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Irländskt på Bokmässan

■ I årets bokmässekatalog skriver Ir
lands president Michael D Higgins en 
hälsning.

Och jag blir gråtfärdig av avund. 
Tänk att få leva och skriva i en na
tion där ledande politiker hedrar 
sina skriftställare. Där författaren 
anses vara den som ”utövar konkret 
och varaktigt inflytande, inte bara på 
litteraturen utan på självbilden och 
sökandet efter mening i det moderna 
samhället”.

Det kanske låter som politiskt bab
bel. Eller rent röstfiske. Men det är 
det inte. Det är vitalitet och självkäns
la. Presidenten är själv poet. Och som 
sådan vet han att om vi vill förstå värl
den måste vi kunna föreställa oss den. 
Och om vi vill förändra den måste vi 

kunna föreställa oss den annorlunda 
än den är.

Därför lägger man varken ner bib
liotek eller talar om Verklighetens 
Folk. Istället ser man till att främja 
dem som ”bryter mot normen” och 
med sitt ”avvikande skarpsinne byg
ger landets identitet”. Till exempel ge
nom att låta författare på Irland slip
pa betala skatt. Och att The Irish Ti
mes sedan årtionden publicerar en 
nyskriven novell varje vecka. Kan jag 
ens föreställa mig hur en sådan poli
tik kunde påverka den svenska berät
tartraditionen? Vem skulle jag vara 
om Reinfeldt skrev dikter?

Vad skriver man då om, i ett land som 
rent språkligt är klämt mellan koloni

På den gröna ön lägger man inte ner bibliotek 
– och författarna slipper skatt. Den irländska litte-
raturen blir sällan kokett, men ofta drastiskt origi-
nell. Till årets bokmässa i Göteborg kommer några 
av de skarpaste pennorna.

almakten England och supermakten 
Amerika och där historien varit säll
synt blodig och hatfylld?

De skriver mycket om sin historia. 
Förstås. Konflikten är en fertil mylla 
att plantera en god berättelse i. Och 
konflikter har det funnits gott om. 
Den irländska historien har inga seg
rare. Eller helgjutna hjältar. Den är en 
klassisk tragedi. Det vill säga att det 
går utför för huvudpersonen – Irland.

Katarsis är inte happy end. Utan 
handlar mer om att våga se sig själv 
i vitögat. Deckaren har således ringa 
genomslagskraft. Det vore banalt att 
ta ställning i någon skuldfråga. För 
det goda är inte alltid gott. Och det 
onda är inte alls omöjligt att identifie
ra sig med. Svårigheter förädlar inte. 
De brännmärker. Skulden går inte att 
ringa in.

Men att cementera en uteslutande 
idé om irländskhet vore befängt. De 
är intresserade av hur andra ser dem. 
Få har som de tvingats att utvandra. 
De verkar också förhållandevis bekvä
ma med offerrollen. Att vara en värdig 
förlorare är viktigt. En del av det ir
ländska psyket. Eller fostran.

Från ön där litteraturen ges  grönt ljus
”De skriver 
mycket om 
sin histo-
ria. Förstås. 
Konflikten 
är en fer-
til mylla att 
plantera en 
god berät-
telse i. Och 
konflikter 
har det fun-
nits gott 
om.”

Naturligtvis är de också sysselsat
ta av urbaniseringens rasande takt. 
Den som i Sverige tog hundra år har 
ju på Irland knappt tagit trettio. För
stås väntar man på den stora roma
nen: Tragedin om Den Keltiska Ti
gern. Det dekadenta samhället som 
Kom, Såg och … Förlorade.

Medan man väntar kan man läsa 
hur den klassiska miljön, en karg 
landsbygd i hällande regn, kantad av 
alkoholiserade fäder och onda präster 
håller på att öppnas upp och modifie
ras. Om modernisering kontra tradi
tion, kyrkans urholkade makt och ut
satthetens nygamla våldsformer. Det 
ska påpekas att avsaknaden av arro
ganta, kosmetiska koncept är befri
ande. Det blir sällan kokett. Istället 
är det drastiskt originellt. Och själv
ironiskt.

Kevin Barry är en svart, humoristisk 
novellist som också gett ut roma
nen: ”City of Bohane”. En djärv dysto
pi om en fiktiv ö utanför Irlands kust. 
Där är undertexten lika civilisations
kritisk som galen. Språket lika origi
nellt som karaktärerna.

Sebastian Barry fick Costa-priset för sin bok ”Den hemliga skriften” år 2009.  arkiv: alastair Grant/aP 2009
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John Boynes hisnande historiska 
skildringar av myteriet på Bounty, 
Auschwitz och homosexualitet i förs
ta världskrigets skyttegravar är redan 
klassiker, då de trots sina specifika 
miljöer ändå främst handlar om oss 
här och nu. Jag har aldrig förstått var
för man envisas med att ställa Boyne 
på barnbokshyllan. Är han månne för 
klarsynt och rättfram?

Colm Tóibín, lärd nestor och väl be
rest essäist skriver tyngre prosa. Han 
har bland annat skrivit om Henry Ja
mes i en mästerlig roman, ”The Mas
ter”. I ”Brooklyn”, lika vackert skriven, 
visar Tóibín även upp en sida som öd
mjukt berättar om längtan och sorg.

I Paul Murrays andra roman ”Skip
py Dies” får en privatskola bilda fon
den till en munter odyssé genom dro
ger, teknisk fysik och livet i förorten. 
”Skippy Dies” lär för övrigt vara den 
brittiska premiärministern David Ca
merons favoritroman. Se där, ännu en 
politiker som läser litteratur som inte 
bara underhåller för stunden.

Till bokmässan i Göteborg kommer 
även Paul Muldoon, av många ansedd 

som Nordirlands främste poet jämte 
Seamus Heaney.

Värt att notera är att de två inbjud
na kvinnorna, barnboksambassadö
ren Shiobhán Parkinson och poeten 
Éllis Ní Dihuibhne, är de som också 
har modet att skriva på gaeliska. Det 
finns förhoppningsvis goda skäl till 
att fler kvinnor inte kunnat komma. 
Jag kommer att sakna Edna O’Brien, 
Anne Enright, och Christine Dwyer 
Hickey.

Min absoluta favorit Sebastian Bar
ry är dock på plats. I romanen ”Den 
hemliga skriften” ges de senaste 
hundra åren på ön två oförglömliga 
röster. En nittioårig patient och hen
nes psykiater berättar växelvis om 
stulen frihet, människans rädsla för 
förändring och vår skuld till förlorar
na. En enastående roman om hur vi 
håller historien framför oss, för att 
skydda oss mot den tillintetgörande 
sanningen.

Lotta Lundberg
författare, bosatt i Berlin

kultur@sydsvenskan.se

Från ön där litteraturen ges  grönt ljus

FörFattare på väg

Verk av några av de irländska författare som gästar bok-
mässan i slutet av september: Kevin Barry,  Colm Tóibín, 
Paul Muldoon, Paul Murray, John Boyne, Sebastian Barry 
och Shiobhán Parkinson.

Sebastian Barry fick Costa-priset för sin bok ”Den hemliga skriften” år 2009.  arkiv: alastair Grant/aP 2009
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TILLSAMMANS BESEGRAR 
VI HJÄRTS JUKDOM

 Jag har lurat döden. 
Två gånger.

”Mitt hjärta stannade en helt vanlig dag på
jobbet. Jag hade drabbats av plötsligt hjärt-
stopp. 

Men jag hade tur, det fanns handlingskraftiga männi-
skor i närheten. De ringde 112 och gav mig hjärt-
lungräddning så att hjärnan fick syre i väntan på
ambulansen. Någon visste att det fanns en hjärtstar-
tare i närheten och startade om mitt hjärta med den. 

Ju snabbare man får hjälp desto större är chansen
att man överlever och att hjärnan klarar sig utan
skador. Varje minut räknas!

Jag kunde återvända till livet tack vare snabb hjälp
och tack vare forskningens framsteg – och tack vare
att det fanns en hjärtstartare till hands.

Samma sak har sedan hänt mig igen. Jag har överlevt
plötsligt hjärtstopp för andra gången. Men det är en
annan historia med lyckligt slut…

Jag vill tacka Hjärt-Lungfonden för att de finansierar
denna livsviktiga forskning och för att de placerar ut
hjärtstartare runt om i landet. 

Alldeles för många människor dör av plötsligt hjärt-
stopp alldeles för tidigt i livet.

Jag har bestämt mig. Jag ger min gåva till Hjärt-Lung-
fondens arbete och det hoppas jag att du också vill
göra.”

TOMMY LEDBERG, DRABBAD AV HJÄRTSTOPP

Ring in din gåva
0200-8919 00

I N S A M L I N G S K A M PA N J E N  S T Ö D S  AV

Just nu i september samlar Hjärt-Lungfonden in
pengar till mer forskning om plötsligt hjärtstopp
och till 100 nya hjärtstartare!

Hjälp oss att skapa de resurser som behövs för att
rädda fler människors liv. 

Ge din gåva på www.hjart-lungfonden.se redan idag
eller ring 0200-89 19 00. 


