
	  

	  
	  
Lars	  Martin	  Johansson,	  rejäl	  ångermanlänning	  och	  före	  detta	  chef	  för	  Rikskriminalen	  

är	  en	  återkommande	  gestalt	  i	  Leif	  GW	  Perssons	  kriminalberättelser.	  Han	  har	  nu	  
drabbats	  av	  stroke.	  Det	  sista	  han	  minns	  var	  att	  han	  satte	  tänderna	  i	  en	  präktig	  wurst	  vid	  
Sveriges	  bästa	  korvkiosk.	  Tre	  dygn	  senare	  vaknar	  han	  på	  intensiven	  på	  Karolinska	  –	  det	  
var	  en	  stor	  propp	  i	  hjärnan.	  	  
Den	  gamle	  polischefen	  får	  en	  stor	  uppsättning	  tabletter	  för	  att	  förhindra	  ett	  nytt	  

insjuknande	  i	  stroke	  och	  han	  får	  bestämda	  råd	  om	  sin	  livsföring.	  	  	  
Gärna	  medalj,	  gärna	  pension	  men	  först	  en	  rejäl	  landstingslåda,	  säger	  Johansson	  om	  

sin	  dosett.	  Och	  hur	  välmenande	  läkarnas	  råd	  än	  är,	  så	  struntar	  han	  i	  stort	  sett	  i	  dem.	  
Som	  ett	  slags	  led	  i	  rehabiliteringen	  berättar	  hans	  läkare	  på	  sjukhuset	  om	  en	  25	  år	  

gammal	  upprörande	  historia.	  Våldtäkten	  och	  mordet	  på	  nioåriga	  Yasmine	  är	  fortfarande	  
ouppklarat.	  Det	  är	  som	  om	  läkarens	  intresse	  och	  Leif	  GW:s	  goda	  skaparhumör	  i	  
berättelsen	  smittar	  den	  gamle	  polischefen.	  Att	  kroppen	  är	  fjättrad	  till	  sängen	  hindrar	  
honom	  inte	  från	  att	  behålla	  sin	  klarsyn.	  Via	  sina	  medarbetare	  nystar	  han,	  alltmer	  
engagerat,	  upp	  vad	  som	  faktiskt	  hände	  för	  ett	  kvartssekel	  sedan.	  Den	  intellektuella	  
utmaningen	  håller	  honom	  vid	  liv.	  
Leif	  GW	  är	  barmhärtig.	  I	  slutet	  låter	  han	  Lars	  Magnus	  Johansson	  dö	  i	  hjärtinfarkt	  på	  

älgpass	  i	  den	  ångermanländska	  hemskogen.	  
	  
Den	  döende	  detektiven	  av	  Leif	  GW	  Persson	  publicerades	  2010	  på	  Bonniers	  förslag.	  Den	  
finns	  tillgänglig	  i	  bokhandeln	  som	  pocket	  och	  kan	  också	  beställas	  via	  e-‐bokhandeln.	  	  
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Stroke	  i	  skönlitteraturen:	  
Musiken	  har	  fått	  ersätta	  det	  skrivna	  ordet	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
Nobelpristagaren	  Thomas	  Tranströmer	  insjuknade	  1990	  i	  stroke.	  	  Han	  fick	  en	  

bestående	  högersidig	  förlamning	  och	  en	  total	  afasi.	  
Egendomligt	  nog	  hade	  han	  16	  år	  tidigare	  i	  diktsamlingen	  Östersjöar	  beskrivit	  sitt	  

kommande	  öde.	  I	  dikten	  drabbas	  den	  ryske	  kompositören	  Shebalin	  av	  stroke:	  
@@@	  
För	  Tranströmer	  innebar	  stroken	  att	  han	  förlorade	  mycket	  av	  sin	  skaparkraft.	  Men	  

1996	  kom	  han	  med	  Sorgegondolen,	  en	  av	  hans	  mest	  avklarnade	  och	  viktiga	  
diktsamlingar	  –	  det	  tycks	  som	  om	  han	  under	  oändlig	  möda	  valt	  de	  skönaste	  orden	  och	  
bilderna.	  Om	  förlamningen	  och	  afasin	  skriver	  han:	  
	  
Jag	  bärs	  i	  min	  skugga	  
som	  en	  fiol	  	  
i	  sin	  svarta	  låda.	  
	  
Det	  enda	  jag	  vill	  säga	  	  
glimmar	  utom	  räckhåll	  
som	  silvret	  
hos	  pantlånaren.	  
	  
Hans	  senaste	  diktsamling	  kom	  2004	  (Den	  stora	  gåtan).	  Där	  har	  han	  tagit	  ytterligare	  

ett	  steg	  mot	  det	  avskalade.	  Han	  följer	  den	  japanska	  haikuformen:	  17	  stavelser	  fördelade	  
på	  tre	  rader,	  inget	  mer.	  
Thomas	  Tranströmer	  kan	  inte	  längre	  uttrycka	  sig	  i	  tal	  och	  det	  var	  länge	  sedan	  han	  

publicerade	  något	  skrivet.	  Men	  han	  är	  skicklig	  pianist,	  spelar	  med	  sin	  vänstra	  hand.	  Det	  
saknas	  inte	  kompositioner	  för	  personer	  utan	  brukbar	  högerhand.	  Och	  nya	  pianostycken	  



har	  komponerats	  särskilt	  för	  Tranströmer.	  För	  att	  han,	  trots	  sin	  afasi,	  ska	  kunna	  
uttrycka	  sig	  konstnärligt.	  
	  
Diktsamlingen	  Sorgegondolen	  av	  Thomas	  Tranströmer	  publicerades	  1996	  på	  @@@.	  	  
	   	  



Stroke	  i	  skönlitteraturen:	  
Hans	  nåd	  får	  en	  klassisk	  TIA	  
	  
På	  godset	  Rogershus	  härskar	  baron	  kammarherren	  Roger	  Bernhusen	  de	  Sars.	  Hans	  
syster	  och	  hennes	  två	  söner	  fikar	  efter	  arvet.	  Men	  baronen	  låter	  skriva	  om	  testamentet	  
så	  att	  det	  tillfaller	  oäkta	  dottern	  Blenda	  –	  under	  vissa	  villkor.	  	  	  
Tidigt	  i	  romanen	  …@.	  Baronens	  strokesymtom	  hade	  helt	  gått	  över	  inom	  ett	  par	  timmar.	  
Idag	  skulle	  han	  ha	  fått	  diagnosen	  TIA	  (transitorisk	  ischemisk	  attack).	  Det	  intressanta	  är	  
att	  författaren	  Hjalmar	  Bergman	  beskrev	  en	  klassisk	  TIA	  mer	  än	  tre	  årtionden	  innan	  
tillståndet	  första	  gången	  definierades	  vetenskapligt	  (på	  1950-‐talet).	  	  	  
Kanske	  bidrog	  det	  att	  Hjalmar	  Bergman,	  när	  han	  skrev	  Hans	  nåds	  testamente,	  hade	  
färska	  personliga	  erfarenheter	  av	  stroke.	  Hans	  dominante	  far	  hade	  4	  år	  dessförinnan	  
avlidit	  i	  följderna	  av	  stroke.	  	  
Som	  ett	  slags	  kuriosum	  kan	  nämnas	  att	  skådespelaren	  Gunnar	  Björnstrand	  som	  spelade	  
baron	  Bernhusen	  de	  Sars	  i	  @	  års	  filmatisering	  av	  boken,	  också	  fick	  stroke.	  Han	  kunde	  
återvända	  till	  skådespeleriet	  men	  hade	  stora	  svårigheter	  att	  lära	  sig	  replikerna.	  Med	  
järnvilja	  kunde	  han	  ändå	  ta	  sig	  an	  flera	  viktiga	  roller,	  bland	  annat	  i	  Ingmar	  Bergmans	  
film	  Fanny	  och	  Alexander.	  	  
	  
	  
Romanen	  Hans	  nåds	  testamente,	  en	  klassiker	  i	  svensk	  skönlitteratur,	  skrevs	  1919	  av	  
Hjalmar	  Bergman.	  Den	  har	  filmats	  två	  gånger,	  1919	  och	  @.	  
	  
	  

	   	  



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).	  
	  
	  
	  
	  

Stroke	  i	  skönlitteraturen:	  
Poesi	  i	  bojor	  frigjordes	  efter	  stroke	  
	  
	  

	  
	  
Det	  händer	  att	  en	  stroke	  gör	  en	  konstnär	  friare	  och	  blir	  upptakten	  till	  en	  ny	  sorts	  

skapande.	  Bertil	  Malmberg,	  poet	  men	  också	  författare	  till	  den	  klassiska	  
barndomsskildringen	  Åke	  och	  hans	  värld,	  berättar	  i	  sin	  bok	  Ett	  författarliv:	  
”Någon	  gång	  i	  augusti	  år	  1947,	  ungefär	  vid	  sextiden,	  blev	  allting	  nytt.	  Platsen	  var	  

Grand	  Hötel	  i	  Halmstad	  …	  	  
Jag	  hade	  tills	  vidare	  beställt	  en	  whiskygrogg,	  och	  jag	  smuttade	  på	  den	  …	  min	  cigarett	  

föll	  till	  golvet,	  när	  jag	  försökte	  behålla	  den	  i	  vänstra	  mungipan.	  …	  föll	  jag	  i	  dvala,	  som	  
kanske	  var	  sömn,	  men	  inte	  riktigt.”	  	  
Efter	  en	  natt	  i	  hotellsängen	  fördes	  han	  till	  lasarettet	  i	  Halmstad	  och	  kunde	  så	  

småningom	  återvända	  hem	  till	  Stockholm.	  	  
Bertil	  Malmberg	  skrev	  länge	  rimmad	  poesi,	  klassiskt	  elegant	  till	  formen.	  Han	  var	  på	  

1910-‐	  och	  20-‐talet	  ung	  uppburen	  poet	  men	  blev	  med	  åren	  alltmer	  konventionell	  och	  
sval,	  rentav	  tråkig.	  Hans	  liv	  var	  mer	  dramatiskt.	  Han	  vårdades	  upprepade	  gånger	  på	  
sjukhus	  för	  narkotika-‐	  och	  alkoholmissbruk.	  Under	  några	  år	  i	  München	  lockades	  han	  av	  
Hitlers	  idéer,	  men	  efter	  att	  som	  korrespondent	  för	  Svenska	  Dagbladet	  ha	  besökt	  
koncentrationslägret	  Dachau	  blev	  han	  alltmer	  nazikritisk.	  	  
Malmbergs	  skaparkraft	  och	  originalitet	  var	  klart	  i	  dalande	  när	  han	  1947	  fick	  sin	  

stroke.	  Efter	  strokeinsjuknandet	  kom	  han	  att	  överge	  de	  bundna	  versformerna.	  I	  dikten	  
Slagrörd	  skriver	  han:	  



Jag	  vet	  ej	  vem	  jag	  är	  och	  ändå	  vet	  jag.	  
Bågen	  har	  dalat.	  Handens	  liv	  har	  stannat.	  
Ack,	  med	  min	  översista	  möda	  slet	  jag	  
mig	  lös	  ur	  dvalan,	  där	  jag	  kunnat	  dö.	  

Efter	  det	  han	  fått	  sin	  stroke,	  skrev	  han	  friare,	  mer	  innerligt.	  Recensionerna	  började	  på	  
nytt	  bli	  välvilliga	  och	  1953	  valdes	  han	  in	  i	  Svenskaakademin.	  	  
	  

Diktsamlingen	  Men	  bortom	  marterpålarna	  (med	  dikten	  Slagrörd)	  kom	  1948.	  I	  Ett	  
författarliv	  beskriver	  Bertil	  Malmberg	  (1889-‐1958)	  till	  strokeinsjuknande	  och	  tiden	  
därefter.	  Böckerna	  kan	  beställas	  på	  bibliotek	  och	  finns	  ibland	  på	  antikvariat	  
(www.antikvariat.net).	  
	  


