
Stroke	  i	  skönlitteraturen-‐	  George	  Simenon:	  
Att	  återvända	  till	  samma	  liv	  men	  ändå	  så	  annorlunda	  efter	  stroke	  

	  

	  
	  
	  
René	  Maugras,	  54	  år,	  är	  mäktig	  tidningsman	  från	  Paris.	  När	  romanen	  börjar	  vaknar	  han	  
upp	  på	  sjukhuset	  i	  den	  lilla	  staden	  Bicêtre	  efter	  ett	  slaganfall.	  Han	  är	  förlamad	  och	  stum	  
av	  afasi.	  	  Men	  han	  kan	  uppfatta	  allt	  som	  sker	  omkring	  honom	  och	  han	  kan	  tänka	  lika	  
klart	  som	  förr.	  Under	  tillfrisknandet	  -‐	  då	  han	  ligger	  till	  sängs	  -‐	  får	  han	  tillfälle	  att	  
ompröva	  sitt	  liv.	  Uppväxten,	  karriären,	  kvinnorna	  -‐	  vad	  har	  allt	  tjänat	  till?	  Steg	  för	  steg	  
återvänder	  han	  till	  livet.	  På	  ett	  sätt	  tycks	  allt	  bli	  som	  förut.	  Men	  samtidigt	  känns	  allt	  
annorlunda.	  
	  
George	  Simenon	  var	  från	  1950-‐talet	  och	  ett	  kvartssekel	  framåt	  en	  av	  världens	  mest	  
produktiva	  och	  uppburna	  författare	  av	  kriminalhistorier.	  Det	  sägs	  att	  han	  kunde	  skriva	  
en	  bestseller	  på	  en	  vecka.	  Men	  Klockorna	  i	  Bicêtre	  är	  ingen	  kriminalare.	  Det	  är	  snarare	  
en	  psykologisk	  thriller,	  där	  spänningen	  ligger	  i	  att	  följa	  kampen	  att	  återkomma	  till	  livet	  
efter	  stroke.	  	  
	  
När	  man	  läser	  Simenons	  roman	  från	  1963	  kan	  man	  inte	  undgå	  en	  fundering:	  Har	  inte	  
Leif	  GW	  Persson	  inspirerats	  av	  Simenons	  historia	  när	  han	  skrev	  Den	  döende	  detektiven	  
(presenterad	  tidigare	  i	  denna	  serie	  Stroke	  i	  litteraturen)?	  Båda	  böckerna	  börjar	  med	  att	  
den	  manlige	  huvudpersonen	  vaknar	  upp	  på	  sjukhus	  efter	  stroke.	  Centralt	  i	  båda	  är	  att	  
han	  har	  kvar	  klarsynen	  och	  den	  analytiska	  förmågan,	  något	  som	  ställs	  i	  kontrast	  till	  
kroppens	  skröplighet.	  
	  
	  
	  



Romanen	  Klockorna	  i	  Bicêtre	  publicerades	  1963	  av	  den	  franske	  författaren	  George	  
Simenon	  (1903-‐1989).	  Den	  utgavs	  1980	  som	  pocketbok	  på	  svenska	  men	  är	  slutsåld	  på	  
förlaget.	  Man	  kan	  låna	  den	  på	  bibliotek	  eller	  söka	  den	  på	  antikvariat	  
(www.antikvariat.net).	  
	  
	  


