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Emma Ahlgren, Hur kärlek fungerar, Schildts & Söderströms 2022 

 

Absurda kontaktannonser och valar med plast i magen 

 

Emma Ahlgrens tredje bok ”Hur kärlek fungerar” rör sig i gränstrakten mellan novellistik och lyrik och 

utmärks lika mycket av överskridningar, metamorfoser, våld och vansinne som av ett klart och 

effektivt språk, en stark närvaro och en suggestiv originalitet. 

De individer som berättar om sina liv i boken har skiftande identiteter och flytande gränser. Jagen 

kan övergå från människa till djur och djur till människa, de kan minska i storlek tills de blir osynliga 

och de kan fastna i ett IT-glapp mellan levande och döda.  

Prosaberättelserna varvas med diktliknande texter som ibland utformas som absurda 

kontaktannonser: 

”Självupptagen semideprimerad / trebarnsmor // med fertil partner och / litet jordgubbsland // bytes 

mot // föreningsaktiv / crossfit-mama med // sexlust och simultanförmåga // Vörå” 

I ett slags mardrömslikt posthumanistiskt tillstånd, ställvis skildrat med svart humor, försöker 

individer ta sig ur livssituationer som de inte orkar med eller som de i grunden börjat tvivla på, men 

utan egentligt hopp om att något väsentligt kunde bli bättre.  

Tron på mänskligheten verkar ha gått förlorad, inte minst på grund av det både aningslösa och 

avsiktliga förtrycket av djuren. I en värld där en val kan dö med trettio plastpåsar i magen blir det 

omöjligt för en nyförlöst mamma att glädja sig åt sitt barn, eftersom det bara innebär en 

plastkonsument och miljöförstörare till. 

Vad allt detta har med kärlek att göra förblir oklart på ett oroande sätt. Det säger sig självt att titelns 

kärlekstema ska förstås ironiskt, men här finns ett fundamentalt etiskt problem som Ahlgren 

gestaltar och som manar en att fundera vidare. 

Hennes bok kan ge associationer till Franz Kafkas kända novell ”Förvandlingen” från 1915, som 

handlar om den unge mannen Gregor Samsa som en morgon vaknar upp och märker att han 

förvandlats till en insekt. Hans förändring blir en hård prövning psykiskt, socialt och ekonomiskt för 

föräldrarna och systern. Från att ha varit en duglig handelsman och den borgerliga familjens 

försörjare blir han en belastning och skam, och när han slutligen dör av framtvingad vanvård och 

självsvält är det en lättnad för alla.  

I en av Ahlgrens texter tar jaget hand om ett marsvin som behöver omplaceras men egentligen är det 

familjens urspårade son som de skulle vilja bli av med. Problemet liknar motivet hos Kafka, liksom 

den subtila glidningen mellan normalitet och galenskap. Ahlgren väver så försåtligt in absurda 

element i textens vardagsvärld att de ter sig alldeles immanenta i sammanhanget, och det som hon 

också delar med Kafkas novell är gestaltningen av relationer; hur de genererar och härbärgerar 

störningar, hur de formar och deformerar identiteter. 

Jag kommer också att tänka på Matilda Södergrans senaste bok ”Nell”, som på ett vagt sätt påminner 

om Ahlgrens. Det är något med förhållandet människa-djur, textens suggestionskraft, en bejakad 

galenskap och ett underliggande hot som känns lika. De sticker båda ut i den samtida finlandssvenska 

bokutgivningen som särskilt starka och spännande författarskap, med ett kulturellt djup och en 



behärskad desperation som utan att erbjuda hopp eller uppvisa ett tydligt etos ifrågasätter samtida 

premisser.  

”Hur kärlek fungerar” är en litterär höjdpunkt som förbryllar och väcker tankar kring vad som hänt 

med människan, djuren, kärleken och relationen mellan dem – och som, tycker jag, leder till 

följdfrågan hur man kommer vidare härifrån? 
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