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James Joyce. Samuel
Beckett. Oscar Wilde.
Jonathan Swift.
Joseph O’Connor
befinner seg i godt
selskap. Fellesnevneren
er at de er alle prisbelønte forfattere fra
Dublin.
TEKST Mette Solberg Fjeldheim

Litteraturbyen Dublin
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og andre. De ser litt på statuene, løfter
blikket mot store glassmalerier, eller
de setter seg litt tankefullt på en stol
foran alteret. Andre velger å diskutere
høylytt, barn løper rundt i ring, hyler
og ler. Her er det tydelig høyt under
taket på flere vis.

Noen litterære attraksjoner i Dublin
Book of Kells og The Old Library
Trinity College Library,
College Street, Dublin 2
www.tcd.ie/library
Dublin Writers Museum
18 Parsnell Square, Dublin 1
www.writersmuseum.com
The James Joyce Centre
35 North Great Geroge’s Street,
Dublin 1
www.jamesjoyce.ie
St. Patrick’s Cathedral
http://www.stpatrickscathedral.ie

– There are 226 000 books in this room
alone. John Smith (22) vokter de skinninnbundne bøkene med årvåkent
blikk i det gamle biblioteket på Trinity
College. Sammen med Newton og
Milton står han og stirrer ut i det ovale
rommet. De i kjølig marmor, han i
uniform. Det er rolige dager nå, forteller han. Det er ikke høysesong ennå.
Men om sommeren er det en annen
sak. Da er det lange køer av turister
som vil besøke denne ærverdige salen
og ikke minst se The Book of Kells.
Dublins litterære arv
Dublin har mange forfattere å skryte
av, og flere av dem er tildelt Nobelprisen i litteratur. Byens litterære
tradisjon går tilbake mer enn tusen
år, og i 2010 ble Dublin tildelt status
som en UNESCO litteraturby. Det er
derfor ikke så rart at nettopp The Book
of Kells, et manuskript datert tilbake
til rundt år 800, er en av hovedattraksjonene i byen. I tillegg til Guinnessmuseet, så klart. Mer enn 500 000
besøkende gjester Trinity Colleges
utstilling av utvalgte kalveskinnssider
fra manuskriptet. Ikke nok med det:
Dublin har flere høydepunkter å by på
for en litteraturinteressert tilreisende.
Fra én katedral til en annen
– Dette er ikke et museum, sier vakten
i inngangspartiet og viser til det høye
støynivået innendørs. Selv om det
åpenbart er et sted for tilbedelse, er
den store katedralen også åpen for
alle som er interessert i historie og
arkitektur. Det sies at St. Patrick’s
Cathedral er den bygningen som representerer det irske folks historie og
kulturarv mer enn noen annen. Her er
forfatteren av Gullivers reiser begravet.
Sammen med sin venn Esther Johnson
ligger Jonathan Swift og hviler, en liten
messingplate i gulvet indikerer hvor.
På veggen like ved finner vi hans byste
som ser ut over kirkeskipet. Hit inn
kommer store og små, kirkegjengere

Se også
www.dublincityofliterature.ie

Noen andre høydepunkter i Dublin

Forfattermuseum
Det finnes imidlertid nok av museer
å besøke i Dublin. Om en er interessert
i å få et overblikk over byens litterære
tradisjon, er det verdt å ta en tur til
Dublin Writers Museum. I en gammel
bygning gis en oppsummering av
300 års litteraturhistorie gjennom
presentasjonen av forfattere som Swift,
Sheridan, Shaw, Wilde, Yeats, Joyce
og Beckett. Også Frank McCourt har
fått sin byste her i byggets annen etasje.
Innerst i bygget ligger en kafé. Med
skarpe lyspærer i taket og en kjøledisk
som durer styrer jeg unna og går
i stedet i retning av bokhandelen.
Jeg snuser litt mellom hyllene og
ender med en souvenir til meg selv:
et eksemplar av Ulysses til kun €3.
Ulysses
James Joyce er uten tvil Dublins store
stolthet. Med minst to statuer i bybildet
til hans ære, samt et eget senter
i forfatterens navn, er det ingen tvil om
at byen ønsker å hedre forfatteren bak
den omdiskuterte Ulysses. Her kan
man delta i lesegrupper, og ikke minst,
blir den mange hundre siders boken
for krevende, finnes det hjelp til tolkning av teksten. Tre installasjoner på
toppen av James Joyce Center viser
vei i boken, scene for scene. Så drosjesjåfør Donnellys utsagn «You’ve got
to be a brain surgeon to read Ulysses»
blir så visst gjort til skamme.

1. Besøke Guinness Storehouse
og avslutte runden med et
glass på toppen av bygningen
med utsikt over byen.
2. Pub til pub i Temple Bar
og Merrion Row.
3. Grafton Street for shopping
og live musikk i gatebildet.

