första hand är det närläsningar av verken som analysen kommer att 

utgå ifrån, men teorin om intertextualitet är också en relevant utgångspunkt. Begreppet 

myntades av Julia Kristeva under 1960-talet, men konceptet att en författare genom sitt verk på 

ett eller annat sätt står i dialog med en föregångare är betydligt äldre. Som Anders Olsson 

skriver i ”Intertextualitet, komparation och reception” i antologin Litteraturvetenskap – en 

inledning är begreppet mycket brett och kan omfatta ”allt från lån och anspelningar, formella 

och stilistiska band, till frändskaper och fiendskaper, traditionsbildning och häftiga uppbrott 

från nedärvda uttrycksformer”.1 Det handlar alltså inte om någon specifik analysmetod, utan 

det faktum att en text inte är avskild, utan ständigt befinner sig i ett förhållande till tidigare 

texter. Lena Kjersén Edman skriver i sin Böcker som samtalar. Intertextualitet, dialog, covers 

och kärlek (2011) att intertextualitet är ”ett samband mellan olika texter, medvetet eller 

omedvetet av författaren”.2 Här pekar Edman på något mycket viktigt. Det är inte relevant 

                                                           
1 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, Litteraturvetenskap – en inledning, 
Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 51-69, s. 51. 
2 Lena Kjersén Edman, Böcker som samtalar. Intertextualitet, dialog, covers och kärlek, BTJ Förlag, Lund, 2011, 
s. 9. 
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huruvida författaren av det senare verket medvetet har efterliknat sin föregångare eller inte. 

Dialogen finns ändå. Alltså kommer inte någon diskussion om Gardells författarintentioner i 

förhållande till Söderberg att föras. Fokus ligger istället på texterna i sig. Det är intressant att 

undersöka de båda texterna genom närläsning och i ett intertextuellt perspektiv, då man kan se 

hur den teknik Söderberg använder har utvecklats genom åren och hur den har anpassats till att 

passa Gardells romaner.  

Då det finns otaliga studier gjorda kring Söderbergs författarskap känns det inte 

angeläget att göra ännu en. Gardell, däremot, är en nutida författare, som det inte finns mycket 

akademiskt skrivet om. Fokus för undersökningen kommer alltså att ligga på Gardells romaner, 

medan Söderbergs kommer att analyseras något översiktligare, då de mest fyller funktionen av 

ett vara en historisk jämförelsepunkt. Söderberg valdes som den historiska referenspunkten då 

det finns många likheter med Gardells tekniker, men också för att hans Stockholmsskildringar 

är mycket välkända och hyllade. Bure Holmbäck poängterar också i sin Hjalmar Söderbergs 

Stockholm att Söderbergs skildringar av Stockholm är tätt sammankopplade med hans sätt att 

skildra en tidsepok:  

 

Vi har konstaterat, att Hjalmar Söderbergs Stockholm inte endast är ett geografiskt 

begrepp; det är i hög grad en samtidsmiljö. Hans verk är rapporter från en epok, som han 

skildrar med precision, sakkunskap och ironi, men som han också förmår sätta in i ett 

historiskt sammanhang.3 

 

Detta gör att Söderbergs verk är en utmärkt referenspunkt till Gardells, där tiden och platsen 

också är tätt sammankopplade. Anledningen till att just Den allvarsamma leken och Doktor 

Glas har valts ut bland Söderbergs verk är att de båda är mycket fast förankrade i Stockholm 

och i sin samtid. De är alltså bra representanter för den aspekten av Söderbergs författarskap. 

Dessutom är de två av Söderbergs mest kända romaner och fungerar också därför som en bra 

referenspunkt. Fokus för uppsatsen kommer alltså att ligga på Gardells romaner, men också på 

dess intertextuella förhållande till Söderbergs Den allvarsamma leken och Doktor Glas.  

Det finns som sagt mycket skrivet om Söderberg och att presentera allt skulle bli 

överflödigt och näst intill omöjligt, men det är relevant att peka på ett urval. Bure Holmbäck 

har forskat mycket kring Söderberg och gett ut en rad titlar: Det lekfulla allvaret (1969) Hjalmar 

Söderbergs Stockholm (1985), Flanören och vattenvärlden (1987) och Hjalmar Söderberg 

                                                           
3 Bure Holmbäck, Hjalmar Söderbergs Stockholm, Höjerings, Stockholm, 1985, s 13. 
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(1991). Av dessa kommer Hjalmar Söderbergs Stockholm främst att användas, då den handlar 

om just miljöbeskrivningarna.  

 Lars Lundgren har skrivit boken Liv, jag förstår dig inte om Doktor Glas 1987 

och Maria Wahlström skriver också om Doktor Glas i sin doktorsavhandling Jag är icke heller 

en. Den svenska dagboksromanen från 2012.  

 Även om något akademiskt verk ännu inte skrivits om Gardells trilogi finns den 

många recensioner och liknande material skrivet om dem. Berättelsen väckte också en debatt 

om sjukvårdens agerande under AIDS-epidemin, men diskussionen utgick till största delen från 

TV-serien med samma namn som Gardell också skrev manuset till, vilken sändes på SVT strax 

efter att den första boken hade kommit ut.  

Sammanfattningsvis är alltså syftet med uppsatsen att genom en jämförelse med 

Söderbergs romaner Doktor Glas och Den allvarsamma leken undersöka Gardells användning 

av plats- och tidsmarkörer i hans trilogi Torka aldrig tårar utan handskar.  

 De primära frågeställningar som undersöks är:  

 På vilket sätt skiljer sig Gardells användande av plats- och tidsmarkörer från 

Söderbergs? 

 På vilket sätt visar författarna upp sin egen bild av Stockholm?  

 På vilket sätt samverkar verklighetens nyheter med den fiktiva handlingen? 

 

Disposition 

Efter en kortare sammanfattning av de romaner som är aktuella för analysen kommer Gardells 

platsmarkörer att diskuteras i förhållande till Söderbergs. Därefter följer en analys av 

tidsmarkörerna enligt samma mönster. Hur beskrivningar av tid och plats samverkar kommer 

också att diskuteras. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande slutdiskussion.  

 

Några ord om Gardells trilogi 

Gardells romaner kretsar kring Rasmus och Benjamin, som i den första delen träffas och blir 

förälskade i varandra på en julfest. Direkt efter att ha tagit studenten flyttar Rasmus från det 

lilla värmländska samhället Koppom till Stockholm. I Koppom finns ingen plats för det 

avvikande och Rasmus skulle aldrig kunna komma ut som homosexuell där, men i Stockholm 

kan Rasmus äntligen leva det liv han har drömt om. Benjamin är uppvuxen i en djupt troende 

familj, som tillhör Jehovas vittnen. När han, efter att ha träffat Rasmus, kommer ut som 

homosexuell lämnar han församlingen och tvingas därmed att bryta kontakten med sin familj. 
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I skuggan av kärleken finns AIDS-epidemin som kommer allt närmare. Till en början är det 

bara rubriker i tidningarna som rapporterar om mystiska dödsfall bland homosexuella män i 

USA, men sjukdomen kommer snabbt närmare och vännerna insjuknar och dör. Rasmus är 

smittad och dör till slut.  

 

Några ord om Söderbergs Doktor Glas och Den allvarsamma leken 

Doktor Glas är en roman skriven i dagboksform. Den utspelar sig alltså helt ur Glas perspektiv. 

Visserligen ges andras synvinklar genom historier som berättas för honom och som sedan 

återges i dagboken. Då dessa har återgetts av Glas, gör det att det ändå är ur hans synvinkel då 

dagboksförfattaren själv väljer vad han vill återge i dagboken och inte.  

Glas har en egen läkarpraktik och är förälskad i en av sina patienter: Helga 

Gregorius, som är gift med pastor Gregorius. Pastorn är i Glas ögon avskyvärd, och när Helga 

berättar för Glas om hur hennes make våldtar henne formas en idé om att mörda Gregorius. 

Under romanens gång får läsarna följa Glas mentala utveckling från idéns födelse, till 

genomförandet och efter mordet.  

 Den allvarsamma leken kretsar kring kärlekshistorien mellan Lydia Stille och 

journalisten Arvid Stjärnblom. De möts en sommar i sin ungdom och blir förälskade, men 

omständigheterna leder till att de istället gifter sig på annat håll. Kärleken dör dock inte och de 

återupptar sitt förhållande, då de tio år senare möts av en slump. Arvid arbetar som journalist 

och därför blir nyheter en naturlig del av handlingen.  

 

Avhandling 

Platsen 

Efter en kort inledning om en anonym man döende i AIDS introduceras läsaren till Gardells 

trilogi med orden:  

 

Det här är en berättelse om en tid och en plats.  

 Det som berättas i den här historien har hänt. 

 Det hände i den här staden, i de här kvarteren, bland de människor som har 

sina liv här. I den stadens parker, dess uteserveringar, barer, bastuklubbar, 

porrbiografer, sjukhus, kyrkor och begravningsplatser. Det var på gatorna och i 

husen i den här staden, bland de här människorna det hände.4 

 

                                                           
4 Jonas Gardell, Kärleken, Norstedts, Stockholm, 2012, s. 8. 
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Det är tydligt att författaren redan från början vill understryka den verklighetsförankring som 

finns. Romanen har inte bara placerats i en viss stad av en slump eller utspelar sig i någon 

påhittad stad. Den handlar om en verklig plats där det bor verkliga människor. Det intressanta 

är dock att Gardell inte nämner att det är just Stockholm det handlar om. På så sätt skapar han 

en viss spänning då man som läsare självklart undrar över vilken stad det rör sig om, då staden 

ändå framställs som mycket viktig för handlingen. Att han just här gör platsen anonym gör att 

berättelsen framstår som ännu mer verklig och allmängiltig, då han fortsätter med: ”Det som 

berättas i den här historien hände samtidigt på många andra platser under samma tid, men det 

får andra berätta om.”5 Han vill alltså visa att hans berättelse är en del i ett större sammanhang. 

I det stora perspektivet är staden alltså bara en av många, då samma historia finns på flera andra 

platser. Det förminskar dock inte stadens betydelse för berättelsen i sig.   

 Första gången ett konkret platsnamn nämns i Kärleken är det ett sjukhus: 

”Södersjukhuset. Avdelning 53. Sal 5.”6 Det är som en avrapportering i korta meningar, som 

ger en mekanisk och kall känsla. Tidigare har Benjamins familjs sommarställe beskrivits, men 

det förankras inte med något platsnamn. Det enda man får veta är att det ligger på en klippa vid 

havet.7 Den idylliska bilden av sommarstället, som också beskrivs som ”det nästan overkliga”,8 

bryts abrupt av då berättelsen hoppar till sjukhussalen. Kontrasten, som är en typisk teknik för 

Gardell i detta verk, gör att barndomen framstår som en drömvärld och sjukhusrummet tycks 

ännu hemskare än vad det skulle framstå som utan barndomsskildringen. Den korthuggna, 

exakta platsmarkeringen är den hemska verkligheten. Genom att den första platsen som nämns 

på ett sådant sätt att man kan placera ut den på en karta är just ett sjukhus visar att det är just 

sjukdomen som står i centrum för berättelsen. Beskrivningarna från sjukrummet återkommer 

ständigt genom trilogin och blir allt tätare ju närmare slutet man kommer. På så sätt bygger 

Gardell upp spänningen samtidigt som han poängterar något som är centralt för berättelsen. Det 

är sjukrummet som är i fokus och man kan inte lämna sal 5 på avdelning 53 på Södersjukhuset.  

Det Stockholm som beskrivs i Glas första dagboksanteckning är tryckande varmt: 

”Jag har aldrig sett en sådan sommar. Rötmånadshetta sedan mitten av maj. Hela dagen står ett 

tjockt töcken av damm alldeles stilla över gatorna och torgen.”9  Söderberg, liksom Gardell, 

preciserar ofta mer exakt vilka platser som beskrivs, men att han inte gör det här är helt naturligt, 

                                                           
5 Gardell, 2012, s. 8. 
6 Ibid. s. 13. 
7 Ibid. s. 9. 
8 Ibid. s. 9. 
9 Hjalmar Söderberg, Doktor Glas, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2012, s. 5. 
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med tanke på romanens utformning. Det skulle inte vara naturligt om dagboksförfattaren 

påpekade i en sådan mening att det rör sig om hans egen hemstad. Istället för att geografiskt 

placera romanen fyller den första miljöbeskrivningen funktionen av att ringa in en 

sinnesstämning hos huvudpersonen. Trots att de inledande skildringarna av Stockholm skiljer 

sig mycket mellan Gardells trilogi och Söderbergs Doktor Glas fyller de ändå till viss del 

samma syfte. Båda lägger an en stämning och illustrerar något väsentligt för romanerna. Hos 

Gardell är det sjukdomen som är fokus för trilogin, och inledningsvis introduceras läsaren för 

den via salen på Södersjukhuset. Hos Söderberg är det en tryckande sinnesstämning hos 

huvudpersonen som är viktig, och därför får miljöbeskrivningen spegla huvudpersonens inre.  

 Generellt genom Gardells trilogi nämns hela tiden gatunamn, tunnelbanestationer 

och namn på affärer och caféer. Vi får en bild av 80-talets Stockholm och vill man skulle man 

kunna gå i Rasmus och Benjamins spår. Ett nytt kapitel eller en ny händelse inleds ofta med en 

platsangivelse: ”Rasmus går i folkvimlet i Hötorgsgången mellan Sergels torg och Hötorget.”10 

En annan gång skyndar han ”upp för rulltrapporna och ut på Swedenborgsgatan mot 

Mariatorget”.11 Dessa konkreta platser ger en verklighetsförankring, speciellt då de ofta är 

namn som Sergels torg, välkända platser som de flesta känner till, även om man inte bor i 

Stockholm. Gardell använder sig också av samma teknik när han beskriver det värmländska 

samhället Koppom. Då Rasmus lämnar sin hemort listas en mängd platser upp: ”Rasmus ser på 

husen, affärerna och verkstäderna de far förbi: Koppoms maskin, Skohörnan, Nynäsmacken, 

hans gamla grundskola, Hierneskolan, och så Koppomsshoppen som sålde världens mest 

hopplösa märkesjeans och barnkläder.”12 Dessa platser är givetvis inte lika igenkännbara för 

läsaren, men de bidrar ändå, av flera anledningar, till känslan av att verkligheten beskrivs. Detta 

beror dels på den detaljnivå som här berörs. Ingen av dessa platser har egentlig betydelse för 

handlingen i detta skede. Det är bara en bilfärd som beskrivs, men då Gardell beskriver allt som 

Rasmus åker förbi kan läsaren lätt se Koppom framför sig. I kombination med de kända 

plasterna som beskrivs i Stockholm kommer läsaren att tycka att Koppomsshoppen finns lika 

mycket som Mariatorget, även om det troligtvis inte är en plats som läsaren tidigare känner till 

eller har någon relation till.  

                                                           
10 Gardell, 2012, s. 118. 
11 Ibid. s. 237.  
12 Ibid. s. 34.  
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 Konkreta platsnamn av denna typ förekommer också i hög grad i båda 

Söderbergromanerna. Glas går förbi Grand Hôtel på sin kvällspromenad, 13  och Arvid 

promenerar längs Drottninggatan.14 Likheten mellan Söderbergs och Gardells verk är alltså 

stora. De ger alla en verklighetskänsla då platserna är verkliga. Genom att läsaren känner igen 

platserna, känns också personerna mer verkliga och igenkännbara.  

 Den bild som ges av Stockholm i Kärleken bidrar också till berättelsen. Genom 

platsmarkeringarna lär läsaren känna Rasmus. Platserna belyser två viktiga delar av honom i 

Kärleken: han är nyinflyttad och han är homosexuell. Den nyinflyttade Rasmus är förvirrad och 

vilsen, men han är också full av upptäckarglädje och äventyrslust: 

 

Han har åkt fram och tillbaka i tunnelbanan för att knyta ihop de olika stationerna med 

varandra. Fridhemsplan med S:t Eriksplan, S:t Eriksplan med Odenplan, Odenplan 

med Rådmansgatan, Rådmansgatan med Hötorget, Hötorget med T-Centralen. […] 

Åt andra hållet har han ännu inte varit längre än till Gamla stan och Slussen.  

    Stationerna på andra sidan Slussen: Mariatorget, Zinkensdamm och Hornstull, 

Medborgarplatsen och Skanstull är outforskat land, lika främmande och skrämmande 

som Afrika eller nåt.15 

 

Här får läsaren uppleva hur Rasmus utforskar sin nya hemstad likt en upptäcktsresande. Han 

hittar ingenstans och de outforskade markerna lockar samtidigt som de skrämmer. Hans åkande 

fram och tillbaka illustrerar också hur han vill känna sig hemmastadd i Stockholm. Stationerna 

ska kännas invanda och vardagliga för en äkta stockholmare och det är det han vill bli. Genom 

att utforska platser skapar sig Rasmus en ny identitet. När platserna är invanda och vardagliga 

är han inte längre den lantliga nykomlingen, utan en stockholmare. I trilogins andra bok, 

Sjukdomen, har Rasmus till fullo tagit till sig staden: ”Han hittar i Stockholm nu. Det här är 

hans stad.”16 Han har blivit en del av Stockholm och Stockholm har blivit en del av honom. 

Han är ingen värmlänning längre, utan Stockholm är hans stad.  

 Att platserna markerar en identitet blir ännu tydligare när de kopplas till 

sexualiteten. För Rasmus är livet i Stockholm äntligen en möjlighet för honom att leva ut sin 

sexualitet, vilket var omöjligt i Koppom. Detta markeras tydligt då han har klivit av tåget i 

Stockholm för första gången och söker på en gång upp ”Bögringen”, alltså Järnringen på 

Centralstationen som var en känd mötesplats för homosexuella män: ”Snart nog ska han 

fortsätta till mostern där han skall bo, men först måste han se den. Bögringen. I nitton år har 

                                                           
13 Söderberg, Doktor Glas, 2012, s. 29. 
14 Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken, Lind & Co, Stockholm, 2012, s. 229 
15 Gardell, 2012, s. 120. 
16 Jonas Gardell, Sjukdomen, Norstedts, Stockholm, 2013. s. 226. 
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han väntat. Han kan inte vänta mer.”17 Att hitta Bögringen blir som att hitta hem. Den upphöjs 

till ”universums mittpunkt, kring vilken hela världen snurrar” och till: ”Ett altare. En 

offerplats.”18  Bögringen har alltså en mycket stor betydelse för hela Rasmus existens. Det är 

ett bevis på att han inte är ensam och den symboliserar hans förväntningar på sitt nya, öppna 

liv i storstaden. Gardell illustrerar detta genom att denna plats liknas med både något fysiskt dit 

gravitationen drar honom, och vid något själsligt, alltså ett religiöst altare. Dubbla bilder gör att 

stycket står ut och det poängterar just vilken stor vikt Bögringen har för Rasmus.  

 När Rasmus har träffat Benjamin står Stockholm inte bara för homosexualiteten i 

stort, utan för kärleken till pojkvännen. Stockholm är då mycket vackert. Paret cyklar och badar 

under försommaren: ”Himlen är vidunderligt, overkligt blå. På bara några dagar har våren 

ömsat skinn och blivit försommar. Det är tidigt i juni 1986 och det är tjugofem grader varmt. 

Syrenen blommar. Häggen blommar.”19 Bilden är en idyll av svensk sommar, precis som deras 

förhållande är en idyll av ung kärlek. Precis som att sommarregnet någon gång måste komma, 

är det också omöjligt för Benjamin och Rasmus att förbli så lyckliga tillsammans. Smittan har 

nått Stockholm, och deras vän Lars-Åke är redan sjuk, men ännu lever idyllen kvar. 

Användandet av vädret för att visa på en sinnesstämning, som Gardell gör här, är mycket vanligt 

och används flitigt också av Söderberg, till exempel den tryckande hettan i början av Doktor 

Glas som tidigare diskuterades.  

 När Rasmus har smittats skildras också en varm sommardag:  

 

Den 29 juni 1988, när Rasmus ännu har tio månader kvar att leva, har han sedan första 

gången han insjuknade ett drygt år tidigare, behandlats för en rad aidsrelaterade 

sjukdomar: lunginflammationer, svampinfektioner och bältros. Men på många sätt är det 

ändå lugnet före stormen, den storm som snart skall svepa honom med sig och fälla honom 

till marken, som om någon hade gett honom en chans att stå emot.  

Lugnet för stormen, det är en varm sommardag i Stockholm […]20 

 

 

Trots att det här, liksom den dagen då Rasmus och Benjamin cyklar och badar också är en varm 

sommardag ger det inte känslan av att det skulle vara en fin dag. Vädret beskrivs inte ytterligare 

än bara att det är varmt, men det ger ändå en känsla av att vara en tryckande, obehaglig värme, 

likt den Söderberg beskriver. Beskrivningen av sjukdomen och vetskapen om att Rasmus har 

mindre än ett år kvar att leva ger en olustig och obehaglig känsla. Genom att först beskriva 

                                                           
17 Gardell, 2012, s. 71. 
18 Ibid. s. 71.  
19 Gardell, Sjukdomen, 2013, s. 20. 
20 Jonas Gardell, Döden, Norstedts, Stockholm, 2013, s. 68f. 
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Rasmus sjukdom och sedan beskriva den varma sommardagen sätter Gardell läsaren i den 

smittades situation. Eftersom Rasmus vet att han kommer att dö, men inte när, och ständigt 

måste försöka bekämpa nya, hemska sjukdomar kan han inte uppskatta sommardagen. Inte 

heller kan läsaren se en idylliskt vacker dag framför sig, som vid den tidigare episoden, efter 

att ha fått beskrivningen av sjukdomen. Att dagen ändå beskrivs som ”lugnet före stormen” är 

intressant. Dels kan det syfta på de sjukdomar som beskrivs, en föraning om att Rasmus 

kommer att få betydligt värre sjukdomar, dels kan det också syfta tillbaka på den vackra 

sommardagen som tidigare beskrevs. Den dagen var lugnet före stormen. Det var idylliskt och 

Rasmus och Benjamin var lyckliga, men sjukdomen låg i antågande och hade redan smittat 

Lars-Åke.  

 Rasmus identitet som homosexuell ung man och hans kärlek till Benjamin är alltså 

mycket starkt kopplade till huvudstaden. Detta gäller inte bara för honom, då Stockholm blir en 

symbol för det liv han alltid har velat leva, utan också för hans föräldrar, som gör allt för att 

Rasmus ska vara den han var i Koppom. För dem symboliserar Stockholm något hotfullt. Exakt 

varför huvudstaden är skrämmande vet de inte, i alla fall inte till en början. Oron finns ändå där 

och den kommer till ytan när de samtalar med grannen Holger: ”’Att ni vågar släppa iväg 

honom. Till Stockholm och allt.’ Holger anar inte vilken öm tå han trampar på.”21 Ingen vet 

vad faran är, men att huvudstaden är något hotfullt tycks Koppomsborna vara överens om: 

 

”Jag har hört att de kan spruta in knark i apelsiner och lura folk att äta för att bli 

beroende.” 

Holger ser generad ut och tillägger snabbt: ”Men det kanske bara är sånt dom säger.”  

                   ”I Stockholm?” 

Harald låter som om han överväger om det faktiskt är en reell möjlighet.22 

 

 

Knarket i apelsinerna som ett verkligt hot, något som låter helt bisarrt, visar att Stockholm är 

något helt okänt för Rasmus föräldrar och Holger. Det okända, som för Rasmus är något 

spännande, är för dem något hotfullt där vilka hemskheter som helst kan inträffa. Några år 

senare känner de till vad som hotar Rasmus: AIDS. Men det är fortfarande inte sjukdomen, vars 

namn man inte vill ta i mun, som uttrycks som hotet, utan staden: ”De senaste åren har ångesten 

vridit till som en kniv i magen varje gång telefonen har ringt. För det kan vara från 

Stockholm.”23 Skräcken finns i Stockholm. Det räknas upp vilka det är som kan ringa, men hon 

                                                           
21 Gardell, 2012, s. 190. 
22 Ibid. s. 194. 
23 Gardell, Sjukdomen, 2013. s. 119. 
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tycks inte göra någon större skillnad på om det är ”sonens ’vän’ som ringer, eller någon läkare 

eller sjuksköterska”. 24  Det viktiga är att det är Stockholm. ”Vännen”, alltså deras sons 

livspartner Benjamin buntas ihop med de personer som inte har någon personlig relation till 

Rasmus, alltså sjukhuspersonalen. De hör alla till Rasmus liv i Stockholm och där finns inget 

gott. När Rasmus hälsar på sina föräldrar första gången efter att han har flyttat till Stockholm 

är det tydligt att han har förändrats: ”När tåget äntligen kommer in på stationen och Rasmus 

stiger av känner de först knappt igen honom, så förändrad är han. Borta är allt det konstiga, allt 

det som gjorde honom egen.”25 Den Rasmus de är vana vid passade inte in i Koppom, men den 

Rasmus som kliver av tåget har blivit någon som passar in i Stockholm och det blir någon som 

är främmande för dem. Att Koppom förblir detsamma, men Rasmus förändras och blir en 

främling i sitt eget föräldrahem märks när han kliver in i huset: ”Allt är precis detsamma. Till 

och med hans rum står kvar, orört.”26 Det är uppenbart att föräldrarna vill ha honom tillbaka 

och inget ska förändras. Homosexualiteten, som de aldrig kan acceptera, är något de inte 

kopplar till sin son som person. De kopplar den istället till Stockholm: ”Så, det här homosexet 

du har börjat med när du kom till Stockholm…”27 De betraktar homosexualiteten som något 

skamligt, och dessutom farligt, då de i detta sammanhang precis har läst i tidningen om AIDS-

epidemin som har brutit ut, och därför vill de inte att detta ska vara en del av Rasmus, utan de 

vill hellre skuldbelägga Stockholm. Det blir extra tydligt att föräldrarna vill ha tillbaka 

”Koppoms-Rasmus” och inte vill veta av ”Stockholms-Rasmus” när begravningen ska planeras. 

Stunden då han flyttade från Koppom var stunden då han dog för dem, inte då han tog sina sista 

andetag i Stockholm:  

 

Det var tidig höst, i mitten av september om Harald inte minns fel, som de tog farväl av 

sin son. De hade skjutsat honom till stationen. Tåget stod inne på perrongen. Rasmus 

skulle flytta till Stockholm för att studera, bo hos sin moster. Harald tyckte inte om det, 

men vad kunde han göra? Han visste när han tog farväl att de på något sätt hade förlorat 

honom, och nu, sju år senare, i ett rökrum på en avdelning på Södersjukhuset tar han sin 

son tillbaka.  

 Rasmus skall komma hem igen.  

 Han ska bli deras son på nytt.28 

 

                                                           
24 Gardell, Sjukdomen, 2013 s. 119. 
25 Ibid. s. 125. 
26 Ibid. s. 127. 
27 Ibid. s. 237. 
28 Gardell, Döden, 2013, s. 143. 
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De väljer att blunda för Rasmus och hans partners egen önskan om hur begravningen skulle se 

ut, för att se till sina egna behov. De väljer att arrangera en begravning enligt den drömbild de 

hade av sin son, inte för den son de verkligen hade. Begravningen ska ske i Koppom och inte i 

Stockholm, som han själv ville. Det är där de anser att han hör hemma, och nu får de tillbaka 

honom dit. Han kan bli den de vill att han ska vara i Koppom, istället för den han ville vara i 

Stockholm.  

 Den starka kopplingen mellan staden och den personliga identiteten är också 

intressant då både Gardell och Söderberg skildrar människor som på ett eller annat sätt är 

distanserade från de övriga människorna i staden. Söderberg skildrar flanörer, som själva vill 

betrakta människorna i staden utifrån. Tydligast märks detta hos doktor Glas som ständigt 

betraktar folklivet utifrån istället för att interagera med det. Glas sätter sig till exempel på Grand 

Hôtel för att iaktta en man vid namn Klas Recke, och en annan gång konstaterar han följande: 

”Sommarsöndag. Damm och kvalm överallt, och bara fattigt folk i rörelse. Och fattigt folk är 

tyvärr mycket osympatiskt.”29 Glas sätter alltså sig själv utanför det vanliga samhället. Han vill 

betrakta det utifrån. Gardells romanpersoner, däremot har hamnat i ett utanförskap på grund av 

sin sexuella läggning och smittan distanserar dem ytterligare. I samhället har de homosexuella 

blivit de andra. De hör inte till. I väntan på en teaterföreställning läser Rasmus en tidning där 

han finner rubriken: ”Präst om homosexuella: DET ÄR BRA ATT DE FÅR AIDS!”30 När han 

läser artikeln högt för sitt sällskap ropar en äldre herre bakom dem: ”Hörni, kan ni tiga med det 

där nu! Det är ju obehagligt för oss som måste sitta här i samma lokal. Måste ni ändå förstå.”31 

Det är tydligt att det finns ett ”de” och ett ”vi”. Homosexuella är ”de andra” och de 

heterosexuella är en del av en gemenskap och är de som hör till samhället i stort. Något som 

ytterligare illustrerar hur avskild den smittade blir från det övriga samhället är den fysiska 

avskildheten med skyltar som: ”Får ej vidröras”.32 En gemensam faktor för Söderberg och 

Gardell är alltså ett visst mått av isolering, men anledningen till huvudpersonens distans till det 

övriga Stockholm skiljer sig. Hos Söderberg är det ett medvetet val från personen i sig, men 

hos Gardell är det samhället som har stött bort den enskilda personen. Effekten av att 

romanernas huvudpersoner inte hör till den stora massan av människor i staden gör att läsaren 

                                                           
29 Söderberg, Doktor Glas, 2012, s. 29 och 49. 
30 Gardell, Sjukdomen, 2013, s. 27. 
31 Ibid. s. 29. 
32 Ibid. s. 5. 
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får en känsla av att se Stockholm från en ny synvinkel. Eftersom romanpersonerna inte ingår i 

”vi” eller ”oss” kan de se aspekter av Stockholm som inte andra ser. 

 Bögringen, dit Rasmus styr sina första steg i Stockholm, är långt ifrån den enda 

plats som kopplas till de homosexuella männens Stockholm i skildringen. Genom platserna 

beskrivs hur männen träffas, hur de umgås och hur de har sex. Platserna definierar det liv som 

en stor del av de homosexuella männen levde i Stockholm under 80-talet. De visar också den 

situation som rådde i samhället kring homosexualitet under detta årtionde. Gardell beskriver 

RFSL:s Club Timmy och ”Stockholms enda riktiga gaycafé” Piccolino.33 Han beskriver också 

sexklubbarna, som Viking Sauna, och de allmänna platser dit homosexuella män gick för att ha 

sex, som Klara Norra Kyrkogata.34 Genom att beskriva vilka som gick dit och hur platserna såg 

ut ges en tydlig bild av hur marginaliserade och utsatta de homosexuella männen var: ”För 

bögarna fanns i regel bara ett ställe i taget att gå på. Nattklubbar och discon som After Dark på 

David Bagares gata, Venice bortom Medborgarplatsen, Bogart uppe vid Odenplan, Devine på 

Fleminggatan. När ett ställe öppnade stängde oftast det andra.”35 Det begränsade utbudet visar 

hur svårt det var att leva som homosexuell i Stockholm. De var en grupp som knappt fanns och 

att bedriva en verksamhet var i stort sett omöjligt. Beskrivningarna av de allmänna platser som 

användes som mötesplatser illustrerar ytterligare dessa svårigheter. Stanken på pissoarerna och 

”de nedslitna kvarteren” visar vilken otrevlig och fientlig miljö de tvingades röra sig i.36 Det 

går inte att hitta någon forskning kring exakt hur situationen såg ut för Stockholms 

homosexuella män under denna tid. Men om man ser till hur homosexuellas situation såg ut 

överlag och det faktum att de platser Gardell presenterar är verkliga tycks detta också vara en 

realistisk och sanningsenlig beskrivning.  

 Gardell beskriver alltså inte bara Stockholm. Han beskriver sina huvudpersoners 

Stockholm och genom att göra detta beskriver han också sitt Stockholm. Gardell har varit tydlig 

med att mycket av den historia han berättar är sann, även om personerna inte har funnits på 

riktigt handlar berättelsen om det samhälle som fanns bland Stockholms homosexuella män 

under 80-talet. Berättelsen beskriver han som ”min och mina vänners historia”.37 Han visar, 

genom att skildra de miljöer han själv rörde sig i, alla som inte tillhörde den gruppen hur 

situationen såg ut. Det är självklart en generalisering av Stockholms homosexuella som Gardell 

                                                           
33 Gardell, 2012, s. 133 och 122.  
34 Ibid. s. 171. 
35 Ibid. s. 168. 
36 Gardell, 2012, s. 125.  
37 Ibid. baksidestexten. 
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gör. Han kan omöjligt skildra alla delar av den förtryckta gruppens kultur. Vissa delar av det 

han skriver om, som till exempel det snabba, sexet i parkernas buskage är förmodligen inte 

något som alla i denna grupp kunde känna igen sig i. Det bör dock påpekas att det inte heller är 

Gardells uttalade avsikt att skildra alla Stockholms homosexuella män under 80-talet. Då han 

refererar till berättelsen som ”min och mina vänners historia” förtydligar Gardell att det handlar 

om den grupp av homosexuella män som han själv tillhörde.  

 Den starka kopplingen mellan Stockholm, de homosexuellas frihetsrörelse och 

AIDS-epidemin syns på flera olika sätt. Gardell skildrar Ringvägen vid Zinkensdamm: ”Den 

absurt breda Ringvägen avslutas i ett par gamla träkåkar från förr i världen.”38 Rasmus har hört 

att man hade tänkt bygga en bro där över till Kungsholmen, ”men det enda som blev av bygget 

var den här breda uppfarten till ingenting”.39 Den här miljöbeskrivningen kan tolkas på två olika 

sätt. Det är ett försök till förnyelse som ändå leder till något gammalt. En ny, fin, bred väg som 

leder till gamla, slitna trähus. Det är en symbol för Rasmus liv i Stockholm. Det börjar bra, som 

en nystart och en fin bred väg, men det slutar med att han vid sin död ändå kommer tillbaka till 

Koppom. Den breda uppfarten till ingenting kan också tolkas som de homosexuellas frigörelse 

i stort då den innan AIDS-epidemin hade kommit relativt långt i och med att sjukdomsstämpeln 

hade tagits bort. Men med sjukdomen kom också fler fördomar mot homosexuella. Frigörelsen 

började bra, men ledde till ingenting när sjukdomen dödade många och ledde till fler fördomar.  

 En intressant likhet mellan Gardells och Söderbergs Stockholmsskildringar är 

parkernas viktiga roll. Holmbäck skriver i Hjalmar Söderbergs Stockholm att parkerna ofta är 

en spelplats för dramatiska och intensiva händelser: ”Hjalmar Söderberg använder parken som 

en inramning för väsentliga händelser och för väsentliga skiftningar i personernas stämningar 

och inre balans; det är en viktig del i hans landskapsskildring.”40 Ett tydligt exempel på detta 

finns i Doktor Glas där själva mordet på pastor Gregorius sker i Kungsträdgården.41  Hos 

Gardell är parkerna också mycket viktiga, men av en annan anledning. Parkerna är platser där 

de homosexuella männen kunde ha sex:  

 

Skinnarviksparken, Humlegården, Kronobergsparken, Långholmen, Frescati ute vid 

Brunnsviken, Stadshusparken.  

 Snart sagt varhelst det var mörkt och fanns ett buskage, där träffades man, hastigt, 

utan att se varandra i ögonen, som apor ungefär, ner med gylfen, rycka, dra, stöna och 

                                                           
38 Gardell, Sjukdomen, 2013, s. 226. 
39 Ibid. s. 226. 
40 Holmbäck, 1985, s. 52. 
41 Söderberg, Doktor Glas, 2012, s. 121. 
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tömma sig – sedan snabbt iväg med skammen dunkande under pannbenet och ett löfte 

till Gud med gråten i halsen att aldrig, aldrig mer.42 

 

 

Gardells parker är, liksom Söderbergs, spelplatser för något dramatiskt och väsentligt, men hos 

Söderberg handlar det ofta om något som är viktigt för den enskilda romanpersonen. Hos 

Gardell är parkerna något dramatiskt och viktigt på ett mer övergripande sätt. De är en viktig 

plats för den grupp av människor som Gardell skriver om, alltså 80-talets homosexuella män, 

och därför är de också viktiga för trilogins huvudpersoner.  

 

Tiden 

Något som är viktigt att poängtera när det gäller tidsförmedlingen i de olika romanerna är att 

Gardells tidslinje är fragmenterad, medan Söderberg använder sig av linjära tidslinjer. I trilogin 

blandas Rasmus och Benjamins barndomar med deras första möte, när de flyttar in tillsammans 

och Rasmus död. Några barndomsepisoder återkommer flera gånger i handlingen, som när 

Rasmus lutar pannan mot vardagsrumsfönstret. Hos Söderberg flyter tiden linjärt, även om 

minnen och återblickar finns. De förmedlas då som ett tydligt minne eller en berättelse, och på 

så sätt förblir hans tidslinje defragmenterad.  

 Denna väsentliga skillnad har flera orsaker. Lundgren skriver följande om Doktor 

Glas: ”Som det brukar vara i en dagboksroman är kalendern en påtaglig faktor som med sitt 

poängterande av datum fogar in skeendet i en fast ram.”43 Det hör alltså till romanformen att 

tidslinjen i Doktor Glas är linjär. Wahlström skriver dock i sin avhandling om svenska 

dagboksromaner att formen kan ses som en nära släkting till stream of consciousness och 

formen beskrivs som ”fragmenterande och alluderande”.44 Det är en intressant kontrast till 

Lundgrens beskrivning. Något som är viktigt att ha i åtanke är dock att Lundgren skriver om 

Doktor Glas, medan Wahlström i det här fallet skriver om dagboksromaner i allmänhet. Men 

trots den stora skillnaden mellan deras beskrivningar motsäger inte den ena beskrivningen av 

tidslinjen den andra. I ett övergripande perspektiv stämmer Lundgrens teori. Tidslinjen ramas 

in av datumen och flyter därför linjärt genom hela romanen. Men på detaljnivå stämmer också 

Wahlströms teori om stream of consciousness. Då och då för läsaren återblickar genom Glas 

anteckningar, och därmed fragmenteras tidslinjen för en stund, trots att den hela tiden hålls 

                                                           
42 Gardell, 2012, s. 171. 
43 Lars Lundgren, Liv, jag förstår dig inte, Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1987, s. 41. 
44 Maria Wahlström, Jag är icke heller en. Den svenska dagboksromanen, Ellerströms, Lund, 2012, s. 43. 
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linjär av dagbokens datum. Söderbergs teknik i Doktor Glas diskuteras också av Sundberg i 

Den svenska litteraturen. Genombrottstiden och även där föreslås en fragmenterad stilart: 

”Mellan utsagt och outtalat skapas textens egenart.”45 Här påvisas alltså den klyfta som naturligt 

skapas av formatet av en dagbok. En dagboksförfattare skriver inte allt som sker och för att 

skapa en trovärdig dagboksroman måste författaren därför skapa en viss fragmentering då allt 

inte kan återges. Den allvarsamma leken är till skillnad från Doktor Glas, inte en 

dagboksroman, men följer till stor del samma mönster som en sådan. Istället för dagbokens 

datum följer den på samma inramade sätt tidningens datum, då Arvid arbetar som journalist. 

Tillbakablickarna som tillfälligt fragmenterar tidslinjen sker inte som en stream of 

consciousness som i en dagbok, vilket Wahlström beskriver som ”privat i betydelsen att det är 

aktiviteter som normalt sett inte inbegriper någon annan part”,46 utan de sker snarare i dialoger 

med andra människor.  

 I Söderbergs romaner beror tidslinjens uppbyggnad delvis på romanens form, men 

tidslinjen påverkas också av yttre faktorer. Normen var att skriva en linjär tidslinje, även om 

Söderberg ville ”spränga ’all traditionell romanform’”. 47  Idag, hundra år senare, när 

romankonsten har utvecklats explosivt under 1900-talet är normen snarare att göra sin roman 

mer spännande genom till exempel att bygga upp den av fragment. Men också Gardells romaner 

har en tidslinje som är uppbyggd av romanens form. Hans berättelse skulle inte få samma effekt 

om den berättades linjärt. På samma sätt som att en dagboksroman per definition måste berättas 

linjärt, med undantag för återblickar inom en dagboksanteckning, är den fragmenterade 

tidslinjen given för Gardells typ av berättelse. Det är en historia berättad i kortare minnesbilder 

som tillsammans skapar en helhet. Sådana bilder gör att det blir naturligt att strukturera det just 

som minnet fungerar: man hoppar fram och tillbaka i tiden och vissa episoder återkommer 

ständigt. Mycket av de känslor som romanen väcker uppbyggs av kontrasterna mellan till 

exempel idylliska barndomsminnen från en dag i skogen med föräldrarna till sjukdomens svåra 

sviter i ett kalt rum på Södersjukhuset. Viktiga episoder understryks genom att återkomma flera 

gånger. De effekter som uppkommer av ordningen som episoderna placeras i och hur de 

återkommer skulle helt försvinna om tidslinjen var linjär.  

                                                           
45Björn Sundberg, ”Hjalmar Söderbergs väg – från konstprosa till kulturkamp”, Den svenska litteraturen. 
Genombrottstiden, red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc, 1999, s. 406-420, s. 414. 
46 Wahlström, 2012, s. 43.  
47 Sundberg, 1999, s. 406. 
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 Skillnaderna mellan tidslinjernas uppbyggnad beror alltså dels på tradition och 

dels på romanens handling och inramning. Det är också intressant att likheterna mellan 

romanernas förankring i tiden, trots denna stora, viktiga skillnad kan vara stora.  

Precis som Gardell anger i början finns det en stark tidskoppling i romanerna. Det 

är en berättelse som omöjligt hade kunnat utspela sig i en annan tid, då den handlar om något 

så pass tidsbundet som AIDS-epidemin. Tidsangivelserna består, precis som platsangivelserna, 

av stoff från verkligheten. Fiktionen blandas med nyhetshändelser.  

Verklighetsförankringen är något som Gardell är tydlig med att trycka på. Han 

har i samband med romantrilogin och TV-serien också gett en föreläsning om de homosexuella 

männens situation i Sverige under 80-talet vid Linköpings universitet där han som en följd av 

trilogin har blivit utsedd till hedersdoktor i medicin. Det Gardell tar upp i sin föreläsning är till 

största delen samma fakta som läsaren stöter på i romanerna. 48  Genom föreläsningen kan 

Gardell sätta in det han förmedlar genom romanen i ett annat sammanhang. Även om Gardell 

är tydlig med att det finns verklighetsförankringar och att flera av de nyheter som omskrivs är 

välkända förmedlas dessa i ett format som signalerar fiktion. I romanen kan en författare 

använda sig av sanningen efter egen vilja, vilket läsaren är väl medveten om. Det går att 

överdriva, vinkla och välja ut i romanens format, även om verklighetskopplingen är tydlig, men 

i en föreläsning vid ett universitet handlar det om fakta. I ett sådant format förväntar sig 

lyssnaren att det som sägs förmedlar verkligheten. När samma sak som har förmedlats i 

romanen sägs under en föreläsning påverkar detta hur romanen uppfattas, för dem som har både 

läst romanerna och lyssnat på föreläsningen. Men även om man som läsare inte har hört Gardell 

föreläsa är det uppenbart att mycket av det han förmedlar är verklighet. 

 I vissa fall använder Gardell specifika datum. Dessa datum markerar det allra 

viktigaste i berättelsen, händelser som är avgörande för Rasmus och Benjamins förhållande. 

När de först har träffats och tillsammans promenerar hem från julfesten anges till och med 

klockslaget: ”Nu är klockan tre på morgonen den 25 december 1982, och hela hans liv välver 

och skakar, han är som en nyfödd, han bär en fotsid vit dräkt.”49 När förhållandet med Rasmus 

inleds har Benjamin blivit pånyttfödd. Hans nya liv påbörjas just då och efter den exakta 

tidpunkten finns ingen återvändo. Bilden av dopets fotsida dräkt visar dels på Benjamin som 

person: trots att han genom att inleda ett förhållande med Rasmus går emot Jehovas Vittnens 

                                                           
48 UR samtiden – Jonas Gardell om aidsutbrottet, http://www.ur.se/Produkter/177031-UR-Samtiden-Jonas-
Gardell-om-aidsutbrottet-Sveket-mot-homosexuella-pa-80-talet# (Hämtad: 2014-05-05) 
49 Gardell, 2012, s. 287. 

http://www.ur.se/Produkter/177031-UR-Samtiden-Jonas-Gardell-om-aidsutbrottet-Sveket-mot-homosexuella-pa-80-talet
http://www.ur.se/Produkter/177031-UR-Samtiden-Jonas-Gardell-om-aidsutbrottet-Sveket-mot-homosexuella-pa-80-talet
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syn på moral tänker han ändå i djupt kristna tankegångar med sådana bilder. Det är alltså tydligt 

att kapitlet är skrivet ur Benjamins synvinkel. Dopet som är en symbol för att någon invigs i 

kyrkans gemenskap visar här att Benjamin inte bara är pånyttfödd, han har också invigds i en 

ny gemenskap och får en ny ideologi.  

I Rasmus sjukrum på Södersjukhuset där han ligger döende i AIDS, ligger 

”dagsgamla kvällstidningar, 10 mars 1989, rubriker om KU-förhören med Carl Lidbom om den 

ständigt pågående Ebbe Carlsson-affären”. 50  Här fyller den tydliga tidsmarkören dubbla 

funktioner. Dels markerar den något som är mycket viktigt för berättelsen: Rasmus död. Han 

dör inte i denna scen, men det är uppenbart att det kommer hända. Det här är första mötet läsaren 

gör med sjukrummet och just därför blir datumet viktigt, då man får reda på hur långt han har 

att leva från det att berättelsen tar sin början. Datumet gör Rasmus död påtaglig för läsaren. 

Dessutom förmedlas här också de nyheter som fanns i tidningen. De visar att världen utanför 

sjukrummet fortsätter som om ingenting har hänt. Rasmus dör utan att omvärlden märker det. 

Nyheterna här förmedlar det som står i baksidestexten: ”I en stad där de flesta fortsatte att leva 

sina liv som om inget hade hänt började unga män insjukna, tyna bort och dö.”51 Det visar 

meningslösheten och onödan i Rasmus förtidiga död, och gör den därmed ännu mer sorglig. 

Därför fungerar förmedlingen av nyheterna utan att läsaren känner till Ebbe Carlsson, men 

vetskapen om händelserna kring honom fördjupar förståelsen ytterligare. Bokförläggaren 

Carlsson hade teorier om att den kurdiska gerillaorganisationen PKK skulle ha varit inblandade 

i mordet på statsminister Olof Palme och dessa teorier hade fått stöd från justitieministern, 

säpochefen och rikspolischefen. 52  Han hade också blivit ertappad med olaglig 

avlyssningsutrustning.53 Just händelsen i sig tycks inte relatera till den övriga handlingen, men 

Ebbe Carlsson som person och andra händelser kring honom kan det. I Svenska Dagbladet går 

det att läsa:  

 

När han avslöjades med illegal avlyssningsapparatur 1988 blev han alla mediers 

spottkopp i den så kallade Ebbe Carlsson-affären, men tog revansch tre år senare genom 

att träda fram i SVT hos Stina Dabrowski som ett de första svenska aidsoffren.54 

 

                                                           
50 Gardell, 2012, s. 13. 
51 Ibid. s. baksidestexten. 
52 Jeanette Gentele, ”Fångade av Ebbe Carlsson”, Svd Kultur 30/1 2009, http://www.svd.se/kultur/fangade-av-
ebbe-carlsson_2395947.svd (Hämtad: 2014-03-27). 
53 Ibid. 
54 Ibid. 

http://www.svd.se/kultur/fangade-av-ebbe-carlsson_2395947.svd
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Med det i åtanke är det tydligt att Gardell har valt en nyhet som passar väl in med handlingen. 

Sjukdomen är något som genomsyrar allt, även om just den här nyheten inte direkt berör det är 

det något som namnet Ebbe Carlsson förknippas med. Händelserna runt Carlsson och Palme-

mordet speglar dessutom en kaotisk känsla i samhället. Den känslan återspeglar kaoset kring 

epidemin, som ingen till en början visste hur den spreds, men också det emotionella kaos som 

drabbar Rasmus, Benjamin och Rasmus föräldrar i sjukrummet. Tidningsrubrikerna ger alltså i 

detta fall en effekt även för den som inte känner till Ebbe Carlsson, men känner man till hans 

historia läggs ännu en dimension till.  

Det är ofta nyheterna blandas upp med berättelsen, och liksom hur platserna 

skildras visar dessa nyheter ofta på ett karaktärsdrag hos en person. I en passage beskrivs 

valaffischer som Paul, en nära vän till Benjamin och Rasmus, går förbi. Vänsterpartiet 

Kommunisterna har satt ett plakat med texten ”FRED!” mitt bland högeraffischerna. ”Paul har 

röstat på VPK. Han är inte kommunist eller oroar sig särskilt mycket för freden, men i VPK är 

Jörn Svensson verksam, den ende riksdagsman som någonsin brytt sig om homosexuella och 

som år efter år oförtröttligt skriver motioner i frågan och ställer ansvariga ministrar till svars.”55 

Genom att Gardell skildrar valaffischer från 1982 får vi här lära känna Paul. Han bryr sig 

egentligen inte om politik, men han stödjer den som stödjer honom, alltså någon som står upp 

för de homosexuella.  

Nyhetsskildringarna kan också användas som föraningar och stämningssättare i 

berättelsen. Rasmus föräldrar julpyntar samtidigt som Tv-nyheterna är på ”och ingen av dem 

hör när Bengt Öste läser upp kvällens sista rubrik: ’Dödlig sjukdom hit från USA. Den drabbar 

ofta homosexuella, och de är nu oroliga för att den ska spridas…’” 56  Senare under 

nyhetssändningen ringer Rasmus och berättar att han inte kommer hem över julen, för han ska 

fira julen hos sina nyfunna vänner i Stockholm. Samtidigt som hans mamma blir upprörd över 

det uteblivna julbesöket rapporterar Tv:n om den mystiska nya sjukdomen.57 När först ingen av 

föräldrarna hör rubriken om AIDS-epidemins intåg i Sverige visar det på deras ovilja att se och 

höra det hemska som händer. De ägnar sig åt ett idylliskt julpyntande och vägrar se att 

katastrofen lurar bakom hörnet. Istället för att ta in ett tragiskt faktum vill de pynta och se till 

att det är fint utifrån sett. Detta beteende visar sig senare mycket tydligt när Rasmus dör och de 

bestämmer att Benjamin inte får komma på Rasmus begravning. Pappan Harald motiverar det 

                                                           
55 Gardell, 2012 s. 89. 
56 Gardell, 2012, s. 222f. 
57 Ibid. s. 224. 
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med att: ”Koppom är ett litet samhälle, och du måste förstå, hela släkten kommer att vara där. 

Alla skulle ju få reda på det. Du måste ändå förstå att det inte skulle bli någon värdig 

begravning, utan ett bögspektakel.”58 Istället för att acceptera och inse det faktum att deras son 

älskade en man och att denna man självklart vill ta farväl av sin älskade bryr de sig istället om 

att begravningen ska se bra ut utifrån. Det ska inte bli ett ”spektakel” och de gör allt för att hålla 

uppe fasaden. Den senare delen av nyhetssändningen, när Rasmus ringer, är en tydlig föraning 

om hans sjukdom. Han säger att han inte ska komma hem och samtidigt rapporteras det om 

AIDS på nyheterna. Eftersom tidslinjen är fragmenterad och berättelsen hela tiden återkommer 

till Rasmus rum på sjukhuset strax innan han dör vet läsaren vad som kommer att hända, och 

det gör att nyhetsrapporteringen på Tv:n sätter en mörk stämning på samtalet. Det blir alltså en 

föraning om att Rasmus föräldrar kommer uppleva många fler jular utan sin son, samtidigt som 

det också fungerar som en slags dramatisk ironi, eftersom alla inblandade personer än så länge 

är ovetande om den nya sjukdomen, och framförallt om att Rasmus kommer att smittas. 

Nyhetssändningen sprider därför en olustig stämning över romanen.  

Att verkliga nyheter används för att förstärka och belysa händelser och stämningar 

i den fiktiva berättelsen är ett grepp som används flitigt av Söderberg, inte minst i Den 

allvarsamma leken. Söderberg har dock kritiserats av bland andra litteraturhistorikern Fredrik 

Böök för att hans inslag av verkliga händelser i Den allvarsamma leken skulle visa på en brist 

på fantasi, en kritik som Björn Sundberg skriver om i Den svenska litteraturen. 

Genombrottstiden. 59  Denna kritik grundades, som Sundberg belyser, på att flera av 

romanfigurerna som förekommer i berättelsen också förekommer i andra av Söderbergs 

berättelser och att han återanvänder samma författartekniska grepp som han tidigare använt, 

som kyrkklockor som dånar. 60  Tillsammans med detta ansågs den stora andelen faktiska 

nyheter antyda på en slags utfyllnad.61 Att blanda in verkliga händelser och debatter i fiktionens 

värld var dock inte något nytt i Söderbergs författarskap. I Doktor Glas, som kom ut sju år innan 

Den allvarsamma leken, finns också detta grepp, dock inte i lika stor utsträckning. 

Dreyfusaffären nämns till exempel.62 Söderberg har sedan utvecklat tekniken och nyheterna tar 

en mycket större plats i den senare romanen, dels är nyhetshändelserna som nämns fler, och 

dels har de större betydelse för handlingen. När Arvids äktenskap precis har havererat inträffar 

                                                           
58 Gardell, Döden, 2013, s. 144. 
59 Sundberg, 1999, s. 412. 
60 Ibid. s. 412. 
61 Ibid. s. 412. 
62 Söderberg, 2012, s. 121. 
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två händelser som illustrerar detta: ”Det var en solförmörkelse i mitten av april det året. Det var 

vid samma tid som dagspressen fylldes av telegram och skildringar från Titanics undergång.”  

Parallellen är här, som Sundberg påpekar, mycket uppenbar: liksom skeppet har äktenskapet 

gått under och det går inte att rädda, och liksom solförmörkelsen är det ett mörker som närmar 

sig. Men Arvid har inte varit lycklig i sitt äktenskap och älskar Lydia, så skilsmässan, som kom 

sig av att han hustru hittade ett brev från Lydia, borde ändå till en viss del välkomnas av honom. 

Han står och tittar på solförmörkelsen, som han borde njuta av, och ”hans ögon blevo snart 

trötta” av att titta på solen.  Det är en föraning om att hans relation med Lydia inte heller kommer 

att fungera. Att fler nyheter nämns är också en naturlig följd av att huvudpersonen Arvid är 

journalist. Nyheterna förankrar verket i historien och gör att berättelsen känns mer realistisk, 

men det gör också Arvid till en mer realistisk romanfigur, då nyheter borde ta upp en stor del 

av en journalists tankeverksamhet. I Doktor Glas, där inslagen av nyheter är färre, fyller de 

funktionen av en stor detaljrikedom, och därmed bidrar de till känslan av ett realistiskt verk, 

men de har inte en lika primär funktion som stämningssättare eller bidrag till ett karaktärsdrag, 

som de har i Den allvarsamma leken. Likheterna mellan Söderbergs och Gardells verk är alltså 

i detta fall större om man ser till Den allvarsamma leken, än om man ser till Doktor Glas. 

Nyheter, som när Rasmus föräldrar ser ett nyhetsinslag om AIDS-epidemin, eller när Arvid ser 

på solförmörkelsen, som både sätter en stämning och fungerar som en föraning ger ett starkt 

samband mellan verken.  

Det finns dock inte bara likheter mellan hur nyheter bygger upp romanerna. 

Gardell använder också en teknik som inte alls finns hos Söderberg. Många av förankringarna 

till verkliga händelser hos Gardell, tidningsrubriker och Tv-nyheter är inbakat i berättelsen, men 

ibland görs ett avbrott i berättandet för att ge en rent historisk och faktamässig bakgrund till 

situationer som är relevanta för trilogin. Han berättar om hur homosexualiteten hade en 

sjukdomsstämpel ända fram till slutet av 70-talet, om demonstrationer och om RFSLs 

bildande. 63  Dessa partier krävs till en viss del för att en läsare som inte är insatt i de 

homosexuellas historia i Sverige ska förstå vad som ledde fram till den situation som Rasmus, 

Benjamin och deras vänner befinner sig i. Gardell för också in sina romanpersoner i dessa 

faktaepisoder. Deras relationer till det som berättas gör att faktaepisoderna blir en naturlig del 

av berättelsen. Han skriver till exempel om bakgrunden till homosexualitetens 

sjukdomsstämpel och binder sedan samman detta med Rasmus, som i tonåren söker i 

                                                           
63 Gardell, 2012, s. 78, 85, 169 
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medicinböcker på biblioteket i Arvika efter en bekräftelse på att det finns andra som han.64 På 

så sätt integreras de renodlade faktadelarna med resten av historien och de sticker inte ut för 

mycket.  

Några sådana, renodlade faktaepisoder finns inte hos Söderberg, inte heller skulle 

de passa in, trots den höga andelen verkliga händelser. Att de fungerar hos Gardell beror på tre 

viktiga faktorer av hans verk. Dels beror det på det som man kan se som den uttalade 

författarintentionen: ”Det här är en berättelse om en tid och en plats. Det som berättas i den här 

historien har hänt.”65 ”Det är min och mina vänners historia.”66 Utgångspunkten är att det är 

verklighetsbaserat. Något sådant anges inte i Söderbergs verk. När det uttrycks från författaren 

att det finns en stark verklighetskoppling och att han ska berätta sin egen historia passar sådana 

faktaepisoder in, då de krävs för förståelsen. Dels passar de också in då de verkliga händelser 

som förmedlas alltid kopplar till samma tema, vilket också är trilogins huvudtema: gayrörelsen 

och AIDS-epidemin. Söderbergs verk genomsyras av nyheter, rent allmänt, och att ge en sådan 

allmän bakgrund sticker ut mer än vad en som kopplar till temat gör. Den fragmenterade 

tidslinjen är också en viktig faktor till att faktaepisoder kan smälta in i det fiktiva verket. Hos 

Söderberg skulle det störa berättelsen på ett helt annat sätt, då det skulle bli ett avbrott i 

berättelsens rörelse framåt, men Gardells verk rör sig inte framåt på samma sätt. Det rör sig åt 

alla håll samtidigt, och kan därför inte stanna av. Faktadelarna flyter samman med den övriga 

texten, då de fungerar som fragment i berättelsen, precis som de fiktiva episoderna.  

Just det som Gardell behandlar i de renodlade faktaepisoderna är ofta mer 

övergripande än de fakta som blandas in i historien. Det är sådant som finns dokumenterat och 

lätt går att bekräfta via till exempel RFSL:s hemsida.67 Här skriver han också om det sätt som 

homosexuella blev omskrivna i tidningar och böcker. Även detta är sådant som en läsare kan 

kontrollera och lätt fördjupa sig i. Det går att låna böcker på biblioteket som är samtida med 

berättelsen och där kan läsaren hitta liknande meningar som de som Rasmus kanske läste på 

biblioteket i Arvika. En sådan bok är En fråga om kärlek. Homosexuella i kyrkan som skrevs 

1972, och som i nyutgåvan från 1988 säger sig ha ”betytt mycket för de kristna homosexuella 

när de gäller att förstå sig själva”.68 Mycket av det som finns i denna bok påminner om sådant 

som Gardell gärna citerar i sina faktaepisoder. Här uppmanas till exempel homosexuella att inte 

                                                           
64 Gardell, 2012, s. 79.  
65 Ibid. s. 8.  
66 Ibid. Baksidestexten. 
67 HBT-historia, rfsl.se, http://www.rfsl.se/?p=413 (hämtad 2014-05-05) 
68 En fråga om kärlek. Homosexuella i kyrkan, red. Gert Nilsson, Verbum, Stockholm, 1988, s. 7. 
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komma ut för att inte såra sina föräldrar: ”Det som är häftig förälskelse och djupaste kärlek 

måste se ut som ett hurtigt kamratskap för att inte såra föräldrar i deras innersta känslor.”69 

Faktaepisoderna i Gardells romaner berör alltså sådant som redan finns dokumenterat och som 

en läsare som blir intresserad snabbt kan fördjupa sig i. Romanpartierna skildrar däremot något 

som inte är lika lättillgängligt. Några studier som på djupet går in på den utsatta position som 

homosexuella män i Stockholm befann sig i går, som sagt, inte att hitta. Alltså fyller Gardell 

genom litteraturens väg ett tomrum i svensk historieskrivning. Verket kan i sig inte betraktas 

som vetenskapligt, men det är ändå en dokumentation av en grupp människor och deras 

situation. Detta är en viktig skillnad mellan Gardell och Söderberg. Anspråket på sanningen 

och förhållandet till den omvärld som romanen skrivs i skiljer sig rejält. Söderberg använder 

verkligheten som ett verktyg i sitt romanskrivande. Stora nyhetshändelser, samt omvärlden i 

stort är något som romanens personer, liksom en verklig person i det samtida Stockholm, måste 

förhålla sig till och detta använder Söderberg för att illustrera känslor och personliga händelser 

hos sina romanpersoner. För Gardell tycks verkligheten vara mer än bara ett verktyg som finns 

till författarens förfogande, även om också han använder sig av samma grepp som Söderberg. 

Han inte bara använder sig av verkligheten. Han bidrar till den. Den stora mängden fakta som 

finns i trilogin, och det faktum att han flera gånger påpekar att det som han förmedlar är något 

som har hänt, gör att texten får en annan innebörd än bara att vara en roman. Det är tydligt för 

läsaren att det som berättas visserligen är fiktion, men att den också förmedlar verklighet. Just 

Benjamin och Rasmus har aldrig funnits, men i ramen av all fakta de omges av blir de ändå en 

trovärdig bild av ett HIV-smittat homosexuellt par i Stockholm under 80-talet. Det är ett 

historiskt porträtt inom fiktionens ramar.  

 

Tid och plats i samspel 

Självklart går det inte att skilja på hur tidseran skildras och hur platsen skildras. Ofta hör de 

båda tätt samman. Som det citat av Holmbäck som användes i inledningen illustrerar finns det 

många exempel på tidsbundna miljöbeskrivningar i Söderbergs verk: ”På Gustav Adolfs torg 

stannade Stjärnblom ett ögonblick utanför sin tidnings depeschbyrå, där de sista telegrammen 

stodo uppslagna i fönstret.” 70  Telegrammen i fönstret på tidningsredaktionen låter idag 

främmande, men i början av 1900-talet var det vanligt. Detaljer såsom denna anger en tidsanda 

genom en miljöbeskrivning. Denna beskrivning av Söderbergs förmåga att genom sina 

                                                           
69 En fråga om kärlek. Homosexuella i kyrkan, 1988, s. 78f. 
70 Söderberg, Den allvarsamma leken, 2012, s. 75f. 
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miljöbeskrivningar lyckas fånga en tidsanda stämmer också in mycket väl på Gardells romaner. 

Många av de miljöer han beskriver är bundna till en viss tid. Det tydligaste exemplet är kanske 

gayklubbarna och situationen kring dem. Men också de platser som finns kvar idag, och som 

fanns på Söderbergs tid beskrivs på ett sätt som binder dem till 80-talet, på samma sätt som 

Söderbergs beskrivningar av samma platser binder dem till sekelskiftet. Beskrivningen av Klara 

Norra Kyrkogata, eller ”Klara Porra som den kallades”,71 är lika mycket en beskrivning av 80-

talet som det är en beskrivning av Stockholm:  

 

Mellan Gamla Brogatan och Bryggargatan låg porraffärerna på båda sidor om gatan. I 

början av åttiotalet var det framför allt magasin som gällde. Videon hade ännu inte riktigt 

slagit igenom. Huvuddelen av affärsytan upptogs därför av magasin för alla 

smakinriktningar: hetero, homo, djursex, s-m, kiss och bajs-sex, sex med gravida, med 

dvärgar, med krymplingar, med barn.  

 Lite längre in i affären fanns strippornas bås: indelade i två trånga utrymmen med 

glasvägg emellan.  

 I det ena en pall och en toapappersrulle, i den andra en kvinna som poserade. Hennes 

utrymme var så litet att det enda sättet att sitta där var med benen isär.  

 Stripporna höll emellertid på att konkurreras ut av de nya videobåsen. Man valde en 

videokassett, betalade och gick in och tittade på en liten monitor. 

 I övrigt samma pall och toapappersrulle.72 

 

 

Genom denna beskrivning skildrar Gardell, inte bara det som vi idag betraktar som en 

avskyvärd porrindustri som säljer barnpornografi och har strippor som poserar i små 

burliknande bås, utan också en del av 80-talet. Han beskriver hur videon håller på att ta sig in 

på marknaden, vilket självklart också berörde hela mediavärlden och inte bara porrindustrin. 

Den tekniska utvecklingen som illustreras är typisk för sin tid. Det är också filmtekniken som 

gör det tydligt att läsaren har förflyttats till 2010-talet i en episod: ”Han säger videobutik, trots 

att det säkert är tio år sedan de hade några videor, numera hyr man ut dvd-filmer och har någon 

sorts internetcafé där. I videobutikens fönster gör man reklam för en specialutgåva av filmen 

’Avatar’.”73 Det är visserligen tydligt att man har förflyttats fram i tiden, då det framkommer 

att det handlar om Benjamin och att han närmar sig femtio,74 men det är viktigt att miljön också 

återspeglar detta hopp i tiden. Gardell har valt att illustrera miljöbeskrivningen med 

videobutiken som hyr ut dvd:er sedan fler år tillbaka, men också genom reklamen för Avatar. 

Han har alltså valt en amerikansk storfilm som de allra flesta känner till och därför kan placera 

                                                           
71 Gardell, 2012, s. 181. 
72 Ibid. s. 181f. 
73 Gardell, Sjukdomen, 2013, s. 219. 
74 Ibid. s. 219. 
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i tiden. Dessutom är den också ett exempel på teknisk utveckling, då det är en av de första 

filmerna som gick på bio med den nya 3D-teknologin. Med små detaljer i en generell 

miljöbeskrivning binder Gardell miljöerna till en viss tid.  

 Gemensamt för båda författarna är alltså att miljöbeskrivningar ofta innehåller 

detaljer som är något som för tiden var nymodigt, och som också snabbt föråldras. Det är sådant 

som tydligt binder miljön till tiden. Greppet är effektivt, men också känsligt. Det gäller för 

författaren att hitta en detalj som är tidstypisk, men som inte kommer att falla i glömska i det 

allmänna medvetandet och därmed också förlora sin effekt som tidsmarkör.  

 

Avslutning 

Varken Söderbergs eller Gardells verk hade kunnat vara den historia de är om de utspelat sig 

på en annan plats eller i en annan tid. Genom konkreta platsnamn gör båda författarna det 

mycket påtagligt vilken stad det handlar om, och Stockholm har en mycket stor betydelse för 

handlingen i båda fallen. Stämningen i romanerna understryks ofta av miljöbeskrivningar och 

romanpersonens förhållande till staden säger mycket om deras personlighet. Rasmus kan leva 

det öppna liv han alltid har velat i huvudstaden. Genom att hela tiden skildra Stockholm ur de 

homosexuellas perspektiv kan Gardell visa på den utsatta position gruppen hade under 80-talet. 

Ett sätt att utveckla denna studie skulle vara att genom till exempel intervjuer kunna fastställa 

hur väl den bild av Stockholms homosexuella män under 80-talet som Gardell ger stämmer 

överens med hur situationen såg ut. Att Gardell skildrar en mycket tydligt avgränsad och utsatt 

grupps syn på Stockholm gör att det är mycket tydligt att läsaren får ta del av Stockholm från 

ett visst perspektiv. Hos Söderberg är inte detta lika tydligt, men också Söderbergs 

romanpersoner, inte minst doktor Glas ser också sig själva som en person utanför den stora 

massan av stockholmare, vilket gör att läsaren även där får ta del av staden ur en alternativ 

synvinkel. 

 Platserna används på ett mycket likartat sätt mellan de båda romanerna, men det 

finns en väsentlig skillnad som berör hur tiden skildras. Gardells romaner är fragmenterade och 

byggs upp av minnesbilder, medan Söderbergs, trots vissa återblickar som stundtals bryter av, 

har en linjär tidslinje. Trots denna stora skillnad använder båda författarna samma teknik för att 

förankra sina romaner i tiden. Verkliga nyheter används för att sätta en stämning och för att 

illustrera en persons inre känslor. Gardell använder sig också av episoder som enbart behandlar 
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fakta, något som inte finns hos Söderberg. För att ytterligare förankra romanen i tiden använder 

sig de båda författarna av miljöbeskrivningar med tidstypiska detaljer.  

 Det är tydligt att det finns ett starkt band mellan Söderberg och Gardell, trots 

några stora skillnader. I grunden använder de sig av samma teknik: konkreta platsnamn som 

binder den fiktiva världen till den verkliga och faktiska nyhetshändelser som binder romanen 

till en viss tid i historien. Gardell har vidareutvecklat Söderbergs grepp genom att applicera det 

på en fragmenterad tidslinje där han bland annat kan använda sig av två starkt kontrasterande 

miljöbeskrivningar som han växlar mellan för att väcka känslor hos läsaren. En annan 

vidareutveckling av tekniken är att Gardell använder sig av en högre grad av 

verklighetskoppling. Dels tar sig detta uttryck i den uttalade författarintentionen, alltså att 

berätta sin och sina vänners historia, och därmed också bidra till den bild eftervärlden får av 

80-talet. Det tar sig också uttryck i den betydligt större mängden verkliga nyheter och fakta som 

förmedlas i Gardells trilogi i förhållande till Söderberg, inte minst i faktaepisoderna. Då 

Söderberg kritiserades av samtida litteraturhistoriker som Böök för att hans inslag av verkliga 

nyheter skulle vara en utfyllnad är det tydligt att Gardells större mängd fakta och nyheter är en 

följd av romanens utveckling de senaste hundra åren.  
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