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En vänskap som vem  
som helst får njuta av

”Brahms och hans vänner” är temat 
när den lilla träkyrkan på Allhel
gonshöjden på Söder i Stockholm 
senaste augustihelgen bjöd på 
kammarmusikfestival. ”Blixtrande 
och frimodig”, som DN:s kritiker 
Johanna Paulsson skriver (19/8). 

”Bengt Forsberg och hans vän

ner” skulle man också kunna kalla 
denna exklusiva festival som känns 
som en halvhemlig, privat, musik
fest. Pianisten Bengt Forsberg har 
hållit i gång kammarmusik i sin 
kvarterskyrka i trettio år och efter
som han och hans kompisar råkar 
vara Sveriges skickligaste musiker 
är det på den nivån vi hamnar – 
även om de gamla träbänkarna i 
någon mån håller kvar kroppens 

kontakt med verkligheten. Jag var 
där i lördags och bland stadens 
virtuosa artister, som rann in i och 
ut ur kyrkan stod även mezzo
sopranen Anne Sofie von Otter, vän 
med både Brahms och Forsberg vid 
flygeln, och sjöng ett antal Brahms
sånger. Märkvärdigt med denna 
röst som inte verkar åldras. Och 
som gör Brahms musik så avskalad 
och äkta. Maria SchotteniusAnne Sofie von Otter.

 
Foto: Ann-Sofi Rosenkvist 

Tova Gerge
”Pojken”
Albert Bonniers förlag, 286 sidor

Långtifrån alla vet vad en 
buttplug är för något. Det 
är en erotisk leksak som 
lämpligen förekommer i 

sadomasochistiska sammanhang. 
Betydligt mer sällan förekommer 
de på omslag till svenska romaner 
med högre konstnärliga ambitioner. 
Tova Gerges roman ”Pojken” utgör 
ett ganska spektakulärt undantag. 
På det av Moa Schulman designade 
omslaget ser man en avancerad vari
ant av buttplug, dekorerad med rosa 
hästsvans.

Vem kan låta bli att undra vad som 
döljer sig på andra sidan en sådan 
entré?

Associationerna till s/m visar sig 
snabbt vara befogade. Jagberättaren 
är en ung man vars namn vi inte får 
veta. Han läser filmvetenskap på ett 
universitet, arbetar extra som natt
portier och har ett lite besvärligt 
småstadsbagage som bara antyds. 
Han går också i gång på att få männi
skor att lida. Eller, snarare, en spe
cifik människa. Han kallar henne 
Pojken, och hon sitter snett fram
för honom på seminarierna och är 
 kaxig mot föreläsaren.

De inleder ett  konsensuellt förhål
lande där regelbundna inslag är 
piskning med skärp, sexuell förned
ring och ett stort mått av även var
daglig kontroll över Pojken. Roma
nen beskriver förhållandet under 
det ungefärliga år som det varar.

Det låter ganska enkelt, men ing
enting är enkelt i den här intrikata 
och skickligt behärskade romanen. 
Först får man vänja in sig i berätta
rens föreställningsvärld och tänka 
på den unga flickan som Pojken, 
och det på ytan ojämlika förhållan
det som en uttalad pakt. Snart inser 
man också att Gerge inte är en vän 
av det gamla vanliga normkritiska 
poserandet. 

Detta är, kort sagt, skickligt gjort: 
en berättare vars inre man synbar
ligen har fritt tillträde till, men som 
förblir ett mysterium även när han 
satt punkt. 

Det vanliga med skildringar av det 
här slaget är att ”lösningen” brukar 
utmynna i konstaterandet av dualis
men mellan makt och undergiven
het – varpå man förment finurligt 
kommer fram till vad psykologen 
Richard von KrafftEbbing noterade 
redan i slutet av förrförra seklet. Att 

makten snarare ligger i masochis
tens händer. Ett annat, och något 
mer modernt, grepp på rollerna är 
att se masochism som ett möjligt 
självskadebeteende via ombud. Det 
skulle till nöds kunna stämma in på 
Pojken. Men romanens berättare är 
hos Gerge mer svårgripbar.

Han kan formulera sig såhär om 
en kollega: ”Kanske kan jag sno åt 
mig en försenad nyårskyss? Det är 
en multifunktionell idé; det skulle 
förmodligen kännas bra i stunden, 
men kan även vid senare behov sli
pas om till ett vapen mot pojken.”

Och på romanens första sida 
förklarar han drivkrafterna till att 
närma sig Pojken: ”Det är strävan 
efter tillträde till en värld som för
skönar det fula, extrapolerar det 
oklara, placerar mig på rätt sida om 
linjerna.”

Det är den sortens koordinater 
Gerge ger oss när vi försöker hitta 
fram till detta berättarjags centrum. 
Och hon lägger ut spår i form av till 
exempel klassperspektiv (Pojken 
har rika föräldrar, berättarens för
äldrar hör vi inget om, men vi utgår 
ifrån att han står ensam), existen
tiell revanschism och stort behov 
även av självkontroll. Man kan också 
lägga till den postmodernistiskt 
1980talistiska tropen där Texten 
dominerar Läsaren. 

Men inget av dessa spår leder till 
fast mark.

Man kan också  konstatera att den 
här berättelsen i grund och botten 
är helt tidlös. Inte ens mobiltele
fonerna skulle hindra att intrigen 
utspelade sig vid någon annan tid, 
på någon annan plats. Det är en helt 
anonymiserad roman.

Det är som om Tova Gerge med
vetet har gjort det svårt för sig och 
letat upp några av samtidens mest 
exploaterade teman, för att utifrån 
detta formulera en gestalt som und
flyr alla enkla analyser och motstår 
raka summeringar.

Jonas Thente
jonas.thente@dn.se

Roman. 

Erotiskt mysterium. 
Ingenting är enkelt i 
Tova Gerges skickligt 
 berättade roman

Tova Gerge är aktuell med sin 
tredje bok.  Foto: Moa Schulman

Kommentar. 

D
et är inte många 
som vet var be
greppet ”sjunde 
inseglet” kommer 
ifrån numera, 
men desto fler 

har sett filmen. Särskilt denna 
apokalypsens sommar, då Ingmar 
Bergman firat hundraårsjubileum 
medan norra halvklotets skogar 
slukats av lågorna och Sverige haft 
sin underligaste valrörelse sedan 
demokratin infördes.

”När Lammet bröt det sjunde 
inseglet, uppstod i himmelen en 
tystnad, som varade vid pass en 
halv timme... och tredjedelen av 
jorden brändes upp, och tredje
delen av träden brändes upp, och 
allt grönt gräs brändes upp.”

Uppenbarelseboken är läskig 
läsning. Johannes på Medelhavsön 
Patmos ser i febriga visioner hur 
Guds rike etableras på jorden 
sedan Djävulen besegrats. Bibelns 
sista bok, nedtecknad kring år 90, 
är ett bombardemang av skräck
filmseffekter.

Det var länge omtvistat  om under
gångsdrömmarna hörde hemma i 
Den heliga skrift. Till och med för 
kyrkofäderna verkade profeten 
psykedelisk i överkant.

Somliga tolkade slutstriden 
mellan gott och ont som ren al
legori, en metafor för den eviga 
dragkampen inom människan. 
Andra såg tidsbundna politiska 
kommentarer; Satan var Rom och 
Odjuret kejsaren Nero, senare 
kanske Napoleon, eller Hitler, och 
Babylons sköka var kanske den 
korrupta katolska kyrkan, eller 

hela det kommersiellt förtappade 
Västerlandet?

Den mest skrämmande tolk
ningen är förstås den futuristiska. 
Johannes ser mänsklighetens 
kommande utplåning. Inte ens som 
fullblodsateist kan man vifta bort 
den uppenbarelsen, när så många 
alltid är villiga att hjälpa den på 
traven.

Arketypen om ragnarök är 
mäktig eftersom vår tid på jorden 
oundvikligen har ett slut, både 
individuellt och kollektivt.

År 2018 efter Kristus  lever fler 
människor bättre än någonsin — 
och likväl hopar sig tecknen i skyn. 
Kärnvapenstaten Pakistan är i fritt 
fall ekonomiskt. Ett apokalyptiskt 
orienterat USA utmanar Kina och 
Iran, uppmuntrar Nordkorea, 
Ryssland och Saudiarabien, över
ger Europa så att Tyskland på fullt 
allvar börjar diskutera om det inte 
blir läge för egna atombomber.

”Den tredje ängeln stötte i sin 
basun. Då föll från himmelen en 
stor stjärna, brinnande såsom ett 
bloss…”

Indiens vatten är på väg att ta 
slut medan Bangladesh tvärtom 
sjunker i havet. De flyktingström
mar vi hittills sett från mindre 

länder som Somalia, Eritrea 
och Syrien är inget mot vad som 
väntar.

”Alla berg och öar flyttades 
från sina platser… En tredjedel av 
vattendragen blev till malört, och 
många människor dog av vattnet, 
därför att det hade blivit bittert.”

Kärnvapen, översvämningar  och 
bränder finns kusligt träffande be
skrivna i Bibeln. Trösten är förstås 
att fantasierna om syndafloden, 
gudarnas straff för människans 
övermod, har traderats i alla 
kulturer.

Varningen är helt enkelt evolu
tionärt funktionell. Skärpning! Byt 
spår innan det är för sent.

Men bara för att människor all
tid trott att slutet är nära behöver 
det inte vara överdrivet den här 
gången.

En opinionsundersökning i 38 
länder visade att klimatföränd
ringarna skrämmer folk mer än 
något annat, med undantag av 
domedagssekten Islamiska staten. 
Bland svenska väljare anses också 
sjukvården vara en ytterst ange
lägen fråga.

Även i världens  tryggaste och 
mest sekulariserade land är valrö
relsen ett schackparti med döden.

Ulf Kristersson har avfärdat 
tanken på en stor koalition av tysk 
modell mellan Moderaterna och 
Socialdemokraterna. Sådant bör 
reserveras för ”kris och krig” anser 
partiledaren. Man kan tycka att Ar
mageddon möter specifikationen.

Niklas Ekdal
kulturdebatt@dn.se

Riddaren spelar schack med 
Döden i Ingmar Bergmans 
”Det sjunde inseglet” (1957). 

_
Uppenbarelseboken 
är läskig läsning. 
Även vår tids hot 
och  katastrofer finns 
 kusligt träffande 
 beskrivna i Bibeln.

Niklas Ekdal: Även i världens 
tryggaste land är valrörelsen 
ett schackparti med döden


