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Ett motgift mot all  
tillrättalagd prosa
Klaustrofobin och erotiken var bärande teman i belgiske  
Hugo Claus romaner. Den episodiska ”Hunddagarna” uppvisar 
en ambivalens och disharmoni som går i klinch med vår tids 
stilmässiga pekpinnar. 
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D
et har gått elva år sedan en 
alzheimerdrabbad Hugo 
Claus (1929–2008) mottog 
dödshjälp. Innan dess nämn-
des han ofta som Nobelpris-
kandidat, men under det 

gångna decenniet har det varit rätt tyst om 
honom. Den nu försvenskade romanen av 
detta flamländska litterära kraftverk publi-
cerades först år 1952. ”Hunddagarna” har 
översättaren Per Holmer kallat detta både 
hetsiga och handfast etsade synvinkelsplit-
ter, ett montage av episoder vars samlande 
spelplats är staden Gent under några sen-
sommardagar i Hundstjärnans tecken. Vad 
kan boken föra till vår litterära offentlighet? 
Jag återkommer till den frågan. 

Claus produktivitet var vulkanisk. Han 
skrev över fyrtio pjäser. Hans samlade dikter 
spränger tusensidorsvallen. Några av hans 
många romaner tillhör den generationens 
mest betydande i Europa. Han utvecklade 
också ett bildkonstnärskap, efter att ha varit 
medlem av den expressionistiskt arbetande 
COBRA-gruppen under några år i början av 
femtiotalet, samt skrev filmmanus. Med 
mera. 

Internationellt orienterad återvände han 
ändå alltid till de belgiska förhållandena, den 
etniska och språkliga förbistringen mellan 
franskt och flamländskt, liksom till katolicis-
mens grepp om institutionerna. Ett annat 
tungt tema är den under andra världskriget 
urspårade flamländska nationalismen och 
dess närmande till den nazistiska ockupa-
tionsmakten. Detta tema är centralt i hans 
båda mest ambitiösa romaner, den drömlikt 
perspektivskiftande ”Förundran” och den 
episka, delvis självbiografiska ”Belgiens 
sorg”.

M
ed större rätt än om 
många andra författare 
kan man säga att Claus 
värld är på en gång lokal 
och global. Många har be-
tonat hans förmåga att 

ges talta psyke, kollektiv, provins, nation och 
historia som olika sinsemellan präglande 
realiteter. En sådan bredd kräver inte bara 
överblick och organisatorisk förmåga, utan 
också en stilistisk och dramaturgisk rörlig-
het som inte ryggar tillbaka för det idiosyn-
kratiska, det gåtfulla och det groteska. Man 
måste inte bara kunna hålla samman saker, 
utan också gestalta livets sönderslitenhet. 
Överblicken måste utmanas av en känsla för 
det absurda. 

Just detta åstadkommer den unge förfat-
taren av ”Hunddagarna”. Romanen är ett fer-
ment av färska erfarenheter från kanske sent 
40-tal, ett till synes spontant berättande som 
tycks växa direkt ur de frågor det åskådlig-
gör. I centrum befinner sig den unge Philip 
och hans flickvän Lou. Hon är med barn och 
han saknar utkomst, och det enda som kan 
vara större än deras oro över detta är deras 
leda inför tillvaron. Vi har såtillvida att göra 
med en i vissa avseenden ganska tidstypisk 
generationsroman. Men sökandet som dri-
ver skildringen utmynnar i en tragedi som 
spränger all spleen. 

Saken är den att Philip och hans konst-
närsvän Tjecko samt ett antal prostituerade 
på bordellen Titanic med flera har fått för sig 
att den transsexuelle konstsamlaren Hensen 
har kidnappat barnhemsbarnet Bea för att 
våldföra sig på henne. Det gäller alltså att 
hitta Bea och rädda henne. Oavbrutet pladd-
rande om sina egna mer eller mindre död-
födda projekt rör sig ett brokigt patrask kring 
Philip, vars ensamhet och avskurenhet från 
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människorna blir en viktig förutsättning för 
att man skall gripas på allvar av hans försök 
att rädda Bea. 

Ett antal noga sedda rum – en gammal 
dams kaotiska hotellrum, Hensens privata 
boudoir, en boxningsklubb, en litterär före-
ning – ger detta långsamma skred av röster 
och perspektiv viss stadga. Men skeendet 
hejdas egentligen aldrig. Vi bevittnar ett an-
tal existenser som har fångats av en mal-
ström. En irrfärd ut på landet i en tidstypisk 
gul DKW innehåller många krogstopp och 
utmynnar i ett slags liderlig misär. Då kra-
mas något åt kring hjärtat på läsaren. Man 
inser att de alla kämpar för att glädjas under 
omständigheter som förebådar undergång. 
Landskapet kring dem får dem att likna figu-
rer på en gobeläng vars egentliga motiv är 
baksidans virrvarr av trådändar.

B
erättelsen rör sig på typiskt 
Clausvis hit och dit i tid och rum. 
Ett intensivt avsnitt skildrar Phi-
lips minne av att växa upp på 
klosterinternat, en erfarenhet 
som var Claus egen. Stilen för-

medlar en slö, lysten vulgaritet som har med 
romanens centrala ämne hopplösheten att 
göra. Sökandet efter barnet Bea blir ett sur-
rogat för verkligt hopp, en avlägsen före-
vändning för att inte stanna, inte somna, inte 
tiga, utan fortsätta att förflytta sig, att supa, 
att prata. Rumsligheten fylls med en mänsk-
lig närvaro som tycks sakna förbindelser 
bortom det tröstlösa nuet. Men inte helt. 
Under en ledsam eskapad till havet övernat-
tar Philip och Lou i en bunker som luktar 
dynga. Philip undrar om tyska soldater ligger 
begravda där. I krigsarkitekturens trånga 
rum finns den större historia som Claus skall 
gripa sig an med i exempelvis ”Belgiens 
sorg”.

Två av författarskapets viktigaste motiv 
framträder redan med full kraft: klaustrofo-
bin och erotiken. Den senare är långtifrån 
uppbygglig. Lou våldtas brutalt. Philip kän-
ner sig sexuellt attraherad av den prepuber-
tala Bea – innan hon slutligen, nyss funnen 
och förd till bordellen, tar sitt liv genom att 
slänga sig ut genom ett fönster. 

N
u till frågan: varför översätta 
just denna roman? Inte 
främst därför att många i dag 
kan känna igen sig i den so-
ciala utsattheten, utan därför 
att texten är ett så bra exem-

pel på vad fri prosa är. Sådana impulser be-
höver svensk litterär offentlighet. Det finns 
just nu tendenser till att avkräva prosan de 
rätta åsikterna, den rätta, lagom humanis-
tiska människosynen, den rätta kvinnosyn-
en, den rätta synen på förhållandet mellan 
individ och kollektiv, den rätta marknads-
mässiga syntaxen, det rätta ljudboksmässiga 
formatet … 

Mot detta är Hugo Claus ett motgift, efter-
som hans förhållande till det han skildrar är 
produktivt ambivalent, mångtydigt, dishar-
moniskt och bländande kreativt. Att vi nu 
kan uppleva det får vi tacka Per Holmer för. 
Hans mustiga och lustfyllt påhittiga tolkning 
förmedlar väl den vilddjursaktiga energi som 
skulle bli den mogne Hugo Claus signale-
ment.


