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1. Inledning - 80-talets bögpest 
 

För 30 år sedan menade många att en man som levde med en annan man inte hade 

lika stor rätt att tillhöra det svenska samhället som en man som levde med en kvinna. 

På den tiden kunde en homosexuell man få hem ett brev som talade om att han hade 

diagnostiserats med döden – att han hade drabbats av det som i folkmun kom att 

kallas för "bögpesten". 

 

Idag har över 30 miljoner människor mist livet som följd av sjukdomen aids. En 

fruktansvärd sjukdom, med ett, i många fall, ofattbart snabbt sjukdomsförlopp som 

slutar med döden. Idag, 30 år senare, vet vi mer och har lärt oss att skydda oss mot 

sjukdomen och behandla den om vi skulle drabbas. Så är det idag – så var det inte då. 

 

Under hösten 2012 kom Jonas Gardell ut med den första romanen i en romansvit om 

tre delar: Torka aldrig tårar utan handskar – 1. Kärleken. En roman om kärlek, 

sjukdom och död, som behandlar aids och visar hur livet för de drabbade och deras 

anhöriga såg ut när sjukdomen bröt ut i Sverige på 1980-talet. I olika intervjuer har 

han sagt att han genom romanen vill ge de drabbade, både sjuka och anhöriga 

upprättelse samt upplysa samhället om hur det var då, för att undvika att vi hamnar 

där igen. 

    

Under samma höst visade SVT också en TV-serie i tre delar som bygger på de tre 

romanernas bokmanus. Det finns en problematik kring att denna studie enbart berör 

den första romanen då de kommande två redan gått ut som TV-serie på Sveriges 

television under oktober 2012, alltså flera månader innan romanerna släppts. Serien är 

baserad på bokmanuset och ger alltså mig, som textförfattare, en viss förkunskap om 

vad som händer. Dock är jag medveten om detta och väljer därför att enbart beröra 

aspekter som är aktuella i den första romanen, utan hänsyn till eventuella förändringar 

inom vissa aspekter som TV-serien avslöjat. 
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2. Syfte och frågeställning - hur skildras aids i Jonas 
Gardells roman? 
 

I denna uppsats ämnar jag studera hur sjukdomen aids gestaltas i Jonas Gardells 

roman Torka aldrig tårar utan handskar – 1. Kärleken (2012) ur tre olika perspektiv: 

medicinskt, socialt och diskursanalytiskt. TV-serien kommer alltså inte att vara 

aktuell i studien. 

   

Som inspiration har jag använt mig av Susan Sontags Sjukdom som metafor (1977) 

och Aids och dess metaforer (1988) vars syfte påminner om Gardells. Det är hon som 

har öppnat mitt intresse för att fördjupa mig i ämnet och Gardells roman genom att 

hon bland annat tar upp att aids i stor utsträckning kallades för den nya pesten: 

"”Pest” är den huvudmetafor som avser aidsepidemin. (…) - inte därför att den ofta 

ledde till döden utan därför att den var skamlig nedbrytande, motbjudande."1 

   Verket innehåller Sontags egna synpunkter på det som belastar och förvränger 

sjukdom, med särskild fokus på aids. 

    

Dock är det främst Katarina Bernhardssons Litterära besvär – skildring av sjukdom i 

samtida svensk prosa (2010)2 som jag kommer att ta hjälp av i min analys, då min 

studie har vissa likheter med hennes. Till exempel belyser hon hur sjukhusrummet 

speglas i karaktärerna.  

 

Syftet med uppsatsen är att genom närläsning studera hur aids gestaltas i Torka aldrig 

tårar utan handskar - 1. Kärleken (2012), ur en medicinsk, social och diskursanalytisk 

aspekt. Jag vill också undersöka på vilket sätt berättaren skildrar klimatet i samhället 

under 80-talet när aidsepidemin först bröt ut. Metoden jag kommer att använda mig 

av är närläsning, med fokus på sjukdomsskildringen.  

 

                                                
1 Sontag, Susan, Sjukdom som metafor. AIDS och dess metaforer, Natur och kultur, 
Stockholm, 2001 s.128 
2 Bernhardsson, Katarina, Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida 
svensk prosa, Ellerström, Diss. Lund : Lunds universitet, 2010,Lund, 2010 
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Min frågeställning lyder: hur gestaltas aids i Torka aldrig tårar utan handskar - 1. 

Kärleken av Jonas Gardell3? Vad är det för drivkraft som sporrar berättaren att ge 

läsaren denna skildring? 

3. Tidigare forskning HÄR HAR JAG STRUKIT  

3.1. Om Jonas Gardell 
 

Forskningen om Jonas Gardell är begränsad, då han tillhör våra samtidsförfattare. 

Dock breddas utbudet allt mer. Eftersom jag tidigare skrivit en studie om två av Jonas 

Gardells romaner har jag en del förkunskap om honom som författare. 4 De studier 

som då var av vikt och därför nu ligger till grund för mitt fortsatta arbete är Anna 

Lindgrens ”Sex recensioner av tre recensenter av två romaner av Jonas Gardell”5, 

Jane Thrane Blomquists ”Försmådda hustrurs hämnd”6 samt Eva Kuhlefelts ”Att tala 

sanning är att ljuga så att folk tror en”7. 

      

I Lindegrens arbete ligger fokus på Gardells första romaner, Passionsspelet (1985) 

och Vill gå hem (1988), utifrån ett receptionsperspektiv. Lindegren lägger fokus på 

hur Gardells romaner tagits emot vid två viktiga tillfällen i Gardells karriär; debuten 

och när han etablerat sig i den litterära världen. Hon diskuterar tre recensenter som 

oberoende av varandra recenserat dessa romaner. Bland annat fokuserar hon på hur de 

tar sig an identitetsproblematiken i Gardells texter.  

      

Jane Thrane Blomquists ”Försmådda hustrurs hämnd” är en komparativ studie som 

behandlar tre romaner med fokus på deras innehåll och stil: Änkan (1988) av Sven 
                                                
3 Gardell, Jonas, Torka aldrig tårar utan handskar - 1. Kärleken, Norstedts, 
Stockholm, 2012 
4 Wigen, Linn. ”Den ensamma viljan – en tematisk textanalys av utanförskapet i Fru Björks 
öden och äventyr och Så går en dag ifrån vårt liv och kommer aldrig åter av Jonas Gardell” 
(Halmstad 2012) 
5 Lindegren, Anna, Sex recensioner av tre recensenter av två romaner av Jonas 
Gardell, Examensarbete,Borås, 1990 
6 Thrane Blomquist, Jane, Försmådda hustrurs hämnd: tre likartade romaner - tre 
vitt skilda författare : en komparativ studie, B & B företaget i Lund], [Tomelilla: B 
& B företaget i Lund] 
7 Kuhlefelt, Eva, "Att tala sanning är att ljuga så att folk tror en", den 
konstruerade komikeridentiteten och kampen mot det heteronormativa i 
Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré, Helsingfors universitet, Helsingfors, 2006 
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Delblanc, Osalig ande (1990) av Carina Rydberg och Fru Björks öden och äventyr 

(1990) av Jonas Gardell. Gemensamt för de tre verken är enligt Blomquist att de 

gestaltar medelåldershustrun i tre olika livssituationer. Poängen med studien är att 

Blomqvist länge velat undersöka den likhet som hon menar finns mellan verken samt 

om det finns yttre faktorer som spelat roll i likheten mellan dessa verk. Hon kommer 

fram till att denna likhet förmodligen har med författarnas barndom att göra, då alla 

tre har blivit mobbade under skoltiden.  

    

I Eva Kuhlefelt specialarbete, slutligen, ligger fokus på Gardells roman Ett ufo gör 

entré från 2006. Syftet med studien är att visa på Gardells tyngd i den litterära 

världen. Kuhlefelt argumenterar för att det folkkära kring Gardell till viss del 

osynliggjort honom för den litterära sfären. Hon menar att Gardells romaner och 

texter är viktiga för det litterära Sverige, detta för att han når ut till alla. Hon 

argumenterar för att hans texter och romaner både fungerar att läsa i underhållande 

syfte samtidigt som de öppnar för en djupare textanalys.8 

 

I denna studie kommer jag inte att utgå från ett receptionsperspektiv som Lindegren, 

och jag kommer heller inte lyfta fram medelåldershustrun som motiv hos Gardell, 

men min studie kommer att ge ytterligare exempel på hur Gardell använder sin 

biografi i sitt författarskap. Gardell är en folkkär gestalt inom konsten och ger sig ut 

som folkbildare när har lyfter marginaliserade grupper i samhället. Genom Torka 

aldrig tårar utan handskar - 1. Kärleken (2012) går han en ny väg i folkbildningen. 

 

3.2. Historiska framställningar av sjukdom i litteraturen 
 

Denna studies primära fokus ligger inte vid Jonas Gardell som författare, utan ett 

ämne som han valt att belysa i sin senaste roman Torka aldrig tårar utan handskar – 

1. Kärleken (2012). Ämnet är sjukdomen aids. Då aids också är relativt nytt att skildra 

i romaner finns det inte mycket forskning att tillgå inom området, därför får sjukdom 

som samlingsnamn ta större plats.  

                                                
8 Kuhlefelt, s. 13 
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2001 kom Susan Sontag ut med den uppdaterade versionen av Sjukdom som metafor 

(1977) under samma namn med tillägget Aids och dess metaforer.9 Sjukdom som 

metafor är en essä om hur sjukdom skildras i prosa, men också om hur sjukdom 

påverkar en författare. Hennes fokus ligger på cancer, med kopplingar till tuberkulos. 

Hennes syfte med studien är att beskriva de olika sätt som man kan använda 

sjukdomen på inom skapande och som en metafor. Samtidigt menar hon att sjukdom 

inte är en metafor, utan att det handlar om det metaforiska tänkandet. Till exempel vill 

hon med sin studie visa på hur det är att se sin sjukdom som en annan värld, att tänka 

sig in i ett annat liv där sjukdomen har en central plats.10 Hon vill, liksom Gardell, 

kasta ett ljus på något och upplysa om det, för att på så vis befria sig själv från det 

metaforiska tänkandet.  

    

Bland annat tar Sontag upp att sjukdom i många fall bottnar i olycka och kring detta 

diskuterar hon olika typer av olycka och depression samt olika botemedel, som till 

exempel sexuell närhet. Hon tar också upp att sjukdom skapar intresse, hon menar att 

en sjuk människa är mer intressant än en frisk människa, eftersom att denne har 

någonting ovanligt över sig, både kroppsligt och mentalt.  

    

1988 kom Sontag ut med tillägget Aids och dess metaforer. Det är en studie om aids, 

som är så pass lik de sjukdomar hon behandlat i sin tidigare studie att hon vill 

kommentera sin egen text. Med Aids om dess metaforer vill Sontag göra slut på de 

många myter och fördomar som drabbar dem som råkat ut för sjukdomen. Hon vill ge 

dem upprättelse och detta genom kommentarer till den studie som hon själv skrivit. 

Sontag tar bland annat upp att aids inte är en sjukdom, utan ett samlingsnamn för 

många sjukdomar. Hon behandlar sjukdomens skam, den som präglat samhället och 

det hon vill sudda ut. Hon tar upp utanförskapet som sjukdomen medför och förklarar 

hur hon tycker att utanförskapet ska motverkas. Också pesten har en plats då aids till 

en början var känt som bögpesten.  

    

Sontags roll i denna studie är som teoretisk bakgrund. Hon har hjälpt mig att bygga 

upp min frågeställning, samt mitt syfte med att analysera gestaltningen av sjukdomen 

i Gardells litterära verk. Sontag menar att sjukdomen är ett underbelyst område inom 
                                                
9 Sontag, S. 2001 
10 Sontag, S. 2001:7 
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litteraturen, något man kan säga att Gardell gör ett försök att ändra på med sin 

romanserie. Hennes allmänna studie om sjukdomen har öppnat mitt intresse och 

problematiserat sjukdomsframställningen. Rent analytiskt är Sontag emellertid inte 

vad denna studie primärt kommer att behandla.  

 

Sjukdom kan spela många olika roller i litterära sammanhang, den kan vara en fiktiv 

åkomma i romanberättelsen och den kan spela sin roll bakom kulisserna.  

    

Philip Sandblom tar i sin studie, Skapande och sjukdom: hur lidande 
påverkar litteratur, konst och musik, upp Freud som menade att kreativitet 

föds av lidande.11 Det vill säga att en lidande konstnär oftast är den mest kreativa. 

Detta kan appliceras på både mentalt och fysiskt lidande. Många konstnärer har under 

en tärande fysisk sjukdom funnit mer inspiration till att skapa under sjukdomstiden. 

Det är en teori som går att applicera på Gardell, som genomgått mycket lidande, inte 

direkt fysiskt, utan mentalt, av att se sina nära och kära falla offer för den dödliga 

sjukdomen. Att det som gör ont också driver personen i fråga framåt är delvis aktuellt 

för min studie och kommer att behandlas i avslutningen/sammanfattningen. 

    

En viktig skillnad är att Gardell inte använder sitt lidande för att primärt skapa konst. 

Hans verk ska fungera som en informationskanal, för att upplysa människor om vad 

sjukdomen gjorde med de drabbade, både på det individuella planet, men också på det 

samhälleliga planet. Han tillhör visserligen generationen som präglats av detta lidande 

och bär förmodligen på den smärtan, men det är här viktigt att skilja på det primära 

syftet med att framställa lidandet – det handlar inte om att skapa konst, det handlar 

om att föra minnet vidare och förebygga liknande situationer. Det jag har intresserat 

mig för är skildringen av marginaliseringen och utstötningen av dessa grupper. 

 

Vidare finns också studier som fokuserar på gestaltningen av sjukdomen, och vad 

detta innebär för romanen när den har en bärande funktion. Nedanstående studie 

fokuserar på hur sjukdom framställs i olika litterära sammanhang samt vilken 

funktion dessa gestaltningar fyller.  

 
                                                
11 Sandblom, Philip, Skapande och sjukdom. Hur lidande påverkar litteratur, 
konst och musik, 4., rev. och utök. uppl., CKM, Stockholm, 2002 
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Katarina Bernhardsson kom 2010 ut med en studie med namnet Litterära besvär: 

Skildring av sjukdom i samtida svensk prosa.12 Det är en studie där sju svenska 

romaner från 2000-talet som gestaltar sjukdom undersöks. Dessa undersöks från olika 

teman, som till exempel ”Sjukdom som exil” och ”Den sjuka kvinnokroppen som 

slagfält”. Målet med studien är att fördjupa förståelsen av både romanerna och 

sjukdomsdramatiken. Bernhardsson för hela tiden en dialog med bland annat litterära, 

historiska och kulturhistoriska texter. 

    

Bernhardsson menar att sjukdomen har glömts bort och gömts undan, men att den nu 

återkommit i form av bland annat berättelser och historier i både prosa och 

facklitteratur, liksom i fiktion och biografier. Hon menar att sjukdomen har fått en 

väldigt liten plats i vår naturliga syn på livets flöde, men att detta nu håller på att 

förändras med hjälp av litteraturen.  

    

Just det undangömda tar en stor plats i Bernhardssons studie, hon lyfter fram det som 

har glömts bort och hoppas att studien ska väcka ett intresse för att fortsätta ta upp 

dylika saker. Vidare behandlar hon bland annat skillnaden mellan den kroppsliga och 

mentala sjukdomen, både i form av faktiska sjukdomar, men också hur en kroppslig 

sjukdom påverkar kropp och själ.  

    

Sjukhusrummet och sjukhussängen har en central roll i studien och de litterära verk 

som hon behandlar är i regel romaner som utgår från just dessa platser. Bernhardsson 

menar att platserna får en stor roll för att de skapar en egen värld, och en viktig 

utgångspunkt hos henne är att sjukdom och död skapar människans mänsklighet.  

Bernhardssons studie har inspirerat mig både med hennes metod att ta sig an de 

litterära verken samt genom hennes uppmärksammande av sjukhusrummets betydelse 

för gestaltningen av en sjukdom i litteraturen. Jag finner henne intressant för denna 

studie då det fokusmässigt finns många likheter mellan de texter hon undersöker och 

den jag vill ta mig an.  

    

Det som skiljer Bernhardsson från Gardell är att hon understryker att sjukdom och 

död är en del av livet och bör därför inte tabubeläggas. Gardell vill inte se denna 

                                                
12 Bernhardsson, K. 2010 



10 

 
 

 

sjukdom som en del av livet. Han är ledsen och arg över att den tagit så många liv och 

att de som drabbats inte fått den upprättelse av samhället som de förtjänar. Hennes 

existentiella diskussion är således inte aktuell för mig eftersom att han inte behandlar 

sjukdom och död på det viset. 

 

4. Romanens handling och berättarteknik - episoder ur ett 
liv 
 

Romanen handlar om när aids kom till Sverige under 1980-talet. Läsaren får möta 

olika romankaraktärer som direkt eller indirekt har en koppling till sjukdomen.  

   Rasmus och Benjamin heter de två huvudkaraktärer som läsaren får följa under 

deras första trevande tid efter att ha kommit ut som homosexuella. Detta visas genom 

episodiska tillbakablickar till deras barndom och korta avsnitt om vad sjukdomen 

kommer att göra med dem. 

    

Rasmus flyttar från lilla Koppom till Stockholm där han får bo hos sin faster. Dock 

spenderar han mest tid i gaykvarteren och på gayklubbarna i stan. Han lämnar 

Stockholm för att han inte känner sig hemma i Koppom – småstaden som inte 

accepterar homosexuella, småstaden där han inte kan vara sig själv. En trevande tid 

följer, där han försöker finna sig själv och sina likar. Efter en tid lär han känna 

Benjamin genom gemensamma bekanta. Benjamin kommer från en familj som tillhör 

Jehovas Vittnen, och han kämpar med att acceptera sin sexualitet då denna inte är 

accepterad bland de människor han lever med. Jehovas Vittnen kallar det för felaktiga 

begär och ser det som en grov synd när någon attraheras av någon av samma kön. 

Därför gömmer Benjamin sina känslor. Han smyger runt i gaykvarteren och tittar på 

aktiviteterna, men håller sig på avstånd och observerar. Han träffar sedan Paul, 

mannen och bögen som introducerar Benjamin för gaystockholm och andra 

homosexuella män. 

    

Rasmus och Benjamin finner varandra direkt och börjar redan vid första mötet ett liv 

tillsammans. De unga männen är lyckliga ihop, men samtidigt lurar sorg och 

sjukdomen som drabbat Stockholm runt hörnet. 
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I romanen möter vi även andra karaktärer, genom dessa får läsaren lära känna 

sjukdomen och vad som hände med de drabbade. I romanen tas också upp hur 

homosexuella i Stockholm hade det på den tiden, hur det var att komma ut, vad som 

var accepterat, hur en process i att ”komma ut” kan gå till. 

 

I romanens inledning får läsaren veta varför berättaren ger läsaren den här historien. 

Romanen är skriven för att upplysa om hur det var, för att det aldrig ska hända igen. 13 

    

Berättaren och tidsskikten är två viktiga delar. Tidsskikten är en intressant aspekt då 

hela romanen berättas i presens, trots att den sker i olika tider i icke-kronologisk 

ordning. Läsaren kastas mellan huvudkaraktärernas barndom, deras liv precis innan 

sjukdomen drabbar dem, deras liv i sjukhusrummet, när sjukdomen slagit till och 

informativa faktabaserade episoder där läsaren får lära sig om sjukdomen och 

homosexualiteten. 

    

Berättaren är en heterodiegetisk extradiegetisk berättare. En allvetande sådan som 

lotsar läsaren genom de olika episoderna och tidsskikten utan att varna inför byte av 

tid och rum. Ändå tar det knappt några rader innan läsaren är medveten om var 

episoden utspelar sig. 

    

Berättaren fokaliserar många karaktärer internt i romanen, främst huvudkaraktärerna, 

Benjamin och Rasmus, men tillkännager aldrig sin egen person. Läsaren får ta del av 

karaktärernas tankar och känslor, men genom den utomstående berättaren. 

    

I denna studie är det främst tidsskikten där Benjamin och Rasmus börjar leva ut sin 

homosexualitet samt episoderna från sjukhusrummen som är aktuella. Detta är var 

sjukdomen finns ur både en medicinsk- och social aspekt. Samma sak gäller för de 

faktabaserade episoderna.  

 

                                                
13 Min förra studie handlade liksom den om Jonas Gardell, då med fokus på 
utanförskapstematiken i hans romaner. En tematik som också är aktuell för denna roman, men 
inte för denna studie. Dock kommer detta att nämnas kort under rubriken ”Romanen ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv” i analysen. 
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5. Analys - medicinsk, social och diskursanalytisk 
aspekt 
 

Berättaren tycks sträva efter att läsaren ska få kunskap om sjukdomen och hur den 

behandlades på den tiden, medicinskt, men, framförallt, socialt. Det verkar som ett 

djupt känt behov av att ge läsaren en inblick i hur det var på den tiden och under de 

förutsättningarna. Det handlar egentligen om så mycket mer än den homosexuella 

mannen, det handlar om att ge människan upprättelse och att, som berättaren säger, 

”Föra minnets kamp mot glömskan.”14 

    

För att ta mig an gestaltningen av sjukdomen i romanen på bästa möjliga sätt har jag 

valt att dela upp analysen i tre delar: ”Sjukdomen ur ett medicinskt perspektiv”, 

”Sjukdomen ur ett socialt perspektiv”, samt ”Sjukdomen ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv”.  

 

5.1. Sjukdomen ur ett medicinskt perspektiv 
 

Även om Gardells första roman i sviten Torka aldrig tårar utan handskar främst 

fokuserar på huvudkaraktärernas uppväxt och livet i gaystockholm under 80-talet 

finns en tydlig och betydande medicinsk, samt medicinhistorisk, aspekt som präglar 

romanen. I denna del av analysen kommer jag att referera till de faktabaserade 

episoder som berättaren ger regelbundet. Med detta menar jag avsnitten i romanen 

som inte berör romanberättelsen, utan tar upp information som tydligt bygger på fakta 

om sjukdomen, utbrottets mottagande och dylikt.  

      

Att genom faktainslag visa på vad aids är skapar berättaren en större trovärdighet för 

läsaren, trots att de är fiktiva och inte direkt biografiska, och på så sätt uppfyller han 

sitt syfte med att berätta denna historia.  

 

Inledningsvis, på romanens första sida, får läsaren möta en man i en säng, långt 

gången i sjukdomen. Ett kort stycke talar om att sjukdomen är ny i Sverige, att den 

tidigare kommer från medelhavsområdet, men att den där oftast drabbat äldre män 

                                                
14 Gardell, J. 2012:8 
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och att den sällan lett till döden, eftersom att den är så pass seglivad och kan ha ett 

väldigt långt sjukdomsförlopp, att männen oftare dog av naturliga orsaker än av 

sjukdomen. Berättaren förklarar att sjukdomen plötsligt bröt ut som en epidemi i 

västvärlden: ”Men sedan en tid har det rapporterats en mängd fall främst i USA där 

cancern varit mycket mer aggressiv.”15. Vidare får läsaren bekanta sig med 

sjukdomen och vad den gör med kroppen:  

 

Armar, huvud och hals på mannen i sängen är täckta med de stora bruna 

fläckar som cancerformen ger. 

   Han har fruktansvärda liggsår över hela stjärten och svanken. (…) 

   Hans kropp är tunn, nästan genomskinlig. Avmagrad av de ständiga 

diarréerna. Han har krystat ur sig till och med sina egna tarmar.16 

 

Dessa kortare faktabitar är invävda i romanen och återkommer med regelbundna 

mellanrum, som för att förklara för läsaren vad romankaraktärerna går igenom. 

Faktabitarna återkommer med information om sjukdomen, sjukdomsförloppet och hur 

den behandlades i Sverige. Faktastyckena fungerar som en episodisk förklaring av 

sjukdomsförloppet, invävt i de känslor som det frambringar, både hos den sjuke, och, 

kanske främst, hos de anhöriga. 

 

Berättaren tar upp aids som det var då, på 80-talet då romanen utspelar sig. Han 

beskriver sjukdomen med de ord som man gjorde på den tiden, som en slags obotlig 

cancer. Samtidigt visar han på att han är medveten om att det är annorlunda nu:  

 

Det som berättas i den här historien händer också idag, det händer hela tiden, 

men inte heller det tillhör just den här berättelsen, även om den sträcker sig till 

nuet.17 

 

För att tydliggöra detta och markera att romanberättelsen utspelar sig på 80-talet och 

beskriver den tiden, samt förklara att han är medveten om att det är annorlunda nu, 

använder sig berättaren av bland annat epokens språkbruk, fakta som stämmer in på 

                                                
15 Gardell, J. 2012:5 
16 Gardell, J. 2012:5 
17 Gardell, J. 2012:8 
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den epoken, samt lyfter den marginaliserade gruppen av människors dåtida status och 

de problematiska levnadsvillkor som de då levde under.  

 

Den medicinska bilden är, bortsett från det inledande kapitlet, bara lätt antydd. Små 

korta fakta smygs in i texten om sjukdomens olika faser, enbart för att berika 

berättelsen istället för att förklara det faktiska sjukdomsförloppet. Berättaren väljer att 

framställa sjukdomen från utomståendes perspektiv och inte genom den fysiskt sjuke.  

 

Episoderna som behandlar sjukdomen rent faktamässigt utspelar sig i regel i ett 

sjukhusrum. Oftast med en karaktär i sjukhussängen och en karaktär vid sidan av. Vid 

dessa tillfällen då läsaren får möta en karaktär i sjukhussängen får läsaren aldrig ta del 

av dennes tankar och känslor, utan läsaren får lära sig om sjukdomsförloppet genom 

en betraktares ögon:  

 

Mannen i sjukhussängen på Roslagstulls isolering andas ännu. 

   Ett andetag i taget. 

   En annan man iförd munskydd sitter vid hans sida just denna dag. 

(…) 

   Mannen i sängen svarar inte. 

   Hur medveten han är om att Paul kommit på besök är svårt att säga. De har 

noterat en begynnande demens hos den sjuke, trots hans relativa ungdom.18 

 

De sjuka karaktärernas stumhet har en relativt stor plats i berättelsen, varje gång 

läsaren får möta en karaktär i den sjukhussängen markerar berättaren att han inte kan 

tala, varför framgår aldrig. Att den sjuke aldrig själv talar när han kommit så pass 

långt att han ligger i en sjukhussäng på en isoleringsavdelning kan ses som ännu ett 

sätt att visa på vad sjukdomen gjorde med den drabbade, både medicinskt och socialt. 

Den medicinska delen understryker det faktum att det faktiskt gör ont att yttra sig, då 

sjukdomen i många fall medförde munsvamp och dylika åkommor som förhindrar 

talet. Den smärta som svampen för med sig tar berättaren upp, dock i förbifarten, som 

så mycket annat av det medicinska i romanen:  

 

                                                
18 Gardell, J. 2012:101 
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Reine sitter ovanligt tyst denna julafton, inklämd i kökssoffan. Han tuggar 

långsamt och koncentrerat på skinkan. Paul kan naturligtvis inte låta bli att 

kommentera det. 

   “Vad är det med dig nu då, Reine, du äter ju inget!” 

   Reine tuggar långsamt och omständligt. 

   “Vet inte”, säger han tvekande, “det gör så sabla ont i munnen när jag äter.” 

   Han grimaserar när han sväljer. 

   “Som om jag fått nån svamp eller nåt.”19 

 

Citatet är ett typiskt exempel på när läsaren får ta del av ett symptom. Även om 

berättaren aldrig nämner att det är ett av symptomen, är det ändå underförstått. Svamp 

är idag generellt känt som en av de åkommor som aids medför,20 vilket ovanstående 

citat visar att berättaren drar nytta av.  

 

Ett annat exempel på detta är när berättaren konkret visar för läsaren hur media 

behandlar sjukdomen, att det är notiser alternativt notiser i notiser som tar upp 

sjukdomen och vad den gör med människorna, utan att ge de drabbade rättvisa. Han 

diskuterar kort om sjukdomens plats i tidningar och media och att endast korta 

medicinska beskrivningar visar på att notiserna och artiklarna handlar om aids. Här tar 

berättaren tillfället i akt att smyga in att lunginflammation är en vanlig del av 

sjukdomsförloppet: ”Karposis sarkom. Lunginflammation. En aggressiv form av 

herpes. Starkt nedsatt immunförsvar.”21 Sedan återupptar han diskussionen kring hur 

media behandlar sjukdomen och dess drabbade. Återigen får läsaren reda på symptom 

samt delar av sjukdomsförloppet, utan att egentligen veta om det. Läsaren blir allt mer 

beläst om aids och trots att medicinska fakta inte har den centrala platsen hjälper det 

läsaren till en större förståelse för romanberättelsen. 

 

Det faktum att läsaren aldrig får träffa karaktärernas "jag" i sjukdomen, samt att den 

medicinska, fysiska beskrivningen inte framställs vara av stor vikt kan förklara att det 

medicinska perspektivet enbart fyller en funktion som upplysande. Att upplysa om 

vad sjukdomen gör med karaktärerna för att hjälpa läsaren att sätta sig in i 

                                                
19 Gardell, J. 2012:260 
20 Nationalencyklopedin - http://www.ne.se/lang/aids 2012-12-06 15:57 
21 Gardell, J. 2012: 199 
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bakgrunden till romanen. Ur denna aspekt blir den medicinska aspekten i romanen 

alltså en stödfunktion och inget som hjälper romanberättelsen, vilket också kan vara 

en förklaring till att det medicinska enbart behandlas episodiskt, vagt och ofta i 

förbifarten. 

 

5.2. Sjukdomen ur ett socialt perspektiv 
 

I romanens inledning förklarar berättaren för läsaren varför han skriver den här 

romanen. Han delger läsaren hur viktigt det är att föra vidare budskapet med romanen 

för att förhindra att samhället faller tillbaka i gamla mönster på grund av okunskap. 

Han menar att om man i samhället är medveten om hur det var under den tiden och 

hur det påverkade människor och samhället, kan ett återfall i okunskapen förhindras. 

Därför är den sociala aspekten i en roman som i grund och botten handlar om en 

medicinsk åkomma viktig. Berättaren vill upplysa samhället om hur aids och, 

framförallt, aidssjuka bemöttes socialt, detta genom att fiktivt bygga upp en berättelse 

bestående av scenarior som har hänt på riktigt, men samtidigt inte peka på någon 

speciell individ.  

 

Mycket tycks finnas i inledningen som därför fungerar som en grund till hela 

romanen. På romanens första sidor får läsaren möta en man i en sjukhussäng, han 

ligger tyst och gråter med två sjuksystrar, en äldre och en yngre, vid sin sida som med 

skyddsrockar och platshandskar gör det de ska. Plötsligt sträcker sig den yngre systern 

över den sjuke och torkar bort en tår från hans kind, utan skyddshandskar, varpå den 

äldre systern tittar på henne ogillande. När de lämnat rummet utspelar sig följande 

konversation: 

 

   ”Ja, ska du hålla på och torka tårar får du verkligen använda 

skyddshandskar!” 

   ”Men han var ju så lessen!” utbrister den oerfarne förtvivlat. 

   Den äldre systern fnyser.22 

 

                                                
22 Gardell, J. 2012:7 
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Hur den sjuke behandlas i detta stycke speglar relativt väl hur aidssjuka behandlades 

under 80-talet i Sverige. Att inleda romanen med detta öppnar för en större förståelse 

för romanberättelsen. Samtidigt måste man vara medveten om att detta beskriver en 

tid då sjukdomen var ny och man inte visste bättre. När sjukdomen kom till Sverige 

visste man inte vad som smittade, bara att den spred sig snabbt och att den dödade. 

Att en sjuksyster reagerar på det sättet kan alltså ses på två vis; som en omänsklig och 

kall handling, som att mannen i sängen inte är värd att tröstas, eller som en handling 

av rädsla, för att okunskapen skrämmer och därför får människor att handla på sätt 

som kan tolkas som kallhjärtade. Okunskapen som öppnar för ännu en förklaring till 

varför en reaktion kan se ut på det viset, eftersom att man inte visste bättre var 

instruktionerna sådana, man fick inte röra vid patienter utan skyddshandskar eftersom 

att ingen visste hur smittan spreds. 

 

Berättaren speglar samhällets reaktion på sjukdomen i romanen på tre vis, de två 

ovanstående och det tredje, de accepterande. Med accepterande menas de som inte 

flyr sjukdomen, de som inte förnekar dess existens, de som inte dömer människor för 

att de haft oturen att få en sjukdom som ingen vet någonting om. Berättaren beskriver 

denna hållning genom homosexuella män, alltså de som primärt var utsatta, och med 

sin beskrivning hoppas han få dagens samhälle att fortsätta leva med acceptans som 

primärt synsätt på sjukdomen och dess drabbade.  

 

En romankaraktär sticker ut från de andra är Paul – den positiva och stereotypa 

homosexuella, som älskar glitter och glamour. Han utmärker sig inte bara i samhället 

utan också hos sina vänner. Det är han som framställs som den starkaste av dem, han 

som viftar bort fördomar och onda ord om deras sexuella läggning samt deras sätt att 

leva på. Ett sätt att se det är att berättaren skapar Paul som en positiv symbol, han är 

en mycket levande karaktär och skapar en stor kontrast mot till exempel sjuksystrarna 

från den första sidan av romanen. För att visa att romanen inte bara handlar om 

lidande och hemskheter, utan att det också finns livsglädje hos de drabbade. Också 

Paul är nämligen drabbad både fysiskt och mentalt.  

    

Romanen handlar också om hopp och kärlek, om ett samhälle som ställer upp för 

varandra. Detta är vad Paul symboliserar i romanen, därför att han tar sig an sin nästa, 

som han tar sig an huvudkaraktärerna, Benjamin och Rasmus. Paul är en accepterande 
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karaktär och är tydlig med att inte skilja människa från människa, inte minst genom 

att ta avstånd från religionernas sätt att slita människor isär. Paul är jude och han tar 

hand om både muslimer, judar och Jehovas Vittne, genom att vifta bort fördomarna 

om att dessa inte skulle kunna umgås.  

    

Följande stycke visar på en stund av svaghet hos Paul, han står vid sjukhussängen och 

ser sin äldsta vän plågas av sjukdomen: 

 

En av de finaste unga män som någonsin flyttat från en håla på västkusten upp 

till Stockholm för att äntligen få leva sitt liv. 

   Han som skall dö. 

   Själv är Paul den som vakar, som ser efter, som håller handen, som inte 

överger. 

   Skulle bara fattas annat. 

   Tillsammans skulle de ju vara oemotståndliga! De var så de skanderade ihop 

på demonstrationen. 

   Det var ju inte så här det skulle vara.23 

 

Stycket beskriver karaktären Paul väl. Detta är också en viktig ljuskälla i romanen, 

utan Pauls karaktär hade en lätt martyrisk skugga legat över romanen, men tack vare 

berättarens val att ge Pauls karaktär liv öppnas ett perspektiv som hjälper läsaren se 

att de homosexuella i samhället på 80-talet inte bara präglades av ondska och smärta, 

utan levde precis som vem som helst.  

 

Stycket visar även på känslan av orättvisa, som till viss mån också den präglar 

romanen. Orättvisan i form av ”varför händer det mig” är något som Sontag också tar 

upp, då kopplat till cancer, i den första studien Sjukdom som metafor.24 Paul möter 

känslan genom sin vän, han ser vännen tyna bort och uttrycker att det är orättvist att 

detta ska drabba dem, det man inte vet då är att Paul själv också är sjuk. Läser man in 

i texten kan man se det som ett uttryck för dem båda två.  

 

                                                
23 Gardell, J. 2012:103 
24 Sontag, S. 2001:40 
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Katarina Bernhardsson tar i sin studie Litterära besvär – skildring av sjukdom i 

samtida svensk prosa (2012) främst upp romaner som skildrar sjukdomen ur 

sjukhussängen, som ovanstående stycke gör, med fokus på hur rummen, med 

inredning och omgivning, tär på karaktärerna. Berättaren i Gardells roman har inte 

samma fokus, men bjuder in läsaren till sjukhusrummet under de episoder där den 

kroppsliga sjukdomen gestaltas. Miljöbeskrivningarna som berättaren använder sig av 

har större effekt på dem anhöriga.  

      

Bernhardsson beskriver sjukrummets betydelse på följande vis: 

 

Sjukrummet är en plats laddad med en mängd olika känslor och tankar: en 

plats att frukta, en plats för dramatiska skeenden och död, men också en plats 

där vardagen måste fortgå, trots yttre dramatik. Sjukrummet, särskilt det där 

patienten inväntar döden, är en plats med en mycket komprimerad tid, en tid 

av väntan, tillbakablickar och längtan ut.25 

 

Då denna studies primära intresse ligger i att analysera framställningen av aids i 

Gardells roman är detta lätt att koppla till. Bernhardsson nämner verk som skildrar 

sjukdomen från ett kroppsligt perspektiv, där i vissa fall sjukrummet står i centrum för 

romanen. Sjukrummet, menar hon, blir en abstrakt spegel av den sjuke karaktärens 

mentala tillstånd.  

      

Berättarens gestaltning av sjukrummet och sjuksängen i Gardells roman fungerar mer 

som en paus från romanen. Episodiskt går han tillbaka till sjukrummet där olika 

karaktärer från boken befinner sig, vissa i sjuksängen och andra som anhöriga på en 

stol bredvid den sjuke. Episoder som fungerar som en påminnelse om varför han 

egentligen vill berätta; för att påminna läsaren om det lidande som står till grund för 

hans behov av att berätta berättelsen.  

      

De sjuka karaktärernas tankar får läsaren inte ta del av när dessa väl ligger i sängen, 

läsaren får möta ord som beskriver deras smärta, men från en utomståendes 

perspektiv: ”Sedan en tid har han slutat att tala, ligger apatisk, kämpar tyst. Ibland 

                                                
25 Bernhardsson, K. 2010:88 
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gråter han. Av smärta eller av sorg vet ingen.”26 Läsaren får alltså aldrig ta del av den 

sjukes tankar, detsamma gäller betydelsen av sjukrummet, det är de anhöriga som 

förmedlar de intrycken. Vid ett tillfälle fokaliseras en man som sitter hos sin vän som 

ligger sjuk i sängen, han lägger då märke till rummet och analyserar det i tankarna:  

 

Rummen kala och vita, svårt sjuka och döende patienter utan hopp om att 

överleva, omhändertagna av personal med skyddshandskar, munskydd och de 

där gula rockarna. 

   Han antar att den gula färgen skall verka lugnande. Gula rockar och 

patienter som ligger under landstingets gula filtar. 

   Ofta en hel hög med gula filtar för att dämpa feberfrossan. 

   De vita rummen. De gula rockarna. De gula filtarna. Kapellet. Krematoriet. 

Röken från skorstenarna. 

   Avskilt. Isolerat. Hur högt de än skrek skulle ingen höra och hans vän som 

ligger där i sängen kommer inte att vakna ur mardrömmen.27 

 

Sjukrummet blir en spegel, inte bara av den sjukes inre, utan också, och kanske 

främst, av sjudomen i samhället. Som stycket ovan lyder, menar berättaren att 

samhället behandlade de aidssjuka under 80-talet. Det går att tolka på flera sätt, men 

tolkningen som samhällets spegel stämmer överens med citatet. 

    

Man tog avstånd från de sjuka, vilket munskydden och skyddshandskarna får 

symbolisera. Det gula fungerar också som en symbol, bland annat kan man läsa det 

som att det med tanken om lugnande står för den delen av samhället som försökte 

finnas till för de sjuka, men inte riktigt visste hur de skulle gå tillväga, så de grep tag i 

första bästa och höll sig till det, i detta fall får den gula färgen verka. Man kan också 

tolka den gula färgen som en intertextuell markering; gult är en vanlig färg inom 

litteraturen och kan kopplas till sjukdom i bland andra Brott och Straff av Fjodor 

Dostojevskij (1866)28 där det gula ofta tolkas som ett uttryck för förruttnelse och 

sjukdom och i detta fall, pesten. Vidare till smalare verk som Den gula tapeten av 

                                                
26 Gardell, J. 2012:5 
27 Gardell, J. 2012:102 
28 Dostojevskij, Fjodor, Brott och straff, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 2011 
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Charlotte Perkins Gilman (1892)29 där det gula står i centrum för huvudkaraktärens 

mentala sjukdom.  

    

Vidare kan det gula tolkas ur ett sjukhusperspektiv där gult står för det smutsiga. Vita 

rockar och lakan anses stå för renhet och är det kliniska på ett sjukhus. Det gula är 

sådant som kan slängas på golvet utan att något flämtar till. Kopplingen till detta kan 

speglas på patienterna som är drabbade av aids, att de till slut sågs som smuts i 

samhällets ögon. 

    

Ser man till de sista två raderna i citatet kan man se det ångestfyllda som sjukdomen 

för med sig. Hur smärtan, både den mentala och fysiska, växer sig stark, samtidigt 

som samhället vänder den ryggen. Detta tillåter de drabbade att göra så mycket väsen 

som de vill, ingen kommer ändå lyssna. För det var så det var, man lyssnade inte på 

det örat. Varför är en annan diskussion.  

 

I romanen framställer berättaren samhället som fientligt ur aidsaspekten, men läser 

man en gång till kan man se att mycket av det fientliga egentligen bygger på 

försiktighet och rädsla. Inledningen är åter igen ett exempel:  

 

”Ja, ska du hålla på att torka tårar får du verkligen se till att använda 

skyddshandskar!” 

”Men han var ju så lessen!” utbrister den oerfarne förtvivlat. 

Den äldre systern fnyser. 

”Du vet mycket väl vad som gäller. Varje gång man ska gå in till någon av 

patienterna, om det så bara är för att rätta till ett draglakan eller fråga om han 

är törstig, ska man genomgå en noggrann handtvättsprocedur, ta på sig 

handskar, munskydd och den gula rocken. Det finns inga undantag. Sjukhusets 

rutiner måste i varje ögonblick stå över det mänskliga. Är det uppfattat?”30 

 

Den äldre systern kan tyckas hjärtlös, men egentligen handlar mycket av rädslan om 

okunskap. Under 80-talet, var man i det skedet att man inte visste mycket om 

sjukdomen, det enda man egentligen var säker på var att de drabbade blev mycket 
                                                
29 Gilman, Charlotte Perkins, Den gula tapeten, Samspråk, Örebro, 1990 
30 Gardell, J. 2012:7 
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sjuka, mycket fort och att det inom kort slutade med död. Man visste alltså inte hur 

sjukdomen spred sig, var den kom ifrån och varför sjukdomförloppet gick så fort. Det 

var få sjukhus som ens tog in och behandlade de sjuka, eftersom smittorisken ansågs 

vara för stor. 

    

Än idag kan vi konstatera att okunskap öppnar för avsky. Istället för att bota sin rädsla 

genom kunskap väljer man att ta avstånd från det okända. Detta tänkande är 

förmodligen också grunden till varför hatet mot homosexuella ökade under den här 

tiden. 

    

Till en början kallade många sjukdomen för ”den nya pesten”31 då effekten påminde 

om pesten, som härjade i världen för länge sedan. Vidare, när informationen om att 

majoriteten av de drabbade var homosexuella män bytte sjukdomen namn i folkmun 

till ”homosexsjukan”32 och lade all skuld på de homosexuella. Ett uttryck som 

samhället skapat, i stor mån, av rädsla. Om det handlade om att skydda sig och ta 

avstånd, eller att det bara var av faktisk avsky kan bara de själva svara på.  

    

I samma kapitel som dessa ord dyker upp behandlar också berättaren det faktum att 

man sällan pratade om sjukdomen i medier. Man talade runt den alternativt beskrev 

den istället som cancer, eftersom att den i viss mån liknar den dödliga sjukdomen. 

Men sällan uttalade man namnet aids eller HIV, om inte som skällsord i form av 

ovanstående ”homosexsjukan”. Kapitlet handlar om den första gången som aids fick 

plats i svensk media. En notis som egentligen inte handlar om aids utan beskriver 

någonting annat, och enligt berättaren, av bara farten. Kanske omedvetet.  

    

Det började alltså oskyldigt och sedan eskalerade det till smutskastning och 

beskyllning, att det var ”bögarnas fel”. Något som i stor mån förmodligen också 

handlade om den nämnda okunskapen. Precis som mycket annat. 

 

Berättaren framställer inte bara samhällets rädsla för sjukdomen, de drabbade är också 

en stor del av detta och de drabbades närstående. Den rädslan bygger dock snarare på 

rädslan för döden och för att förlora varandra, vilket indirekt är oförståelse, men för 
                                                
31 Gardell, J. 2012:199 
32 Gardell, J. 2012:199 
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den okända döden istället för sjukdomen. Ett stycke i boken presenterar två unga män, 

den ena i sjukhussängen och den andra på en stol bredvid. Mannen i sängen är långt 

gången i sjukdomen och ligger för döden, mannen bredvid är dennes pojkvän som 

jobbar för att hålla uppe sin tappra fasad: 

 

Tårarna rinner från hans ansikte. Han gråter och gråter. 

   Den unge mannen som sitter bredvid försöker att inte se att mannen i sängen 

gråter. Istället försöker han koncentrera sig på dikten han läser. 

   Inte höja rösen. 

   Inte smittas av den andres oro. 

   Bevara lugnet. Auktoriteten. Med sin auktoritet skall han bevaka den sjuke. 

   Kärlek och kontroll. Det går inte att skilja från varandra. 

   Egentligen vill han ropa och slita tag i sin älskade, skaka liv i honom, slå 

honom, smeka honom, trösta: ”Inte gråta, min älskade, inte ska du gråta!” 

   Men han ropar ingenting. Han slår inte, smeker inte, tröstar inte, han bara 

läser istället, dikten av Karin Boye, söker sig in i orden: ”Vi sjönk i gröna 

doftande djup utan grund…”33 

 

I detta stycke står rädslan i centrum. Mannen i sängen är rädd för döden, mannen 

bredvid är rädd för att förlora sin älskade. Detta är en känsla som förmedlas genom 

hela romanen när läsaren får möta karaktärerna i de episoder som utspelar sig i ett 

sjukhusrum. En känsla av rädsla och kärlek. För kärlek och rädsla är väsentliga delar i 

romanen.  

    

Berättaren vill förmedla hur det var då och det gör han genom att beskriva den rädsla 

som fanns, den som orsakade avsky och avståndstagande, och han ställer detta mot 

den kärlek som motarbetade motståndarna, den kärlek som höll de drabbades mod 

uppe. Vidare om det under rubriken ”Sjukdomen ur ett diskursanalytiskt perspektiv”. 

 

 

 

                                                
33 Gardell, J. 2012:17 
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5.3. Sjukdomen ur ett diskursanalytiskt perspektiv 
 

Diskurs är ett svårdefinierat ord. Med diskurs kommer jag i fortsättningen att syfta på 

de aspekter som har en betydelse för gestaltningen av sjukdomen, men som inte 

platsar under de tidigare rubrikerna. Under denna rubrik kommer jag att bygga på 

delar av det som tagits upp under de båda andra rubrikerna ”Sjukdomen ur ett 

medicinskt perspektiv” och ”Sjukdomen ur ett socialt perspektiv” genom att behandla 

ämnet homosexualiteten i romanen, vidare kommer jag att ta upp romanspråkets 

betydelse för framställningen av sjukdomen samt ett kort avsnitt om 

utanförskapstematiken i romanen. 

 

5.3.1. Den homosexuella aspekten 
 

Den homosexuella aspekten är viktig i romanen, inte minst för att majoritet av 

huvudkaraktärerna har den läggningen, utan också för sjukdomen eftersom att det var 

homosexuella män som främst drabbades av aids.  

    

Ett kapitel tar upp den homosexuella aspekten, tillsammans med hur media 

framställde sjukdomen. För att ge läsaren en bild kring vilka omständigheter 

homosexuella män levde under när romanberättelsen utspelar sig. Liksom de andra 

faktabaserade episoderna är det kort och, på sätt och vis, i förbifarten. Här går 

berättaren in och förklarar för läsaren varför denna faktabit får en plats i romanen, inte 

genom direkta ord, utan genom att förklara att det ligger en problematik i att alla inte 

kan föreställa sig hur det var då: 

 

Det är svårt att förstå, det var helt och hållet en annan tid. Vi tänker oss 

Sverige som ett liberalt, närmast storsint land, och att det på något sätt alltid 

varit det, men ännu i början av åttiotalet vägrade landets största 

morgontidning, Dagens Nyheter, att publicera dödsannonser där den avlidne 

var man och den närmast sörjande var man.  

   Med motiveringen att det var ”ovärdigt”. 

   Ovärdigt av en man att sörja en annan man.34 

                                                
34 Gardell, J. 2012:79 
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Det läggs även på fakta om homosexualitetens historia från sjukdomsstämpeln, 

legaliseringen, acceptansen till mötet med aids. Läsaren får genom kapitlet en bild av 

hur det var under romanberättelsens nutid, vad karaktärerna brottades med och hur 

samhället såg på dem. 

    

Genom detta kapitel får läsaren en större förståelse för karaktärerna och varför det var 

som det var under romanberättelsens tid. En förklaring till varför huvudkaraktärerna 

smyger med sin sexuella läggning och hur samhället vände dem ryggen.  

 

Berättaren lägger mycket fokus på huvudkaraktärernas resa ”ut ur garderoben”, 

genom tillbakablickar till deras barndom får läsaren en bild av att de aldrig riktigt var 

som deras skolkamrater och de i deras omgivning. Många episoder pekar på hur de 

barn som klassades som annorlunda behandlades och hur oacceptabelt det var att ha 

en annan sexuell läggning än den normativa heterosexuella.  

 

I skolundervisningen återfanns, i det kapitel i biologiboken som handlade om 

sexualkunskap, på slutet en liten notis om avvikelser och störningar i 

sexualdriften. 

   Där i den lilla notisen lyste ordet som i eldskrift, det studsade ut ur sidan, 

klibbade fast på en, och man rodnade av skam och hoppades att ingen i 

klassen samtidigt läste, tittade på en och förstod.35 

 

Skam var ordet som präglade diskursen om homosexuella och deras närstående på 

1970- och 80-talet. Vidare i romanen får läsaren följa med under karaktärernas kamp 

om att få leva ett värdigt liv som vem som helst. Genom korta avsnitt med gliringar 

och glåpord mot karaktärerna, där de i sin tur tvingas hantera situationen, alla på sina 

sätt. Sätt som kan innebära tystnad eller högljudda protester. 

    

Det faktum att en av huvudkaraktärerna är djupt religiös får också plats i berättelsen. 

Som Jehovas Vittne förväntas Benjamin förhålla sig till det heteronormativa, det är 

inte tal om annat. Till en början förnekar Benjamin sin sexuella läggning, men när han 

                                                
35 Gardell, J. 2012: 80 
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stöter på Paul som brutalt och hänsynslöst uttalar Benjamins homosexualitet rasar 

hans mur av förnekelse. Det går relativt fort från det att Paul avslöjat honom till dess 

att han börjar leva ut sin homosexualitet, dock i hemlighet och dolt för hans föräldrar 

samt den religiösa rörelse som han tillhör och verkar i. Närmre kommer inte läsaren 

det religiösa i relation till homosexualitet i del ett av romanserien, men det blir ändå 

en viktig infallsvinkel för att skapa en förståelse för de olika karaktärerna. Alla är 

olika i grunden, men möts i sin tro på rätten att älska vem de vill. Alla är olika i 

grunden, men möts i sin kamp mot den sjukdom som deras sexuella läggning kopplas 

till. 

5.3.2. Romanspråkets betydelse 
 

Gardell har ett personligt sätt att använda det svenska språket i sina texter. Han 

blandar högt med lågt; fackligt språk med talspråk. Torka aldrig tårar utan handskar 

(2012) är inget undantag. I och med den episodiska uppbyggnaden i romanen kan 

berättaren enkelt svänga sig med olika nivåer av det svenska språket och ändå få det 

sammanhängande. De rent informativa avsnitten ligger per automatik på en facklig 

nivå, medan avsnitten där emellan blandar fackspråk och talspråk. 

    

Att blanda språket fyller en viktig funktion i romanen då det skapar förtroende hos 

läsaren. Istället för att linda in fakta i mer litterära ord för att passa in i ett 

romanberättelseflöde ges de mer eller mindre rakt upp och ner till läsaren. I och med 

att det inte alltid finns källhänvisningar får det fackspråkliga fungera som 

förtroendeskapare. Talspråket smyger sig in här och där, samt får stå för dialoger och 

tankar hos karaktärerna. Även detta skapar ett förtroende hos läsaren, då det gör 

romanberättelsen mer verklighetstrogen och lättare att relatera till. Det gör det lättare 

för läsaren att ta till sig att, även om romanberättelsen i stort är fiktiv, så är den 

baserad på en verklig situation i Sverige. 

    

Det finns ett sanningsanspråk i stilen. Att talspråket kan liknas vid hur man talade 

under 80-talet och att fackspråket används under de faktabaserade episoderna ger 

läsaren en känsla av att det hon läser är sant. 
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5.3.3. Utanförskapstematiken i romanen 
 

Utanförskapstematiken i Jonas Gardells romaner är något jag studerade i min tidigare 

uppsats. Där ställde jag två av Gardells andra romaner bredvid varandra, Fru Björks 

öden och äventyr (1990) och Så går en dag ifrån vårt liv och kommer aldrig åter 

(1998), för att belysa utanförskapstematiken i en del av hans författarskap.  

    

Gardell har en genomgående trend i sina texter, att gestalta utanförskapet i form av 

den lilla människan som står snäppet utanför det som samhället klassar som 

normativt. Den lilla människan som förmodligen många av hans läsare kan identifiera 

sig med. Med ”utanför det normativa” menar jag den bilden som samhället målat upp 

av den ”normala” människan. Det Gardell gör är alltså att, mer eller mindre, måla upp 

en människa, så som hon är med alla sina brister. Han bryter samhällets mönster och 

gestaltar personen som sig själv, när den är sitt egna ”onormala” jag. Även om 

Gardell dramatiserar mycket och förstorar upp vissa personligheter och egenheter kan 

förmodligen många finna identifieringsmöjligheter. 

    

Den roman som är aktuell för denna studie, Torka aldrig tårar utan hanskar – 1. 

Kärleken (2012), är även den ett exempel på hur Gardell gestaltar utanförskapet i text.  

    

Som tidigare nämnt tillhör majoriteten av karaktärerna en minoritet, som under 

romanberättelsens tidsepok i viss mån klassades som att de stod utanför samhället. De 

var egna och bröt från normen. Sjukdomen aids var ett tydligt exempel på när 

samhället stötte ut någon för något hos dem som de inte tycker passar in i det 

normativa. Som nämnt under rubriken ”Sjukdomen ur ett socialt perspektiv” handlar 

troligtvis mycket av detta om okunskap och rädsla. Liksom mycket annat som 

förskjuts från samhället, något som man inte känner till sedan tidigare och därför får 

svårt för att acceptera. Utanförskapet lyser över just denna okunskap och rädsla.  

    

Det Gardell gör av utanförskapen i den aktuella romanen är att ställa den som ett 

parallellt samhälle till det ursprungliga, det som står för okunskapen. Han skiljer på 

gaystockholm och heterostockholm, där den sexuella läggningen inte enbart står till 
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grund för vilket samhälle karaktärerna platsar i. Någon som stöttar de homosexuellas 

rätt att få praktisera sin kärlek som vem som helst kan också den platsa i 

gaystockholm, på samma sätt som någon som egentligen är homosexuell, men väljer 

att förneka det kan platsa i det så kallade heterostockholm. Det finns heller inget som 

säger att karaktärerna enbart kan tillhöra ett läger. Tar man Benjamin som exempel, 

som med sin homosexuella läggning till en början hör hemma i heterostockholm, på 

grund av sin förnekelse och för att han inte vill förlika sig med de homosexuella. Med 

tiden accepterar Benjamin sakta men säkert sin sexuella läggning, men går aldrig helt 

över till det som jag valt att kalla gaystockholm. Han lever ut sin sexualitet till viss 

del, men döljer den samtidigt för sin familj och sina bekanta i Jehovas Vittne. 

    

Utanförskapet lyser alltså tydligt i denna roman, precis som i många andra texter av 

Gardell. Det som skiljer sig denna roman från många andra av hans andra texter är att 

utanförskapet här gestaltas genom en grupp, istället för enskilda individer och deras 

egenheter.  

 

6. Sammanfattande diskussion - vikten av att minnas 
 

Med orden "Föra minnets kamp mot glömskan."36 sammanfattar berättaren syftet med 

romanen, att ge denna grupp med människor upprättelse för det lidande de tvingats 

igenom. Vidare strävar berättaren efter att gestalta 80-talets Stockholm, ur 

homosexuella mäns perspektiv, när de under tragiska förhållanden drabbas av en 

fruktansvärd och dödlig sjukdom som kommit att prägla mänskligheten som den är 

idag. Och samtidigt visa hur de bemöttes både i sjukdom och i deras sexualitet, för att 

förhindra att människor utsätts för samma bemötande igen. 

    

Det andra kapitlet i boken förklarar att faktumet att man belyser detta problem genom 

en roman handlar om att upplysa människan för att förhindra att hon faller ner i 

okunskapens mörker ännu en gång. Så som Sontag menade i Sjukdom som metafor - 

Aids och dess metaforer (1988). Sjukdom är ett underbelyst ämne, ett ämne som man 

                                                
36 Gardell, J. 2012:8 
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allt för ofta drar sig för att tala om för att detta belyser ett problem, både på det 

individuella planet, men också på det samhälleliga.  

 

Som bekant valde jag att dela upp analysen i tre delar, medicinskt, socialt och 

diskursanalytiskt perspektiv, för att så grundligt som möjligt kunna angripa 

frågeställningen. 

    

Ur den medicinska aspekten är romanen en aning snäv. Det är inte mycket som 

belyser det fysiskt medicinska. Jag har valt att visa hur de medicinska symptom ofta 

förmedlas läsaren i förbifarten, symptomen är som insmugna i en del av romanen som 

handlar om någonting annat än direkt sjukdomen.  

    

Vidare finns det betydligt mer att finna ur den sociala aspekten. En stor del av 

romanen beskriver två karaktärers liv, från barnsben och till romanens nu, när en av 

dem blivit sjuk, med episodiska tillbaka blickar på hur deras liv sett ut sedan de 

började leva ut sin sexualitet. Under hela tiden finns paralleller till hur de behandlats 

under deras liv för att de varit annorlunda, mycket som tillslut kopplas till deras 

oförmåga att leva ut sin sexualitet.  

    

Jag har belyst sjukhusrummet och sjukhussängen som Bernhardsson tar upp i sin 

studie, jag menar att de spelar en betydande roll i analysen om hur sjukdomen ses 

socialt. 

    

Under den diskursanalytiska aspekten återfinns det mer allmänna i romanen, jag 

bygger här vidare på den homosexuella problematiken som togs upp under 

"Sjukdomen ur en social aspekt". För att visa på det utanförskap som också tas upp 

och problematiseras i denna del av analysen, efter att romanspråket har analyserats. 

För att se på vilket förtroende det skapar hos läsaren då inga källor anges när 

berättaren ger direkta fakta till läsaren. 

 

Forskningen som finns om Gardell är i regel enig om att många av hans verk är 

biografiskt baserade. Även om han själv inte figurerar i romanerna går många 

aspekter att finna i hans liv. Torka aldrig tårar utan handskar - 1. Kärleken (2012) 

återfinns i den kategorin också, den biografiska. Ser man till det paratextuella har 
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Gardell själv en betydande roll för romanen. Det är han själv som finns på omslaget 

tillsammans med en annan man och i texten på baksidan på omslaget skriver han "Jag 

är en av dem som överlevde. Det här är min och mina vänners historia."37 

    

Det är en aspekt som jag valt att inte beröra i analysen, men som ändå är viktig att 

lyfta eftersom att den skapar en större trovärdighet hos läsaren. På omslaget är 

Gardell i den ålder som huvudkaraktärerna är och en man som gått bort i aids håller 

om honom. Genom detta etablerar han nästan ett sanningsanspråk, det blir lättare att 

acceptera den väldigt starka, allvetande berättaren som finns i romanen om läsaren 

kan förhålla sig till det biografiska som kan finnas i romanen.  

 

Jag vill avsluta med ett citat från romanen som jag anser beskriver syftet med 

romanen på ett bra sätt:  

 

 Att berätta är en sorts plikt. 

 Ett sätt att hedra och att sörja och att minnas. 

 Föra minnets kamp mot glömskan.38 

 

                                                
37 Gardell, J. 2012:omslaget 
38 Gardell, J. 2012:8 
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