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Ny roman av 
Garcia 

Marquez
r ■ trots an brev betyder si
I mycket i Garcia Mar-
^ quez fdrfanarskap - 

lank bara pi oversten som 
inte langre fir nigra - skriver 
fdrfattaren sjalv inte nigra. 1 
en intervju for spanska El 
Pafs berallar ban an ban slu- 
lat med del efler alt en van i 
brist pi pengar silt sin brev- 
samling till ett universitet, 
daribland ingick ett antal 
frin Garcia Marquez.

Kandis
Som litterar varldskandis 

galler del att se upp med skri- 
veriema, inte minsi de priva- 
ta. Den mest anvinda appara- 
ten i bemmel ar beller inte 
ordbebandlaren man pap- 
persforslbraren. Alla utkast 
oeb skisser till romanema 
mals ner fdr all ingen skall 
kunna rota i soporna ocb 
gora sig en hacka pi det.

Dessutom Tinns det ingen 
aniedning att bjalpa de mer 
professionella avfallsletama, 
litteraturbistorikema, med 
fbrsorjning pi analyser av 
flyttade kommatecken ocb 
annat.

Acapulco
Annat var det fdir. I mitten 

av sexiiolalel bade fakiiski 
Garcia Marquez avgetl ett 
Idfte att aldrig mer agna sig 
it lilteraturen. Si ikte ban 
med familjen pi semester till 
Acapulco ocb Tick strax efter 
ankomsten en idd. Den pock- 
ade pi alt bli utfdrd till den 
milda grad all det bara var all 
sluva in sig i den gamla 
Opein igen ocb ika tillbaka 
till Mexico City, bemort un
der minga ir. Husirun ilog 
sig fdrsdrjningsbbrdan under 
en langre skrivperiod ocb 
Gabriel skrev pi. Resultatet 
blev fdrstis Hundra &rav en- 
samhel ocb karriaren Tick o- 
nekligen ny start. Forfattaren 
sjalv pistir sig visserligen 
tycka bast om Karlek i kole- 
rans lid bland de egna ver- 
ken, men det ir ban sannolikt 
ritt ensam om.

En ny roman bar det ocksi 
blivit, nir pappersforstoraren 
fill ita sig matt, ocb den 
handler om narkotikabrotts- 
ligheten i det gamla hemlan- 
det Colombia.

Nobelpris
Del blir kanske inte latlare 

for Garcia Marquez att vistas 
dar efter publiceringen av 
Noticia de un sefuestro, men 
hemmapubliken ar .stor. 
200 000 exemplar trycks fiir- 
sta upplaqan i ocb nar den 
oversatts ocb sills varlden 
over blir del sakert en hacka 
till semester ocksi. Om ban 
nu tar nigra sidana, denne 
flitige man som inte ens lit 
sig tystas av Nobelpriset.

KiUa STEINICK

Nationalstaten - ett 

elitstyrt projekt
Det fanns ingen .stdrre 
folklig efterfragan pa na- 
tionell identitet infer se- 
naste sekelskiftet. Efter
fragan pa europei.sk iden
titet infor det konimande 
sekelskiftet ar niinst lika 
liten, skriver Ingmar 
Karlsson i sin nya bok. 
Orjan Magnusson anmii- 
ler.

mir vi skapat Italicn 
1^^ dterstdr bara att skapa 
X ^ italienare. Dessa ord 
frSn en av de ledande arkilekter- 
na bakoni Italiens enande 
1860-talel illuslrerar en av te- 
sema i Ingmar Karlssons bok 
Europe och folkcn.

Saklitteratur

Ingmar Karlsson 
Europa och folken 
Wahlsirom & Widstrand

Nationalstaten och nationalis- 
men var ett elitstyrt projekt - 
lika elitstyrt som nSgonsin EU 
och forsoken alt skapa en euro- 
peisk identitet. Den nationella 
identiteten har inte alltid funnits, 
otaiigt vantande pd att fd sin ’*na- 
turliga” form i en egen stat.

Nils Holgersson
Nar svenskama skulle dra dl 

samma hdll i det nya industri- 
samhallet i slutet av fdrra dr- 
hundradet anvandes framfbr allt 
folkskolan for att inympa natio- 
nalkansla i folkets breda lager. 
Korn ihdg att boken om ’’Nils 
Holgerssons underbara resa ge- 
nom Sverige" var ett bestiill- 
ningsverk frdn skolmyndighe- 
terna till Selma Lagerlof!

Ett annat exempel pd nations- 
skapande uppifrdn iir Osttysk- 
land. I den forsta tyska "arbe- 
tar- och bondestaten” var ett 
enat socialistiskt Tyskland ofH- 
ciell politik. Nar detta blev 
orealistiskt overgick man till 
id^n om tvd tyska nationer. En

egen nationalkiinsla skulle ska- 
pas med hjalp as ett mycket sc- 
lektivt urval ur den tyska hisio- 
rien. O.sttysk historia var en rak 
linje frdn bondeupproren pd 
1500-talet via Sparlakistrevol- 
ten efler fdr.sta viirldskrigel till 
Walter Ulbrichts socialistiska 
enhetsparii. Inte heller delta var 
i liingdcn iroviirdigt och under 
sista dniondel av landets ex- 
istens borjade man uppvardera 
aven andra delar av hislorien. 
Framfor allt gallde det Bis
marck som nu inte langre var en 
imperialistisk reaktioniir som 
enade Tyskland under preussisk 
tyranni.

Revolutionar
Nu blev han i sliillel en revo

lutionar som, visserligen von 
oben. frigjorde de dd iinnu pro
gressiva kapilalisliska kraflerna 
och mbjliggjorde den revolution 
underifrdn som DDR var det 
slutgilliga utlryckel for.

Exemplen pd den mentala 
spagat. som de nationalisiiska 
ideologerna mdsle inia for att fd 
resonemangen alt hdlla. ar otali- 
ga.'Det ar i historien. eller riitia- 
re sagl i mylema oni historien. 
som naiionalismen sdker sin le
gitimering.

Del ar inte de faktiska histo- 
riska handelsema som iir upp- 
hovet till nationella kanslor. 
utan den hdrt vinklade tolkning- 
en. Del etniska halel i foma Jugo- 
slavien har inte medeltida rotter 
utan beror pd de nationalisiiska 
id^er som pd 1800-lalel kom till 
Balkan frdn Vasleuropa.

Falsk historia
Del iir falsk historieskrivning. 

men akta ideologi, nar till exem
pel den slovakiska sjalvstandig- 
helsforklaringen infor delningen 
av Tjeckoslovakien pdstdr att 
"det slovakiska folkel i tusen dr 
stnival efler suveranitet”.

Huvudsyflet med Karlssons 
bok iir alt beskriva den verklig- 
het som den europeiska inlegra- 
tionen verkar i just nu. Hans hu- 
vudles ar att vi har att gdra med

tva motslridiga krafier. A ena 
sidan har vi del som tyskarna 
kallar "die normierende Kraft 
des Faktischen". del vill siiga 
de krav pd dlgiirder som stalls 
av den nya verkligheien i form 
av bland annat griinsdverskri- 
dande miljdproblem och inier- 
nalionella kapitalmarknader. A 
andra sidan har vi folkliga opi- 
nioner som ofia genomsyras av 
djup skepsis - for att inte siiga 
aggressivilel - mot eliternas 
verklighetsbeskrivning och 
libglflygande planer.

l.attlast
Huvuddelen av boken ulgdrs 

av en liird men liittliist och rolig 
historisk exposd over id^erna 
om ett enat Europa. Redan i mit
ten av 14(K)-talet fbreslog den 
bohmiske kungen ett gemen- 
samt europei.skl fdrsvar, en ge- 
mensam budget och uirikespoli- 
lik. Naiionalismen iir alltsd av 
betydiigt farskare datum iin for
soken till europeisk integration.

Niir Ingmar Karls.son. Sveri- 
ges blivande ambassador i 
Tjeckien och Slovakien, beskri- 
ver nationen som en "foresliilld 
gemenskap”, pekar han ocksd 
pd problemet med EU och den 
europeiska identiteten.

Det fanns ingen storre folklig 
efterfrdgan pd nalionell identitet 
infor senaste sekelskiftet. Efter
frdgan pd europeisk identitet in
fer del kommande sekelskiftet 
iir minst lika liten. Den mdsle 
alltsd skapas, vilkel iir betydiigt 
svdrare under demokraliska fdr- 
hallanden. Om EU:s nyligen pd- 
bdrjade regcringskonferens kom- 
mer med alltfdr'djiirva id6er far vi 
som ett brev pd posien ell antal 
folkomrdslningar med NEJ som 
resullat.

Optimist
Karlsson kallar sig oplimis- 

tisk realist, men for den som 
onskar en fortsati fordjiipning 
av del europeiska samarbetel 
Finns mer realism an optimism 
att hamta.

Hisloriskt sett har tryck ui-

ifrdn okal samarbetel i Europa. 
Det var lika mycket Stalin som 
Schuman och Monnet som ska- 
pade EU. Dcnna negaliva driv- 
kraft - "i viinlan pa barbarerna" 
iir mycket rikligl rubriken till en 
av kapitlen - riskerar dock an 
skapa en Fesiung Europa. som 
sluler sig mol omviirlden, Ten- 
denser finns redan i den bkande 
riidslan och fientlighelen mot 
musiimer.

Barbarer
I sina tankar om den gemcn- 

samma europeiska framliden 
irevar sig Karlsson fram mellan 
den elitiira toppstyrningens 
Skylla och del "barbariska" ytt- 
re tryckets Karybdis. EU har re
dan blivit nagot mycket mer iin 
del Idsliga samarbetel vi kiinner 
frdn FN och liknande organisa- 
tioncr men liir knappast bli nd- 
got Europas Ibrenta staler.

I^ika Htet som dagens euro- 
peiska politiker lyckas 
Karlsson hitta nagon vision 
som skulle kunna clda de 
breda mas.sorna for den eu- 
ropeLska Integnilionen. Med 
rakt motsatta utgdngspunk- 
tcr an Karlsson har Ell-mol- 
standama kaaske riilt nar de 
sager att EU-projek(el fiir- 
verkligas med "de smd ste- 
geas tyranni".

Risken iir bara all vi hamnar i 
samma situation som de ita- 
lienska stalsgrundarna; "Nu niir 
vi skapat Europa dlcrsldr bara 
all skapa europder".

Bortsetl frdn del demokratiskl 
tvivelaktiga i metoden kan man 
erinra sig alt det iinnu inte in- 
funnit sig ndgon riklig italiensk 
nationalkiinsla,

I sjiilva verkei kanske del inte 
finns ndgon posiiivi definierad 
vi.sion om ell enat Europa. Det 
kan.skc iir barbarerna vi vill 
skydda oss mo^- inte barbarer
na pd andra sidan havet. inte 
"de andra", utan barbarerna i 
OSS sjiilva, hos oss sjiilva, i vdr 
egen historia...

ORJAN fil^GNUSSON

Atminstone inte trakig
Tidskriften Spectator 
publicerade nyligen en 
synnerligen roande inter
vju med den revisionis- 
tiske historikern David 
Irving.s hustru Bente, vil- 
ken har aterberattas av 
Per-Olof Bolander.

A lla har vi val nigon gJng 
funrierat over hur del 

J. .^skulle vara alt leva lill- 
sammans med den beryktade re- 
visionisiiske historikern David 
Irving. Svarel hiltar man i The 
Spectator vars utsande samlalat

med den blonda 32-5riga dans- 
kan Bente som lever med den 
26 Sr aldre Irving.

Nar reportem hamtar Bente i 
parels magnifika vSning dar en 
bysl av Goebbels vaklar dorren 
fSr han bora Irving sjalv anmar- 
ka pS den tvSSriga dolterns 
kringspridda leksaker och ajl 
ingen Stryker.

PS lu man hand med reporlern 
berallar Bente mer om Irvings 
pedanliska krav pS kaffe i upp-- 
hettad kopp ocii ol i frosliga 
glas. Ibland ar han sS mis,snojd 
med hennes dammsugning alt 
han sjalv demonstrerar hur det 
skall goras trots alt han anser

allt sSdant vara kvinnogora. Och 
han ar mycket noga med att fri- 
marken klistras rakt pS kuverten.

Irving insisterar vidare pS tre- 
ralters middagar vilkel Bente 
hanlerar genom all kopa Eardig- 
lagal. PS kv.allen fSr hon motvil- 
ligt hSIla honom sallskap n.lr 
han ser pS "fSniga amerikan.ska 
filmer", annars surar han.

Bente erkanner alt hon atlra- 
heras av Irvings kraflfulla ocii 
farliga karisma men lycks sam- 
lidigt inte ta honom pS allll'or 
blodigi allvar. Hon hSIler inte 
alls med om bans leori all Hitler 
skulle varit omedvelep om Fiir- 
inleisen men 'de har. ,som hon

sager, enals om all vara oense 
pS den punklen.

Hennes rSd till moIslSndarna 
ar alt uppmarksamma honom 
mindre, efiersom motstSnd och 
krilik bara uppmunirar honom 
all I'ortsatla. Hans rail all pubii- 
cera sina Ssikter lorsvarar hon 
daremol helhjarlat.

Bente lillsiSr all livel med 
David Irving kan vara pu- 
frcslandc men all hon fiirsii- 
kcr la allt med en nypa .sail 
(K-h sc del huniorisliska.
"At least David is nut bor
ing."

PER-OLOF BOLANDER


