
Harmoni emellan kärlek, förnuft och känsla 

Hur finner man harmoni emellan kärlek, förnuft och känsla under livets alla stressiga 
dagar? Den romantiska romanen förnuft och känsla, skriven av Jane Austen i början av 
1800-talet, skildrar på ett exemplariskt sätt fördelarna respektive nackdelarna med förnuft 
och känsla i rådande kärlek. Även harmonin däremellan utmålas i denna fantastiska 
roman. 
! Systrarna Dashwood lever ett glamoröst liv på landsbygden tillsammans med dess 
givmilda mor i Englands norra del. Livet leker tills den dag då deras far tvingas se döden i 
vitögat och tilldelar sin son John, även systrarna Dashwoods styvbror, alla sina ägor, på 
endast en begäran, att döttrarna Dashwood och hans före detta hustru får en del av arvet. 
! Godset hans styvsystrar och styvmor nu lever i tillhör efter arvet John och hans 
finförnärma fru. Systrarna Dashwood tvingas därför att lämna bostaden för att flytta till ett 
litet torp några mil bort. 
! Familjen Dashwood lever nu inte längre ett glamoröst liv och modern är därför 
ängslig för att hennes två döttrar, den behärskade Ellinor och den känslosamma Marianne  
aldrig kommer att finna den riktiga kärleken. Oron över att döttrarna aldrig skulle finna 
kärleken varade inte länge, däremot skulle döttrarnas hjärtan komma att krossas många 
gånger om. 
! Förnuft och känsla är en sagolik roman och det är inte utan att man fäller en tår 
eller två då man läser denna bok, som jag onekligen tror är en fantastisk läsupplevelse för 
många. Förnuft och känsla får av mig 4 av 5 solar i betyg, då jag anser att boken är 
mycket välskriven och fylld med utmålade beskrivningar. Som pricken över i är boken 
dessutom berikad med en nypa humor och ironi mellan raderna. 
(Uppgift 8) 

Ung flicka återfunnen av 
hjältemodig karl 

Northland, England - Det var igår 
eftermiddag som den försvunna flickan 
från landsbygden återfanns av en 
hjältemodig karl, vid namn Willoughby. 
Flickan som varit spårlöst försvunnen 
under obestämd tid var funnen utan några 
bestående skador. Modern till flickan 
säger i ett uttalande att ”det var för den 

ypperliga räddaren som dottern klarade 
sig från både sjukdomar och skador, vi 
har allt att tacka hjälten för”. Vad flickans 
försvinnande berodde på är än så länge 
oklart men någon kidnappning kan 
uteslutas. Spekulationer visar att det 
troligtvis handlar om att flickan av misstag 
gått vilse. (Uppgift 3) 



(Uppgift 1) 

En riktig klassiker 

Det finns böcker som aldrig går ur tiden, som alltid är lika aktuella och som ständigt älskas 
av såväl unga som gamla, de är så kallade klassiker. Det är svårt att veta varför just vissa 
böcker blir till klassiker och det är inte förrän det har gått en tid som man vet vilka böcker 
som i framtiden kommer att räknas till den klassiska skaran. Jag lever i tron av att det är 
många faktorer som spelar in huruvida en bok blir till en riktig klassiker. 
! För att en böcker ska bli tidlösa, behöver böckerna behandla ämnen som ständigt 
är aktuella, eftersom böckerna ska fånga läsarens intresse oavsett tidsålder. En gripande 
berättelse är en nödvändighet för att en bok ständigt ska vara aktuell, eftersom målet för 
de flesta böcker på något sätt är att beröra människor. Såklart innebär framgångsreceptet 
för en klassiker även så att boken är välskriven. !
! En av våra moderna berättelser som jag tror kommer överleva och läsas om 100 är  
Harry Potter. Boken om Harry Potter är både välskriven, behandlar ett aktuellt ämne och 
har en fängslade berättelse. Ett givet framgångsrecept! Om boken överlevt om 100 år 
återstår att se, det är det bara tiden som kan utvisa... 

Jonas Gardell: ”Det är som en cover på min uppväxt” 
Hedersdoktorn som vågar gå på djupet berättar om vägen till sitt författarskap och  
succéboken ”En komikers uppväxt”. 

Var författarskapet självklart för dig? 
Nej, verkligen inte. Vägen till författarskap var för mig långt ifrån spikrak eller självklar. 
Som nybliven 18-åring visste jag att det var skådespeleri jag skulle hålla på med. Jag 
sökte mig därför till scenskolan, men då jag fick reda på att jag var den 500:ade sökande 
för att provspela bestämde jag mig för att ge upp planerna och istället ägna mitt åt konst 
och skrivande.

Genom Jonas Gardells år som författare har han hunnit med att skriva ett flertal böcker.  
Ett verk som blivit extra uppmärksammad är boken ”En komikers uppväxt” som handlar  
om mobbning, utanförskap och den ständiga viljan att passa in. 

Vad var din drivkraft för att skriva ”En komikers uppväxt”? 
Min vilja att skriva boken härstammar från mina minnen av min uppväxt. Jag ville berätta 
om den riktiga verkligheten som jag ibland upplevde gömdes bakom rosa moln. 



(Uppgift 7) 

”En komikers uppväxt”, är det en självbiografi? 
Nej, en självbiografi är det inte. Historierna från min uppväxt har fått egna liv, vad som är 
sant och påhittat är inte viktigt, jag berättar minnen. När jag skrev var jag dock noga med 
att förse karaktärerna med egna drag för att de inte skulle förväxlas med verkliga personer.  
Men läsarna blir berörda och tror historien är sann. Om jag säger att det inte är så, känner 
jag att jag har dragit dem vid näsan. Jag har därför slutat påstå det och acceptera att 
böckerna skulle vara sanna. Det är som att jag levt i två parallella världar där den ena är 
en cover på min uppväxt. 

Jonas Gardell är sedan många år tillbaka en mångsysslare och är van att ha många bollar 
i luften. Han arbetar nu både som artist, dramatiker, föreläsare och författare. 

Finns planer på en ny bok? 
Ja, det är klart att det finns. En ny bok har jag alltid i bakhuvudet men frågan är när den 
kommer att skrivas ned. Just nu har jag varit aktuell med TV-serien ”Torka aldrig tårar utan 
handskar” och haft fullt upp med inspelningarna, så tiden har aldrig gets, men självfallet 
kan en ny bok av mig ses i bokhandeln inom en snar framtid. 

(Delar av några uttalanden från Jonas Gardell i texten är hämtade ur riktiga intervjuer) 


