
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Första delen i Jonas Gardells trilogi Torka aldrig tårar utan handskar om Rasmus och 
Benjamin blev en läsarsuccé när boken släpptes i juli. Hundratusentals tv-tittare blev också 
berörda av tv-dramat baserat på romanen som sändes i tre avsnitt på Sveriges television i 
oktober.  
Nu sätter Stockholms stadsteater upp pjäsen Ömheten, som Gardell skrev redan 1989, där vi 
åter får följa kärleksparet Rasmus (Björn Elgerd) och Benjamin (Kristofer Kamiyasu). Katarina 
Ewerlöf spelar Rasmus mamma och Ralph Carlsson hans pappa. För regin står Jonna 
Nordenskiöld, som nyligen haft framgångar på Stockholms stadsteater med From Sammy with 
love. Premiär för Ömheten blir på Klarascenen den 14 december.   
 
Rasmus och Benjamin lever ihop, älskar varandra och är unga. Så de borde ha livet framför sig men i 
stället blir Rasmus allt magrare och svagare. Det är slutet av 1980-talet och Rasmus tillstånd stavas 
AIDS. Rasmus föräldrar vet ingenting, vill inte veta. Men hur länge kan de blunda? Och vad tänker de 
göra? 

 
Ömheten utspelar sig i slutet av 1980-talet då många homosexuella män flyttar till Stockholm för att 
kunna leva ut sin sexualitet. Samtidigt tornar ett hot mot den nya friheten upp sig; sjukdomen aids. 
 

− Den här föreställningen följer inte karaktärerna under en kronologisk tidsperiod utan gör 
nedslag vid två tillfällen. Därför blir nuet draget till sin spets, säger regissören Jonna 
Nordenskiöld. 

 
Resultatet har blivit en unik närvaro och ett slags liv på scenen, trots vetskapen om att det som händer 
är ändligt. 
 

− Relationen i föreställningen blir väldigt levande och närvarande trots att Rasmus är döende. 
Rollerna speglar varandra så mycket, säger Kristofer Kamiyasu som spelar Benjamin. 
 

− Känslorna flyter ihop. Skammen, rädslan och kärleken går in i varandra, säger Björn Elgerd 
som spelar Rasmus. 
 

Ensemblen har under arbetet med föreställningen varit medveten om att det i publiken finns människor 
som var med och faktiskt vet vad som hände under den här perioden. 
 

− Det är viktigt att vi har en respekt inför att detta har hänt. Vi är väldigt måna om att visa detta 
så bra och tänkvärt som vi kan. Researcharbetet med fakta, bilder och personliga möten 
påverkade oss starkt. Vi har fakta i våra kroppar och bilderna vi sett bor i oss, säger Kristofer.  

   
Inför arbetet med föreställningen besökte ensemblen Noaks ark och Posithiva gruppen för att få mer 
förståelse och kunskap om hur hiv och aids drabbade Sverige under den här tidsperioden. 
 

− Det har varit väldigt kraftfullt. Organisationerna har velat berätta sin historia som rör oss både 
nationellt i Sverige och globalt i världen. Det finns behov av att prata mer om det här och har 
berört oss både på en känslomässig och politisk nivå, säger Björn. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ömheten var från början skriven som tv-teater och när pjäsen nu sätts upp på Stockholm stadsteater 
har regissören velat skapa en förhöjning: 
 

− Vi har mejslat ut kärnan i berättelsen. Det som är viktigt händer i dialogen och i det 
emotionella utspelet mellan skådespelarna. Jag har velat peka på hur ensam man är inför 
döden och ibland har skådespelarna blivit som egna små öar när de stått utblottade inför sin 
sorg, säger Jonna. 

 
 
Jonas Gardell är författare, komiker, dramatiker och hedersdoktor i teologi. Han debuterade 1985 
med romanen Passionsspelet och har skrivit totalt 15 böcker. Just nu är han aktuell med trilogin Torka 
aldrig tårar utan handskar, där första delen Kärleken gavs ut i juli på Norstedts förlag. I januari ges 
andra delen Sjukdomen ut. Tv-dramat baserat på böckerna i regi av Simon Kaijser har också nyligen 
sänts på Sveriges television. Tidigare har flera av Gardells pjäser satts upp på Stockholms 
stadsteater, bland annat Isbjörnarna, Cheek 2 cheek och Människor i solen. Så går en dag i regi av 
Olof Hanson och med Ann-Sofie Rase i huvudrollen har precis avslutat sin spelperiod. 
 
Kristofer Kamiyasu är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö 2001. Han har bland annat spelat i 
Gökboet och Löparen vid Helsingborgs stadsteater. På Riksteatern har han medverkat i Kyla av Lars 
Norén och i Fedra. På Teater Västmanland spelade Kristofer i pjäsen TalaTungor. Kristofer kom till 
Stockholms stadsteater för att spela Mowgli i Djungelboken. Han har också nyligen medverkat i De tre 
musketörerna och i Anton Tjechovs Lycka. Samtliga i regi av Alexander Mørk-Eidem. 

 
Björn Elgerd är utbildad vid Teaterhögskolan i Luleå och vid New York Film Academy. Senast 
spelade han i Ännu mer om alla vi MVG- och ADHD-barn i Bullerbyn på Ung scen/Öst. Björn har även 
spelat på Norrbottensteatern, Dalateatern och Riksteatern. Björn har också gjort den egna 
föreställningen I fucking love you Estelle. Ömheten är hans första föreställning på Stockholms 
stadsteater. 
 
 
 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Premiär 14 december kl 19 på Klarascenen 
 
Regi   Jonna Nordenskiöld  
Scenografi  Sven Haraldsson 
Kostym och mask Patricia Svajger 
Ljus  William Wenner 
Ljud  Joel Sahlin 
  
I rollerna 
Kristofer Kamiyasu 
Björn Elgerd 
Katarina Ewerlöf 
Ralph Carlsson 
 
Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
Föreställningsbilder finns att hämta från 10 december. 

 
 
För mer information kontakta: 
Anna Lekberg, tel: 08-506 202 25 eller 073-973 02 25 
anna.lekberg@stadsteatern.stockholm.se 
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