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Berättelser som lär om livet

Det svarta strecket blinkar ensamt på det vita dokumentet. Liksom hos
skrivaren i Lars Sunds roman ”En lycklig liten ö” (2017) har mina fingrar en
nästintill gudomlig makt till skapande där de ligger över tangenterna. Ändå
lyckas jag inte ens formulera en första mening till min novell, och jag tror inte
heller att den andra meningen skulle komma lättare. Det svarta strecket förblir
ensamt. Jag suckar. Jag vill gestalta något för läsaren, två människor emellan,
något med betydelse.

Sund förstår vad berättande handlar om. I romanutdraget skildrar han med
parafras på den kristna skapelsemyten hur huvudpersonen, skrivaren,
påbörjar en ny berättelse. Efter att ha beskrivit bland annat skärgårdens
himmel och hav, och en martall med metaforiskt värde, når skrivaren fram till
den stora utmaningen: människan. Även jag är en skrivare som vet precis hur
svårt det är att skapa en fiktiv person. Det är lätt att genast stranda vid
klyschig dialog och stela handlingsmönster. Att skriva skärgård är däremot
ingen konst, särskilt inte om skrivaren själv är bekant med miljön. 

Oavsett hur länge skrivaren än har levt i en människokropp bland andra
människor är det alltid just människoskildringarna som är svåra. Men de är
också väsentliga. Att skriva och berätta är sist och slutligen en övning i att bli
någon annan, att krypa in under skinnet på Adam, Raskolnikov eller Captain
Marvel. Den som på allvar vill skriva om människor måste också öva sig i att
förstå hur andra människor tänker. Berättandet öppnar för berättaren
dörrarna till nya insikter om människans mångfald och djup. Dessa insikter är
guld värda.

Berättelsens värde är lika stort hos mottagaren som hos berättaren. I utdraget
ur faktaboken ”Sagans förtrollade värld: Folksagornas innebörd och betydelse”
(1979) redogör författaren Bruno Bettelheim för folksagornas utmärkande
drag. Enligt Bettelheim för folksagorna fram tanken att ”man kan inte slippa
undan hårda strider i livet, de ingår i vår mänskliga tillvaro”. Det handlar alltså
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om berättelser som redan för små barn skildrar livets hårda realiteter.
Folksagornas syfte är ändå inte att skrämma eller dela ut förenklade
moralkakor, utan tvärtom: ”Det är inte dygdens slutliga seger som främjar
moralen, utan att barnet dras till sagans hjälte och identifierar sig med denne i
alla hans strider.” 

Folksagans moraliska värde ligger inte i en uttalad sensmoral, utan i att barnet
själv får välja att heja på Snövit istället för drottningen. Berättandet är moget,
och litar på barnets förmåga att relatera och sympatisera med
huvudkaraktären, trots den lockande ondskan och omoralen. Här blir
berättelsens värde återigen tydligt; en levande, fängslande berättelse kommer
alltid att bidra mera än abstrakta budord till människans moraliska utveckling. 

Onekligen är folksagornas glansdagar förbi, och det var de redan på
sjuttiotalet när ”Sagans förtrollade värld” skrevs. Ändå behöver vår samtid
goda och genuina sagor både för barn och vuxna. Bettelheim menar, att
folksagorna försöker hjälpa oss människor ”att acceptera livets problematiska
natur utan att duka under eller hänge oss åt eskapism”. Vår tids mest populära
sagor är just eskapistiska hollywoodproduktioner som Marvels ”The Avengers”-
filmer, eller action från åttiotalet som giriga filmbolag försöker återuppliva för
nostalgipoäng. Dessa filmer alstrar enorma publiksiffror trots att de i min
mening saknar substans. Datoranimerat, alienerat våld fyller hela berättelsen,
tills det slutligen inte finns någon berättelse kvar. Lika mycket som vår samtid
präglas av eskapistisk underhållning präglas den också av mentalt illamående.
De två faktorerna går hand i hand. Den som mår illa vill fly undan verkligheten,
men den eskapistiska underhållningen erbjuder bara en temporär tillflykt.

I konstvärlden talas det om finkultur och populärkultur. Finkulturen inbjuder
till reflektion, medan populärkulturens främsta syfte är att underhålla. I vilket
fack ska vi placera folksagorna, som är riktade åt en bred allmänhet, men som
trots detta har ett verkligt moraliskt syfte? Folksagorna bör ses som ett bevis
på att en berättelse kan vara både folklig och samtidigt uppbygglig, ja,
livsförberedande. Bettelheim hänvisar till Freuds syn på psykoanalysen, då han
skriver att människan måste ”kämpa modigt mot till synes överväldigande
odds för att få ut någon mening med sin tillvaro”. Borde då inte sagorna,
berättelserna, ge oss människor moraliska och existentiella redskap för att
hantera vår absurda existens? Mitt svar är ja. Både Iron Man och Captain
Marvel är människor bakom masken, och i berättelsen om deras mänsklighet
finns möjligheten att skapa vår tids folksagor. 

Kanske är det också denna uppskattning för berättandets enorma potential
som sätter käppar i hjulet för mitt eget skrivande. Jag blir för självkritisk, och
stannar inför den blinkande svarta markören på det tomma dokumentet. Det
är svårt att börja, när jag förväntar mig att direkt kunna skriva - om inte som
Dostojevskij, så åtminstone som Lars Sund. Som om mitt första opublicerade
verk i en Office-fil skulle bli ett tillskott till världslitteraturen. Jag måste inse
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berättandets egenvärde. Det handlar om en övning, dels i självdisciplin och
kreativitet, men framför allt i att förstå mera av människan och
mellanmänskliga relationer. Rimligtvis borde regelbundet berättande göra mig
till en bättre skribent, men även till en bättre individ.

Så hur gör då min kollega skrivaren i Sunds roman? Jo, han skrider till verket,
och ”När den stackars Adam äntligen efter mycken möda hade fullbordats var
han tämligen ömklig att skåda”. Sund skildrar den första människan på en
strand, vaggad av vågorna och trevandes efter något att hålla sig fast vid.
Suveränt! Fantastiskt! Utan att ge karaktären mera än ett namn har författaren
redan visat på det mänskliga i den ömkliga kroppen. Att kastas mot en strand
av vågorna, och lite patetiskt och desorienterat försöka gripa tag i något
konstant, det är i högsta grad en beskrivning av det mänskliga varat. Sunds
skrivare är nöjd, och låter sin skapelse vaktas av solskenet, omgiven av
trutarna i sina ”vita paraduniformer med ljusgråa mantlar”. 

Tänk att kunna skriva så bra. Det svider, vad fattas mig? Sund kombinerar
observationsförmåga med kreativitet. Han tar ett metaperspektiv på själva
skrivandet, anspelar på Första Moseboken och använder ett skickligt bildspråk.
Och framför allt sätter han den stackars människan i rampljuset, både
skrivarens kamp med texten, och resultatet Adam. Som skrivare avundas jag
Sund, men som läsare kan jag bara tacka honom för en intressant berättelse. 

Berättandet är en livsviktig konst som tjänar både berättaren och den som
lyssnar, läser eller tittar. Varje saga, roman eller film borde låta oss reflektera
över oss själva, våra medmänniskor eller villkoren kring våra liv. Det är svårt att
berätta bra, men det ska det också vara. Därför är jag övertygad om att även
Lars Sund och bröderna Grimm har fått sucka över det vita papprets hopplösa
tomhet.
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