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SYNOPSIS 

Till Aisling från pappa, handlar om syskonen Michael och Sharon Donnally och deras vänner 

som alla bor i en förort till Dublin, Irland. Det många inte vet är att Michael bär på en 

hemlighet. Han är gammal nog att komma ihåg att han och Sharon inte har samma biologiske 

far och under årens lopp växer därför nyfikenheten och behovet av att få veta vem han 

egentligen är. Mitt i sökandet finner han sig sedan fast mellan två världar med familj och 

vänner på den ena sidan och IRA på den andra. IRA uppdagar hans verkliga intensioner och 

gillrar en fälla. Planen går dock i baklås när det visar sig att Michael får hjälp från oväntat 

håll. Sanningen avslöjas för båda sidor och ingenting blir någonsin som det varit förut. 
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INLEDNING 

Jag minns inte vem det var, men någon sade till mig en gång att IRA var en av de mest 

välbevarade hemligheterna i världen. Dess medlemmar finns omkring oss, kan vara vem som 

helst, i vilken ålder som helst, utan något som helst uppenbart synligt tecken som avslöjar 

dem. Det finns en mystik hos dem som bottnar, inte bara i frihetskampen och önskan för 

rättvisa, utan också mentaliteten och förhållningssättet till allt runt omkring. Personligen har 

jag alltid fascinerats av Irland, och alltid uppfattat det som en just mystisk och hemlighetsfull 

plats. En plats som tycks andas historia varje gång en vindpust drar förbi. Man kan alltid finna 

någon som har en historia att berätta. Vad som dock är viktigt, är att sätta den i rätt perspektiv 

och i rätt tid. Jag minns en generell åsikt om Irland som en ”krutdurk”, men inget mer 

utförligt aktivt nyhetsrapporterande därifrån. Dock har jag i mitt projekt valt att antända denna 

krutdurk med historia, hemligheter, svek och brustna drömmar. Frågan jag ställer mig är: 

Stämmer Oscar Wilde 1citatet om att det inte har så stor betydelse om man får vad man önskar 

i livet eller ej, det blir ändå fel? 

 Jag kommer att försöka visa på olika metoder att belysa hemligheter. Hur man skulle 

kunna använda dem, hur jag själv använt mig av dem, samt hur annan litteratur såsom böcker 

och filmer har valt att använda dem. Och jag kommer även att belysa mina val av såväl genre 

som språk och så vidare, för att sedan reflektera över helheten. 

 Jag har delat in uppsatsen i tre delar: Inledning, Analys och Sammanfattning. 

Inledningsvis kommer jag att lista områden rörande research och fakta, sedan kommer jag att 

återkomma till dessa i en mer djupgående analys i del två där jag för övrigt förklarar mina val, 

presenterar den litteratur som inspirerat mig samt den kritik jag fått. Avslutningsvis kommer 

jag att sammanfatta och reflektera över mina resultat i mån av att ha lyckats, eller inte, att 

framställa den text jag från början önskade. 

 

Musik 

Av all musik jag lyssnat på under skrivprocessen, är U2s ”Bloody Sunday”2 en av de låtar 

som haft starkast inflytande över texten. Inte bara på grund av att bandets medlemmar är 

                                                            
1 ”There are only two tragedies in life – one is not getting what one wants, and the other is getting it.” 
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/o/oscar_wilde.html 
2 En del källor, likt: http://sv.wikipedia.org/wiki/Sunday,_Bloody_Sunday, menar att bandmedlemmarna själva 
insåg att innehållet i låten var laddat, men inte menade inte att favorisera IRA, och att detta skulle vara orsaken 
till: ”This is not a rebell song”. Dock finns ytterst varierande källor i detta ämne. 
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irländska, min egen erfarenhet, eller den historia låten berättar om; en historia jag inte 

upptäckte förrän i tonåren. Jag vill erinra mig att sinnesstämningen var mörk, och 

ansiktsuttrycken alltid allvarliga vid liveuppträdanden. Precis när åskådarna förväntade sig att 

Bono skulle inleda med sång, inflikade han istället: ”This is not a rebel song”. Låten som 

släpptes som singel 1983, bara elva år efter den massaker den berättar om ansågs fortfarande 

kunna svida allt för effektivt i den redan ansträngda relationen med britterna. 

 En annan låt som kommit att betyda mycket för mitt projekt är Genesis ”No son of 

mine”. När den kom 1991, cirkulerade många spekulationer huruvida den var sann eller inte. 

Det sades att denna misshandel, skulle vara någon sorts kort version av låtskrivaren, Phil 

Collins, biografi. Till min vetskap, gick denne varken ut och kommenterade eller dementerade 

uppgifterna. Det fick sväva i luften som en egen hemlighet och just i den aspekten, för detta 

projekt, har låten dock gjort sig väl. Allt det mörka och melankoliska, det tragiska 

människoödet, lyckades jag komma något närmare här. Inte bara genom texten, utan då också 

genom den sinnesstämning som låten förmedlar. 

 En kategori som varit avgörande främst för porträtteringen av IRA i allmänhet men 

också för karaktären Daniel ”Donegal Danny”3 McRae, är de autentiska rebell sångerna. I 

hopp om att försöka närma mig en förståelse för den drivkraft IRA-medlemmar faktiskt hade, 

och till stor del fortfarande har, beslutade jag mig för att lyssna in mig på sångerna. I 

övergripande drag skulle man kunna säga att” mod” är ett av många populära teman. De talar 

ofta om hjältar som offrade sina liv för en bättre framtid. De talar om ett fritt och enat land, 

om att gå med i IRA. Med andra ord uttryckt; patriotiskt och nationalistiskt innehåll i 

merparten av dem. 

 

Film 

Innan jag började skriva önskade jag få någon sorts bild av hur Irland och IRA porträtterades, 

framförallt i böcker och film. Då jag utförde sökningar på Internet, blev jag positivt 

överraskad av det stora antalet filmer med irländskt tema som det faktiskt fanns. Dock blev 

jag snart varse om att merparten handlade om IRA. Bloody Sunday, är ett sådant exempel. 

Michael Collins och The wind that shakes the barley likaså. Breakfast on Pluto får dock en 

något annorlunda framtoning med samma tema, men är helt klart värdig att nämna i 

sammanhanget. 

                                                            
3 Även detta en rebellsång. Phil Coulter står som ägare till rättigheterna, men författaren benämns endast 
som anonym eller okänd. http://celtic‐lyrics.com/forum/index.php?autocom=tele&code=lyrics&id=168 
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 I ett försök att fokusera på ett av min många teman, beslöt jag mig för att använda mig 

av; hemligheter. I hopp om att finna filmhistorier med detta tema eller ämne, fick jag lov att 

träda något steg utanför min egen ram, Irland och IRA, för att kunna finna några intressanta 

historier att studera. Love in Manhattan, är ett sådant exempel. Den är inte i direkt mening 

uppbyggd på en hemlighet, båda huvudpersonerna har en hemlighet, men när denna väl 

avslöjas uppdagas det även att det är samma sorts hemlighet. A love song for Bobby Long är 

däremot något närmare min egen text. Huvudpersonen, Purslane, har aldrig någon uttalad 

önskan att lära känna varken sin mor eller far. Efter moderns död beger hon sig dock till 

södern för begravningen, och får så till sist inte bara träffa sin far för första gången, hon blir 

del av en, möjligtvis inte i vanlig mening familj, och hon får det hem hon aldrig kunnat yttra 

en önskan att hon velat ha. Med The Nephew fördes jag åter tillbaka till Irland, men på ett 

plan jag inte varit förut. Jag kände igen de karaktäristiska naturscenerna, men historien var 

mer fokuserad på samhället, relationer och hemligheter. Ett syskonpar skiljs åt efter ett gräl, 

och cirka tjugo år senare får brodern ett brev som systern skrivit på sin dödsbädd. Hon hoppas 

att han kan ta hand om hennes son som vill komma och hälsa på honom i Irland. Sonen visar 

sig vara så långt ifrån vad morbrodern tänkt sig; mulatt med dreadlocks, pösiga byxor och en 

ordentlig New York dialekt. Det visar sig sedan att han ändå haft kontakt med sitt irländska 

ursprung då han ombeds sjunga en folkvisa på en begravning. Gradvis börjar befolkningen 

acceptera honom och efterhand avslöjas relationer, hemligheter och den sanna orsaken till 

varför syskonen började gräla. 

 

Böcker 

I denna kategori inberäknas även faktaböcker så som: Michael Collins and the Troubles – the 

stuggle for Irish freedom 1912-1922 och Irish Freedom, men i övergripande syfte har jag 

beslutat mig för att använda skönlitteratur i större utsträckning. Frank McCourts inledande 

rader i Angelas Ashes, är endast en av många inledningar som manade mig till eftertanke och 

viljan att undersöka speciella situationer eller aspekter av det irländska samhället då och nu: 
 

When I look back on my childhood I wonder how I managed to survive at all. 
It was, of course, a miserable childhood: the happy childhood is hardly worth 
your while. Worse than the ordinary miserable childhood is the miserable 
Irish childhood, and worse yet is the miserable Irish Catholic childhood.4 

 

                                                            
4 Frank McCourt, Angelas Ashes. Disk 1: Spår 2, 0:18  ‐ 0:37. 
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Som läsare påbörjas med ens en tankekedja med denna inledning. Varför just den irländska 

barndomen? Vad var det som var så hemskt med den? Men allt eftersom situationerna avlöser 

varandra och jag, som läsare, kommer längre in i boken, uppdagas plötsligt sanningen och jag 

förstår den. 

 En annan författare jag finner lätt att förstå och ta till mig är Nicholas Sparks. Jag hade 

en önskan om att eftersträva dennes enkla men ytterst innehållsrika och fylliga språk, och 

valde därför att studera detta närmare. Enkelheten i sig: ”When I was seventeen, my life 

changed forever”5, bidrog sedan till mitt eget val av avskalat och något mer intimt språk för 

att komma närmare min karaktär. 

 Chris Sheerin och dennes Chasing Shadows, är en bok som kommer ytterst nära min 

egen text. Huvudpersonerna delar relativt likvärdiga erfarenheter och deras liv är starkt 

reflekterade av en frånvarande far. Likt Roddy Doyle6, skildrar Sheerin och jag en bild av 

IRA men under The Troubles, medan Doyle koncentrerar sig på Påskupproret. Dessa 

författares skildringar har dock varit av stor betydelse för projektet eftersom jag givit mig 

själv uppgiften att försöka undersöka vad det var som drev IRA män att agera som de gjorde. 

 

Tv 

Flera av mina estetiska val för denna berättelse har, och är fortfarande, till viss del 

förknippade med ödets nyck, men när jag väl hittade någon intressant aspekt eller situation 

var det bara att studera dem för att sedan skiva om dem. Det var efter att ha sett ett program 

på Tv, som en av dessa situationer porträtterades för mig, och därmed också idén till mitt 

projekt. En skandalomsusad amerikansk talkshow-värdinna7 hade tillägnat ett avsnitt åt 

hemligheter, och detta innefattade allting från otrohet till spelskulder. Disträ och febrig till 

trots fastnade mina ögon och min medkänsla på en mor och dotter. Sistnämnda var under 

uppfattningen att hon var där för att prata om sin mamma, för att få lov att göra något fint för 

henne. Det som lämnade starkast intryck på mig, var dotterns förändrade ansiktsuttryck och 

kroppshållning efter det att hemligheten väl var avslöjad. Hon hade ett äldre syskon som blivit 

bortadopterat i yngre år, men hon frågade aldrig varför barnet blivit adopterat. Istället frågade 

hon sin mor varför hon inte yttrat något om händelsen tidigare. ”Litar du inte på mig?”8, 

                                                            
5 Nicholas Sparks, A walk to remember, sid. 1. 
6 Roddy Doyle, A star called Henry, 2000. 
7 Ricki Lake repris, Tv 3, 1998. 
8 Dotterns yttrande I Ricki Lakes talkshow, med tema hemligheter, efter att hon fått reda på sin mors 
hemlighet, Tv 3, 1998. 
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frågade hon innan hon slutligen rusade av scenen. Sedan dess har jag alltid funderat på hur det 

skulle vara att få ett sådant meddelande. I en ren generell aspekt skulle man kunna säga att vi 

alla har någon hemlighet vi väljer att behålla för oss själva. Jag började fundera på detta 

faktum, vad för sorts hemligheter en människa skulle kunna ha. Hur skulle relationerna i så 

fall se ut mellan två personer som båda bär på hemligheter? Framförallt i en familj där 

hemligheten fortfarande inte har avslöjats. Hur skulle det se ut efter det att allting avslöjats? 

Skulle relationerna någonsin kunna lappas ihop igen? 

 Detta blev en bild som förstärktes ytterligare då jag såg ett nyhetsinslag från Belfast 

2001. 9 Katolska barn var på väg till skolan, och tvingades passera ett protestantiskt område 

för att komma dit. I ett långt led på båda sidor om barnen och deras föräldrar, stod vuxna 

människor och kastade sten på dessa katolska förbipasserare. Jag minns en mor som, i motsats 

till de andras nedböjda huvuden, reste sin blick. Rakryggad gick hon genom 

lynchningsmobben medan underläppen skakade och ögonen blev blanka. Jag fascinerades av 

hennes styrka och hennes stolthet. Två egenskaper som dök upp relativt frekvent under mitt 

researcharbete, och som också slutligen fick mig att associera till relationer igen. 

 

Internet 

För att kunna få en övergripande blick av Irland och IRA, har jag valt att läsa in mig på dessa 

två aspekter av min historia. Jag fann det viktigt för historiens trovärdighet att samhället och 

livet i just det irländska samhället framställdes i någon sorts helhetsbild så nära verkligheten 

som möjligt. I denna vision har jag alltså sökt olika aspekter av dessa två punkter på internet. 

Bland annat satt jag och läste utdrag ur de förhör som sammanställts i utredningen om vad 

som verkligen hände under Bloody Sunday.10 Jag har läst om olika tidpunkter i irländsk 

historia, med specifik inriktning mot Påskupproret och The Troubles. Jag har läst 

vittnesutsagor från Omagh-massakern 199811, och i övrigt gjort sökningar för vidare 

referenslitteratur, film eller musik. 

 

                                                            
9 BBC News, 2001. Och: http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfliken_i_Nordirland 
10 http://www.birw.org/bsireports/100_120report%20119.html 
11 http://www.wesleyjohnston.com/users/ireland/past/omagh/event_victims.html 
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ANALYS 

Genre 

Vid första genomläsning skulle en läsare mest troligt benämna Till Aisling från pappa, som en 

thriller. Vid en andra genomläsning skulle möjligen en känsla för melodrama bli svaret. I de 

kritikgenomgångar vi haft, har jag ofta fått kommentaren: ”deckare”12, vilket jag själv inte 

kan se eftersom de utgångspunkter och mål huvudpersonerna har i min historia är helt 

annorlunda än dem i en deckare. Det mest grundläggande målet för Michael är att finna sin 

far, men en del detaljer och sammankopplingar måste göras innan denne blir varse att det 

faktiskt är sin far, Martin, han har funnit. 

 I min research valde jag att främst fokusera på tidsmarkörer, för att sedan lättare kunna 

väja ut en del detaljer som annars inte skulle ha funnits i min egen text. Så som exempelvis 

Eric Clapton och The Fortunes och bombningarna vid Parnell Square13 och restaurangen. Den 

sistnämnda utspelade sig dock 1978, istället för -74 då min historia utspelar sig. Omagh - 

massakern14 utspelade sig 1998, ungefär vid samma tidpunkt då fredsförhandlingarna började 

röra sig framåt. De togs i och för sig upp redan 199415, men kunde mest troligt inte i egentlig 

mening anses som definitiva förrän 200516, när IRA tvingades överlämna sina vapen. Det är 

således någonstans i det tidiga skedet av fredsförhandlingarna, som jag tänkt mig att prologen 

och epilogen ska utspela sig, en viktig aktör i fredsprocessen om än något motsträvig sådan, 

nyligen avlidna IRA-befälet Brian Keenan, har tagit en skissartad form i karaktären Martin.17 

 Om en önskan för en helhetsanalys kring Till Aisling från pappa skulle ligga för 

ögonen, vilket det gör i denna uppsats, torde också aspekten av det övernaturliga komma in i 

diskussionen av genre. Det är fortfarande med stor osäkerhet jag ser på partierna med Sean 

och Michael i världen mellan liv och död. Jag vill tro att det bringar någon sorts rättvisa till 

dessa annars så olycksaliga personer, men funderade på om det endast var ett sätt att föra 

handlingen vidare. Jag upptäckte dock senare att det kunde bemötas som en teknik att förklara 

saker och ting, kopplingar och dylikt. Kritiken rörande dessa partier, tog dock inte upp någon 

av dessa funderingar, utan talar istället om en ny dimension: ”Beskrivningen av världen 

mellan liv och död fungerar väl, tycker jag, den ger texten ytterligare en dimension.”18 

                                                            
12 Textkritik, Irene Wirdelöv med flera, First Class. 8 November‐2008 kl. 16.17. 
13 Bombningar, http://www.wesleyjohnston.com/users/ireland/past/troubles/major_killings.html 
14 Bombningar, http://www.wesleyjohnston.com/users/ireland/past/troubles/major_killings.html 
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/Konflikten_i_Nordirland 
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/Konflikten_i_Nordirland 
17 Dödsruna Brian Keenan, Sydsvenska Dagbladet, 25 maj 2008. 
18 Textkritik, Sanna Johannesson, First Class. 11 November 2008 kl. 14.50. 
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Ämne 

Jag finner det svårt att klargöra varför jag valde Irland som plats för min historia. Mest troligt 

var det mer en fråga om ödets nyck, än någonting annat. Jag har alltid uppfattat Irland som ett 

något mystiskt och fascinerande land. Min fars reseberättelser om platsen hade alltid lyckats 

få mig intresserad, med en önskan att veta mer. Hösten 2001 packade jag därför mina väskor 

och åkte över. Jag stannade i Irland i tre månader och fick på så sätt omedvetet in relativt 

mycket stoff som jag valt att applicera på min text. 

 Jag blev oerhört inspirerad av Michael Collins19 och frihetskampen. En av frågorna jag 

ställde mig själv var hur det måste ha känts att strida sida vid sida, för att sedan bli fiender 

efter det att avtalet skrivits under av Collins, 1921.20 Det var dock inte förrän jag inledde 

omskrivningen av sista utkastet som jag upptäckte att IRA-biten, i min historia, faktiskt skulle 

kunna ses som en form av en inre revolution för karaktären Michael, men även delvis Sean. 

Det blir deras reaktion, som skiljer dem åt. 

 När jag inledde mitt skrivande med det ursprungliga filmmanuset21, var jag främst 

intresserad av relationerna och önskade fokusera på dessa. Jag frågade mig vad som kunde 

hända med en människa som fått sin värld vänd ut och in. Vad hände om den enda länken, 

mellan hur saker och ting varit och den nya förändrade syn som blivit kvar, var någon 

närstående? Hur skulle det kunna vara att leva med vetskapen om att ens hemlighet kan 

komma ut när som helst, varje dag? Jag började fundera på varför man bestämmer sig för att 

hålla någonting hemligt. I takt med att jag lade till fler tidsmarkörer, trycktes dock detta 

perspektiv längre bakåt, eftersom jag kände att markörernas främsta avsikt var att tillföra en 

så trovärdig historia som möjligt: ”Antingen var fokusen för stark på personerna i fråga så att 

jag glömde tidsmarkörer, eller också blev tidsmarkörer väldigt tydliga och resterande text 

väldigt svepande.”22 

Tema 

Jag finner det svårt att definiera någon sorts samtid i min text, än mindre dess roll, då jag valt 

att fokusera mer på existentiella frågor om tillhörighet, identitet och relationer. Naturligtvis 
                                                            
19Ledde Irish Republican Brotherhood (IRA), aktiv i Påskupproret. 
http://ww2.cruzio.com/~sbarret/mcollins.htm 
20 Sex counties i norr förblev Brittiska, resterande blev Irish Free State. 
http://ww2.cruzio.com/~sbarret/mcollins.htm 
21 Filmmanusversion med namn ”Irish Ties”. Jag skickade mitt manus till Irish Film Board för att ansöka om 
bidrag för att kunna utveckla manuset och göra det filmfärdigt. Dock lyckades jag enbart få två av de tre röster 
som krävdes. 
22 Inlämningsuppgift, Min skrivdagbok, ”Att skriva historiska romaner”, sommarkurs 2008. 
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går det inte att undgå tidsmarkörer i en historiskt relaterad roman, men det beror lite på hur 

många markörer man väljer och vilken sorts miljö man väjer att måla upp. Hemligheter är ett 

mycket universellt verktyg av åsamka och mottagande som jag tror att många läsare skulle 

kunna relatera till än idag, oavsett vad det handlar om. Sårade känslor och sargade relationer 

är sådant som händer hela tiden, men däremot tror jag att djupdykningen i generella beteende 

mönster kan vara något som förstärker det universella. Det är så lätt att ”missa” människor 

runt omkring oss. Hur ofta lägger vi märke till detaljer egentligen? 

 Svaret på min fråga, fick jag genom en av de kvinnliga poliserna, Faith, i Tv-serien; 

Third Watch.23 Faith försökte förklara för sin man hur det var och vad det innebar att vara 

polis. De passerade en gata med en liten affär, en person gick in i affären medan två andra 

personer stod och pratade lite längre bort. Hon frågade sin man vad han såg, och han, likt oss 

andra berättade endast vad han såg. Det som syntes med andra ord. Hon förklarar då för sin 

man att de just passerade ett känt tillhåll för knarklangare. Mannen som stod lutad mot 

staketet sålde knark till mannen som stod framför honom och så vidare. Jag började fundera 

på hennes perspektiv eftersom hennes historia blev en helt annan. Detta sätt att berätta 

inspirerade mig och jag har gjort ett försök att anamma det på bästa vis, samtidigt som jag har 

tyckt att det varit viktigt att integrera denna berättarform med närstående relationer och 

hemligheter. 

 

Struktur 

Mitt val att låta läsaren komma rakt in i berättelsen tedde sig ännu bättre efter det att jag 

bestämt mig för att skriva om texten till en självbiografi. Länge, arbetade jag med inledningar 

och fann, som nämnts innan, inspiration hos författaren Nicholas Sparks: ”Where does a story 

truely begin? In life, there are seldom clear-cut beginnings, those moments when we can; and 

looking back, say that everything started…”24 Jag önskade en stark, gripande och 

känslomässig inledning som redan från början satte tonen för resterande text. Jag önskade 

skapa en inledning som bokstavligen ledde läsaren in i historien, genom karaktären. 

 Möjligtvis skulle man kunna ifrågasätta vad mina ”flashbacks” och ”flashforwards” 

tillför historien som helhet, men jag tror dock att jag lyckats något bättre med det 

förstnämnda. Det är alltid lättare att återge vad som hänt, även om detta innebär en 

introduktion av en helt ny karaktär, än att visa att någonting händer men att det inte får 

                                                            
23 Amerikansk Tv‐serie, 1999‐2005, sändes på kanal 5. http://www.imdb.com/title/tt0197182/episodes 
24 Nicholas Sparks, A bend in the road, Disk 1: Spår 1, 0:20 – 0:30. 
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konsekvenser förrän i framtiden. Dock öppnar ”flashfowards” för utrymme till plantering av 

detaljer. Någonting händer i framtiden, men det tog sin början i nutid. Även minnena har fått 

en liknande effekt. Jag använder, relativt frekvent, ett minne som jag har valt att kalla 

Sandlådeminnet.25 Användandet av detta minne är meningen att öppna för dialoger och tankar 

kring perspektiv. Vad som kan ses som oskyldigt för någon, kan få mycket allvarliga 

konsekvenser för någon annan, beroende på hur stor deras bakgrundskunskap är om samma 

ämne och situation. Det blir i den mån en direkt fokusering till olika perspektiv och kan på så 

vis, till viss del, knytas tillbaka till den bild karaktären Faith försökte förmedla. 

 För att kunna få en mer passande tidslinje med de tidsmarkörer jag har valt att 

applicera, fann jag inget annat val än att ändra åldrarna på mina karaktärer. Även själva 

flyttandet, och till vilka platser, tedde sig lite av ett pussel för att allting skulle kunna bli bra 

och knytas ihop på ett bra sätt. Flashfowards och flashbacks fungerade utmärkt i 

biografiformen eftersom de accepterade författarens frihet både språkmässigt och rent 

berättartekniskt. Jag har, likt Sanna nämnde i sin textrespons, försökt sträva efter att berätta en 

historia rakt upp och ner. Likt regissören Lasse Hallström, önskade jag berätta en historia på 

ett så enkelt sätt som möjligt utan något annat störande objekt utifrån. 

 Det finns dock en del fällor att observera i den mån man skriver om något 

väldokumenterat likt Irland och IRA. Det är ytterst lätt att falla in i redan givna mönster. Att 

det regnar på Irland, husen är dåligt isolerade, soldater är det enda man ser i Belfast och så 

vidare. Jag har själv använt samma mönster, men jag har gjort mitt bästa för att försöka 

utveckla dem eller använda dem på ett annat sätt. Mer för att skapa stämning än någonting 

annat: 
Kylan bet i kinderna så jag drog jackan närmare kroppen. Dimman låg tät 
bland de gamla, smala gatorna och ibland när jag gick där tyckte jag mig 
nästan se någon sorts revolt i de klotformiga stenarna under mina fötter. Varje 
husknut hade något att berätta, varje fönster ett cirka trehundraårigt 
ansiktsavtryck. De var bara mer synliga i natten. Det var som att gå rakt in i 
en annan tid och en annan plats. En plats som var så långt ifrån de 
turistbroschyrer jag sett. Tempel Bar var fortfarande en mötesplats, men nu, 
för mörkrets lägre varelser.26 

 

En författare som dock lyckats bra med alla dessa schablonbilder, är Frank McCourt. Han 

använder ett sådant enkelt och avskalat språk, men ändå med någon sorts underton av sarkasm 

och ironi att det nästan blir till en ögonblinkning i utvalda partier. Många skulle möjligen 

finna det som någon sorts vältrande i olycka, men personligen skulle jag inte kunna hålla med 

om detta. Det är helt och hållet berättarrösten och tonen som säger annorlunda, även om 
                                                            
25 Opublicerat, Till Aisling från pappa (olika sidor). 
26 Opublicerat, Till Aisling från pappa, sid. 21. 
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McCourt hävdar någon sorts sanning i detta vältrande. Att hålla i åtanke för diskussionen, bör 

vara det faktum att biografins ramar restrikterar berättaren till vad denne kan ha vetat eller 

gjort i specifika situationer. Fiktionen är fri på det sättet att vad som helst kan hända, medan 

det i biografins värld gäller att förklara sitt ”så här var det”. Det var den tanken jag önskade 

förmedla, och den blev också starkare när den kom från en specifik person. Texten blev 

personligare och jag ville också tro att jag på så sätt kommit närmare verkligheten, eftersom 

texten och personen blev lättare att relatera till. 

 

Stil 

Efter en lång tids skrivkramp vaknade jag en morgon med två meningar i huvudet: ”I had 

never been much for details. When you’ve been on the run all your life, everything else seems 

to fade.” Jag kan inte referera till var jag skulle ha kunnat få dessa meningar ifrån, men jag 

uppmärksammade så fort jag skrivit ner dem, att de hade något melankoliskt och tragiskt över 

sig. Meningarna kändes personliga på något vis och med ens kom tanken att det möjligtvis 

kunde vara Michaels röst. Hans närvaro utgör merparten av hela historien, vilket övertygade 

mig om att låta honom berätta sin egen historia. Texten fick en mer intimare och personligare 

framställning vilket gjorde den lättare att relatera till: 
 

Jag hade, med tiden, lärt mig att bli mer vaksam. I min egen omgivning var 
jag den sortens person som kunde se om något var vidrört när det inte borde. 
En bok som låg på fel plats, ett papper som låg snett. Sådana saker. Att se 
detaljer var alltså någonting jag lärde mig. Eller rättare sagt, något mitt andra 
jag lärde sig. På egen hand, hade jag aldrig upptäckt bilar som följde efter 
mig, eller beteendemönster som förändrades. Jag var aldrig mycket för 
detaljer. Men efter ett tag blev detta seende, detta nya sätt att existera, ett sätt 
att överleva. Jag funderade ofta på vad det var Sean hade sagt till mig. Spelade 
jag min roll bra, skulle allting gå bra. Men han berättade aldrig vad som skulle 
kunna hända om mina motståndare spelade sin roll bättre.27 

 

Dock blev jag snart varse om att jag stängt in mig själv i en låda jag inte riktigt kunde komma 

ur. Eftersom perspektivet i merparten tillhörde Michal, kunde jag inte längre återge familjen 

Cavans livssituation eller hela historien om hur Martin fått reda på vem Michael är och så 

vidare. Oavsett vad texten behandlar, är berättandet restrikterat till enbart en berättare. Jag har 

försökt skilja karaktärerna åt genom olika talspråkliga skillnader, men med tanke på den kritik 

jag fick efter sista workshopen har jag inte lyckats med det jag föresatt mig: ”Vad du behöver 

                                                            
27 Opublicerat, Till Aisling från pappa, sid. 23. 
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jobba på, är att fördjupa och att särskilja karaktärerna åt. Kan ibland vara svårt att hänga 

med.”28 

 En av många svårigheter med projektet var att från, svepande men dock detaljerade 

filmscener, skapa en biografiliknande historia med mycket långsammare tempo. Tanken var 

att, vilket antyds i epilogen, att Michael och hans familj kom under vittnesskydd. Michael och 

Sarah hamnade i Brooklyn, New York med nytt namn och ett nytt liv. Deras dotter, Aisling, 

föddes in i detta nya liv och vet därför ingenting om det förflutna. Med denna utgångspunkt 

sätter sig Michael så ner, och börjar skriva ner det han vet. Eller rättare sagt, de händelser som 

ledde fram till där de är nu. Därav det något hackiga språket, det är meningen att texten ska 

vara skriven av en ovan skribent eftersom han skriver enbart för att berätta sin historia. Min 

förutsättning var också att berätta en historia om vanliga människor, om deras vänner och 

deras liv. I takt med att tidsmarkörerna började föras in i texten, upptäckte jag också att detta 

enkla perspektiv, mänskliga relationer, fick ta ett steg tillbaka för att lämna plats åt en oftast 

bildlig trovärdighet. Historien gick därmed från ett relativt starkt personligt perspektiv, 

framförallt med fokus på Martin: 
    Aww, vart ska du ta vägen? sa han och drog tillbaka henne till köket igen 
där barnet satt och gallskrek i sin stol. Han placerade henne strategiskt rakt 
framför barnet och lät henne ligga där med blicken på pojken. Det gjorde 
henne lugn. Hon lät honom klä av sig, hon såg inte längre att han gjorde det. 
När hon var sådär så skrek hon inte längre på grund av smärtan, grimaserade 
bara lite och vände bort huvudet. Med tårarna tyst rullande nerför kinderna 
tittade hon på sin pojke medan mannen gjorde nytta av sin ägodel.29 

 

till ett någorlunda distanserat utanförskap: 
 

Väl ute i trädgården fann han honom bland rabatterna. Han sorterade ogräs 
och var alldeles för långt borta för att ha hört Jack komma. Att sortera ogräs 
var en syssla han var väl bekant med. Som ung tonåring hade Stephen ofta 
låtit honom jobba där en hel dag för att arbeta bort sina frustationer. Ibland 
hade det fungerat, andra gånger mindre bra. Men han hade varit nöjd så länge 
han lämnats i sin egen värld, med sin egen världsordning. Tills den dagen 
hans förflutna hann ikapp honom.30 

 

till att återgå till det personliga igen: 
 

Mycket av min tid gick åt till att försöka hålla isär mina två världar och mina 
två jag. Men vikten av att inte befinna mig på platser med fri skottsikt hade 
börjat göra sig påmind sedan den dagen jag upptäckt bilen. Jag hade, till min 
vetskap, inte blivit förföljd förut men Seans försök att minska allvaret bakom 
hade inte lyckats.31 

 

                                                            
28 Textkritik, Claes Westerlund, First Class. 14 November 2008 kl. 17.32. 
29 Opublicerat, Irländska band, sid. 18‐19. 
30 Opublicerat, Med Irland i mitt hjärta version 2, sid. 6. 
31 Opublicerat, Till Aisling från pappa, sid. 23. 
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 I dessa led framåt, följde också förändringar i karaktärernas åldrar och hur gamla de 

faktiskt var när de flyttade till Dublin. Versionen som den är nu, har i en mer markant skala 

tryckt undan alla andra karaktärer och gjort Michael till berättare. Svårigheten med denna 

aspekt är att Michael av förklarliga skäl, inte kan veta allt, och i den mån har jag tvingats ta 

bort även nyskrivna scener för att anpassa till dennes nivå av vetskap. 

 

Språk 

Det är svårt att i direkt mening avgöra min egen närvaro i texten. Mest troligt har jag nog varit 

inne och styrt Sharons repliker mest, eftersom jag håller med henne och resonerar så tillika att 

hennes reaktion till skillnad från sanningen mest troligt skulle ha kunnat vara min egen, om 

jag någon gång skulle försättas i en liknande situation. Min strävan har dock varit att försöka 

förstå den andra sidan av historien också, vilket inte alltid har varit lätt. 

 Det var inte första gången jag valt att skriva med en mörk ton. Skillnaden var att tonen 

denna gång blev mörkare, tragisk och mer deprimerande än jag var van vid. Det i sig, skulle 

ha kunnat vara en bidragande orsak till min skrivkramp, eftersom jag under skrivandets gång 

upptäckte att jag var tvungen att befinna mig i ett visst sinnestillstånd för att kunna skriva 

mina bästa partier, för att kunna skriva överhuvudtaget. Ibland kunde blockeringen avhjälpas 

endast genom att lyssna lite på musik, se en film, eller titta igenom något fotoalbum men det 

fanns dagar då lösningen inte visade sig så enkelt. Jag tvingades ta mig till en ”speciell plats” 

och det var inte alltid jag var helt inställd och villig att göra detta, vilket resulterade i att 

skrivandet blev svårare. Hur träder man bäst in i en person vars sinne är deprimerat, vilset, 

ångestfullt och destruktivt, när man själv mår relativt bra? 

 Som jag nämnt innan, blev den mest markanta förändringen den av perspektiv och 

språk. Dels satte jag Michael som berättare i sin egen biografi, med det ovana hackiga språk 

som var en del av dennes röst, dels valde jag att sätta in både engelska och iriska fraser.32 

Texten har fått en intimare, en personligare och en mer platsbestämd orientering som jag 

ansåg var behövlig för att kunna framställa någon sorts trovärdighet. De språkliga skillnader 

jag applicerat, både hos texten och hos individerna var för sig, är ett försök att skilja dem från 

varandra. Inte som enskilda händelser, utan som delar i ett längre händelseförlopp som formar 

Michaels historia. 

 Jag är fullt medveten om att jag inte är konsekvent mellan orden ”nåt” och ”något”, 

vilket bottnar i min egen osäkerhet mot hur pass långt jag kunde använda den talspråkliga 

                                                            
32  Översättningarna till Iriska; Niamh Reynolds. 
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tekniken. Jag valde medvetet en mer talspråkligare ton, språk och ordval för att göra länken 

mer direkt mellan far och dotter. Det blir inte bara lättare att komma närmare karaktären i en 

självbiografisk och talspråklig utgångspunkt, det blir också lättare att kunna filosofera lite 

runt omkring saker med ett mer informellt och fritt språk. I och för sig skulle man kunna 

argumentera för att det då också blir lättare att sväva ut för långt från själva poängen, men jag 

tror att det beror mycket på vad det är man skriver om. 

 Just i denna text tyckte jag att det var viktigt med en manlig huvudperson, istället för 

en kvinnlig. Jag funderade i ursprungsstadiet på att låta Sharon berätta historien, men kom 

relativt snart fram till att detta inte skulle hålla ihop vidare bra och att det inte skulle bli lika 

intressant som när fokus vändes mot Michael. Tiden då historien utspelar sig är fortfarande 

något mansdominerad och i den mån får kvinnorna stå tillbaka i fråga om framgång, arbete 

och liknande. Jaget får därför en viktig roll i den mån att det blir en mer existentiell fokus. 

Michael börjar leta efter sin far eftersom han önskar få reda på vem han är, var han kommer 

ifrån och var han hör hemma. Det blir en fråga om jagets roll både i den egna sfären och den 

andra världen. 

 I en ren generell mening, med utgångspunkt i en helhetssyn, kan jag inte säga att jag är 

nöjd med texten. Personligen kan jag se att vissa formuleringar eller partier har förbättrats. 

Exempelvis scenen mellan Sean och Michael på restaurangen. Den visar hur komplex deras 

situation egentligen är:  
 

    Gå! Gå, annars tvingar du mig att använda den här…, sa han och drog fram 
sitt vapen. Jag stelnade till och insåg att han verkligen menade allvar. Hans 
ögon blev glansiga, men till skillnad från mig, var han en äkta soldat. Han grät 
inte, men han ville. Han ville, men kunde inte. 
    Snälla Michael, gå! Ta med dig din flickvän och sätt er på ett plan som tar 
er långt härifrån.33 

 

Det visar den förändring Brendan faktiskt gått igenom: 
 

    I femton år? Skulle du sitta i fängelse i femton år? Var inte dum! sa han och 
skakade på huvudet. Han lät nästan arg då. Se det… Se det som ett gyllene 
tillfälle att få börja om, sa han, och liksom log för sig själv. För mig, är det 
redan för sent. Ta emot deras förslag. Ge dem all den information du vill ge, 
så ska jag hjälpa dig att fly sen. 
    Vart då? Jag vet inte var jag ska ta vägen! 
    Ta det lugnt. Jag fixar allt.34 

 

Scenen där Michael och Sharon konfronterar varandra, samt scenen där Michael och Jack 

introduceras för första gången, sätter en markant ton och prägel på resterande text: 

                                                            
33 Opublicerat, Till Aisling från pappa, sid. 41. 
34 Opublicerat, Till Aisling från pappa, sid. 68‐69. 
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    Vad det någon du kände tror du? 
Han kom fram till mig på gräsmattan. Det fanns ingenting annat att göra än att 
möta honom. Möta hans blick. Men jag var rädd för vad jag skulle komma att 
se där. Det var inte länge jag tittade honom i ögonen. Jag fäste blicken på 
något snett bakom, eller på det lilla ärret ovanför ögonbrynet. 
    Nej, det tror jag inte. Förra uppdraget gick som planerat. Vad skulle de 
tjäna på att ha ihjäl en hund?35 

 
Jag kan se kritiken som lyder att historien fortfarande till stor del finns i mitt huvud och inte 

på papper, men däremot fann jag det lättare att använda språket för att plantera detaljer och 

sedan avslöja de hemligheter varje karaktär hade, som exempelvis här, mellan Michael och 

Daniel:  
 

Det var inte alltid jag upptäckte att han observerade mig. Första gången jag 
såg det, slog jag bort det från tankarna. Det fanns egentligen ingen anledning 
att misstänka honom för någonting. Så jag fortsatte med det jag gjorde, och 
han återgick till sin cigarett. Men just denna gång, började han, mycket 
lågmält, nynna en melodi som jag tycktes mig känna igen.  
    Oh I am a merry ploughboy ... Hmmhumhu hum hu hum, 'Till a sudden 
thought came to my mind that I should roam away... 
Ingen av de andra plockade upp det.36 

 

Textkritik och kritisk analys 

En av de första kommentarerna jag fick höra angående min text, var att jag medvetet försatte 

mig själv i en komplex situation när jag valde att skriva om en plats, om någonting som var så 

långt ifrån mig, under en helt annan tid och utan några förstahandsupplevelser. Under 

skrivandets gång har jag ofta återkommit till denna fundering. Hur pass mycket eller lite 

distans bör man ha till sin text? Grundidén till min historia fick jag redan som artonåring, men 

det tog mig cirka två år innan jag lyckats få ner allting på papper för första gången. Jag ville 

gå och fundera och filosofera lite i min ensamhet. Plötsligt en dag visade sig slutet för mig. 

Sedan kom mitten, och allra sist skrev jag början. Det var ett ytterst annorlunda sätt att skriva 

på, men jag kan samtidigt inse att jag inte är samma person nu som jag var då jag började 

skriva filmmanuset och mest troligt är det därför jag inte längre känner någon entusiasm för 

projektet längre. Jag ser den fortfarande som en bra historia och i viss mån står den mig 

relativt nära eftersom jag levt med den så längre. Jag vet precis vem Sharon är och hur hon 

reagerar, men möjligen är det så att jag inte till fullo vet hur Michael reagerar eller ens vem 

han är. Möjligtvis har jag allt för starkt valt att fokusera på ena sidan och glömt den andra 

historien, vilket det verkar finnas en del indikationer på: ”Jag har svårt att hålla isär alla namn 

                                                            
35 Opublicerat, Till Aisling från pappa, sid. 8. 
36 Opublicerat, Till Aisling från pappa, sid. 11‐ 12. Rebellsången, ”The Merry Ploughboy”, okänd författare. 
http://celtic‐lyrics.com/forum/index.php?autocom=tclc&code=lyrics&id=490 
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och personer - skulle historien funka utan om man plockar bort några av dem? Alternativt 

behöver huvudkaraktärerna bli tydligare.”37 

 Jag fann mig själv något perplex inför de kommentarer jag fick in efter sista 

workshopen, då endast en person kommenterade att det inte finns någon svårighet att hålla 

isär karaktärer, i jämförelse med ovanstående citat och liknande. Jag funderade mycket på 

detta som nästan tedde sig som något fenomen. Eller var det helt sonika så att vi tänkte 

likvärdigt? Grundhistorien har sedan länge varit färdig för mig, och det är den jag försökt 

värna om under hela skrivprocessen eftersom jag känt att den biten varit färdig. Den betyder, 

som nämnts innan, fortfarande mycket för mig, men just för det faktum att mitt liv förändrats 

så drastiskt från den dagen jag fick idén, så har jag fått en uppsjö av nya perspektiv och 

infallsvinklar vilket i sin tur bidrar till att historien kanske inte alltid kan uppfattas som ”hel”. 

Med ordet ”hel” syftar jag på just det tvåsidiga perspektivet. 

 Det nya arbetssättet i Växjö överrumplade mig något. Jag var van vid att skriva allt på 

en gång och sedan skriva om, inte skriva lite för att sedan skriva om, då hade jag haft tolv helt 

fristående delar från varandra. Men jag försökte anpassa mig, och fick snart lära mig vad som 

var kommersiellt gångbart, och i de flest fall också totalt förkastligt: ”På C-nivån måste en 

blivande författare veta hur man undviker det stereotypa - eller hur man odlar det, om man 

vill skriva en kommersiell litteratur.”38 Eller i något grövre form: ”Det är så statiskt berättat, 

som vore det en följetong i Allers, det finns inget under ytan och det gör mig mest bara trött 

att läsa det här.”39 Samtidigt som jag fann kommentaren oviktig i sammanhanget, så länge 

man skriver och känner sig inspirerad av en historia man vill berätta, berörde det mig mer än 

jag trodde möjligt. Allt jag skrev efter det, kastade jag snart igen. Min rädsla för att texten inte 

skulle klara nivån tog övertag över skrivandet. Jag började ifrågasätta mig själv om jag 

misstagit mig. Var min historia bara en i dussinet som sedan skulle drunkna bland alla andra 

historier? Hur kan man egentligen veta det, om man aldrig fått chansen att prova? En annan 

deltagare på kursen, Morgan Svensson, kommenterade vid första inlämningen att jag skulle 

försöka sätta in texten i något sorts perspektiv, med tidsrum och huvudkonflikt. Jag hade då 

relativt mycket stoff, men lyckades ta fram någon sorts linje eller mönster att applicera texten 

i. Redan i andra inlämningen hade texten tagit en något klarare och striktare form, men inte 

tillräckligt klar och strikt, att döma av kritiken som följde. Skrivkrampen bestod, starkare än 

förut, och ingenting tycktes kunna lösa upp den blockering som satt sig i sinnet. Jag kunde 

                                                            
37 Textkritik, Irene Wirdelöv, First Class. 8 November 2008 kl. 16.17. 
38 Textkritik, Vasilis Papageorgiou, First Class. 18 April 2008 kl. 10.22. 
39 Textkritik, Lina Arvidsson, First Class. 16 April 2008 kl. 10.47. 
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skriva ett par inledningar per dag, men alla åkte de i papperskorgen ändå. Kritiken mot min 

text var oftast genomgående hård och negativ, därför blev jag också varse om vad jag skrev 

hela tiden. Jag funderade på om jag ändå inte var min egen värsta kritiker i slutändan, men all 

kritik som tillsynes verkade hopa sig över min text bidrog till att jag började känna någon 

sorts alienation jämtemot min egen text. Jag beslutade mig för att gå kursen ”Att skriva 

historiska romaner” för att på så sätt bekanta mig med texten igen, och lägga till någon sorts 

linje att följa, en tid och en tanke att porträttera för att kunna komma närmre den ”helhet” jag 

nämnde förut. 

 Julia Björnberg, en annan kursdeltagare, kommenterade en ojämn berättarrytm och att 

det faktum att det mer nära och personliga berättandet skiljde sig från prolog och resterande 

text40, och i denna aspekt kan jag hålla med om att hoppet naturligtvis inte ska vara för 

markant. Det är lätt att i skrivandets stund, förlora dialogen med läsaren i den mån att 

författaren alltid har mer information än läsaren och det var en av många svårigheter jag mötte 

i mitt skrivande. Jag visste vem alla var och hur alla kunde kopplas till varandra, men i 

romanformen tvingades texten bli längre och det kändes ungefär som att famla i mörker 

eftersom jag inte riktigt visste var jag skulle börja. Hur berättar man en sådan historia på bästa 

sätt? I viss mån tror jag nog att det skulle kunna finnas någon sorts sanning i påståendena att: 

”Kanske känner du dessa personer som du berättar om i handlingen så väl, att du omedvetet 

glömmer att förtydliga dem för läsaren.”41 Jag fick även höra likvärdig kritik för novellformen 

några år tillbaka. Vederbörande ville ”se” vad jag såg. Något jag däremot har funnit ytterst 

förvirrande är när jag fått en kommentar, exempelvis ”förtydliga mer”, för att nästa gång 

sedan få en kommentar som säger raka motsatsen: ”Dock finns det meningar du kan ta bort. 

Skriv hellre lite för lite, än för mycket. Skriv inte läsaren på näsan, vi fattar mer än du tror.”42 

Jag undrar då hur det är meningen att man ska förhålla sig till sådana motsatser? 

Grundhistorien är jag verkligen nöjd med och önskar inte ändra något ur den form den har nu. 

Resterande runt omkring är jag inte så säker på. Mest troligt skulle jag kunna hitta saker att 

förändra, men texten verkar i mer uppenbart behov av en omformulering snarare än en 

tillskrivning. Jag hade önskat att tillföra fler autentiska miljöbeskrivningar, men det fanns det 

varken tid eller möjlighet till. Jag önskade förstärka de miljöer jag redan hade, men av 

                                                            
40 Textkritik, Julia Björnberg, First Class. 5 November 2008 kl. 15.09. 
41 Textkritik, Bodil Herdenfeldt, First Class. 15 November 2008 kl. 13.21. 
42 Textkritik, Lina Arvidsson, First Class. 7 November 2008 kl. 14.49. 
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kritiken att döma, var dessa en av de saker jag lyckats bäst med: ”Bäst är du i 

miljöbeskrivningarna.”43 

 Den moraliska appliceringen är den bit av texten jag faktiskt tycker att jag lyckats 

med. Psykologin och filosofin haltar något, men dessa bitar skulle jag lätt kunna fördjupa för 

att göra karaktärerna mer mångfacetterade, eller dimensionella i alla fall. I viss mån skulle 

man kunna se både stämningen och spänningen som finns mellan de olika karaktärerna som 

något sorts psykologiskt spel och även detta skulle jag kunna utveckla, men jag vet inte hur. 

Det känns som om jag kört fast igen och möjligen är det priset att betala för en text som inte 

vill låta sig skrivas. Jag hade inte någon direkt filosofi när jag inledde mitt skrivande, bara att 

skriva ner historien, men nu i efterhand skulle jag tro att min önskan var att förmå folk att 

försöka se den andra sidan av historien också, vilket i sin tur skulle kunna relateras till 

hemligheter. Jag önskade alltså att öppna en dialog med en jämn balans av sanning och 

acceptans. 

 

Skrivkramp och andra svårigheter 

Genom att gå kursen ”Att skriva historiska romaner” fick jag insyn i hur det var att faktiskt 

skriva en berättelse med tidsmarkörer och jag började snart fundera på när och hur jag 

önskade att min historia skulle utspela sig. Den period jag först kom att tänka på, var tiden vid 

Påskupproret eftersom det var en tid i kaos. Jag funderade dock på om detta kunde vara för 

långt tillbaka i tiden för att en viss del av mina ursprungsidéer skulle kunna gå att applicera på 

texten, därför valde jag att använda mig utav nästa rebelliska våg; The Troubles som var som 

värst under 60- och 70-talet. När jag väl valt Dublin och Parnell Square, hade jag också valt 

året 1974.44 När jag väl satt in min text i en väldokumenterad tid, var det då dags att inleda en 

researchfas. Detta innebar, i bokstavlig form, att jag satte mig att läsa böcker med Irland och 

IRA tema. Jag gick till biblioteket och letade faktaböcker. Jag tittade på film och lyssnade på 

rebellsånger. Jag sökte på nätet efter olika informativa sidor som skulle kunna vara mig 

behjälpliga i mitt arbete. Det svåraste jag upplevde under denna skrivprocess, var dock att 

visa en tid långt innan jag fötts. Jag blev plötsligt ytterst varse frågorna historiska romaners 

lärare, Cecilia Trenter, frågat mig i respons till min historiebruksrapport.45 Trenter frågade 

mig: ”Vilken kunskap om människor, värderingar och historia förmedlar din historiska 

                                                            
43 Textkritik, Irene Wirdelöv, First Class. 8 November 2008 kl. 16.17. 
44 Lista över bombningar. http://www.wesleyjohnston.com/users/ireland/past/troubles/major_killings.html 
45 En rapport beskrivande vilket material, hur det skulle användas och vilka utgångspunkter man hade för sin 
historiska roman. 
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berättelse? Vad skulle en framtida recensent skriva om ditt alster?”46 Dessa frågor, förutom 

den ibland något för spetsade kritik jag fått under våren, var den aspekt som försatte mig i 

ytterligare en period av skrivkramp. 

 Jag hade inte tänkt på texten i en sådan situation, varken som kunskapsgivande eller 

hos en framtida recensent. Vad skulle samtiden kunna lära sig av min text? Frågan stannade 

kvar, men jag tror dock aldrig att den fick ett svar. Jag skrev för att jag ville berätta en historia 

och mest troligt var det så att det var den självbiografiska formen som hjälpte till att slutligen 

lösa upp min skrivkramp något. Samtidigt som stoffet inte reglerades lika mycket, fanns 

restriktionen till vad Michael kunde tänkas ha sett eller hört. Jag behövde inte i samma mån 

som innan, koncentrera mig på de andra karaktärerna utan jag kunde skapa en text i mer lös 

och ledig maner och i och med att Michael var menad som en ovan skribent försvann också 

en del av både hans och mitt ansvar till en kvävande korrekt text. 

 Det var när jag började fundera i universella banor som idéerna började ta fart igen. 

Samtiden i texten skulle kunna läsas eller betraktas som att hemligheter är en universell 

företeelse. De skadar lika mycket vare sig de uttrycks på ett modersmål eller ett kroppsspråk. 

De existentiella värderingarna förändras egentligen inte i samma mån, det som ändras är de 

moraliska. Vad skulle kunna vara accepterbart för att behålla en hemlighet hemlig? Vilka 

medel skulle vara moraliskt gångbara för att få reda på sanningen? 

 

Inspirationskällor 

Jag har tidigare nämnt relationer och hemligheter som drivande och ytterst inspirerande teman 

för mitt skrivande i detta projekt, men jag har även nämnt hur böcker, filmer och musik har 

lämnat spår i den text jag lämnat in. Som mer markanta exempel kan sättet att berätta med 

”flashbacks” och ”flashforwards” nämnas, det fick jag när jag satt och läste Disneys; Nasses 

stora äventyr47, för min son. Nasse försvinner och med hjälp av en bok med minnen, likt ett 

fotoalbum, ska vännerna försöka hitta honom. De bläddrar i boken, stannar på en sida och så 

börjar en karaktär att berätta. En allvetande berättare tar sedan över och beskriver minnet i 

nutid: 
 

”Den historien minns jag mycket väl”, sa Kanin och pekade i boken. 
”Handlar den om Nasse?”, frågade Ru. 
”Ja, det gör den verkligen”, sa Puh. Så började han berätta för Ru. 
I-or behövde ett nytt hus, och hans vänner ville hjälpa till.48 

                                                            
46 Respons på min historiebruksrapport, ”Att skriva historiska romaner”, sommarkurs 2008. I ett mejl från 
Cecilia Trenter, 4 Juli 2008 kl 17.29. 
47 Nasses stora äventyr, Egmont Kärnan AB, 2008. 
48 Nasses stora äventyr, sid. 24. 
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Breven som Sharon skrivit kom till senare, men det var inte meningen att de skulle vara med 

överhuvudtaget. Direkta återberättelser från de andra var lättare att skriva, och kommer i viss 

mån närmare Nasse, samtidigt som jag ändå försökt att sätta min egen prägel på tekniken. 

 När jag på allvar började undersöka filmer jag kunde bli inspirerad av, blev jag positivt 

överraskad av att det fanns så många. Dock handlade merparten av dem om IRA, men jag fick 

upp ögonen för The Wind that shakes the Barley, som jag hade hört talas om innan. Filmen 

sades ha fått bra kritik, främst för skådespelarprestationer och sin autentiska känsla, vilket 

ledde mig vidare till huvudrollsinnehavaren. Filmen, Red Eye, hade visats på Tv bara någon 

vecka innan, där jag hade uppmärksammat den charmige, karismatiske och tillika irländske 

skådespelaren Cillian Murphy. Murphy, som för övrigt spelade huvudrollen i båda filmerna, 

lämnade ett sådant intryck på mig att jag började undersöka även honom. Jag fann då en 

trailer till en av dennes filmer, Sunshine,49 där han pratar publiken igenom vad som händer 

och varför. Murphys sträva och konsekvent melankoliska ton inspirerade mig, och snart 

började jag ”höra” hans röst när jag skrev. Jag började studera dennes filmer, sättet att 

leverera en replik, hans ansiktsuttryck. I viss mån skulle man kunna säga att Murphy ”blev” 

Michael, han färgade på något sätt av sig på honom. 

 Mycket av mina efterforskningar har annars lagts på historieböcker och på Internet. 

Det första jag önskade undersöka, var hur Irland som land porträtterades i olika böcker och 

filmer och på så vis försöka få en bild utav de människor som levde där, samtidigt som jag 

önskade undersöka hur pass de olika porträtteringarna av IRA skilde sig från varandra. Jag 

eftersökte en mer generell bild, och på Internet fann jag många bra sidor, bland annat en som 

listade alla bombningar mellan 1968 – 1998.50 Jag läste många biografier, likt Frank 

McCourt, för att få en känsla för språket och upplägget i den typen av text. Dock fann jag fler 

gemensamma nämnare i Chris Sheerins Chasing Shadows. Likt min egen historia, är det 

mycket som inte ter sig som det borde. Handlingen, rör sig utifrån och in, och i dubbel 

bemärkelse eftersom romanen inleds med att förklara det politiska läget under The Troubles, i 

vilket historien utspelar sig. Prolog och epilog är ytterst starkt sammankopplade, och redan 

där blir man som läsare varse huvudpersonen, Seamus, destruktiva och tragiska öde. Detta 

lade grunden för Brendans sorti, på samma sätt som ”No son of mine”, blev Seans melodi.

 Likt min egen text, bygger både Sheerins Chasing Shadows, och Patrick McCabes 

Breakfast on Pluto på teman om Irland, IRA och hemligheter. Där Sheerin använder 

                                                            
49 Sunshine, 2007, http://www.discshop.se 
50 http://www.wesleyjohnston.com/users/ireland/past/troubles/major_killings.html 
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hemligheten som ett maktredskap, använder McCabe det som ett sätt att undanhålla sanning. 

Min text kommer dock någonstans emellan dessa två, eftersom alla ser situationer från sin 

egen vinkel. Däremot delar Michael och Seamus en del öden. De saknar båda en far, men 

deras utgångspunkter är annorlunda eftersom Michael aldrig bott med Martin, därför blir 

också deras väg till sanning helt annorlunda från varandra. Seamus får sin sanning från en 

polis, en sanning han senare blir dödad för: 
 

Then he tucked his gun into his belt, took one last look at Seamus, turned and 
walked slowly and cooly away up the car park, in the direction of the 
students’ union hut. From there, he vanished into the shadows, a couple of 
escape routes open to him. 
 Seamus only realized then that he was crying, shaking, unable to 
move. Beside him, Dave groaned almost perceptibly and opened his eyes, 
fighting for breath. 
   ‘Go… Seamus, ‘ he said with great effort. ’But remember what I said. Dan 
McGeady… it was him who touted. He was quotin’ Milton, talkin’… talkin’ 
like the devil about everythin’. You go… you know… that your da didn’t…’ 
Dave slumped forward, the breath leaving him in one long-drawn-out sigh.51 

 
Medan Michael inte har för avsikt att avslöja sin egen hemlighet, men situationen ter sig så att 

denne inte får något val:  
 

    Jag hoppas verkligen att vi har fått ihop tillräckligt med blod för att hjälpa 
din bror. Han behöver all hjälp han kan få… Men jag såg din andra bror precis 
innan jag kom in och hämtade dig. Ju mer vi får in, ju bättre är det och då blir 
din brors chanser större också… 
    Va? Jag… Nu förstår jag inte riktigt… Ni måste ha tagit fel. Jag har bara en 
bror, hade Sharon sagt.52 

 

SAMMANFATTNING 
Jag kan inte riktigt specificera för vilken sorts grupp jag skrev denna historia, jag kände 

endast en önskan för att berätta den. Kanske skulle min son kunna finna något intresse av den 

när han blir äldre, men annars skulle jag inte kunna peka på någon direkt målgrupp. 

Möjligtvis skulle jag kunna tänka mig att den skulle kunna tilltala kvinnor mer än män. Må 

hända att jag generaliserar, men möjligtvis skulle det kunna ha med psykologin att göra. Det 

är ingen typisk svensk historia. Det finns inget direkt sex i historien, annat än den anspelan 

som Michael gör, en gång, och då är det inte ens i direkt bemärkelse. Dock finns det en del 

svärord, men detta skulle också kunna ses som någon sorts jargong, istället för att fånga 

uppmärksamhet som oftast är brukligt i svensk kultur. 

 En av orsakerna till att jag valde att flytta familjen från Belfast till Dublin, var att jag 

ville komma ifrån den schablonbild som finns av Irland och då framförallt av Nordirland. En 

                                                            
51 Chris Sheerin, Chasing Shadows, sid.285‐286. 
52 Opublicerat, Till Aisling från pappa, sid. 46. 
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automatisk association till Nordirland, blir oftast bomber och IRA, dock finns inte tillräckligt 

med kunskap och allmänbildning om att det faktiskt skedde bombningar i resterande delar av 

landet också. IRA var och är fortfarande utspridda över hela landet, likaså sympatisörerna. 

Under Michael Collins tid fanns det ett högkvarter i varje större stad.53 

 Det sägs att IRA är en av världens bäst bevarade hemligheter, just för att de inte har 

någon ”dress code” som maffian och de har ingen direkt åldersgräns. Det kan vara 68-årige 

Paddy som fick en hjärtattack förra året, eller det kan vara 15-årige Aidan som alltid kommer 

direkt hem från skolan och är så artig när man träffar honom. Det kan vara vem som helst, och 

det är ytterst sällan de avslöjas. Min mening var hela tiden att fokusera på relationerna, men 

jag inser att jag är så pass långt ifrån den idén nu att till och med jag har fallit in i Irland = 

IRA – fällan. Mest troligt är det ett relativt vanligt problem eftersom historien, även den 

verkliga, är så befläckad av dem redan. Men vad som i sinom sist kan anses oskyldigt för 

någon, kan få mycket allvarliga konsekvenser för någon annan. Det beror på vilken nivå av 

kunskap man har om samma ämne eller situation. Det går alltid att finna mer än ett 

perspektiv, samtidigt som det är lätt att missa folk omkring en. Hur ofta lägger vi märke till 

detaljer egentligen? 

 Jag skulle inte vilja se texten som ett konstverk, inte ens om det någonsin skulle bli 

färdigt, vilket jag vet att det aldrig kommer att bli. Jag har kommit så nära jag kunnat i 

romanform, men mer än så kommer jag inte att göra. En författare sade en gång att: ”Ibland 

kan det vara så att vissa historier inte låter sig skrivas helt enkelt, och då är det bättre att låta 

dem vara.”54 Det kommer mest troligt alltid vara en historia jag har i mitt huvud, och ingen 

annan stans. Möjligtvis kanske jag skulle kunna få för mig att utveckla filmmanuset någon 

gång i framtiden, men romanen finner jag ingen orsak att fortsätta på. 

 Jag har förlorat all inspiration jag någonsin haft för att kunna göra den bättre. 

Filmmanuset är jag dock nöjd med, och såhär i efterhand, kan jag känna att jag skulle ha låtit 

historien förbli precis det. Jag trodde på den då, och den betydde någonting för mig, men i 

nuläget har jag tappat både tron och relationen till den. Det är fortfarande en text som tilltalar 

mig, men jag har i viss mån även förlorat mitt självförtroende att kunna göra den bättre. När 

frustationen tog tag i mig under skrivprocessen, hade jag tankar på att kasta alla papprena och 

börja om på nytt, men jag kände ändå hela tiden att det var en historia jag önskade berätta. 

Om inte för andra, så i alla fall för mig själv. Nu när målet är uppnått, och det tydligen 

fortfarande inte infunnit sig någon förbättring, så ser jag ingen mening med att fortsätta skriva 

                                                            
53 Wind that Shakes the Barley, 2006. 
54 Okänd. 
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på den. Till Aisling från pappa kommer att få en speciell plats i byrålådan, tillsammans med 

alla andra texter som inte gått bra, eller som jag skrivit enbart i syftet att berätta en historia. I 

den mån fyller den i alla fall sin funktion, och i den mån stämmer även Wildes citat, både för 

mig och för Michael. 
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Historisk tidsram 

 

1972 30 januari Bloody Sunday 

 

1974 17 maj 3 bombningar: Parnell Square, Talbot Street, South Leinster Street 

Dublin. (UVF) 

  Bombning, Church Square, Monaghan. (UVF) 

 

1978 17 februari Bombning av restaurant La Mon, nära Belfast (IRA) 

  (Här har jag ändrat namn och satt händelsen till 1974 istället.) 

 

1998 15 augusti Omagh massakern (’Real’ IRA) 

(Jag lät Daniel bli delaktig här. Han rymmer och lyckas döda 

Michael.) 
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