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RECENSION · POJKEN

Tova Gerge arbetar med scenkonst och litteratur. Tidigare har hon gett ur flera 
diktsamlingar.

Gerge drar inga 
gränser för oss
Anna Lundvik läser prosa 
som väcker grundläggande 
funderingar på bästa sätt: 
ambivalent och utan några 
svar. 

BOKEN

Tova Gerge
Pojken. Albert Bonniers förlag. 

■ Var, mellan oss, 
utspelar sig våra 
relationer? Är det 
i våra handling-
ar, i vårt språk el-
ler i våra fantasier 
om varandra? Tova 
Gerge, som tidiga-
re gett ut böcker 
på mindre förlag, 
skriver prosa som 

väcker stora och grundläggande fun-
deringar om människan. Och den gör 
det på bästa sätt, ambivalent och utan 
några svar. 

Den namnlösa manliga huvudper-
sonen möter pojken, som av andra 
benämns med feminint pronomen, 
i före läsningssalen på filmvetenska-
pen. Det skälver mellan dem. Snart 
inleder de en relation som bygger på 
huvudpersonens dominans och poj-
kens undergivenhet. Pojken får så 
mycket stryk som huvudpersonen 
vågar ge. 

Där är en närmast  existentiell praktik, 
som ger ”känslan av att för ett ögon-
blick bemästra det kaotiska”. Men 
gränserna för de slag som är njutbara 
och de som inte är det framstår ibland 
oklara. När skiftar det som dominan-
sen ofta beskrivs som – en befriande 
vilostad – till att vara ett manipule-
rande förtryck och psykisk misshan-
del? 

Det är plågsamt när jagets ageran-
de övergår i det obehagligt kalla, som 

tyder på avsaknad av empati – man 
ömmar för pojken, men anar samti-
digt att det i förlängningen kommer 
att slå tillbaka mot jaget. Som läsare 
sympatiserar jag med dem båda. Ing-
en av dem förminskas till offrets eller 
förövarens stela roll, en välavvägd och 
skickligt utförd balans, grundläggan-
de för romanens komplexitet.

På samma sätt pågår också ett spel 
om vem som egentligen har överta-
get. Huvudpersonen är äldre, men har 
gjort en klassresa från missbruk och 
en håla någonstans. Hans klasskom-
plex yttrar sig i borgerliga gourmet-
middagar i den trånga studentlägen-
heten, som han jobbar nattpass på ett 
hotell för att ha råd med. Pojken har 
en privilegierad bakgrund, ett tydliga-
re socialt sammanhang och en själv-
klar plats på universitetet. Huvudper-
sonen behöver pojken – i hans blick 
kan han leva upp till sina akademiska 
och sociala ambitioner – och dröm-
mer om ett familjeliv tillsammans. 
Men det står snart klart att berättel-
sen inte barkar mot det lyckliga slu-
tet. 

”Pojken” är en utmärkt  och kompe-
tent roman. Det ligger i vår natur att 
förenklande försöka kategorisera oli-
ka känsloyttringar, konstruera grän-
ser för ömhet och våld, kärlek och hat, 
underläge och överläge. Men genom 
att författaren i ett fingerfärdigt hant-
verk står avsides, utan att dra gränser-
na för oss, sätts impulsen ur funktion 
och det står klart att det inte går, det 
är svårare än så. Det är en roman som 
aktiverar frågor – utan att lösa dem. 

Och utan att förringa romanens 
mycket specifika, viktiga och queera 
tematik, tycker jag att BDSM-skild-
ringen också illustrerar att struktu-
rer och makthierarkier alltid finns 
och verkar mellan oss. Ja, Tova Gerge 
visar med denna avancerade roman 
upp en skärva av människans fulla 
komplexitet.  

ANNA LUNDVIK
kulturskribent

POCKET

Härska 
lagom
■ ”En kombinerad 
stridsskrift och hand-
bok”. Så beskrev Maria 
G Francke Rebecka Boh-
lins och Sara Bergs bok 
”Fem härskartekniker – 
femtio motståndsstra-
tegier” när hon recense-
rade den här på kultur-
sidan förra året. Nu är 
den aktuell i en pocket-
utgåva.

I boken beskriver för-
fattarna fem vanliga 
härskartekniker i ar-
betslivet: Osynliggöran-
de, förlöjligande, under-
hållande av information, 
dubbelbestraffning och 
påförande av skuld och 
skam. Men framförallt 
beskriver de hur man 
som individ faktiskt 
kan hantera och parera 
dessa tekniker. Samti-
digt som hjälper läsaren 
att se och känna igen de 
härskartekniker man 
själv kanske omedvetet 
gör sig skyldig till.

”Detta är inte alls nå-
gon läsupplevelse, det 
är inte den sortens bok. 
Men det är synnerligen 
lättillgängligt och mäng-
den av exempel gör att 
den blir väldigt giltig 
och brett applicerbar”, 
skrev Maria G Francke 
i recensionen. 

”Jag tror inte att över-
sittarnas tid är förbi, 
men för varje bok i den 
här genren blir det allt 
svårare för folk att sät-
ta sig på sina medmän-
niskor.”

 V arför skriver du inte en roman istället för att be-
rätta om alla de där figurerna? Så lyder titeln på en 
berättelse i irakisk-finske Hassan Blasims hyllade 
novellsamling ”Irakisk Kristus” som översattes till 
svenska 2015.

Uppenbarligen är det inte bara i Sverige en författare 
kan bli ifrågasatt för att envisas med att skriva korta, och 
därmed per definition icke-kommersiella, berättelser. Det 
var ett tag sedan det senast talades om en novellboom. 
På nittiotalet närmare bestämt, då den svenska samtids-
litteraturen dominerades av namn som Hans Gunnars-
son, Cecilia Davidsson och Ninni Holmqvist. Sedan dess 
har bokmarknaden styrt mot en allt striktare uppdelning 
mellan vad som säljer och inte säljer och novellen har bli-
vit en konstform framförallt för de litterära finsmakarna. 

En utveckling som givetvis inte saknar undantag.  Nobel-
priset 2013 till Alice Munro, ”den samtida novellkonstens 
mästare” enligt motiveringen, har blivit närmast som en 
besvärjelse för kortprosaformatets älskare: visst går det 
att bli både populär och prisad utan att skriva tegelstens-
romaner! 

Och förlag som Novellix och Brevnoveller har hittat en 
stabil nisch i utgivningen av både klassiska och ny skrivna 
berättelser i estetiskt frestande miniatyrförpackning. Kan-
ske är singeln, snarare än novellsamlingen, formatet för 
vår tid?

Även Novellfest i Lund är ett fenomen  som bitit sig 
fast. I helgen var det dags för festivalens fjärde upp laga, 
med novellpromenad, shared reading, biovisning och 
på lördagen ett heldagsprogram i Konsthallen där upp-
läsningar varvades med samtal. När det gäller högläsning 
på scen har ju novellens begränsade format en klar för-
del framför romanen och lördagens programpunkter var 
följdriktigt många och korta, ja, nästan som i en novell-
samling. 

Hassan Blasim kallar i ett samtal med förläggaren Per 
Bergström novellen en ödmjuk genre, som mer liknar li-
vet självt. 

– Det går inte riktigt att jämföra ditt liv med en roman, 
med en början och ett slut. Mitt liv är som en rad short 
stories, det händer många saker, man påbörjar och av-
slutar relationer. 

Så särskilt ödmjuk är inte den monumentala volymen 
”Svenska noveller från Almqvist till Stoor” som gavs ut 
på Bonniers tidigare i år med Jerker Virdborg och Ing-
rid Elam som redaktörer. Här breder den svenska novell-
historien ut sig på 700 sidor.

– Ju mer strålkastarljus novellen kan få desto bättre, 
svarar Jerker Virdborg under lördagseftermiddagen på 
Niklas Schiölers fråga om novellens status behöver hö-
jas. Samtidigt tror han att romanen också fortsättnings-
vis kommer att vara den breda prosagenren. Det är inte 
längre som före tv:ns tid, då läsning av berättelser kunde 
vara ett vanligt tidsfördriv på kvällen. 

Men bland dem som själva  sysslar med litteratur behåller 
novellen sin ställning. Med sin kondenserade form ställer 
den höga krav på en författare: 

– Det är mycket strängare och farligare än en roman 
som kan breda ut sig hur mycket som helst. Det är lättare 
att vara en slapp författare om man skriver flera hundra 
sidor istället för tio. 

Säger Virdborg, som ju själv inte bara är novellist utan 
också uppmärksammad romanförfattare. 

Kanske är det dags att börja fråga författarna: Varför 
skriver du inte en novell istället?

Festival. Novellens 
kondens erade form ställer 
höga krav på författaren.

NOVELLFESTEN
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