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Jag ska först ta er tillbaka till 1980-talet. Vi ska träffa en 
naiv ung person som småningom började ana att han 

ville bli författare, och den personen var jag.
 

Jag brukade stå bakom olika pelare och hyllor i Akademiska 
bokhandeln i Helsingfors. Jag kunde vistas i bokhandeln 
flera timmar i sträck, men flyttade på mig med fem eller tio 
minuters mellanrum för att personalen inte skulle märka 
att jag stod där och tjuvläste hela böcker: diktsamlingar, 
romaner och biografier. Kanske såg och förstod de anställda 
vad jag gjorde, men lät mig hållas. Någ ra år tidigare, i ton-
åren, hade jag stått i skivaffärerna och på varu husen i Hel-
singfors centrum och lyssnat på musik, men utan att köpa 
något. Musikavdelningarnas föreståndare tyckte intensivt 
illa om mig, och inte utan skäl. Men under de snyltande 
åren lärde jag mig älska musiken, nästan alla sorters musik, 
en kärlek som aldrig släppt greppet om mig. Och på samma 
sätt lärde jag mig älska litteraturen när jag stod där bakom 
pelarna och gömde mig för bokhandelns personal.

En vinter gick jag omkring flera månader med en tidig 
utgåva av Tomas Tranströmers samlade dikter i min rock-
ficka. Det här låter tillgjort och tillrättalagt nu, på grund 
av Nobelpriset, men det var inte tillgjort då. Volymen var 
inte tjock fast den rymde nästan allt som Tranströmer skri-
vit, fram till  ”Det vilda torget” från 1983. Det handlade 
inte om mängden ord, det handlade om det stora utrym-
met, den väldiga rymden mellan vart och ett av orden.
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Vid ungefär samma tid ville en skådespelarkompis grun-
da ett band som skulle göra egna rocklåtar av Gunnar Eke-
löfs dikter. Jag hade läst Ekelöf jag också, så vi startade vårt 
band och fick låna en övningslokal med utsikt över Hel-
singfors centrum. Under en magisk sommar tillbringade 
vi nätter där, och i sommarskymningen och när solen gick 
upp hade gatorna en lyster som inte stod Ekelöfs bysan-
tinska diktlandskap efter. Vi kom aldrig någon vart med 
vår musik och efter sommaren var bandet redan historia, 
haschet och alkoholen kan ha haft del i det skedda. Men 
raderna som skådespelarkompisen sjungit fanns kvar, de 
resonerade inuti mig länge efteråt. Fisken vet att masken döl-
jer en krok och hugger ändå. Livet är sin egen kontamination, sitt 
eget bakhåll och sin egen fälla. 

Ett år senare gjorde jag min första, så generationstypiska 
tågresa genom Europa. Jag låg på en sandstrand i Split och 
läste Stendhals ”Le rouge et le noir”, men inte på origi-
nalspråket franska utan på engelska, ”Scarlet and black”.   
I romanens Julien Sorel tyckte jag mig känna igen mig själv 
och mina vänner – hungern, livsfebern, narcissismen, den 
obändiga viljan att ta sig fram och upp – och igenkännan-
det förvånade mig, för romanen hade utkommit år 1830.

Ett annat år reste jag omkring två höstmånader i USA 
med Greyhoundbuss. När jag kom till San Francisco häng-
de jag en hel förmiddag i bokhandeln City Lights i hopp 
om att få se en skymt av ägaren, poeten Lawrence Ferling-
hetti – en vän hade berättat att han stod i butiken ibland. 
När ingen Ferlinghetti dök upp tillbringade jag några tim-
mar i en park och återvände sedan till City Lights. Men 
ingen Ferlinghetti på eftermiddagen heller. Jag kunde sto-
ra delar av Allen Ginsbergs ”Howl” utantill på den tiden, 
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och jag älskade också Ferlinghettis poesi och Sam Shepards 
novel ler och pjäser.

När jag kom hem från min USA-resa snubblade jag över 
en text av den franska filosofen Gilles Deleuze i en tidskrift. 
Det var en på sin tid berömd essä där Deleuze analyserade 
både Daniel Defoes ”Robinson Crusoe” och Michel Tour-
niers omdiktning som kretsade kring den and ra roman-
personen Fredag. Deleuzes fokus låg på relationen mellan 
Robinson Kruse och Fredag: det var en svår text och jag 
vill inte påstå att mitt några-och-tjugoåriga jag förstod den 
– jag hade aldrig studerat poststrukturalism och inte filo-
sofi överhuvudtaget. Men jag förstod somliga av frågorna 
Deleuze ställde, till exempel huruvida Den Andre och Det 
Möjliga var att betrakta som positiva begrepp ur den soli-
tära individens synvinkel, eller som farliga hot. Frågan fas-
cinerade mig, kanske för att jag nyligen hade läst fragment 
av Emmanuel Levinas och Martin Buber och hittat den 
kanske djupaste frågan av dem alla: Kan du göra Den And-
ra illa, kan du döda henne efter att ha mött hennes blick 
och sett själen där inne?

Tranströmer, Ekelöf, Stendhal, Ferlinghetti, Deleuze, 
Levinas. Det låter som om jag vid några och tjugo var en 
litterär dandy, en sparsmakad elitist och förvaltare av en 
mycket manlig kanon. Men det var inte alls så. Det var mer 
som att jag kastade mig över allt jag fann, för att jag var så 
hungrig. Mina läsvanor var lika nyckfulla, orena och sling-
riga som min musiksmak. Skutten från bok till bok var 
långa och abrupta, ibland nästan saltomortaler. Jag kunde 
läsa Kathy Ackers ”Blod och tarmar i plugget” en natt och 
fortsätta nästa dag med Harry Martinson eller med Runar 
Schildts tidiga 1900-talsnoveller. Jag kunde läsa en snårig 
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essä av Julia Kristeva och fortsätta med science fiction av 
Ray Bradbury eller Arthur C. Clarke, och där efter läsa 
hela Per Anders Fogel ströms gripande men lite fyrkantiga 
stockholmssvit ”Stad”. Jag kunde fastna för Olof Lager-
crantz biografi över Agnes von Krusenstjerna eller för en 
text av Joan Didion eller Tom Wolfe i The New Yorker, men 
nästa dag var det Joakim Piri nens Socker-Conny eller ett 
gammalt Lucky Luke-album eller en obskyr novell i det 
Playboynummer som jag inte hade köpt av litterära skäl.

Varför berättar jag det här, varför uppehåller jag mig vid 
de här minnesbilderna?

För att jag vill ge er en bild av några år som präglades 
av en stor hunger men framför allt av en enorm känsla av 
frihet. Världar öppnades för mig, världar som jag aldrig 
trott att jag skulle få tillgång till. Visserligen kom jag från 
ett läsande hem, båda mina föräldrar läste böcker och min 
yngre bror valde senare samma bana som jag: också han 
blev författare och översättare. Men vi hade inga traditio-
ner, vi var inte ett kulturhem i ordets striktare bemärkelse. 
Det fanns bildningstörst, men särskilt i min fars släkt hade 
det inte funnits resurser eller möjligheter. Inte förrän nu.

Det enda som krävdes var mod, men till en början hade 
jag inte det modet. Som tonåring hade jag inte vågat tän-
ka tanken att jag kanske kunde bli författare, inte ens fast 
mina uppsatser lästes upp inför klassen, inte ens fast mina 
språklärare uppmuntrade mig på olika sätt. Mina föräldrar 
hade flyttat från det rurala Österbotten till storstaden Hel-
singfors, och i min föreställningsvärld skulle svensksprå-
kiga författare från Helsingfors ha anrika namn, sådana 
som var förankrade i borgerligheten sedan länge: Don-
ner, Enckell, Kihlman, von Schoultz. Jag visste förstås att 
många av författarna med anrika namn revolterade kraf-
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tigt mot sin bakgrund i böckerna de skrev, men det var inte 
poängen. Poängen var att de hade den rätta bakgrunden 
och därför på ett självklart sätt hade talan, till skillnad från 
mig.

Min bakgrund, eller snarare avsaknaden av bakgrund, 
bidrog till att mitt närmast gargantuanska slukande av 
böcker, tidskrifter, musik och film förblev oberört av kate-
gorier som högt och lågt, fint och vulgärt. Jag brydde mig 
inte. Eller snarare: jag förstod intuitivt att jag inte hade råd 
att bry mig. Jag hade anträtt en resa, jag hade upptäckt nya 
världar, och kanske skulle jag till och med kunna leva i dem, 
reda mig ett bo i dem. Men jag anade att allt var skört, att 
självföraktet lurade där under. Om jag slog följe med fel 
slags reskamrater så skulle modet svika mig och resan ta 
slut. En röst skulle börja tala inne i mig, nej det går inte, du 
duger inte, och så skulle jag avbryta resan och tvin gas åter-
vända till min intighet – innan jag hittade litteraturen och 
musiken hade jag varit ett barn och en yngling som vare sig 
kamrater eller lärare eller chefer riktigt förstod sig på, en 
skev och konstig figur.

Jag levde ju inte i ett vakuum, jag kände förstås till alla 
dikotomierna av typen högt och lågt, sublimt och vulgärt, 
bra och dåligt. Men jag gjorde allt jag kunde för att inte 
påverkas av dem. Det var inte bara det att jag fann diko-
tomier, hierarkier och rangordning ointressanta i sig. De 
gav mig också kvävningskänslor, för de kändes som själva 
antitesen till den underbara frihetskänslan som grep mig 
när jag på egen hand botaniserade i all litteratur och mu-
sik och annan konst som jag kom över. Så när någon vän, 
som hunnit längre på sin väg in i det etablerade kulturlivet 
än jag, började prata om vad som var bra och vad som var 
skräp, eller om vem som räknades och vem inte, då slog jag 
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dövörat till, och kände alltid en intensiv reflex att dra mig 
undan för att slippa allt sådant prat.

Lägg det här på minnet. Frihet. Frihet från statustän-
kande, från tävlan, från kanon, från onödiga kategorier, 
hierarkier och markeringar av makt. Och frihet till att söka 
fritt bland konsten, bland det nya och det gamla, bland det 
vilda och det stillsamma, bland det smala och det breda, 
bland det öppna och det slutna, bland det nattsvarta och 
det strimmade och det ljusa.

Ett av de åren debuterade jag. Det var fortfarande en tid  
som teknologiskt sett var så annorlunda än vår att den är 
omöjlig att göra begriplig för dagens unga vuxna. Ibland 
har jag själv svårt att tro på att den tiden verkligen funnits 
och att jag har varit med om den.

I min roman ”Den svavelgula himlen” har jag gett be-
rättaren några accessoarer som hörde till mitt eget unga 
författarliv. Också jag skrev mina första böcker på en liten 
Facit-skrivmaskin som jag fått överta av mina föräldrar. 
Och jag hade Svenska Akademiens Ordlista, 1982 års 
upplaga:  den hade jag fått av min mor när hon förstod 
att jag ville bli författare på riktigt. Det var på sätt och vis 
en typisk gåva från min mamma, hon plågades av själsligt 
mörker och kaos och visste därför att värdesätta regler och 
ordning. Själv var jag inte mycket för ordning och reda, 
men gåvan var ändå så dyrbar för mig att jag länge vägrade 
förnya min upplaga av SAOL.

Däremot åkte jag aldrig till Sydeuropa med Facitmas-
kinen i bagaget för att skriva en roman, så som berättaren 
gör i ”Den svavelgula himlen”. Jag har aldrig varit mycket 
för strapatser, och när jag var ung tyckte jag att jag bara 
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kunde skriva i Helsingfors. Dessutom var dåtidens skrivan-
de en strapats redan i sig. Att ta kopior var dyrt, så förfat-
taren hade i regel bara sitt originalmanus. Och det kunde 
hända gruvliga saker med dem, så gruvliga att det kom 
på tidningarnas löpsedlar. En författare körde en gång på 
landsvägen mellan två städer i norra Finland när hans bil 
började brinna. Författaren hann bromsa och ta sig ut, 
men originalmanuskriptet till en roman han jobbat med 
under många år låg i baksätet och brann upp. Det blev en 
löpsedel hos kvällstidningen Ilta-Sanomat. ”Ja, jag får väl 
skriva romanen på nytt”, sa författaren saktmodigt.

Själv minns jag hur jag satt på golvet med mina dyrbara 
originalmanuskript framför mig och försökte hitta den rät-
ta ordningen för dikterna eller novellerna. Paginering har 
aldrig varit min starka sida, och ibland råkade fönstret stå 
öppet och en stark vind tog sig in och bladen flög omkring 
i rummet. Sedan gällde det att para ihop papperen med 
varandra igen.

En annan strapats var Tipp-Ex. Jag lärde mig snabbt att 
avsky korrigeringsvätskan och den lilla penseln med vars 
hjälp vätskan skulle appliceras, och började i stället slösa 
papper genom att skriva dåliga stycken på nytt och sedan 
klistra dem på det gamla manuskriptarket. Ibland blev 
det förbättrade stycket kortare eller längre än det gamla, 
och då var det bara att klippa hela den gamla A-fyran i 
bitar och klistra allt på ett nytt papper, som ibland blev 
mycket längre än det gamla. Den här metoden gjorde att 
råmanuskriptet till min första novellsamling, ”Utslag”, 
hade manuskriptark av väldigt olika längd, och somliga av 
dem var tjocka som knäckebröd av alla ändringar jag hade 
klistrat in.
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Och ändå.
Trots de absurda svårigheter som uppstod på grund av 

den primitiva teknologin, trots den övergripande otymplig-
het som kännetecknade skrivandet, så var det känslan av 
frihet som dominerade.

Det gjorde inget att allt tog eoner av tid, för så var det 
för alla på den tiden. Tvärtom kunde en behaglig känsla av 
tidlöshet uppstå ur själva långsamheten, ur otympligheten. 
Vi var rädda för att originalmanuskriptet till följande bok 
skulle brinna upp, men annars jobbade vi på i tystnad och 
avskildhet, och i gynnsamma stunder fanns det en förnöj-
samhet i det.

Det sades ju, sedan när pc:n kom, och internet, och små-
ningom också de sociala medierna och smarttelefonerna, 
att teknologin skulle befria oss. Att den skulle skapa en ny 
sorts kreativ och avslappnad människa, som skulle få mer 
tid än förr att utveckla sin andlighet, sina djupare sidor.

Men blev det verkligen så?

Av de två ting jag nämner i dagens rubrik, var det elitismen 
jag stiftade bekantskap med först. Jag var poet, så kommer-
sialismen berörde mig inte. Någonstans i en annan värld 
fanns det bästsäljande författare med jätteupplagor, men 
jag hade inget med den världen att göra.

Jag är inte säker på när elitismen första gången bet till 
och fick det att svida i mitt skinn. Men någonstans måste 
det ha börjat, för efter några författarår märkte jag att jag 
hade en tagg i mitt hjärta.

Kanske började det när en poetkollega kom från Sveri-
ge för att ta pulsen på det unglitterära livet i Helsingfors. 
Kollegan var full av välvilja, men han tolkade en av mina 
diktsamlingar på ett helt annat sätt än jag tänkt när jag 
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skrev den. Jag hade skrivit dikterna på fullt allvar, i ett till-
stånd av högstämdhet och spleen, medan kollegan trodde 
att samlingen var en skickligt utförd parodi på gamla slag-
ord och romantiska klichéer.

Eller kanske började det en vinterkväll när jag satt i 
en taxi tillsammans med en erfaren kollega, på väg hem 
från en läsning i staden Borgå. Den äldre kollegan gav 
mig en välmenande men sträng uppsträckning för att jag 
hade nämnt mina litterära idoler när jag stod på scen, jag 
hade berättat hur viktiga Runar Schildts och Henrik Tik-
kanens texter varit för mig. ”Så gör man inte”, sa poeten 
och skakade på huvudet. ”Varför inte?” frågade jag. ”För 
att det är naivt”, svarade han. ”Andra kan använda det 
emot dig.”

Eller kanske var det den litterära mottagningen, en av 
mina allra första, låt det förbli osagt i vilken stad eller vil-
ket land. Plötsligt, när jag stod där med en drink i handen 
efter en uppläsning där jag visste att jag varit medioker, 
kom en man jag inte kände fram och tog tag i min arm. 
”Kom”, sa han, ”Den Store vill träffa dig.” Jag visste vem 
Den Store var, så jag följde lydigt efter mannen, som i si-
tuationen framstod som ett slags adjutant. Den Store var 
en lång man, mycket längre än jag, och när jag ledsagats 
fram till honom tittade han på mig ovanifrån och sa: ”Där 
är du ju. Du verkar vara en intressant röst. Men du ska veta 
att jag inte är korruptibel.”

Jag har hela mitt liv varit den sortens människa som blir 
svarslös när hon utmanövreras verbalt, och som kommer 
på det dräpande svaret femton minuter senare när hon 
står tilltufsad och slickar sina sår. Men den här ena gången 
fann jag mig, så ung jag var, och sa ”och jag för min del 
är inte korruptiv”, och så vände jag på klacken och gick 
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därifrån. Kanske försatte jag ett antal chanser den gången, 
men det är inte viktigt. Det viktiga är att liknande små sce-
ner utspelades gång på gång under de där första författar-
åren. Äldre kulturmän, som Den Store, som antydde ett 
möjligt beskydd mot att jag tog rollen som lydig lärjunge. 
Kritikervänner som i samtal snäste av mig när jag försökte 
säga att trots deras lärdom så fanns det alltid ett subjektivt, 
begränsat drag i deras omdömen. Kolleger som lade ner 
stor energi på att gräla om vart Litteraturen med stort L 
var på väg, och vart den borde vara på väg, när jag bara ville 
försöka lära mig skriva lite bättre.

Det handlade inte om stora saker och inte om djupa 
konflikter. Det var bara en mängd små händelser som 
grad vis fick mig att förstå att den värld jag tillhörde för 
att jag skrev böcker, Litteraturvärlden, inte var den oas av 
frihet och vildvuxen kreativitet som jag drömt om under 
åren då jag slukade all skönlitteratur och annan konst jag 
kom över. Eller, den var det också, men den innehöll även 
maktspel, hierarkier, dryg elitism och en stor mängd lika 
oskrivna som obrytbara regler. Och ibland kändes det som 
om det var bara jag som inte förstod reglerna och därför 
stod i klassrummets hörn med åsneöron på huvudet gång 
på gång.

Och naturligtvis handlade det också om hur jag skrev, 
och hur jag inte skrev. Både min åttiotalspoesi och de 
novell samlingar jag gav ut några år senare var hopplöst 
otidsenliga. Där fanns föga dekonstruktion, få litterära 
referenser, ingen knapphet, ingen isbergsteknik. Det jag 
skrev hade väldigt få av de kvaliteter som skattades högst 
i slutet av 1980-talet och i början av 90-talet. Visst hade 
jag också försvarare, kritiker som verkade se embryot till 
något som en dag kunde bli bra, men det kändes som om 
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skeptikerna var fler, och de som avfärdade böckerna rakt av 
var inte alldeles få de heller.

Det fanns ett ögonblick i sommar då jag bestämde mig 
för att tala om just dessa ting i den här föreläsningen. Det 
var när jag i en stockholmstidning läste Per Svenssons 
recension av Victor Malms doktorsavhandling om Kata-
rina Frostensons poesi och Stig Larssons romaner, och 
om de två författarnas roller och positioner i  det litterära 
1980-talet. Både Svensson i sin recension och Malm i sin 
avhandling föreföll lyfta fram det svenska åttiotalet som 
en litterär guldålder. Och när jag tänkte efter insåg jag att 
de hade rätt: ifall språklig och narrativ komplexitet och in-
tellektuellt tuggmotstånd ska ses som viktiga kriterier för 
en litterär guldålder – och det ska de – så var åttiotalet en 
sådan.

Men jag insåg också något annat så här trettio år efteråt. 
Nämligen att min egen position, i den här guldåldern där 
jag tog mina första stapplande steg som publicerad förfat-
tare, var så svag och mitt skrivsätt så fel, att hade det ung-
litterära åttiotalet fortsatt fem eller tio år till så hade jag 
inte fått den här författarbanan som nu verkar hålla livet 
ut.

Jag hade helt enkelt varit tvungen att ge upp. Jag hade 
kanske skrivit vidare, men yrkesförfattare hade jag inte bli-
vit. Att jag nu trettio år senare har privilegiet att stå här 
och tala till er, det beror delvis på att just denna guldålder 
tog slut och ersattes av andra litterära riktningar och rörel-
ser.

Men vänta lite! Gör jag inte ett kardinalfel nu, talar om 
ett helt årtionde som om en enda av dess mångskiftande 
litterära trender skulle ha varit allenarådande? För bland 
de svenska romaner som jag läste och älskade, och som 
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blev omistliga i den konstnärliga och mänskliga process 
som småningom gjorde mig till romanförfattare, fanns det 
åtskilliga böcker som utkom just under åttiotalet: Göran 
Tunströms ”Juloratoriet”, Agneta Pleijels ”Vindspejare” 
och Ulla-Lena Lundbergs ”Leo”, för att bara nämna några.

Så ja, jag var nyss på väg att göra kardinalfelet att lätt-
vindigt stämpla ett helt årtionde. Också om vissa av de lit-
terära trenderna passade mig sällsynt illa, och den domine-
rande unglitterära trenden allra sämst, för att jag upplevde 
den som så exkluderande, så innehöll årtiondet också så 
mycket som inspirerade och bar mig. Det enda jag behövde 
göra var att vända blicken från min egen generation, och 
låta den vila på de något äldre i stället.

Jag säger inte att elitismen inte skulle ha existensberät-
tigande. Den behövs, den har många nyttiga funktioner, 
till exempel som bålverk mot den konst som förytligar och 
förenklar, och som skydd mot det som är bara skräp och 
beräkning och som ingen epok går fri från. Men när elitis-
men blir avmätt och arrogant, eller när den blir inskränkt 
och sekteristisk, eller när den blir alla dessa, då blir den 
också destruktiv och bidrar till att göra kultur- och konst-
världen till ett ångestens och obekvämhetens rike i stället 
för den fria och kreativa miljö den borde vara. Lite på sam-
ma sätt som kommersialismen inte är av ondo i sig, men 
blir det när den tillåter sig att vara korkad, ytlig, historielös 
och fientlig mot allt som den uppfattar som ”svårt”.

Jag fick sedermera stor framgång som författare, också hos 
kritikerna. Kanske fick jag till och med mer fram gång än 
jag förtjänar. Så brukar jag i varje fall tänka när jag står i 
ett bibliotek eller ett Folkets hus och pratar och salen är 
full. Till mitt första författaruppträdande, hösten då jag 
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debuterade, kom det kanske tio människor, och mer än 
hälften av dem visste inte vem jag var. Gång på gång tän-
ker jag numera tanken: tänk att just jag fick allt detta!

Ändå har narigheten, min tidigt förvärvade misstro mot 
den höglitterära eliten, aldrig släppt helt. På senare år har 
kritiken mot mitt sätt att skriva oftast varit en kritik mot 
realismen och epiken, och mot den förment gammalmodi-
ga, intrigdrivna berättelsen – och kanske också mot sättet 
att skapa fiktiva karaktärer av klassiskt snitt, karaktärer 
vars handlingar motiveras psykologiskt och som i mitt fall 
ofta är borgerligt medelklassiga på ett sätt som somliga 
bara finner tråkigt.

Misstron mot berättelsen är inget nytt. På åttiotalet 
hade jag kolleger som förkunnade de stora berättelsernas 
och också det rationella subjektets död, och ibland fick jag 
höra att författaren inte skrev sin berättelse, det var berät-
telsen som skrev författaren. På den tiden var det ofta Tho-
mas Pynchon som var avantgardets  förebild, det senaste 
årtiondet har förkunnarna av den ”gamla” litteraturens 
död ofta bekänt sig till David Foster Wallace,  ibland också 
till Michel Houellebecq eller Roberto Bolaño. Jag har läst 
intervjuer med unga författare där de säger att de avskyr 
berättelsen. Vad kan jag svara på det? Inget annat än att 
jag inte avskyr den mer söndriga, upplösta litteratur de 
skriver, när jag läser den gillar jag den och finner den ofta 
genial, jag kan bara inte skriva så själv.

I en spännande artikel i juli i år sökte författaren och 
litteraturkritikern Amanda Svensson orsaken till att så 
många unga litteratörer nu profilerar sig som motstånda-
re till den intrig drivna berättelsen. Och jag inflikar här – 
detta är min egen kommentar, det här skrev inte Svensson 
– att det unga avantgardets motstånd ofta har en elitistisk 
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udd, det vill säga de kostar på sig att se ner på författare 
som skriver intrigdrivet och följer klassiska dramaturgiska 
modeller.

Jag gör inte Amanda Svenssons artikel rättvisa när jag 
plockar enstaka citat ur den, men jag citerar ändå. Svensson 
skrev att hon personligen klandrar storytelling-samhället, 
reklamsamhället, varumärkessamhället, content-samhäl-
let. När allt är en berättelse, frågade hon, till och med en 
stillbild med lite text på Instagram, är det då konstigt att 
ingen ung författare med självaktning vill hålla på med 
”berättande”?

Jag delar Svenssons tolkning av vad som hänt under det 
nya millenniet. Det i grunden fina ordet ”berättelse” har 
överanvänts på ett sätt som väcker obehag, det har helt en-
kelt devalverats. Varje företag som vuxit sig större, varje 
fine dining-restaurang som funnits i några år, snart sagt 
varje logga ska ha sin egen berättelse, och kommunikations-
byråerna står i kö för att få facilitera skapandet av dessa så 
kallade berättelser. Man kan få avstötningsreaktioner av 
mindre.

Men frågan är – som Svensson också skriver – om vi 
författare verkligen ska ge upp, om vi ska acceptera att 
den intrigburna berättelsen har kapats av kapitalismen, av 
deckar industrier, PR-byråer och allsköns content-providers. 
Eller om vi ska vända den världen ryggen och försöka göra 
motstånd på ett helt annat sätt än genom att förneka berät-
telsen: genom att i stället skapa egna nya berättelser som 
har komplexitet, skönhet och språklig nerv, samtidigt som 
de tillfredsställer läsarens längtan efter handling, framåt-
rörelse och dramaturgi.

För mig personligen har det aldrig funnits något val. På 
det avlägsna 1980-talet, när jag märkte hur otidsenlig min 
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poesi var, och att somliga närmast drev med den, försökte 
jag byta stil. Trots att det inte syntes i min lyrik var jag 
egentligen en god postmodernist, jag hade verkligen läst 
hyfsat mycket av Deleuze och Kristeva, av Michel Foucault 
och Jean Baudrillard och andra. Och jag visste också hur 
den nya poesin, den som räknades, såg ut och hur den lät. 
Och jag ville ju vara poet, så under några månader försökte 
jag skriva dikter som låg mer i samklang med den dåtida 
samtiden. Men ur de lånta fjädrarna uppstod inga vingar, 
dikterna förblev stendöda. Först ett år senare – när jag re-
dan visste att min tid som poet var slut – blev det en sis-
ta tunn samling, som var olik mina två första men utan 
postmoderna poser.

Så skulle det också gå om jag nu, som 58-åring, plötsligt 
försökte efterapa till exempel David Foster Wallace, eller 
någon av de unga författarna som försöker förnya litteratu-
ren. Som konstnär har man bara sig själv att ty sig till, och 
jag brukar trösta mig med att tänka på en av mina favo-
ritkompositörer, Franz Schubert. (Men här vill jag först, 
för att undvika insinuationer om inbilskhet, betona att jag 
inte anser att mina texter går att jämföra med Schuberts 
musik.)

Fortfarande, snart tvåhundra år efter Schuberts död, går 
det att hitta färska artiklar där hans insats som tonsättare 
förminskas. ”Just a talented tunesmith with a knack for 
haunting melodies”, bara en talangfull låtsnickare med 
sinne för efterhängsna melodier, är en formulering jag 
minns. Själv tycker jag att Schuberts melodikänsla, särskilt 
i hans sena pianomusik, är nästan utan motstycke. Jag slu-
tar aldrig att förvånas över hans lek i gränszonen mellan 
ljus och mörker, över hans förmåga att skapa durmelodier 
så fyllda av sorg att de liksom börjar vetta mot moll, det 
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som den finländska pianisten Ralf Gothoni i en essä kallat 
tragisk dur. I mina ögon är det ett grovt fel att fokusera på 
eventuella strukturella brister i Schuberts musik och avfär-
da hans sublima melodikänsla som något han bara ”hade 
sinne för”.

Och parallellen till litteraturen blir förstås, att avantgar-
dister och formförnyare ibland verkar inbilla sig att den 
läsarvänliga berättelsens klassiska kännetecken – en ofta 
komplex men ändå sammanhållen intrig, psykologiskt 
grundade protagonister, dramaturgi, framåtrörelse, berät-
tarekonomi – är något som är lätt att åstadkomma, något 
som bara rinner ur dem som råkar ha sinne för det. Efter 
åtta romaner och drygt tjugo noveller, skrivna under mer 
än trettio år, vet jag att så inte är fallet. Att skriva en bra 
berättelse är ett hårt arbete som kräver att alla ens förmå-
gor är skärpta till det yttersta, att alla instrument är vässta. 
Och så tror jag att det var också för Franz Schubert. Bakom 
den skenbara lättheten döljer sig ofta en stor möda, och 
den mödan borde beaktas och respekteras.

Bara dagar innan jag skulle åka över till Sverige för att hål-
la den här föreläsningen, träffade jag en författarkollega på 
ett releaseparty. Över en tallrik tabbouleh berättade jag för 
kollegan om rubriken jag valt, och sa att jag tänkte lägga 
mer tyngd på kritiken av elitismen än på kritiken av kom-
mersialismen. Kollegan är en så kallad smal författare, en 
högt respekterad lyriker och essäist med liten läsekrets, och 
nu sa hen med emfas: ”Så kan du väl inte göra, inte i ett 
läge där kommersialismen har vunnit striden och är på väg 
att krossa litteraturen.”

Men just så har jag gjort: jag lade så mycket tid på att 
skildra min intensiva frihetskänsla när jag var ung och nyss 
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hade upp täckt de sköna konsterna, att jag blir tvungen att 
vara mer summarisk nu.

Det gick ju så med mig att jag gick över från poesin till 
prosan. Först till noveller och kolumnistik, och smånin-
gom vidare till romanen. Och romaner har jag ägnat mig 
åt i snart ett kvartssekel nu, och eftersom läsekretsen blivit 
stor har jag förstås fått stifta bekantskap med både kom-
mers och kommersialism – allt det som kändes så fjärran 
när jag var en ung poet som skrev artiklar i en pytteliten 
vänstertidning.

Kanske behöver jag inte säga till er att jag är tacksam 
för allt jag fått, ni förstår det nog. Jag säger det ändå, för 
säkerhets skull. Men samtidigt har jag aldrig kunnat eller 
ens velat förtränga att jag är sprungen ur poesin, att jag har 
börjat i det smala. Och det gör mig lyhörd och misstrogen 
inför vissa av kommersialismens uttryck och attityder. Jag 
ska ge några exempel.

En höst för många år sedan, någonstans i Sverige. Det 
var Bokens dag och jag satt och lyssnade på en av era mån-
ga deckarkungligheter. Deckarförfattaren redogjorde för 
sina arbetsmetoder, som var minutiösa, och någonstans 
mot slutet sa hen:  ”Jag tycker nog att den som inte klarar 
att skriva en roman på fyra–fem månader ska överväga att 
byta yrke.”

Jag hajade till. Hade jag verkligen hört rätt? Jo, det hade 
jag tyvärr. Det var inte första gången jag hörde en liknan-
de åsikt uttryckas, men vanligtvis brukade de framföras i 
mindre sällskap, mer mellan skål och vägg. Och för mig 
kändes det alltid som ett memento mori när en annan för-
fattare uttryckte sig så. För jag hörde ju, och hör fortfarande 
till de långsamma, de som ger ut en roman vart fjärde el-
ler i gynnsamma fall vart tredje år. Deckarförfattaren som 
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stod på scen och dömde ut långsamheten publicerade sig 
så vitt jag det visste varje år, minst en bok om året. Borde 
inte mina böcker då vara fyra gånger intensivare, starkare, 
djupare, bättre, då jag gav ut så sällan? Men det var och är 
de ju inte: jag har flera gånger blivit sågad på kultursidor 
där en produktiv deckarförfattare fått högsta beröm i spal-
ten bredvid. ”Hur kan jag vara så dålig?” brukar jag tänka 
de gångerna. ”Jag lägger ner all den här tiden på böckerna, 
alla dessa år, och ändå så är andra som är snabbare också 
bättre.” Jag läste nyligen en intervju med deckarförfattaren 
Alexander McCall Smith där det framkom att han ger ut 
fem-sex böcker per år. För dem som räknar ett författars-
kaps värde i mängden skrivna böcker blir McCall Smith 
då en mellan tjugo och tjugofyra gånger bättre författare 
än jag. Och för dem som räknar i mängden sålda böcker 
är han säkert ännu fler gånger bättre – McCall Smith är ju 
mannen bakom den populära Damernas detektivbyrå.

Låt mig säga det tydligt: generellt är jag en stor vän av tid-
ningarnas kultursidor, jag tycker att de gör ett bra jobb. Men 
det var en vårsöndag för något år sedan då en av de stora 
dagstidningarnas kultursidor gjorde mig riktigt ledsen.

Först var det en stort uppslagen artikel där skribenten 
kåserade och gav människor med andra yrkeskarriärer fyn-
diga råd om hur de skulle skriva en succéroman på semes-
tern. Nu ska jag genast erkänna att jag har stora brister i 
min mentala utrustning, och en brist är att jag har svårt för 
just den sortens puttrigt lättsamma humor som artikeln 
var ett prov på. Men när jag räknat bort det beklagliga fak-
tum att jag är en torrboll, förstod jag fortfarande inte var-
för tidningens kulturredaktion velat ha en sådan artikel. 
Det var som att dra mattan under fötterna på hela littera-
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turen. För jag vet inte hur det är i Sverige, men i Finland, 
när en politiker fallit ur riksdagen, eller när en karriär-
diplomat går i pension, eller när en toppartist meddelar att 
hen slutar turnera, och får frågan ”Och vad ska du göra nu 
då?”, då svarar de här människorna väldigt ofta ”Jag tror 
jag ska skriva en bok”, eller till och med: ”Jag tror jag ska 
skriva en roman”. För en roman, det kan ju vem som helst 
skriva, på semestern eller på jullovet eller när hen annars 
bara har lite tid över.

I samma tidning, på en närliggande sida, fanns en lika-
ledes stort uppslagen artikel om ljudboken. Bland de många 
intervjuade fanns två ljudboksredaktörer, alltså redaktörer 
som jobbade med manuskript som skrevs direkt för ljud-
bok och som inte skulle tryckas alls. I intervjun berättade 
redaktörerna vad de inte ville ha. De ville inte ha blommigt 
språk, inte vindlande meningar. Och de ville inte heller ha 
berättelser som hoppade mellan karaktärer och genera-
tioner. På ett annat ställe i artikeln framgick att en enda 
jag-berättare är att föredra i ljudböcker, det blir tydligast 
och mest lättföljt då. De flesta av de intervjuade tillstod 
att komplexitet av olika slag – i språk, tidsplan, narrativ, 
karak tärer – ofta skapar problem i ljudböckerna. Och det 
här var alltså samma vår då en förlagsdirektör kom med 
det bevingade uttalandet att nobelpristagare underpreste-
rar i ljudboksformatet.

”Så där ja”, tänker ni kanske. ”Nu kommer hela det kon-
servativa paketet, ryggmärgsreflexen, pessimismen, den 
nästan 60-åriga författarens instinktiva rädsla för allt som 
är nytt i branschen.”

Men så blir det inte. Författarkollegan jag nämnde nyss, 
hen på releasefesten, var pessimist och sa till mig: ”Ljud-
boken kommer att döda hela litteraturen så som vi känner 
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den.” Men själv tror jag inte att ljudböckerna kommer att 
döda den tryckta boken, och jag tror inte heller att de kom-
mer att döda den ”svårare”, mer komplexa litteraturen.

Det här är inte första gången teknologin påverkar och 
förändrar berättandet. Många av 1800-talets blivande ro-
manklassiker föddes som följetonger i de snabbt växande 
dagstidningarna: Dickens, Victor Hugo, Balzac och till 
och med Dostojevskij arbetade så. När produktionsmed-
len förändras, då förändras också konsten. Och historien 
har gott om exempel på att det går att skapa stor konst 
också när trycket från teknologi, samhällsförändringar och 
profit intresse är stort. Somliga författare gör motstånd, 
men de flesta anpassar sig till den nya teknologins, de nya 
formatens och de nya distributionskanalernas krav.

Men ljudboken kommer helt klart att stjäla ännu mer 
utrymme än den redan gjort. ”Ljudboken kommer att för-
ändra litteraturen”, skrev Jonas Gardell i en artikel nyli-
gen. Och Gardell har antagligen bättre förutsättningar 
än många andra att förstå hur djupgående förändringen 
kommer att bli. Förutom romanförfattare är han också 
estradartist, ståuppkomiker, mångårig sommarpratare i 
Sveriges Radio, etcetera – bättre än de flesta känner han 
skillnaden mellan en text som skrivs för att läsas tyst och 
i enrum, och en text som skrivs för att framföras på scen 
eller för att spelas in och lyssnas på.

Neurologerna är ofta inne på liknande spår när de på-
pekar vilken unik och komplex hjärnverksamhet den tysta 
läsakten kräver. Och Nicholas Carr hanterar samma tema 
i sin snart tio år gamla ”The Shallows”, en tidig analys av 
hur internet, smarttelefoner och sociala medier påverkar 
vår hjärna och hela vårt sätt att fungera och agera. Carr 
skildrar hur radikalt läs- och skrivkonsten i tiden förändra-
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de människans villkor, och varnar för att vi inte har förut-
sättningar att förstå vad den nuvarande, rasande snabba 
teknologiska utvecklingen på sikt kommer att göra med 
vår hjärna.

Att lyssna på en text är på väldigt många sätt inte sam-
ma sak som att läsa den. Och det jag är rädd för är det som 
också många andra är rädda för. Att vi, som en olycklig bi-
produkt av vår teknologiska utvecklingslust, ska kastas till-
baka till den olustiga situation som rådde före välfärds- och 
utbildningssamhället. En situation där läsning av tryck ta 
böcker igen blir en lyxsysselsättning för en smal elit.

För mig som inte bryr mig om ljudböcker, men älskar att 
skriva böcker för tryck och att läsa tryckta böcker, för mig 
som älskar det taktila hos böckerna, hur de känns i handen 
och hur de doftar av papper, vore det en stor sorg om det 
gick så.

I en nyutkommen brevbok, ”7 + 7. Brev i en orolig tid”, 
skriven tillsammans med den finska författaren Juha Itko-
nen, för jag fram tanken att alla starka och långvariga lit-
terära trender påverkar vad vi som läsare förväntar oss av 
böckerna och hur vi läser dem. Och eftersom jag är roman-
författare tar jag mina exempel från romanens värld.

Den envisa Nordic noir-trenden har påverkat många läsa-
res uppfattning om vad och hur mycket det bör hända i en 
roman. Jag har läsare som kommer fram till mig och säger: 
”Jag älskar ditt språk, och dina personer är intressanta, 
men det händer ju ingenting i dina böcker.”

Medan jag själv tycker att där händer massor, allt som 
tänkas kan.

Författare som väljer att berätta i jag-form har antagligen 
alltid fått frågan: ”Den där berättaren, är det liksom du?”
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Men efter den stora vågen av autofiktion, och diskus-
sionen kring densamma, ställs den frågan i dag på ett 
mer påträngande sätt än förr, ibland nästan aggressivt. 
Jag brukar ibland ställa motfrågor, som ”är det viktigt?”, 
eller ”kan du inte njuta av boken ifall den bara handlar 
om sånt som kunde ha hänt?”. Men jag märker ofta att 
läsarna inte längre förstår hur ovidkommande frågan 
”har det hänt på riktigt?” är för mig, en författare av fik-
tiva romaner.

På samma sätt kommer ljudboken att påverka vår upp-
fattning av vad en bok är och vad den ska innehålla. Men 
där har vi ännu inte några svar, det är tjugohundratjugo-
talet som kommer att utvisa hur det går.

Plötsligt slår det mig vad det är som plågar mig med kom-
mersialismen, trots att jag är en författare som dragit stor 
nytta av den.

Det är att kommersialismen är ett slags elitism den ock-
så. Och precis som den lärda och mer avmätta elitismen i 
akademierna, på kulturredaktionerna och vid universite-
ten, men på ett mycket annorlunda sätt, är den elitismen 
icke-reflekterande och vill inte ägna sig åt självanalys.

Kommersialismens elitism syns i dess nonchalans inför 
allt som är konstigt och svårt och inte säljer. Den syns i 
ointresset, stundom till och med föraktet för den sorts be-
gåvning och kunskap som inte går att pressa in i produk-
tionsmallar och marknadsföringsscheman. Och den syns 
som en enveten vägran att problematisera trender och ut-
vecklingsmönster: alla djupare analyser av vad som pågår 
inom branschen, och inom själva litteraturen, får vika för 
det ständiga tvånget att sälja, det ständiga tvånget att hålla 
siffrorna gröna.
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Och i någon mening har nog min vän och kollega i Hel-
singfors, hen som var så arg på ljudböckerna, rätt: i de två 
elitismernas kamp så har kommersialismen redan segrat.

Jag har skrivit och hållit den här föreläsningen utan att ta 
blicken från det jag försökte fånga här i början:

Den enorma lyckan och frihetskänslan i att som ung hit-
ta skönlitteraturen och konsterna överlag, och få ägna sitt 
liv åt dem. En frihet som jag aldrig betraktat som självklar, 
mer då som en ynnest.

Jag tänker inte ljuga eller hyckla: Många gånger har jag 
tappat friheten och sprattlat i fångenskaper som jag önskar 
att jag hade kunnat undgå. Men jag har alltid försökt slå 
mig fri, och jag har fortsatt att leta, och till sist har jag hit-
tat den där känslan igen.

Att vaka över friheten och behålla den är mödosamt. 
Man måste röra sig klokt, för det finns stötestenar överallt: 
både inre och yttre faror hotar friheten.

För mig har elitismen och kommersialismen varit såda-
na yttre faror. Litteraturen ska inte vara ett spel om makt 
och inte heller ett spel om pengar. Litteraturen är inte ett 
elfenbenstorn och inte en Excel-tabell. (Litteraturen och 
de övriga konsterna är inte heller nationalpopulistiska 
projekt, tvärtom: men hur vi ska hindra nationalister och 
populister från att kidnappa konsten är ett ämne för en 
annan essä.)

För oss som skriver passionerat är litteraturen inte en 
byggnad överhuvudtaget, och den går inte alls att koda till 
siffror.

För oss som skriver är litteraturen liv, bultande mänskligt 
liv, i allt sitt ljus och allt sitt mörker, i all sin förtvivlan och 
all sin glädje.
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Det var när jag förstod det som jag kände frihetskänslan 
för första gången.

Det här är stort. Det här vill jag göra. Det här vill jag ägna 
livet åt.

Det är den känslan som bär oss som måste skriva. Den 
bär oss genom stunderna då vi tvivlar på vår egen styrka, 
vår egen förmåga. Och den bär oss genom stunderna då vår 
egen bransch visar sin cyniska sida och får oss att avsky den.

Skulle jag tappa den känslan för gott, då vore jag förlorad. 
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The Adam Helms Lecture

Förläggaren Adam Helms (1904–1980) byggde bland annat upp 
förlaget Forum och grundade Trevi.  Efter hans bortgång köp-
tes hans omfattande samling litteratur kring bokförlag, bok-
handel och bokmarknad av Svenska Förläggareföreningen, som 
först deponerade den på Stockholms universitetsbibliotek och 
2019 donerade den till Uppsala universitetsbibliotek, där den nu 
finns tillgänglig som en sammanhållen resurs. Gåvan gjordes 
vid förenin gens 175-årsjubileum för att stödja den livaktiga bok-
marknadshistoriska forskningen vid Uppsala universitet.

Den årliga Adam Helms-föreläsningen hölls i Stockholm 
1994–2016 av författare, förläggare och forskare.  I och med att 
Helmssamlingen överfördes till Uppsala flyttades även föreläs-
ningen dit. Den första Adam Helms-föreläsningen i Uppsala hölls 
i september 2019. Föreläsningen arrangeras av Uppsala universi-
tetsbibliotek i samarbete med Svenska Förläggareföreningen. 

 Föreläsningsarrangemang och tryckning stöds av bidrag ur 
Thore och Vera Virgins fond för bibliografisk forsknings- och 
föreläsningsverksamhet i Uppsala universitetsbiblioteks regi.  
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Adam Helms Lecture i Stockholm 

1994  Robert Darnton
1995  Hans Hertel
1996  Janice Radway
1997  P. D. James
1998  Peter Mayer
1999  John Sutherland
2000  Tim Waterstone
2001  Michael Joyce 
2002  Suzanne Brøgger
2003 Eva Bonnier
2004  Michael Krüger
2005 Jamie Byng

2006  Martha Woodmansee 
2007  A. S. Byatt 
2008  Emilia Lodigiani 
2009  Alberto Manguel 
2010  Thomas Steinfeld 
2011  John B. Thompson 
2012  Anneli Høier 
2013  Mark Coker
2014 Claire Squires
2015 Elena Evgrafova
2016 Mary Jay
 

Adam Helms Lecture i Uppsala

2019 Kjell Westö. Från Tipp-Ex till iCloud. Mina trettio år   
 mellan elitismens Skylla och kommersialismens Karybdis. 
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scripta minora
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serieredaktör: lars burman
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 3. Resa med Jenny Lind. Sällskapsdamen Louise Johanssons dagböcker. 

Utg. med inledning och kommentarer av Åke Davidsson. 1986.
 4. Åke Davidsson. Jacob Westins handskriftssamling i Uppsala universi-
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ka anteckningar med bibliografi samman ställda av Lars Wallin. 1993.
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Carl-Otto von Sydow.

 8. Lilla Blomboken. En bukett ur Rudbeckarnas botaniska projekt. Kom-
menterad av Tomas Anfält & Örjan Nilsson. 1999.
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With comments by Tomas Anfält & Örjan Nilsson. 2000. 
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av Præludia Sponsaliorum Plantarum 1729. Redaktion: Xtina Wootz & 
Krister Östlund. 2007. 

 13.  Charlotte Bellamy. The Heritage on the Hill. Blog Texts from  Uppsala 
University Library. 2014.

 14.  Carina Burman. Dubbelt öl ger gott humör. Bellman, ölet och Bryg-
gareföreningens biblioteks donation i Uppsala. 2015

 15. Till mina vänner. Faksimil av Johann Samuel Pillings studentstambok 
från 1720-talet. Med inledning, transkription och kommentarer av 
Daniel Solling. 2016.

 16. Bevara för framtiden. Texter från en seminarieserie om specialsamling-
ar. Redaktör: Peter Sjökvist. 2016.
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 18. Kulturarvsperspektiv. Texter från en seminarieserie om specialsamling-

ar i Sverige. Redaktör: Peter Sjökvist. 2018.
 19. Lars Burman. Meningen med ett universitetsbibliotek. 2019.
 20. Johan Sjöberg. De la Gardies donation till Uppsala universitetsbibli-

otek. 2019.
 21. Åsa Henningsson & Krister Östlund. Carolina Rediviva. Från akad-

emiskt palats till vetenskaplig mötesplats. Byggnadens historia från 
1810-tal till 2010-tal. 2019.
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mens Skylla och kommersialismens Karybdis. 2019.



32

© Kjell Westö 2019

Utgiven av Uppsala universitetsbibliotek. 

Tryckt i Sverige av Danagård LiTHO AB, 2019.

Grafisk form: Petra Wåhlin Massali

Typsnitt: Indigo

Papper: Munken lynx

ISBN 978-91-506-2788-6

ISSN 0282-3152


