
 
Nobelpristagaren 
 
Det blev ganska dråpligt då TV4 frågade om jag ville direktkommentera Horace 
Engdahls tillkännagivande av årets nobelpris i litteratur. Jag har ju fortfarande 
självbevarelsedrift – så jag sa förstås nej, dock med den skämtsamma 
avslutningen att jag aldrig kommer att få se min förhoppning besannad: att det 
skall tilldelas J.M.G. Le Clézio. Honom har jag nämligen följt sedan jag var 
ung, först i översättningar och numer på det modersmål han så suveränt 
behärskar.  

Jag tror min erfarenhet är ganska vanlig. När jag gick på gymnasiet som 
ambitiös litteraturläsare sökte jag det udda, det ännu ej erkända. Skolan gav mig 
Strindberg och Lagerlöf, själv hittade jag J.M.G. Le Clézio. Hans böcker var 
ångestridna, stundtals absurda, men med en sympatisk ton. Jag kände igen den 
tonen från min dåvarande svenska favoritförfattare, Stig Dagerman. Inte visste 
jag att han också var Le Clézios favorit. Idag vet hela den litterära världen det. 
När Le Clézio direktintervjuades i TV med anledning av årets Nobelpris satt han 
i en fåtölj med Dagermans politiska essäer i knät och berättade om hur 
omtumlande läsningen av Ormen en gång varit för honom. 

Le Clézio är inte längre udda, tvärtom så välbekant man kan bli i 
litteraturens värld. Och han skriver inte längre som Dagerman. På många sätt har 
han nu mer gemensamt än han vet med en annan svensk favorit, 
nobelpristagarkollegan Harry Martinson. Le Clézio är en humanist, odogmatisk 
vänster, men viktigare en kosmopolit. Jag tycker stundtals själv att han går 
alldeles för långt i sin kritik av västvärlden, i sin leda vid storstäder, handel, 
konsumtionskultur. Men samtidigt är hans utomeuropeiska berättande ständigt 
perspektivgivande. Så som det så ofta är när man har empati nog att se sig själv 
med den andres blick. 

Martinson och Le Clézio är ovanligt lyckligt lottade, då de båda under långa 
tider både älskats av den stora publiken och av den litterära kritiken. Lästa – och 
hyllat respekterade. Le Clézios senare böcker utspelar sig, likt många av 
Martinsons bästa, i en resa utan mål, ofta i Afrika, Latinamerika och Mauritius. 
Nomadutopin kallade Martinsons sin dröm; den moderne franske kollegan lever 
den bokstavligen helt och fullt ut. Le Clézio vill just vara i ständig rörelse, i 
uppbrott, ständigt utforskande det levande. Vara, som Martinson uttryckt det, en 
del av ”allkommunicerande världsfolk”. 

Vad skall man läsa av Le Clézio? Jag skulle nog börja med den lilla 
romanen Afrikanen, som handlar om hans engelske far, läkaren som arbetar i 
Afrika, gift med en bretonska. Den unge sonen försöker närma sig dem bägge – 
och den främmande kontinenten. Det är styvt gjort, och som mycket av hans 
mogna produktion byggt ”på verkliga händelser”. 

Men sedan är valet givet, den stora romanen Öken. I den dras läsaren in i en 
värld av sand, hetta, torka, karavaner, kärlek, vänskap och död. Det är nästan 



obegripligt hur skildringen av detta verkliga nomadliv kan bli något för mig 
själv att spegla mig i. Berättelsen utspelar sig i två parallella – även 
boktypografiskt – åtskilda tidsåldrar. Åren före första världskriget och den 
franska koloniseringen av nordvästra Afrika och decennierna efter det andra då 
den västliga kulturen oåterkalleligt erövrar en pastoral, muslimsk kultur. Lalla 
och Nour glömmer du aldrig. 

Nästa år skall jag gärna tala med TV4 om det otänkbara: Salman Rushdie. 
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