
Stroke	  i	  skönlitteraturen	  –	  Bertil	  Malmberg:	  
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).	  
	  

	  


