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ABSTRACT

Per Wahlöö is one of Swedens most internationally renowned authors with the crime
novels about Martin Beck as the crown jewel. His career as a journalist is not that
famous. The cardinal question in this paper therefore is whether the social criticism
that made his authorship so famous emanates from the journalism he produced
before or simultaniously with his work as a novelist. To do so I have used a text
analytical method on all of Per Wahlöös journalistic writings between the years 1947
and 1965. The sources have consisted of both daily newspapers, most notably
Kvällsposten, and weekly magazines like Veckorevyn and Folket i Bild. This
investigation have resulted in that I found an ideological turn in Per Wahlöös
journalism; from being obvious conservative within the daily press to a more
socialistic orientation in the weekly magazine press where his social criticism was
leavened by a more personal concern.

Key words:
Folket i Bild, journalistik, Kvällsposten, Per Wahlöö, reporterroll, samhällskritik,

Veckorevyn.
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1. INLEDNING
Första gången jag på riktigt allvar lade märke till Per Wahlöö var någon gång i slutet
av 1990-talet. Jag besökte en loppmarknad och fick syn på en luggsliten
pocketroman med svart omslag och den uppseendeväckande korthuggna titeln
Lastbilen. Jag hade läst Sjöwall-Wahlöös välkända deckare tidigare men kopplade
inte direkt att det var den Wahlöö eftersom deckarduon Sjöwall-Wahlöös enhetliga
framtoning var minst lika inkörd i medvetandet som både Hasse å Tage och Magnus
och Brasse. Så jag började läsa de sju romaner Per Wahlöö skrev innan han blev
tandemförfattare med sin livskamrat Maj Sjöwall. De var båda två journalister från
början, men det är först på senare år som jag verkligen funderat på Per Wahlöö som
journalist. Vad skrev han egentligen om? Har det något samband med det han skrev
om i romanerna? Var han en bra eller dålig journalist? Frågorna hopade sig. Jag
upptäckte dessutom att det knappt fanns något skrivet om hans tid som journalist
vilket gjorde det hela än mer lockande att ta itu med. En av Sveriges mest betydande
författare i internationellt hänseende med en nästan tjugo år lång journalistkarriär
som ingen visste ett dugg om.

Kardinalfrågan i denna uppsats är därmed huruvida Per Wahlöö var en politisk
journalist. Det vill säga huruvida journalisten Per Wahlöö var lika samhällskritisk
som den senare romanförfattaren Per Wahlöö skulle komma att bli. För att förstå hur
hans skrivande utvecklas går jag därför igenom hela Wahlöös karriär som journalist
sedd genom en kontext av stora politiska omvälvningar. Från efterkrigsårens sociala
ingenjörskonst till samhällsbygge och ungdomskulturens utbredning till en allt större
politisk medvetenhet vilken slutligen kulminerade i och med Vietnamkriget. Det är
min fasta övertygelse att Per Wahlöö i sin ungdom närde en förhoppning om att nu
rasar diktaturerna i Indokina, Nordafrika, Portugal, Spanien, Sydamerika och att han
ville bidra till det genom sitt skrivande. Det började inom journalistiken men fick
inte fullt konstnärligt utlopp förrän i romanerna och de sena journalistiska texterna
där just förhoppningen fanns: Att nu rasar diktaturerna. Så nu börjar vi den här
undersökningen. Nu rasar diktaturerna!

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilket sätt Per Wahlöös
samhällskritik gestaltar sig i hans journalistik mellan åren 1947 och 1965. Uppsatsen
är tänkt att beskriva en vidsträckt kronologisk båge där fästpunkterna i båda ändar är
Wahlöös kritiska hållning till förtryckande auktoriteter, masskulturella fenomen och
doktrinära system såsom nazism, kapitalism och slutligen även socialdemokratin.

Min huvudfrågeställning blir därför:

Kommer Per Wahlöös samhällskritik till uttryck i hans journalistik?

Denna huvudfrågeställning har jag i sin tur valt att dela in in i tre avdelningar:

Hur gestaltar sig Per Wahlöös kritik mot:
(1) Kulturindustrin
(2) Samhället
(3) Olika auktoriteter

För att kunna besvara dessa använder jag fyra av journalistikens egna kardinalfrågor
för att analysera materialet.
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Vem är det som skriver?
När skriver han?
Var skriver han?
Vad skriver han om?

2. BAKGRUND
2.1 Ungdomsår
Per Fredrik Wahlöö föddes 1926 i en traditionellt borgerlig familj där fadern
Waldemar var journalist, senare redaktör för Lundasidorna i Sydsvenska Dagbladet
Snällposten (SDS), och modern Karin arbetade som kontorist, senare som
hemmafru.1

   När Per Wahlöö var två år gammal flyttade familjen från Göteborg till Lund där
han sedan växte upp. Föräldrarna var involverade i stadens konstnärskretsar och var
uttalade anti-nazister under Hitlertiden vilket förmodligen bidrog till att ge Per
Wahlöö en uttalat anti-fascistisk värdegrund att stå på.2

   Denna grund var förmodligen också en av anledningarna till att han fick byta skola
i gymnasieåldern. På Katedralskolan i Lund var på 1940-talet många av lärarna
nazister vilket Per Wahlöö reagerade starkt på. Brodern Claes Wahlöö berättar i en
intervju att det troligtvis var för att Per käbblade med dessa lärare som han slutligen
fick byta skola till Lunds privata elementarskola, kallad Spyken.3 Men trots att han
var väldigt duktig i skolan blev han ändå underkänd på muntan i maj 1947 så han
fick göra om examen och godkändes istället i december samma år.4

2.2 Journalisten Per Wahlöö
Redan under våren och sommaren 1947 påbörjade Per Wahlöö sin journalistbana.
Först som volontär på SDS, senare, under första halvan av 1948, på samma tidnings
nattredaktion där han arbetade med korrektur. I slutet av 1949 började han på
Kvällsposten (KvP) där han blev fast anställd reporter i januari 1950 då tidningen
blev dagstidning istället för att vara söndagstidning som den hade varit sedan starten
1948.5

   Jag skulle vilja indela Per Wahlöös journalistiska karriär i tre perioder för att göra
det hela mer överskådligt. Perioderna kan i sin tur även indelas i olika kulturella fält
enligt sociologen Pierre Bourdieus fältteori.
   Period I omfattar åren 1947 till 1953 och innefattar tiden som dagstidnings-
journalist på KvP i Malmö. Period II varar från 1953 till 1959 som är en tid av
frilansjobb. Period III sammanfaller med att Per Wahlöö och hans hustru Sylvia
sommaren 1959 flyttar till Stockholm och han börjar jobba inom den stockholmska
veckopressen på Veckorevyn (VR).6

Period I: Sommaren 1947 var Per Wahlöö volontär på SDS i Malmö. Han skrev
under den tiden ett 40-tal artiklar av nyhetskaraktär vilka behandlade allt från

1 Intervju Claes Wahlöö 2011-10-07.
2 Intervju Claes Wahlöö 2011-10-07.
3 Intervju Claes Wahlöö 2011-10-07.
4 Brev från Claes Wahlöö 2011-10-15 [Utdrag ur modern Karin Wahlöös almanackor där datumen
finns antecknade.]
5 Brev från Claes Wahlöö 2011-10-15.
6 Intervju Sylvia Wahlöö 2011-09-23.
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honungs- och betskörden till badsäsongen och finska krigsbarn.7 Troligtvis var det
fadern Waldemar Wahlöö som ordnat volontärsjobbet åt honom eftersom denne var
redaktör för Lundasidorna i SDS. Efter att ha avslutat skolgången vintern 1947
började Per Wahlöö på SDS nattredaktion som korrekturläsare i februari 1948 där
han jobbade fram till sommaren samma år då han ryckte in i det militära. Efter
värnplikten började han på den relativt nystartade konservativa kvällstidningen KvP
där han återigen var korrekturläsare fram till årsskiftet 1949/50.8 KvP hade startats
1948 av SDS för att kapa åt sig läsare från tabloidmarknaden och bli ett ”Skånes svar
på Expressen”.9
   På KvP jobbade Per Wahlöö fram till 1953. Han var en riktig mångsysslare och
ägnade sig åt allt från sport- till kriminaljournalistik, skrev film- och
teaterrecensioner samt kulturartiklar. Dåvarande kulturredaktören på KvP Henrik
Sjögren minns Per Wahlöö som rapp, träffsäker och saklig i sin rapportering.10

Tonvikten kom emellertid att ligga på filmområdet. Men som nyhetsjournalist var
han också väldigt produktiv och följde bland annat händelserna i det så kallade
Tjörnarpsmordet i november 1951 där polisen Tore Hedin mördade en person för att
senare, i augusti 1952, mörda ytterligare nio personer (bland annat sina föräldrar och
flickvän) i de så kallade Hurvamorden. ”Som polisreporter med telefonjour varje
morgon blev han välkänd av Skånes landsfiskaler”, skriver Henrik Sjögren om Per
Wahlöö i sin bok om KvP.11

   På en löpsedel från årsskiftet 1949/50 framträder Per Wahlöö på bild tillsammans
med nöjesredaktören Bertil Behring och texten: ”Är ni intresserad av film? då måste
Ni följa filmhändelserna i Kvällsposten Film- och teaterspalten blir daglig 1950”.12

Löpet är en tydlig reklam för att KvP går från att startåret 1948 enbart ha givits ut på
söndagar till att bli dagstidning från och med 2 januari 1950. I och med detta blev
också Per Wahlöö fast anställd på tidningen.13 Film var ett av hans specialintressen
och kom att följa honom genom hela den journalistiska karriären. På KvP resulterade
detta i såväl recensioner som längre kulturartiklar av biografisk karaktär om bland
annat Sergej Eisenstein, John Ford, Lionel Barrymore och bröderna Marx.14

   Året 1950 var också första gången han besökte Spanien.15 Ett land som senare
skulle komma att uppta en ansenlig tid i hans liv och ett stort utrymme i hans
litteratur. I Spanien fanns vid den tiden en skoningslös diktatur som general Franco
upprättat efter att fascisterna vunnit inbördeskriget 1939 och diktaturen ville Per
Wahlöö studera inifrån. Det var också syftet med alla resorna dit, berättar brodern
Claes Wahlöö.16

   ”Spanien har alltid intresserat mig. Guernica-året 1937 var jag 11 år, och
inbördeskriget är bland de första skarpa, medvetna intryck jag har. Jag var redan
tidigt intresserad av utrikespolitik, det hängde väl samman med att jag växte upp i
tidningsmiljö. Men Spanien diskuterades också livligt i skolan, av kamrater och deras

7 Medarbetarkort, Sydsvenskan, nr 1-3:1947.
8 Brev från Claes Wahlöö 2011-10-15.
9 Engblom, Lars-Åke, Jonsson, Sverker, Gustafsson, Karl Erik (2002), Den svenska pressens historia
IV, Stockholm: Ekerlids, s.105.
10 Intervju Henrik Sjögren 2011-11-29.
11 Sjögren, Henrik (2008), En kultursidas uppgång och fall. Finkultur och masskultur i Kvällsposten
1950-1971, Stockholm: Carlssons, s.298.
12 Löpsedel Kvällsposten, Bilaga 1.
13 Brev från Claes Wahlöö 2011-10-15.
14 Sjögren (2008) s.298.
15 Sjögren, Henrik, Studier i diktatur, KvP, 30.6.62, s.4.
16 Intervju Claes Wahlöö 2011-10-07.



8

föräldrar”, säger Per Wahlöö själv.17 En av de tidigaste Spanienvistelserna gjorde Per
Wahlöö tillsammans med sin dåvarande fästmö Inger Andersson (senare Wahlöö)
som var pressfotograf. Det resulterade i sex stora reportage från Mallorca som
publicerades i KvP i sepember till december 1951 varav fyra kallades ”Mallorcansk
resa” I-IV, alla med fotografier av Inger Andersson.18

Period II:  Frilansperioden inleddes någon gång 1953 då Per Wahlöö avslutade sin
anställning på KvP för att åka till Spanien där han blev kvar i några år. Enligt Claes
Wahlöö handlar det om två separata resor till Spanien. Den första skulle ha gjorts
tillsammans med Lundakamraten Alf Matteson (1926-2007), senare känd som
teaterkritiker på Lunds Dagblad och andra tidningar i Skåne. Den andra resan ska ha
företagits tillsammans med Per Wahlöös första hustru Inger Wahlöö.19 Totalt bodde
han sedan i två år på olika platser i landet. Mest i Katalonien, men också på
Balearerna med öar som Menorca, Mallorca och Ibiza.20

   I en intervju i KvP 30.6.62 berättar han själv: ”Eftersom jag inte hade så mycket
pengar fick jag jobba mig fram. Det gjorde att jag kom i kontakt med folket, jag
bodde mest i småstäder inne i landet där det inte fanns några andra utlänningar.”21

   Flytten till Spanien innebar också ett dramatiskt uppbrott från föräldrarna och
syskonen i Lund. Bundenheten till modern Karin var särskilt stark och avfärden
gjorde att Per Wahlöö inte hade speciellt mycket kontakt med familjen under några
år från 1953 och framåt. I Per Wahlöös moders almanacka, där hon regelbundet förde
noteringar, finns inga anteckningar om honom under åren 1955-56, inte förrän 1957
dyker en anteckning upp om att han återvänder till Lund efter att ha skiljt sig från
Inger Wahlöö och presenterar sin andra fru Sylvia.22

   Vid hemkomsten till Sverige i mitten av 1950-talet började han återigen att
frilansa. Under frilansperioden, vilken jag avgränsat till åren 1953-1959, skrev han
också om teater och film men även artiklar om sitt favoritämne; olika sjökrig genom
historien. Mestadels publicerades artiklarna vid den här tiden i svensk dagspress,
främst i Norrköpings-Tidningar (NorrkT) där han var stående teaterrecensent under
andra halvan av 1950-talet, men även i tidningar som Östersunds-Posten (ÖstersP),
Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
(GHS). Hela denna period arbetade han också på en skönlitterär karriär. En av
huvudanledningarna till att Per Wahlöö slutade som anställd reporter på KvP var
förmodligen att han ville komma igång med sitt skönlitterära författarskap vilket
krävde ett mått av frihet som bundenheten till en redaktion inte tillät.

Period III: Den, enligt mitt förmenande, mest intressanta delen av hans journalistik
tillkom under åren 1959-1964 då han också träffade journalisten Maj Sjöwall som
arbetade som tecknare på Bonnierägda tidskriften Idun i början av 1960-talet.23 Per
Wahlöö hade nämligen, genom att ansöka på en annons i DN, fått jobbet som
förstereporter på veckotidningen Veckorevyn (VR).24 Därmed hade han också tagit
steget att flytta från Malmö till Stockholm med hustrun Sylvia Wahlöö sommaren
1959. VR var vid den här tiden en helt annorlunda tidskrift jämfört med dagens

17 Sjögren, Henrik, Studier i diktatur, KvP, 30.6.62, s.4.
18 Spanienresan återges i Inger Wahlöös självbiografiska nyckelroman Du som är så stark (1971).
19 Intervju Claes Wahlöö 2011-10-07.
20 Intervju Claes Wahlöö 2011-10-07.
21 Sjögren, Henrik, Studier i diktatur, KvP, 30.6.62, s.4.
22 Brev från Claes Wahlöö 2011-10-15.
23 Intervju Maj Sjöwall 2011-09-09.
24 Intervju Claes Wahlöö 2011-10-07.
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tonårsinriktade livsstilsblaska, men profilen var ändå ungdomlig till skillnad från de
lite mer bildade syskontidskrifterna Idun och Veckojournalen. Per Wahlöö skötte den
”den allvarligaste delen av VR:s reportageverksamhet” och var tidningens ”specialist
på sociala problem, ungdomsfrågor och kriminalreportage”.25 VR hade grundats
1935 och gavs ut av Åhlén & Åkerslunds förlag. Innehållet vid tiden 1959/60 var
variationsrikt och kunde bestå av Per Wahlöös, Bertil Torekulls och Erik Norlanders
seriöst syftande socialreportage om trilskande ungdomar och svenska nynazister på
ena sidan och Blanka Lekbergs modereportage på den andra. Antalet följetånger var
också stort liksom det var i alla veckotidningar vid den här tiden.
   Åren 1961-1963 skrev också Per Wahlöö sporadiskt teaterrecensioner på
frilansbasis åt KvP från Stockholm och Uppsala. Två år efter ankomsten till VR,
1961, ringde den legendariske chefredaktören Ivar Öhman på Folket i Bild (FiB),
upp Per Wahlöö och erbjöd jobb.26 FiB:s grundidé var att göra reportage om svenska
människor i samhällets utkanter; allt från gamla kvinnor och män i sin stuga i skogen
till klassiska arbetarskildringar från industriorter över hela landet.
   På FiB hamnade han omedelbart i skuggan av stora proletärkanoner som Jan
Fridegård, Vilhelm Moberg, Moa Martinson, Sven Edvin Salje, Per Anders
Fogelström och Artur Lundkvist vilka alla skrev regelbundet i tidningen.
Journalistiskt hamnade han också i skuggan av väletablerade och folkligt förankrade
arbetarreportrar som Albert Viksten, Ludvig Nordström, Rolf Blomberg och Sten
Bergman. Per Wahlöö hann precis få in foten på den anrika arbetartidskriften då allt
rämnade och den såldes av ägarna Esselte och arbetarrörelsen till det då Bonnierägda
förlaget Åhlén & Åkerlund vid årsskiftet 1962/63. Per Wahlöös journalistiska bidrag
på gamla FiB blev tidvis ganska blygsamt och för det mesta hade han administrativa
sysslor vilket däremot gagnade hans skönlitterära ambitioner.27

   Tillbaka på Åhlén & Åkerlund och inne i Bonniersfären igen (som han avskydde)
fasade Per Wahlöö (och många andra i en ganska livlig dåtida debatt) för den
utveckling tidskriften skulle ta. Denna sista period i Per Wahlöös journalistkarriär
skulle kunna sägas upphöra på hösten 1964 då sista artikeln, novellreportaget
Flygplan saknas publicerades.28 FiB hade då genomgått en relativt snabb metamorfos
från kulturellt folkrörelseorgan till sensationalistisk och snaskig herrtidning med
namnet FiB-Aktuellt (FiBakt) som var mer inriktad på vulgära krigs- och
våldsreportage än ett socialt och kulturellt engagemang. Därefter upphörde i princip
Per Wahlöös verksamhet som journalist och författarskapet tog helt överhanden, trots
att han skrev enstaka artiklar efter det och bland annat satt i redaktionsrådet för den
socialistiska veckotidningen Tidsignal (TS) under andra hälften av 1960-talet.

2.3 Författaren Per Wahlöö
Tanken på att bli skönlitterär författare fanns förmodligen med från Per Wahlöös
ungdomsår. Fragment av ett skönlitterärt berättande finns publicerade från 1949 i och
med novellen Tjugo år efteråt

29 i Jultrevnad, en tidskrift som fadern Waldemar
Wahlöö drev till förmån för blinda. Men det var någon gång under året 1950, när han
arbetade på KvP i Malmö, som han påbörjade skissen till sin första roman, den som
kom att heta Himmelsgeten (sedan 1967 utgiven under titeln Hövdingen). Arbetet
med boken skedde sporadiskt under hela 1950-talet och den publicerades först 1959

25 Carlberg, Birgitta, Våra flygande reporters, VR, 1959:49, s.38.
26 Intervju Sylvia Wahlöö 2011-09-23.
27 Sjögren, Henrik, Studier i diktatur, KvP, 30.6.62, s.4.
28 Flygplan saknas, FiBakt, 1964:48 skrev Wahlöö tillsammans med Arvid Rundberg.
29 Novellen Tjugo år efteråt skrev Per Wahlöö under pseudonymen Edner P. Bech.
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som den första romanen i en tänkt svit under samlingsnamnet ”Diktatur”.30 Han var
en av de första som skrev en idrottsroman, ”femton år innan [Per Olov] Enquists
”Supportern” kom.”31 Inledningsvis, främst i just debuten Himmelsgeten, är Per
Wahlöös prosa yvig och nästan vildsint. Han säger sig själv vara inspirerad av
amerikanen Robert Penn Warren och recensenter har envisats med att vilja jämföra
honom med Hemingway, fastän Wahlöö själv förnekar direkta influenser därifrån.32

Grundritningen till Himmelsgeten var emellertid hämtad från Penn Warrens Alla
kungens män (1946) och sedan använd för eget bruk.33 Men det är trots allt hos de
internationella författarna man hittar de mest slående jämförelserna. Ett namn som
ofta poppar upp är Graham Greene. Senare kom Wahlöös prosa att kännetecknas av
den lakoniska hårdkokthet som emanerade ur de amerikanska författarnas
knapphändiga och journalistiskt inspirerade språk. Amerikanen Raymond Chandler,
belgaren Georges Simenon och svenske Thorsten Jonsson (förnämlig översättare av
Hemingway) brukar nämnas som jämförelser. Gemensamt för böckerna i Diktatur-
sviten är att alla har diktaturen som fenomen i fokus på olika sätt. Ytligt sett handlar
de om allt från maktkampen i ett sopigt fotbollslag i den skånska gärdsgårdsserien
(romanen Himmelsgeten) till ett plötsligt poetiskt kärleksmöte i det av Franco
förtryckta Spanien (romanen Vinden och regnet 1961) eller en över 300 sidor lång
protokollsavskrift från en löjeväckande korrupt rättegång i en sydamerikansk
militärdiktatur (romanen Generalerna 1965). Utöver dess tre nämnda ingår även
Spanienskildringen Lastbilen (1962) och maktstudien Uppdraget (1963) i ”Diktatur”.
   Förutom dessa så kallade internationella romaner skrev Per Wahlöö även två
dystopiska science fiction-artade deckare i svensk 60-talsmiljö med en ansiktslös
diktatur av orwellskt snitt i medelpunkten: press-satiren Mord på 31:a våningen
(1964) och den mardrömsaktiga framtidsthrillern Stålsprånget (1968). Böckerna kom
att bilda nav för den kulturella och politiska kritik som Wahlöö i mer eller mindre
övertydliga ordalag ville delge sig av i litterär form, det vill säga kapitalismens
nihilistiska moral och förtingligande av människan. Enkelt uttryckt först och främst
arbetarrörelsens försäljning (och svek) av Folket i Bild till ”Bonniers fördumnings-
industri”34 (Mord på...) och sedan socialdemokratins förfelade folkhemsbygge vilket
skapat en konformistisk fascistdiktatur med Olof Palme i spetsen (Stålsprånget). I
båda böckerna engageras kommissarie Jensen att lösa olika problem vilka blottlägger
de sakförhållanden Wahlöö vill framhäva. Jensen var en polis som också i mångt och
mycket kom att innebära en första skisserad prototyp av Martin Beck i de följande
”Roman om ett brott”. Särskilt den syramättade kulturkritiken av Bonnierkoncernens
tidningsmonopol i Mord på 31:a våningen kom att utgöra succé i Sovjetunionen där
romanen trycktes upp i smått hisnande 500 000 exemplar.

De böcker som emellertid skulle bli Per Wahlöös stora genombrott hos den breda
publiken var serien ”Roman om ett brott” med kriminalpolisen Martin Beck i
centrum. Om serien skriver Per Wahlöö själv: ”Dess grundidé är att i en långroman,
på cirka tre tusen sidor, uppdelad i tio fristående delar eller, om man så vill, kapitel,
ge ett längdsnitt genom ett samhälle av viss aktuell struktur, att analysera

30 Wahlöö, Per (1966), ”Grisen är ett gåtfullt djur” i Tryckpunkter. 23 Norstedtförfattare i egen sak,
Stockholm: PAN/Norstedt, s.175.
31 Stertman, Hans, Det strävsamma paret, Jury, 1972:2, s.38.
32 Sjögren, Henrik, Studier i diktatur, KvP, 30.6.62, s.4.
33 Bergström, Lasse (1998), Bokmärken, Stockholm: Norstedts, s.314.
34 Tapper, Michael (2011), Snuten i skymningslandet. Svenska polisberättelser i roman och film 1965-
2010, Lund: Nordic Academic Press, s.152.
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kriminaliteten som social funktion och dess relation till både det tidigare nämnda
samhället och till de moraliska livsformer av olika slag som omger samhället
ifråga.”35

   Mellan åren 1965 och 1975 skrev sedan Per Wahlöö tillsammans med sin
livskamrat Maj Sjöwall tio romaner i serien ”Roman om ett brott”. Alla betraktas i
dag som stilbildande klassiker och har översatts till en mängd olika språk.

Filmvetaren och idéhistorikern Michael Tapper har skärskådat serien och hävdar att
den på ett idéplan rör sig från Freud (i de inledande romanerna) till Marx (i de
senare), det vill säga att seriekonstruktionen bildar en socialkritisk brygga som börjar
i brottsligheten som sexuellt betingad för att avslutas i berättelsen om ”folkhemmets
repressiva avsublimering” enligt marxistfilosofen Herbert Marcuses vid tiden så
moderiktiga idéer om ”att sexfrigörelsen var ett sken för att dölja sexualitetens
omvandling till exploatering och handelsvara.”36 Människans bundenhet till sitt
sociala sammanhang och brottet som ett resultat därav bildar därmed ram till serien
helt i enlighet med Marx idéer om bas och överbyggnad i den dialektiska
historiematerialismens anda.
   Den sista boken Terroristerna släpptes på hösten 1975 några månader efter Per
Wahlöös död. Serien blev en monumental framgång och sålde i jätteupplagor
utomlands, kanske allra bäst i Sovjetunionen där böckerna trycktes i flera hundra
tusen exemplar. Enbart romanen Den vedervärdige mannen från Säffle trycktes upp i
120 000 exemplar i Sovjet.37

Per Wahlöö hade cancer de sista åren i livet och dog efter en misslyckad
experimentell operation som skulle förbättra hans situation sedan bukspottskörteln
tidigare opererats bort. Insomnandet skedde medan han befann sig i en djup
morfinsömn i hemmet på Föreningsgatan i Malmö den 22 juni 1975.38 Tillsammans
med hustrun Sylvia hade han dottern Annikki (född 1962) och tillsammans med Maj
Sjöwall hade han sönerna Tetz och Jens (födda 1963 och 1966). Dessutom hade Maj
Sjöwall två döttrar från ett tidigare förhållande.
   Journalisten Carl-Olof Långs nekrologiskt hållna artikel En vildman med idyllen
som politiskt mål i Veckojournalen (1975:25) sammanfattar mycket av Per Wahlöös
karaktär:

Han uppenbarade sig [...] som vildman, direkt från skogarna. Fältutrustad, storfrisk. Så har man
också ofta sett honom avbildad, lite vindomsusad, eller som klätterträd för sina barn. Det fanns
en styrka hos honom, och en arbetskapacitet, som han hela tiden pressade. Han var som
gammal journalist medveten om att man orkar ännu mer med en deadline framför sig, en
tidpunkt när ett manuskript måste vara klart.39

2.4 Samtidskontext
Per Wahlöö brukar ses som en utpräglat politisk författare, ofta av internationellt
snitt. Kardinalfrågan i denna uppsats är emellertid huruvida han också var en politisk
journalist. Hans journalistiska bana upphör nämligen i en brytningstid då den
politiska radikaliseringen eskalerade mångdubbelt i Sverige och världen. Främst på
grund av USA:s krig i Vietnam som antog förnyade proportioner i början av året
1965 då den amerikanske presidenten Lyndon Johnson lät bomba Nordvietnam och

35 Wahlöö 1966, s.176.
36 Tapper 2011, s.199
37 Lång, Carl-Olof, En vildman med idyllen som politiskt mål, Veckojournalen, 1975:27, s.29.
38 Brev från Claes Wahlöö 2011-10-15.
39 Lång, Carl-Olof, En vildman med idyllen som politiskt mål, Veckojournalen, 1975:27, s.29.
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tiodubblade antalet trupper i landet.40 I samma veva började också svenska
intellektuella radikaler som Göran Palm, Sara Lidman, Artur Lundkvist och Jan
Myrdal alltmer utmärka sina politiska ställningstaganden i litteratur och mediedebatt.
Man brukar säga att poeten Göran Sonnevis dikt Om kriget i Vietnam, publicerad i
BLM 1965:3, var ett av de definitiva startskotten.
   Per Wahlöös kulturradikala hållning började redan tidigt på 1950-talet då man kan
skönja en klart pacifistisk anti-våldstrend i hans artiklar. Jag har inte funnit att Per
Wahlöö var en del i någon större radikal politisk rörelse under 1950-talet. Han får
nog lov att ses som en solitär med sina resor till Spanien för att studera diktaturen.
Väl där berättar Maj Sjöwall att han stötte på vänsterpolitiska element vilket gjorde
att han inte fick förnyat uppehållstillstånd och därmed blev tvungen att återvända
hem till Sverige.41 Fascinationen för Francos Spanien hade funnits där ända sedan
barndomen och inbördeskriget. Bombningen av staden Guernica var något som hade
påverkat Per Wahlöö och vid slutet av 1950- och början av 60-talet hade
diktaturstaten helt plötsligt förvandlats till ett svenskarnas turistparadis. Per Wahlöös
lilla syrliga brasklapp Har ni glömt Franco? (FiB, 1962:22) är ett ohöljt angrepp på
svenska turister som åker till Spanien och ”är glada för att fläskfilén är billig.” På
efterföljande sidor kan man läsa bildreportaget Svenskar på Kanarieöarna av Uno
Grönkvist där svenska turister intervjuas på plats.
   Andra brännande internationellt politiska frågor som pågick vid decennieskiftet
1959/60 var koloniernas frigörelse. Vietnam hade varit föregångsland i sin revolt mot
fransmännen och nu följde Afrikas länder efter i processen.42 FiB publicerade i
början av 1960-talet bland annat författaren Per Wästbergs artiklar från Afrika och
stort utrymme fick också Kongo eftersom svenska FN-soldater befann sig i landet
med generalsekreteraren Dag Hammarskiöld i spetsen. Naturligtvis hoppades Per
Wahlöö och många andra att Spanien och även Portugal skulle följa de afrikanska
exemplen.43 Men så blev det inte förrän nästan ett decennium senare då den
demokratiska processen långsamt luckrade upp fascismen.
   Nedan har jag skapat ett kontextuellt moln av händelser som, förutom
barndomsupplevelserna, skulle kunna ha bidragit till Per Wahlöös radikala hållning.
1960-talet brukar förvisso benämnas som en politiskt radikal och turbulent tid men
1950-talet var dess linda med amerikanska övergrepp, kallt krig och koloniers
frigörelse i främsta rummet.

Indiens frigörelse från Storbritannien 1947.
Kalla kriget startar och staten Israel bildas 1948.
Kinesiska revolutionen och Rysslands första atombomb 1949.
Kol- och stålunionen bildas 1952.
Koreakriget 1950-1953.
Sovjet spränger den första vätebomben 1953.
Stalin dör 1953.
Mosaddeq mördas i Iran 1954.
Krig i Algeriet med påföljande frihet 1954-1962.
McCarthyismen i USA, fransmännen kastas ut ur Indokina 1955.

40 Kilander, Åke (2007), Vietnam var nära. En berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i
Sverige 1965-1975, Stockholm: Leopard Förlag, s.25f.
41 Intervju Maj Sjöwall 2011-09-09.
42 Kilander 2007, s.25.
43 Tydligast uttrycker Per Wahlöö denna ambition i ledarartikeln ”Nu rasar diktaturerna!” i FiB,
1962:26, s.6.
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Suezkrisen och Ungernrevolten 1956.
Det svenska folkhemsbygget, televisionen sprids, rymdkapplöpningen drar
igång med Sputniks uppskjutning 1957.
Anti-kärnvapenkampanjer med Bertrand Russell i spetsen på 1950- och 60-
talet.
Frigörelsen för afrikanska kolonier i början av 1960-talet.
Kubakrisen 1962.

3. TEORI
För att förstå och analysera Per Wahlöös journalistik med dess starka inslag av kritik
av kulturindustrin (främst kritiken av populärkulturella massfenomen som filmer,
serietidningar och böcker) använder jag mig av de tyska Frankfurtfilosoferna Max
Horkheimer och Theodor W Adorno vars verk har influerat många forskare under
efterkrigstiden beträffande massmediernas utveckling i västvärlden. Främst kanske
Jürgen Habermas, som brukar betraktas som Frankfurtskolans mest namnkunnige
arvtagare i och med sina teorier om den borgerliga offentlighetens förfall, men även
många andra.44

   Främst lutar jag mig mot Horkheimers och Adornos ”kritiska teori” i avsnittet om
Kulturindustrin i deras banbrytande verk Upplysningens dialektik (1944) där de
omnämner kulturindustrin (främst representerad av den amerikanska filmen) som ett
massbedrägeri. De hävdar också att all monopolstyrd masskultur är konformistisk
eskapism som skapar konstgjorda behov hos människorna.45 Över huvud taget
försöker de undersöka hur världen efter Marx gick fel när den dominerande klassen
tog makten över den ekonomiska basen.46 Kopplingen till de populärkulturella
yttringar, vilka Per Wahlöö kritiserar i sin femtiotalsjournalistik, ligger därför inte
långt borta eftersom serietidningar och kriminallitteratur definitivt ingår i
masskulturen, precis som filmen gör.
   Filosofen Friedrich Nietzsche talade om ett ”stiliserat barbari” och Adorno och
Horkheimer ville koppla Nietzsches begrepp till ett system av icke-kultur, något
konstlat som blir konstlat tack vare ”det specifika mediets hela tiden närvarande och
sig själva överdrivande anspråk”.47 På det sättet fungerar kulturindustrin, enligt
Adorno och Horkheimer, som ”maktens estetiska ekvivalent. Föreställningen om stil
som enbart estetisk lagbundenhet är en romantisk fantasi om det förgångna.”48 Med
det menar de att i varje tidsålders enskilda stil kommer även (den hegemoniska)
maktens struktur till uttryck.
   Dessa teorier har jag främst valt att relatera till Per Wahlöös kritik av
masskulturella fenomen som amerikanska serietidningar och kriminallitteratur. Där
kännetecknas hans texter av en pacifistisk tanke förenad med det kulturella uttrycket,
men jag menar ändå att denna kritik också går att koppla till kulturella maktstrukturer
i samhället, precis som Adorno och Horkheimer och senare språkforskaren Roger
Fowler gör i sina teorier om språket som en ideologibärande faktor. Fowler hävdar

44 Se bl a massmedieteoretikern Denis McQuail (2010), McQuail´s Mass Communication Theory (6th

Edition), London: Sage Publications, s.115f. Där nämner han även den amerikanske marxistiske
filosofen Michael Hardt som en anhängare av denna tradition. Se även Gripsrud, Jostein (2002),
Mediekultur, mediesamhälle, Göteborg: Daidalos, s.55f.
45 Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W. (1944/1997) Upplysningens dialektik, Göteborg:
Daidalos, s.138.
46 McQuail 2010, s.116.
47 Ibid, s.145.
48 Ibid, s.147.



14

också att diskursen uppstår genom en interaktion mellan språkstruktur och kontext
vilket jag också tagit fasta på i min undersökning.49

   Med kontextualiseringens betydelse kommer också den franske sociologen Pierre
Bourdieu in i bilden med sin teori om socialt och kulturellt kapital. Medieforskaren
Torsten Thurén har formulerat det bra: ”Journalistens personliga bakgrund påverkar
bilden av den främmande miljön. Det spelar stor roll om journalisten kommer från
medelklassen eller arbetarklassen, är man eller kvinna, engelsman eller amerikan.”50

   Bourdieus kapitalbegrepp beskriver sociologen Donald Broady helt enkelt som
”symboliska och materiella tillgångar.”51 Enligt honom skiljer Bourdieu på olika
arter av kapital där det kulturella kapitalet innebär ”kultiverat språkbruk och
förtrogenhet med den s.k. finkulturen”.52

   Något som kommer ha betydelse för den här undersökningen om Per Wahlöö är det
Bourdieu kallar för socialt kapital vilket innebär släktband och kontakter såväl privat
som i yrkeslivet. Vilket också anknyter till begreppet socialt fält i Bourdieus fältteori,
alltså ett system av relationer mellan positioner.53 Kulturen kan där ses som ett
enskilt fält. Indelningar av fält varierar lite mellan olika medieforskare. Den norske
medieforskaren Jostein Gripsrud ser till exempel journalistiken som ett eget fält men
påpekar också att fälten kan variera i storlek och vara delar av större fält.54

Journalistikforskaren Kristina Lundgren ser å sin sida journalistiken som ett delfält
av kulturen.55 Delfälten kan i sin tur, enligt henne, sedan delas in i subfält där jag
tänker mig att journalistik mycket väl skulle kunna splittas upp i tidskrifts-
journalistik, nyhetsjournalistik, kulturjournalistik etc där reporterns roll som
skrivande subjekt hela tiden förändras när denne färdas mellan de olika subfälten.
Samtidigt sker även en förflyttning mellan sociala fält och olika sociala kontexter
vilket i sin tur också förändrar rollen.
   Kristina Lundgren kopplar i sin doktorsavhandling Solister i mångfalden ihop tre
kvinnliga journalisters utveckling på 1930-talet med Bourdieus fältteori och ställer
därmed upp en lättöverskådlig modell där följande frågor bildar en primär bas även
för min studie av Per Wahlöö:

Vem är det som skriver? (socialt och kulturellt kapital)
När skriver han? (en bestämd tids- och samhällskontext)
Var skriver han? (var på det journalistiska fältet, t ex tidningar eller tidskrifter)
Vad skriver han om? (position på det redaktionella fältet, ämnesindelningar, teman)56

49 Fowler, Roger (1991), Language in the news: discourse and ideology in the Press, London:
Routledge, s.67. För kontextens betydelse, se även Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta, Thurén, Torsten
(1999), Nyheter – att läsa nyhetstext, Stockholm: Ordfront, s.52f.
50 Thurén, Torsten (1986), Vinklad verklighet: journalisten, sanningen och fantasin, Stockholm:
Esselte studium, s.42.
51 Broady, Donald, red. (1998) Kulturens fält, Göteborg: Daidalos, s.13.
52 Ibid.
53 Ibid., s.14.
54 Gripsrud 2002, s.95f.
55 Lundgren, Kristina (2002), Solister i mångfalden, Stockholm: Institutionen för journalistik, medier
och kommunikation, Stockholms universitet, s.377.
56 Ibid., s.378.



15

3.1 Tidigare forskning
Jag har gjort en omfattande kontroll över den forskning som finns om Per Wahlöö
och inte hittat någonting specifikt om hans journalistik. Fragment hittar man i Henrik
Sjögrens bok En kultursidas uppgång och fall. Finkultur och masskultur i
Kvällsposten 1950-1971 (2008) även om det mesta i den består av referat ur olika
recensioner av Wahlöös böcker. Dock finns ett stort internationellt utbrett
forskningsfält kring paret Sjöwall-Wahlöös tio kriminalromaner. Men forskningen
kring Per Wahlöös egna romaner är skral och de större litteraturvetenskapliga
insitutionerna i vårt land har inga uppsatser på högre nivå om detta.
   Den forskare som enligt mig kommer närmast mitt projekt är i så fall filmvetaren
och idéhistorikern Michael Tapper som i sin jättelika avhandling Snuten i
skymningslandet. Svenska polisberättelser i roman och film 1965-2010 (2011) gör en
djupdykning i några av Per Wahlöös romaner och filmmanuskript, dock lägger han
tonvikten på de senare kriminalromanerna om Martin Beck. Han berör mycket
flyktigt inledningsvis Per Wahlöös karriär som journalist på KvP och FiB men lägger
ingen större energi på området. Intressantast hos Tapper är annars de teorier och
analyser han använder sig av för att blottlägga tankegångar och strukturer i Per
Wahlöös skrivande. Hans avhandling har också inspirerat mig att pröva nymarxistisk
teori mot Per Wahlöös journalistiska texter.
   ”Mycket av det mest intressanta, spännande och nydanande inom journalistiken har
gjorts av författare eller av journalister med författarambitioner”, hävdar
medieforskaren Torsten Thurén.57 Det stämmer ganska bra på vissa journalister. En
av dem hittade jag i Karin Palmkvists avhandling Diktaren i verkligheten – Stig
Dagerman som journalist (1989) vilken behandlar Dagermans journalistiska gärning
med tyngdpunkt på efterkrigsreportagen från Tyskland och Frankrike. Hon
undersöker därmed en journalistbana som i mångt och mycket inträffade efter
Dagermans genombrott som författare. Hos Per Wahlöö var det tvärtom. Han började
som relativt anonym journalist i Malmö och jobbade sig mödosamt upp mot ett
alltmer virtuost och politiskt laddat författarskap som skarpt kom att klinga ut över
hela världen.
   Kristina Lundgrens avhandling Solister i mångfalden (2002) utgör ett veritabelt
detektivarbete där hon analyserar tre tongivande kvinnliga journalister på 1930-talet:
Maud Adlercreutz, Barbro Alving och Astrid Ljungström. Lundgrens teoretiska
utgångspunkt är att dels göra en studie i journalistikhistoria och dels en textanalytisk
studie av dessa tre journalister. I mångt och mycket liknar det arbetet min
undersökning av Per Wahlöö. Lundgren använder sig av sociologen Michael
Schudsons teori om journalistik som en social institution och en kultur. Enligt
Lundgren inkluderar detta även ett erkännande av journalisten som ett skapande
subjekt bakom den journalistiska textmassan.58 Även dessa utgångspunkter har jag
valt att anamma gällande Per Wahlöö för att kunna se hans journalistiska arbete som
ett förstadium till det mer frihetliga skönlitterära skrivandet där hans samhällskritik
får fullt utlopp. Något som annars lätt hämmas av journalistikens fasta normer och
ramar.

3.2 Avgränsningen journalistik
Eftersom Per Wahlöö arbetade som författare parallellt med journalistiken ämnar jag
här definiera det journalistiska fältets avgränsningar för denna studie. Jag har valt att
benämna allt Per Wahlöö skrev i dags- och veckopress som journalistik med

57 Thurén 1986, s.113.
58 Lundgren 2002, s.26.
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undantag från noveller vilka publicerats i flera dagstidningar. Hans journalistik kan
därmed sägas variera från längre kulturartiklar om olika personer, fenomen eller
historiska händelser (t ex slaget vid Alcazar under spanska inbördeskriget) till film-,
teater- och litteraturrecensioner. Materialet innefattar även de nyhetsartiklar jag
kunnat få fram samt allt han skrev i veckotidningar som FiB och VR. Även här har
jag undantagit litterära inslag som t ex följetonger. Ett viktigt påpekande gällande
min journalistiska avgränsning gäller de sport- och nyhetsartiklar han skrev på KvP
under sin första period som journalist. Dessa är inte signerade och därför har jag valt
att mestadels lämna dem därhän i denna undersökning. Det är heller inte troligt att
dessa har bäring på mitt huvudtema, dvs hans samhällskritik, eftersom sport- och
nyhetsartiklar oftast inte lämnar något utrymme för åsikter.

4. METOD OCH MATERIAL
Jag har i denna uppsats använt mig av en kvalitativ textanalytisk metod. För att bena
ut huruvida Per Wahlöös journalistik passar in i de tre fälten kulturkritik,
samhällskritik och auktoritetskritik samt i de tre olika tidsperioderna ämnar jag
därför använda mig av ett flertal metoder. Som ett skissartat ramverk tillämpar jag
Roger Fowlers teorier om språket som ideologibärare samt att diskursen enbart
härrör från en interaktion mellan språkstrukturen och kontexten där det används.
Enligt Fowler är språket kodat av värden och övertygelser och varje aspekt av den
språkliga strukturen kan vara ideologibärande vilket torde synas extra tydligt i Per
Wahlöös texter.59

   Just kontextens betydelse betonar också Kristina Lundgren, Birgitta Ney och
Torsten Thurén i sin bok Nyheter – att läsa nyhetstext (1999). Men de torde ha
inspirerats utifrån Fowler varför hans teorier blir den primära metoden i denna
analys.

4.1 Metoddiskussion: Tre perioder/Tre perspektiv
Jag har valt att dela in Per Wahlöös journalistkarriär i tre kronologiska perioder vilka
är indelade utifrån Bourdieus fältteori där varje period också betecknar ett subfält
inom journalistiken. Detta innebär också förändringar i Per Wahlöös reporterroll
vilket i sin tur har betydelse för hans utveckling och möjligheter som journalist.
Exempelvis är han mer obunden som frilansjournalist senare i karriären än som
nyhetsjournalist tidigare i karriären.
   Dagspressjournalistiken ser jag som det subfält vilket helt dominerar den första
perioden. Fältets främsta och kanske viktigaste beståndsdel är nyhetsartikeln som får
lov att ses som den mest uppbundna skapandeformen inom journalistiken där
objektiviteten skall vara hög, stiliseringen stram, ofta opersonlig och korthuggen och
utrymmet för egna åsikter i princip obefintligt. Per Wahlöös opinionsjournalistik
under den första perioden med film- och bokrecensioner samt krönikor har desto fler
drag av personlig karaktär och åsikter.
   Frilansjournalistiken i den andra perioden pendlar mellan olika subfält; både
tidskrifter och dagstidningar. Frilansandet ökar ytterligare utrymmet för Per Wahlöös
skapande subjekt. Längden på artiklarna ökar liksom den stilistiska utformningen och
åsiktsyttringarna inom olika teman. Samtidigt publiceras artiklarna fortfarande i
främst dagstidningar varpå dessas konventioner ändå måste tas i beaktande.

59 Fowler 1991, s.67.
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   Friast i sitt skapande blir emellertid Per Wahlöö i det journalistiska subfält som
kallas veckopressen. Formatet ändras drastiskt, utrymmet för stora textmassor och
åsikter i det journalistiska materialet, främst reportage, ökar betydligt i och med det
subjektiva berättande som är en del av veckotidningsjournalistikens grundformel.
   Därmed kan vi undersöka utvecklingen i Per Wahlöös journalistik när han färdas
genom följande tidsperioder och journalistiska subfält:

(1) Period I: 1947-1953 → Dagspressjournalistik
(2) Period II: 1954-1959 → Frilansjournalistik
(3) Period III: 1959-1965 → Veckopressjournalistik60

Jag har dessutom valt att dela in Per Wahlöös journalistik i tre kritiska block eller
perspektiv vilka jag ämnar lägga som ett raster över de tre tidsperioder och
journalistiska subfält i hans karriär där hans förutsättningar som skapande subjekt
förändras:

(1) Kulturkritik – kritik av hegemoniska modeller och rådande idéer inom
kulturindustrin, inte sällan kopplade till kapitalism.
(2) Socialkritik – kritik av det svenska samhället, folkhemskritik, kritik mot
socialdemokratin.
(3) Auktoritetskritik – kritik mot nazism, fascism, diktaturer och myndigheter
vilka utövar någon form av repression på den mänskliga friheten.

Samtliga av dessa tre block sammanfaller i ett rambegrepp jag valt att helt enkelt
benämna samhällskritik.

4.2 Materialdiskussion
Inledningsvis hade jag svårt att hitta artiklar av Per Wahlöö under den första
perioden på KvP eftersom de sällan var signerade med hans namn. Tidigt misstänkte
jag emellertid signaturen Pietro som tillhörande Per Wahlöö. Detta grundade jag på
två indicier. För det första: I löpsedeln (Bilaga 1) omnämns han som en av två
filmkritiker, den andra är Bertil Behring. Recensionerna i början av 1950 har bara två
signaturer, dels ”Pietro” och dels ”cobb”. Pietro härledde jag ganska snabbt till en
latinisering av namnet Per som ursprungligen kommer från Petrus. Signaturen cobb
hade å sin sida två b:n vilket kunde stå för Bertil Behring. Sedan började jag titta på
språket och enskilda ord i de längre artiklarna som också var signerade Pietro.
Ordfogningar som exempelvis ”underklassiga dussinprodukter”61 kände jag mycket
väl igen från senare artiklar om serietidningar och kriminallitteratur. Jag
kontrollerade i Pseudonymregister (1967) vem som hade signaturen Pietro och fick
fram namnet Bertil Pettersson, ett namn som inte ens fanns med i KvP, vad jag
visste. Namnet cobb fanns däremot med i registret och stod för Bertil Behring.62

Senare under 1950 fanns dessutom fler signaturer till filmrecensionerna än cobb och

60 Detta fält innebär i sin tur en viss heterogenitet, inte minst på grund av ägarförhållanden och politisk
inriktning. Exempelvis ägdes FiB delvis av arbetarrörelsen och var en socialdemokratisk tidskrift med
de tematiska inriktningar det innebar. Veckorevyn ägdes av Bonnier vilket naturligtvis innebar vissa
begränsningar för Per Wahlöös samhällskritik. Variationen i politisk färg finns även bland tidningar i
det andra fältet men förefaller inte nämnvärt ha påverkat Per Wahlöös journalistik på samma sätt som
det senare gjorde. Exempelvis är inte artiklar publicerade i socialdemokratiska NSD mer
vänsterpolitiska än de i den liberala GHS.
61 se t ex recension av filmen ”Jakten genom Mexico”, KvP, 10.1.50, s.8.
62 Andersson, Per (1967), Pseudonymregister, Lund: Bibliotekstjänst.
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Pietro vilket rörde till det. Genombrottet kom emellertid då jag, nästan av en slump,
fick syn på en sida med alla skribenter på sidan 2 i KvP 31.12.1950. Där stod att Per
Wahlöö skrev om film under signaturen Pietro.
   I ett senare skede av denna undersökning har jag även fått tillgång till de
medarbetarkort som finns förvarade i Sydsvenskans textarkiv, där även KvP ingår.
På dessa kort finns samtliga artiklar Per Wahlöö skrev på såväl SDS som KvP
förtecknade, undantaget filmrecensioner och eventuellt frilansmaterial.
   Alla de dagstidningar som Per Wahlöö har skrivit i har jag läst i Kungliga
Bibliotekets mikrofilmade upplagor efter att ha lokaliserat Per Wahlöös artiklar i
Svenskt tidningsindex. Detta gäller emellertid inte KvP då perioden 1950-1952 inte
finns förtecknad i Svenskt tidningsindex. En tendens verkar också vara att fast
anställda reportrar inte har sina artiklar förtecknade i index. Därför har jag för
säkerhets skull blädderläst samtliga nummer av KvP åren 1950-1953 och gjort
förteckningar över de artiklar som signerats Per Wahlöö samt de olika signaturer han
använt sig av genom åren. Jag har även fått hjälp av personal på Sydsvenskans
textarkiv som generöst delat med sig av de medarbetarkort där Per Wahlöös artiklar
på KvP och SDS finns förtecknade under åren 1947-1963. Detta kom dock in i ett
sent skede av undersökningen vilket möjliggjort för mig att ta mig in bakvägen till
hans artikelproduktion och få en komplett översikt, även över nyhetsartiklarna som ej
är signerade. Dessa har emellertid inte fått särskilt stort utrymme i den här uppsatsen,
mest på grund av min avgränsning och urval kopplat till syftet. Nyhetsartiklarna är
strama och objektivt hållna och innehåller, vad jag hittills har upptäckt, inga större
portioner samhällskritik.
   De tidskriftsartiklar Per Wahlöö skrev under perioden 1954-1958 hittade jag
genom att slå upp i Svenska tidskriftsartiklar varpå jag begärde ut tidskrifterna ur
KB:s magasin och digitaliserade dem medelst fotografering.
   Veckotidningar har jag bläddrat igenom för hand samtliga årgångar och nummer av
under de aktuella åren då Per Wahlöö arbetade för dessa vilket innebär: VR 1959-
1961 och FiBakt 1965 på Kungliga Biblioteket, FiB 1961-1963, NyaFiB 1963-1964,
FiBakt 1964 på Eskilstuna Stadsbibliotek samt Tidsignal 1965-1970 på
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Sedan har jag gjort en bibliografisk
förteckning över allt material samt digitaliserat stora delar av detta.

4.3 Urval
Urvalet av analyserade artiklar har skett utifrån samtliga av Per Wahlöös
journalistiska texter under åren 1947-1965. Utifrån dessa texter har jag sedan
studerat strömningar kopplade till mitt syfte. De samhällskritiska artiklarna har inte
på något sätt dominerat Per Wahlöös journalistik, däremot är de ständigt
återkommande genom alla tre perioderna i hans karriär. Störst utrymme får dessa
artiklar i den tredje perioden inom veckopressen. Exempelvis skrev han året 1961
totalt 19 längre artiklar i reportageform i VR och FiB. Av dessa skulle jag bedöma att
5 eller 6 artiklar har någon form av samhällskritisk bäring.
   I undersökningen har jag emellertid även tagit med enstaka andra artiklar för att
påvisa den typ av journalistik som dominerade hans karriär. Främst handlar det om
rena nyhetsartiklar i KvP. En stor del av dessa utgörs av kriminaljournalistik vilket är
något som hade återverkningar såväl på hans senare samhällskritiska journalistik som
hans skrivande av polisromanerna i Roman om ett brott-sviten. En stor del av Per
Wahlöös journalistik utgörs också av olika typer av film-, teater- och litteraturkritik.
Filmartiklarna varierar i längd. Från långa monografiska artiklar om regissörer som
John Ford och Hasse Ekman till korta recensioner och filmspalter i KvP.
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Filmartiklarna finns med genom hela hans produktion från KvP till FiBakt. Flertalet
av dessa är recensioner. Teaterkritiken kulminerar under andra halvan av 1950-talet
och fortsätter in på VR för att helt upphöra på FiB. De öppet kritiska artiklarna dyker
upp tidigt på KvP, oftast i krönikeform under rubriken ”Vi diskuterar i dag” som
alltid publicerades på sidan 2 under en längre kulturartikel. Ämnet är även där oftast
film, ibland kopplat till en samhällskritisk diskurs såsom filmvåldets och censurens
återverkningar på konst och samhälle.
  De mer omfattande samhällskritiska artiklarna dyker däremot upp under Per
Wahlöös första frilansår 1954 och återfinns sedan fram till mitten av 1960-talet då
hans politiska agenda radikaliseras betydligt i och med arbetet med vänstertidskriften
Tidsignal samt ett politiskt laddat författarskap.

4.3.1 Reliabilitet och validitet
Mitt urval grundar sig främst på de artiklar som har bäring på syftet med denna
undersökning, det vill säga att se hur Per Wahlöös samhällskritik växer fram i hans
journalistik. För att möjliggöra detta inom den mycket pressade ramen som en
kandidatuppsats innebär har jag varit tvungen att utelämna en mängd artiklar, främst
av nyhetskaraktär. Jag har dock blädderläst mig igenom hela Per Wahlöös
produktion, vilken består av tusentals artiklar, för att kunna göra detta urval. Andra
artiklar jag valt att bortse ifrån och som upptar en stor del av Per Wahlöös produktion
är hans monografiska essäer om olika filmregissörer samt hans otaliga
teaterrecensioner under frilansåren på 1950-talet. Jag anser därför uppsatsens
validitet och reliabilitet vara god eftersom resultatet bygger på ett mycket omfattande
material i grunden vilket sedan smalats av och delats in i de tre kritiska blocken.

4.4 Materialförteckning
Källmaterialet innefattar artiklar från varje tidsperiod i Per Wahlöös karriär. I
löpande text (dock ej i fotnoter eller förteckningar) har jag för tydlighets skull valt att
kursivera dessa artikelrubriker. Följande artiklar, presenterade i kronologisk ordning,
kommer jag att analysera utifrån mina frågeställningar:

Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS):
Polisen får ej göras livegen, SDS, 30.6.47

Kvällsposten (KvP)
Skall Lund bli staden som river sina minnen, KvP, 3.1.50
Amerikansk seriefilm har blivit Hötorgsvara, KvP, 1.2.50
Nationens hjältar (Sands of Iwo Jima), KvP, 9.1.51
Broby, KvP, 19.2.51
Vi diskuterar i dag: Filmcensuren och logiken, KvP, 25.7.51
Vi diskuterar i dag: Farlig tecknad film, KvP, 28.9.51
Indonesien i grodperspektiv, KvP, 17.10.51
Brott bakom dödsbranden, KvP, 29.11.51
Mallorca, KvP, 24.9.51
Mallorcansk resa I: Medelhavsparadis i turismens guldrush, KvP, 10.11.51
Mallorcansk resa II: Landet där var och en kan bo i eget hus, KvP, 19.11.51
Vi diskuterar i dag: Trickfilmens pånyttfödelse, KvP, 5.1.52
Vi diskuterar i dag: Ett filmiskt varningsrop, KvP, 26.1.52
Vi diskuterar i dag: Information om försvaret, KvP, 17.3.52
Vi diskuterar i dag: Varning för sabotörer, KvP, 18.4.52

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)
Stålmannens bättre jag, GHT, 8.7.54
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Barn i hem-skola-samhälle (BHSS)
Bör flickorna lifta?, BHSS, 1954:4

Norrköpings Tidningar (NorrkT)
Våld i världsrymden, NorrkT, 1.6.56
Alcazar – märkligt tjugoårsminne, NorrkT, 1.8.56
Nutida spansk film, NorrkT, 25.10.56
Spansk ödesstund för 20 år sedan, NorrkT, 5.2.58

Norrländska Socialdemokraten (NSD)
Våld till vardags, NSD, 6.10.54
Det universella våldet, NSD, 18.7.57

Veckorevyn (VR)
Flickorna i hamnen, VR, 1959:51
Ingrid – gatflicka i Milano, VR, 1960:9
Skåne-Hitler hotar med terror!, VR, 1960:7
Sydafrika – en skamfläck, VR, 1960:15
En droppe negerblod, VR, 1960:16
Dräpt för en sup, VR, 1961:15

Folket i Bild (FiB)
Sju män i timmerlandet, FiB, 1962:19
Glömmer ni Franco?, FiB, 1962:22
I skottgluggen. Nu rasar diktaturerna!, FiB, 1962:26
De sista järngubbarna i Bredsjö, FiB, 1962:41

FiB-Aktuellt (FiBakt)
Vi kan inte lita på polisen, FiBakt, 1963:44
Spaniens frihet del 1: Så våldtog Franco Spaniens frihet, FiBakt, 1964:4
Spaniens frihet del 2: Hellre döden än slaveri, FiBakt, 1964:5
Spaniens frihet del 3: Skall vi klara det som män?, FiBakt, 1964:6
Spaniens frihet del 4: Massakern i Guernica, FiBakt, 1964:7
Spaniens frihet del 5: De blodiga månaderna vid Ebro, FiBakt, 1964:8
Spaniens frihet del 6: Franco har krossat Spaniens hopp, FiBakt, 1964:9

Aftonbladet (AB)
Vi är alla tillfredsställda – men på låtsas, AB, 26.8.1965 [tills. med Maj Sjöwall]

4.5 Intervjuer
Jag har gjort intervjuer med fyra personer under arbetet med denna uppsats eftersom
dessa personer haft olika roller gentemot Per Wahlöö i olika tidsperioder av hans liv.
Inom parentes redogör jag därför vilken tidsperiod detta gäller:

Intervju Maj Sjöwall 2011-09-09 (livspartner åren 1962-1975)
Intervju Sylvia Wahlöö 2011-09-23 (hustru åren 1957-1965)
Intervju Claes Wahlöö 2011-10-07 (broder åren 1939-1975)
Intervju Henrik Sjögren 2011-11-29 (kollega på KvP åren 1950-1953)

Alla intervjuerna (utom den med Sjögren) har gjorts oberoende av varandra
telefonledes i ett tidigt skede av arbetet, i september och oktober. Inför varje intervju
har jag använt mig av en kortfattad disposition som gått ut på att ta reda på vilka
tidningar Per Wahlöö arbetade för som journalist och vad han skrev. Sedan har jag
mer frågat om intervjuobjektens personliga relationer till Per Wahlöö. Intervjun med
Claes Wahlöö, som var den längsta, utmynnade också i en brevväxling (Brev från
Claes Wahlöö 2011-10-15 inkl dvd med 3 bilder) bland annat innehållande utdrag ur
modern Karin Wahlöös almanacka där nyckeldatum under 1950- och 60-talen finns
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förtecknade gällande Per Wahlöös biografiska förhållanden, t ex giftermål,
militärtjänst, datum då han började som journalist på Kvällsposten etc.
   Avseende Per Wahlöös barn- och ungdomsår samt privata förhållanden har jag inte
hittat någon större dokumentation varför jag företagit mig dessa intervjuer. Gällande
barndomen har jag i princip bara haft brodern Claes Wahlöö som källa.
   För det mesta har jag gjort jämförelser mellan de tre intervjuerna och dragit
slutsatser utifrån det. Frågor jag har ställt mig är vem som är mest trovärdig i sina
utsagor med tanke på de år som gått sedan Per Wahlöö levde och vad som är mest
sannolikt. Exempelvis anser jag Claes Wahlöös utsagor om Per Wahlöös yngre år
som mer tillförlitliga än Maj Sjöwalls. Och tvärtom. Maj Sjöwall levde närmare Per
Wahlöö under senare delen av hans liv än brodern Claes Wahlöö.
   De fakta som har haft mest betydelse för utgångspunkten i min undersökning är
Claes Wahlöös utsagor om Per Wahlöös förmodade revolt mot nazistiska lärare på
Katedralskolan i Lund med påföljande förflyttning till annan skola. Detta har jag inte
kunnat verifiera på annat håll, men håller det för sannolikt.
   Intervjun med Henrik Sjögren, kulturchef på KvP 1950-1971, gjorde jag i ett sent
skede av undersökningen. Syftet var att försöka hitta Per Wahlöös osignerade artiklar
samt spåra eventuella signaturer. Ett annat syfte var att ta reda på hur Per Wahlöö var
som journalist på KvP, hur arbetet fortskred, varför han slutade där, hur det gick till
samt få mer fakta om Spanien-tiden.

5. UNDERSÖKNING
Jag har i denna undersökning letat efter tidiga incitament för Per Wahlöös
samhällskritik i hans journalistiska texter. Inom hans skönlitteratur finns en närmast
övertydlig tendens till detta innehåll medan hans journalistik är mer varierad och
mestadels handlar om filmartiklar (vilkas innehåll är mer redogörande än kritiskt)
eller objektivt strama nyhetsartiklar. Men jag har ändå lyckats spåra hans
samhällskritiska patos i artiklar som spänner från främst början av 1950-talet till
mitten av 1960-talet. I nedanstående undersökning kommer jag med utgångspunkt i
hans tre yrkesperioder att arbeta mig igenom ett urval av hans artiklar. Materialet är
disponerat enligt min analysmodell (jmfr s.15):

(1) Period I: 1947-1953 → Dagspressjournalistik
(2) Period II: 1954-1959 → Frilansjournalistik
(3) Period III: 1959-1965 → Veckopressjournalistik

Inom varje period utgår jag från de tre diskurser vilka jag inledningsvis ställt upp:

(1) Kulturkritik – kritik av hegemoniska modeller och rådande idéer inom
kulturindustrin, inte sällan kopplade till kapitalism.
(2) Socialkritik – kritik av det svenska samhället, folkhemskritik, kritik mot
socialdemokratin.
(3) Auktoritetskritik – kritik mot nazism, fascism, diktaturer och myndigheter
vilka utövar någon form av repression på den mänskliga friheten.
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5.1 Period I
5.1.1 Kulturkritik
Efter att ha lokaliserat artiklarna signerade Pietro i KvP och ställt dem samman med
de artiklar som signerats med andra bokstavskombinationer som t ex PFW, KvP-
Pelle, Palle, -öö eller Per F. Wahlöö påbörjade jag en genomgång för att hitta
samhällskritik kopplad till kulturindustrin. De element av kritik Wahlöö för in i
recensioner och artiklar belyser dock mestadels själva slutproduktens
tillkortakommanden. Filmens eller bokens relation till samhället förs inte på tal i
dessa artiklar varför de heller inte blir relevanta för min studie. Följande artiklar har
jag emellertid valt att titta lite närmare på:

Amerikansk seriefilm har blivit Hötorgsvara, KvP, 1.2.1950 (Kulturartikel)
Nationens hjältar (Sands of Iwo Jima), KvP, 9.1.51 (Filmrecension)
Vi diskuterar i dag: Filmcensuren och logiken, KvP, 25.7.51 (Krönika)
Vi diskuterar i dag: Farlig tecknad film, KvP, 28.9.51 (Krönika)
Vi diskuterar i dag: Trickfilmens pånyttfödelse, KvP, 5.1.52 (Krönika)
Vi diskuterar i dag: Ett filmiskt varningsrop, KvP, 26.1.52 (Krönika)

Det som kommer närmast den kulturkritik jag angett i mitt syfte är artikeln
Amerikansk seriefilm har blivit Hötorgsvara (1.2.1950) där Wahlöö talar om denna
”industrimässiga massfabrikation” av västernfilmer som bara är till för att snikna
filmbolag ska tjäna en massa pengar medan de tråkar ut biografbesökarna med sina
förutsägbara alster. ”Produktionen av dessa filmer är en god affär, som bygger på
mycket säkra kalkyler.”63 Det är alltså denna hollywoodska serieproduktion som
Wahlöö angriper i sin artikel: den industrimässiga massfabrikationen. De nästan
överrationaliserade inspelningarna sker på bekostnad av kvaliteten och skapar också
en konformitet när olika filmer är inspelade i samma miljöer och med samma
dekorer.

En c-western, som fackuttrycket heter, drar inte stora omkostnader. Den kan arbeta med lågt
betalda statister, nästan utan manuskript och efter en en gång för alla tillskuren mall, som
kanske i och för sig inte är så dum, men som tillämpad vid hundratals iscensättningar blir
lindrigt sagt en smula enformig.64

Avslutningsvis hävdar ändå Wahlöö uppgivet att de svenska biobesökarna blir
tvungna att se skräpet ”så länge vi själva är helt oförmögna att göra någonting som
över huvud liknar halvacceptabel film för barn och ungdom.”65

   Per Wahlöö hade annars en fascination för amerikansk genrefilm vilket inte minst
kommer till uttryck i mycket av hans filmkritik. I sin recension av John Wayne-
filmen ”Nationens hjältar” (9.1.51) låter det istället så här:

Filmen bär hela tiden äkthetens prägel och har också all dess brutala charm. Det faller en aldrig
in att tänka på kameravinklar, kulissuppställningar eller trickfotografering – nej, man har blott
att acceptera det man ser, och den enda tanke, som riktigt tränger sig på en, är denna: Så här var
det, så här måste det ha sett ut.66

Tydligt i alla filmartiklar är ändå att Per Wahlöö värnar om filmen som konstart och
ser alla förfelande ingrepp i denna konst som något negativt. På sidan 2 i varje

63 Wahlöö, Amerikansk seriefilm har blivit Hötorgsvara, KvP, 1.2.1950, s.8. [sign. Pietro]
64 Wahlöö, Amerikansk seriefilm har blivit Hötorgsvara, KvP, 1.2.1950, s.8.
65 Wahlöö, Amerikansk seriefilm har blivit Hötorgsvara, KvP, 1.2.1950, s.8.
66 Wahlöö, Nationens hjältar (Sands of Iwo Jima), KvP, 9.1.51, s.9.
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nummer av KvP fanns en krönika under rubriken ”Vi diskuterar i dag” där Wahlöö
skrev flitigt, främst under signaturen Pietro åren 1951-52. Ämnet var oftast film ur
olika aspekter. Där går han i några artiklar hårt åt den svenska filmcensuren. En av
de första är Filmcensuren och logiken (25.7.51):

Den svenska filmcensuren – Statens biografbyrå heter den på fackspråket – är en egendomlig
inrättning. Under en lång följd av år har den berett publik och filmdistributörer åtskilliga
bekymmer – och framför allt huvudbry genom sin inkonsekvens. Ibland tycks censorerna vara
på dåligt humör; då skamfilar de goda filmer genom att anmärka på petitesser och förstör en
ofta väl genomtänkt artistisk bildverkan genom att inlägga veto mot någon detalj och tvinga
producenten till ett förfulande klipp på några futtiga meter.67

Men det är inte filmproducenterna han försvarar:

Det värsta cruxet med censuren är att den ofta företar sina stympningsaktioner utan hänsyn till
filmernas logiska sammanhang och moraliska halt.68

Slutklämmen har definitivt inslag av auktoritetskritik och ser det statliga ingripandet
i konsten som något banalt och oförstående:

Men på Statens biografbyrå frågar man föga efter de moraliska sammanhangen. Bara blodet
och storsmockan försvinner är allt frid och fröjd ...69

Den tecknade filmen var något som inte heller kom undan Per Wahlöös kritiska
spikklubba. I artikeln Vi diskuterar i dag: Farlig tecknad film (28.9.51) går han hårt
åt våldstendenserna inom den nya tecknade filmen i Walt Disneys kölvatten:

Stora, grova marschkängor, som trampar en katt platt mot stenläggningen, någon rullar ihop
katten som ett papper, sticker den i brasan och tänder en cigarr. Samma katt, hel och bra igen –
någon slår den på käften med en hammare, tänderna krossas och ramlar ut. Är det roligt? Är det
uppbyggligt?70

Wahlöö kopplar sedermera ihop serien ”Tom och Jerry” av Fred Quimby med barn,
djurplågeri och till sist även den svenska filmcensuren som återigen får sig en känga:

Allt tyder på att det finns en läcka i filmcensuren. En läcka som bör tätas med det snaraste.71

Det man främst märker när man läser Per Wahlöös kritiska inlägg i Vi diskuterar i
dag-artiklarna är hans konservativa sida. KvP var en konservativ avspringare från
SDS och Wahlöös värderingar förefaller ligga helt i linje med tidningens ideologiska
kurs. När det gäller nymodigheter inom film märks denna sida av, liksom den märks
väldigt tydligt när han skriver om barnfilm. Science-fiction är ett av de ämnen han
försiktigt reserverar sig emot i artikeln Trickfilmens pånyttfödelse (5.1.51):

Att den sortens filmiska fantasterier är på väg att få grepp om publiken är väl egentligen inget
att vara så ledsen över som somliga s. k. filmesteter tycks vara – så länge det rör sig om alster

67 Wahlöö, Vi diskuterar i dag: Filmcensuren och logiken, KvP, 25.7.51, s.2. [sign. Pietro]
68 Wahlöö, Vi diskuterar i dag: Filmcensuren och logiken, KvP, 25.7.51, s.2.
69 Wahlöö, Vi diskuterar i dag: Filmcensuren och logiken, KvP, 25.7.51, s.2.
70 Wahlöö, Vi diskuterar i dag: Farlig tecknad film, KvP, 28.9.51, s.2.
71 Wahlöö, Vi diskuterar i dag: Farlig tecknad film, KvP, 28.9.51, s.2.
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med god teknisk kvalité och så länge de ej utnyttjas i skumma syften kan nog resultaten bli
ganska nöjsamma.72

Mer kritik mot filmcensuren med inslag av anti-kommunism finns i ännu en Vi
diskuterar i dag-artikel, Ett filmiskt varningsrop (26.1.52) där Per Wahlöö kritiserar
censurens ensidiga nedslag på amerikansk films propaganda.

I samma veva som censurens bannstråle föll över ett par amerikanska filmer, däribland den för
sin objektivitet och balans anmärkningsvärda produkten ”Jag gifte mig med en kommunist”,
passerade en så ohöljt stalinistisk historia som den ryska ”Berlins fall” utan vidare
biografbyråns granskningsrum. Kanske ansåg herrar censorer, att den sistnämnda var så naiv
och grovhuggen i sin devota stalinkult, att den inte kunde göra någon skada – men det torde i så
fall knappast vara någon giltig motivering.73

5.1.2 Socialkritik
Redan från starten på KvP var Per Wahlöö en mycket mångsidig reporter. Han
profilerades av tidningen som filmskribent men ägnade sig också flitigt åt
nyhetsjournalistiken vars strama ramar emellertid inte medgav någon utpräglad
åsiktsgymnastik. Följande artiklar har jag valt att titta lite närmare på:

Polisen får ej göras livegen, SDS, 30.6.47 (Nyhetsartikel)
Skall Lund bli staden som river sina minnen, KvP, 3.1.50 (Nyhetsartikel)
Broby, KvP, 19.2.51 (Reportage)
Vi diskuterar i dag: Information om försvaret, KvP, 17.3.52 (Krönika)
Vi diskuterar i dag: Varning för sabotörer, KvP, 18.4.52 (Krönika)
Brott bakom dödsbranden, KvP, 29.11.51 (Nyhetsartikel)

Från 31 maj till 19 augusti 1947 arbetade Per Wahlöö som volontär på SDS i Malmö.
Volontärsjobbet var vägen in i tidningsbranschen innan journalistutbildningarna
startades. Sommaren 1947 skrev han ett fyrtiotal artiklar av nyhetskaraktär. De flesta
är raka nyhetsreferat som består av en ingress åtföljd av ett eller flera pratminus där
någon uttalar sig i en viss fråga. Artiklarna saknar helt egna reflektioner från Wahlöö
själv, det enda som står skrivet är det de intervjuade uttalar. Teman på artiklarna
varierar kraftigt, från kriminalärenden till rapporter om skörden. Ett brännande ämne
av samhällsbetydande karaktär finns i nyhetsartikeln Polisen får ej göras livegen
(30.6.47) där en konflikt mellan den kommunala polisen och staten gör sig gällande:

Om polisen göres livegen utan någon som helst lönekompensation måste vi ju för övrigt slå
vakt om deras intressen, som har för avsikt att inträda på en så underbetald bana som
polismannens. I stället för att pressa tillbaka poliskåren i de rimliga krav den uppställt bör
statsmakterna försöka hjälpa den att bygga upp sin organisation till största möjliga gagn för
samhället.74

Den första artikeln för KvP heter Flygburen gran unik julgåva (18.12.49) och liksom
nästan alla andra av hans nyhetsartiklar i KvP är även denna osignerad. En
nyhetsartikel där Per Wahlöös egen röst tveklöst sticker fram och har signaturen –öö
skrev han ett par veckor senare, på det nya året 1950 då han blivit fast anställd på
KvP; Skall Lund bli staden som river sina minnen (3.1.50):

72 Wahlöö, Vi diskuterar i dag: Trickfilmens pånyttfödelse, KvP, 5.1.52, s.2.
73 Wahlöö, Vi diskuterar i dag: Ett filmiskt varningsrop, KvP, 26.1.52, s.2.
74 Wahlöö, Polisen får ej göras livegen, SDS, 30.6.47, s.16.
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I början på 1700-talets andra hälft, då Själabodanstalten förmodligen kom till utgjorde den,
trots de för våra begrepp många gånger tämligen brutala former ”vården” av fattiga då antog,
en betydande social välfärdsinrättning. Apropos forna tiders vård av obemedlade finns på
Kulturen bevarad en skylt, som ända in på det tjugonde århundradets första decennium
smyckade fasaden på stadens hem för obemedlade åldringar i samma fastighet som
Själabodhuset. På den kunde dessa utsläpade människor då de äntligen skulle få tillfälle att
njuta sitt s.k. ”otium” läsa: H o  s o m  i c k e   v i l l   a r b e t a   s k a l l   i c k e   h e l l e r
ä t a.
  Arbeta för brödfödan fick också de åldringar som togs in på hemmet. På den inre gårdsplanen,
där nu tegelpannorna från det i höstas sammanstörtade taket ligger uppstaplade, slet i gamla
tider ”fattighjonen” med hårt arbete i bl a. stenknackningsbranschen.
  Ovan nämnda skylt med den gästfria inskriptionen avlägsnades för övrigt först sedan den
kände framlidne lundaredaktören Waldemar Bülow väckt motion därom i stadsfullmäktige
någon gång i början av seklet.75

Sommaren 1950 utvidgades Wahlöös område till att gälla även reportage av annan
prägel än just film och nyheter. Artikeln Vän i Viken (14.7.50) är ett bildreportage
utspritt över de två kultursidorna åtta och nio där en relativt kort text ackompanjeras
av flera bilder från det lilla skånska kustsamhället Viken. Bildsidan, som det kallas,
var alltid uppbyggd på detta sätt. Inte sällan skrevs texten av kulturredaktören Henrik
Sjögren själv medan bilderna ofta var tagna av Lennart Gullberg. Ytterligare ett
reportage av samma kaliber under detta år är Biografer och teatrar i skyddsrum
under jorden? (3.11.50) vilket har beröringspunkter med Per Wahlöös karriär som
filmskribent. Men det som tydliggörs under främst 1951 är hur han lösgör sig från
rollen som film- och nyhetssreporter och istället får andra, mer samhällsinriktade
uppdrag på just Bildsidan vilket innebär större spaltutrymme fördelat över ett helt
uppslag på sidorna åtta och nio där också Per Wahlöös eget namn får en tydligare
exponering utan att behöva gömma sig bakom någon signatur. Exempelvis gör han
och Henrik Sjögren en serie reportage om de skånska regementena där Per Wahlöös
bidrag bland annat är artiklarna Kanslihusbekymmer i Åsum (1.2.51) och Norringar i
fält (7.3.51). Bilderna har här betydligt större utrymme än texterna som är ganska
banala och glorifierande utan minsta kritisk gnista. Men en anti-militaristisk hållning
vore knappast tänkbart med tanke på både tidsandan och Kvällspostens konservativa
färg. Ett exempel på stänk av samhällskritisk hållning vid denna tid finns dock i ett
annat ”KvP-reportage” med den lakoniskt hållna rubriken Broby (19.2.51).
Inledningen beskriver byn som ”den livliga nordskånska metropolen” och som en
”handelsort av rang” där det ena landmärket efter det andra radas upp. Men ganska
snart hopar sig problematiken:

I dag har man i Broby samma problem att brottas med som i de flesta andra tätorter.
Kommunen var ute i god tid med sina byggplaner och utvidgningsprojekt för de sanitära
anläggningarna, men ofredsårens alla besvärligheter har lagt hinder i vägen, och nu står man
inför en lång rad svårlösta frågor. Man har tillexempel anställt en skoltandläkare men
misslyckats med konststycket att skaffa en bostad åt honom, och på samma sätt väntar
byggplanerna för ålderdomshem, brandstation och poliskontor på en möjlighet att bli
realiserade.76

Artikeln berättar om ett skånskt samhälle i skuggan av kriget, där det svenska
välfärdsbygget inte riktigt har kommit igång ännu. Problemställningarna avslutas till
sist med det lätt uppgivna: ”Och hoppas kan man ju alltid.” Men det främsta
kännetecknet för en samhällskritisk diskurs hittar man i bildtexten:

75 Wahlöö, Skall Lund bli staden som river sina minnen, KvP, 3.1.50, s.4. [sign. -öö]
76 Wahlöö, Broby, KvP, 19.2.51, s.8-9
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En av de verkliga centralgestalterna i Broby är kommunalpampen, jägaren, hundvännen,
sportfiskaren m.m. [...] som har vakat över lag och rätt i distriktet under åtskilliga år 77

Ordet kommunalpamp är, åtminstone för mig, något negativt som skvallrar om
(manligt) envälde, en centraliserad informell maktstruktur som ofta kan uppstå i den
kommunala sfären där en stark centralgestalt (oftast ordförande i kommunstyrelsen)
blir en ”pamp”. Men lägg märke till syntaxen i övrigt där kommunalpampen blandas
med ”hundvännen” och ”sportfiskaren”, två uttryck som är klart förmildrande och
därmed även neutraliserar pamp-uttrycket vilket kan tolkas som ett medvetet
stilgrepp.
I artikeln Information om försvaret (17.3.52) finns en närmast följsam ton gentemot
landets försvarsmakt vilket också kan tolkas som en konservativ läggning hos
Wahlöö:

Med den begränsade utbildningstid, som i dagens läge står till förfogande, kan ju rimligtvis
endast en mycket obetydlig del av tjänstgöringen ägnas åt undervisning, som stärker sambandet
mellan de olika vapenslagen och som ökar förståelsen för arbetet inom andra grenar av
försvarsmakten än den egna. Detta förhållande medför att alla strävanden att sprida allsidig
information om landets försvarsmakt måste betecknas som dubbelt lovvärda.78

I krönikan Varning för sabotörer (18.4.52) blir den följsamma hållningen gentemot
försvarsmakten ännu tydligare:

Kampanjen för skärpt vaksamhet gentemot sabotörer och spioner i Sverige har intensifierats
avsevärt under den senaste tiden. Instruktionsfilmer för värnpliktiga och
försvarssammanslutningar har ju länge ingått som ett värdefullt medel i upplysningens tjänst,
men nu har försvarsstaben gått ett steg längre genom att ställa sig bakom inspelningen av en
film i ämnet, som vänder sig direkt till den stora allmänheten.79

Och till sist uppmanar Wahlöö rent ut till ökad vaksamhet:

Berättelsen om landsomfattande sabotage och terrordåd är inga fria fantasier eller lösa
spekulationer – det är ett latent hot, som när som helst kan förvandlas till bister verklighet och
som endast kan avvärjas genom den enskildes oupphörliga vaksamhet.80

Bakgrunden till denna typ av artiklar var naturligtvis det relativt nya kalla kriget där
Sovjet och kommunismen alltmer framstod som det stora hotet i öster medan USA
och västmakterna mer eller mindre innehade ensamrätten på att vara befriare efter
Nazitysklands härjande i Europa.
   Ett av de mest kända reporterjobben Wahlöö ägnar sig åt vid den här tiden är
Tjörnarpsmordet där polismannen Tore Hedin rånmördade en kvarnägare och brände
ner huset i slutet av november 1951. Nyheten slogs upp stort och vevades genom
nyhetskvarnarna åtta dagar i följd (29.11-6.12) med den ena sensationella nyheten i
polisjakten efter den andra. Kritik mot polismakten är i stort sett obefintlig vilket
naturligtvis kan bero på att Kvällsposten var konservativ och att Per Wahlöö var en
konservativ skribent. Tjörnarpsmordet blir därmed ett av många rättsfall där han

77 Wahlöö, Broby, KvP, 19.2.51, s.8-9. (En olycklig vikning i KB:s mikrofilmade upplaga av
Kvällsposten gjorde att namnet i citatet föll bort. Detta problem stötte jag ideligen på i
undersökningen eftersom byline oftast står skriven någonstans i vikningen på dessa kulturreportage.)
78 Wahlöö, Vi diskuterar i dag: Information om försvaret, KvP, 17.3.52, s.2.
79 Wahlöö, Vi diskuterar i dag: Varning för sabotörer, KvP, 18.4.52, s.2.
80 Wahlöö, Vi diskuterar i dag: Varning för sabotörer, KvP, 18.4.52, s.2.



27

följer polisens arbete. Men Wahlöö skrev inte alla artiklar om Tjörnarpsmordet utan
enbart fyra stycken.81

Det torde knappast längre råda något tvivel om att en förbrytelse ligger bakom den mystiska
branden i Tjörnarp, som natten till i går krävde kvarnägaren Allan Nilssons liv. Polisen är
mycket förtegen om den mystiska branden men såväl obduktionen av den döde som andra
omständigheter tyder på att det knappast kan vara frågan om något annat än mordbrand. Fyra
man från statspolisen jämte all ortspolis är nu inkopplad på fallet och under eftermiddagens
lopp kom också landsfogde Sandwall från Kristianstad för att leda utredningen.82

Tjörnarps-artiklarna har starka drag av mordgåta i sig. Perspektivet är därmed likt
detektivromanens starkt sensationssökande handlingsinriktade språk och även här är
Per Wahlöös konservativa prägel som skribent synlig. Polisen är för Wahlöö den
kraft som kan lösa mordet och de resurser som sätts in med ”fyra man från
statspolisen” framställs som lovande. Mordoffret framställs som en ensam man utan
vare sig vänner eller fiender medan mördaren hela tiden antar olika skepnader. Ibland
som två okända individer av ”skumt” utseende83och i en artikel dagen därpå som en
”herre med portfölj”.84 Kritik mot polisen förekommer inte i Tjörnarps-artiklarna,
däremot skulle Wahlöö återkomma till just Tjörnarpsmordet under sin tid på FiBakt,
men då i betydligt mer kritiska ordalag.

5.1.3 Auktoritetskritik
Den typ av politiskt hållna artiklar vilka avser uttalad kritik mot bland annat nazism
och fascism eller förtryckande myndigheter har jag inte hittat några spår av under
KvP-tiden. Trots det finns mängder av artiklar där en kritik skulle kunna rymmas mot
såväl exempelvis polisen som Francos Spanien. Men ju längre tiden går på KvP,
desto mer förändras också Per Wahlöös reporterroll. Från att ha varit film- och
nöjesjournalist samt nyhetsreporter med polisen som specialområde jobbade han från
januari 1953 mest som sportreporter och skrev enbart sporadiskt filmartiklar och
bokrecensioner. För att undersöka hans hållning gentemot diktatoriska auktoriteter
har jag emellertid valt att analysera följande:

Mallorca, KvP, 24.9.51 (Reportage)
Mallorcansk resa I: Medelhavsparadis i turismens guldrush, KvP, 10.11.51 (Reportage)
Mallorcansk resa II: Landet där var och en kan bo i eget hus, KvP, 19.11.51 (Reportage)
Indonesien i grodperspektiv, KvP, 17.10.51 (Kulturartikel)

I augusti 1951 befann sig Per Wahlöö på en längre resa i Spanien med sin fästmö
Inger Andersson. Det resulterade i sex stycken artiklar från Mallorca vilka
publicerades i KvP mellan september och december 1951. Inger Andersson
medverkade som fotograf. Den första artikeln Mallorca (24.9.51) slår an en ton som
nästan för tankarna till en turistbroschyr:

Sagornas och den eviga solens ö. Ett fikonens och mandlarnas land med branta klippstränder
mot det klarblå Medelhavet och dimhöljda bergskedjor, som avskärmar inlandets horisont. Vid
kusten är det ett turistparadis i födslovåndor med färggranna markiser och bländvita badhotell,
men man behöver bara komma några kilometer inåt land för att möta den hundraprocentiga

81 Wahlöös Tjörnarpsartiklar publicerades följande datum: 29.11, 1.12, 3.12, 9.12.
82 Wahlöö, Brott bakom dödsbranden, KvP, 29.11.51, s.1. [ej signerad].
83 Wahlöö, Brott bakom dödsbranden, KvP, 29.11.51, s.16.
84 Herre med portfölj, KvP, 30.11.51, s.1. [okänd signatur]
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rofylldhet, som är egen för ett urgammalt kulturland, orört genom sekler och utan känsla för
den omgivande samtidens heta puls.85

Den idylliska fernissan finns även i Svenska målare i Södern (30.9.51) samt i den
betydligt mer omfattande serien Mallorcansk resa I-IV. Trots att det vackra
paradisiska landskapet mitt i turismens guldrush egentligen är en del av den spanska
fascistdiktaturen skymtar varken Franco eller enfaldiga polisstyrkor som några hot.
Tvärtom beskrivs de som serviceinriktade och oförargliga, trots märkliga regler:

Till och med poliserna, som ständigt lika urskuldsfullt småflinande förnöter sina arbetsdagar
med att försöka inviga oförstående utlänningar i landets anständighetskomplexridna
ordningsföreskrifter, som förbjuder shorts och klänningar med axelband på offentliga platser.
[... Han] överlämnar ett tryckt formulär och låter oss på spanska, italienska, franska, tyska och
engelska inhämta följande: ”Personer som påträffas i mindre anständig klädsel på offentlig
plats måste omedelbart ta en taxi till sitt hotell för att komplettera sin utrustning.”
  Sen ler han med en orimlig massa vita tänder, tar ett steg ut på gatan och vinkar på en bil. Det
är ett välordnat land.86

Även militärdiktaturens närvaro på Mallorca beskrivs i lättsamma ordalag när
soldaterna skrider fram tidigt varje morgon:

Sen försvinner kolonnen upp bland bergen, där ekot från spikbeslagna marschkängor och
patriotiskt klingande sånger länge rullar fram och åter mellan de terrasserade mandelfälten.
Men dess uppgift som kommunal väckarklocka är fullgjord, och stan begynner långsamt vakna
till liv.87

Direkt antikommunistisk och proimperialistisk blir Wahlöö i den raljerande
kulturartikeln Indonesien i grodperspektiv (17.10.51) där han hårt kritiserar
författaren Eric Lundqvists bok ”Vildarna finns i väst” om upproret 1947-1950 på
Java och Nya Guinea. Lundqvist ser, enligt Wahlöö, den holländska kolonialismen ur
”skogsmannens” perspektiv och tar på så sätt också parti för urbefolkningens uppror
mot holländarna vars närvaro Wahlöö ser som nödvändig.

I bergsskrevorna och djunglernas gömmen ligger de rebelliska krypskyttarna med sina gevär
och kikarsikten; då och då skickar de ut en svärm kommunistiska kulor mot de vita
soldaterna.88

Användningen av ordsammansättningen ”kommunistiska kulor” vittnar om avog
gentemot kommunismen. Som så många andra västerländska skribenter ser därmed
även Wahlöö de kommunistiska upproren i Asien som ett hot mot demokratin.
Artikeln ger även intryck av att Per Wahlöö inte bara ställer sig på holländarnas sida
i Indonesien utan även ser amerikanernas närvaro i Koreakriget och fransmännen i
Vietnam som en nödvändighet för att hindra de rödas framfart:

Utan att förstå det för Lundqvist ett resonemang som är direkt livsfarligt. Med den vakne
iakttagarens skarpblick ser han allt som händer, och han tycker det är ett otäckt och ovärdigt
skådespel. Men han ser alltsammans i grodperspektiv, genom den människovänlige, smått
fatalistiske individualistens sökarelins. Han ägnar inte en tanke åt att de holländska soldaterna
inte blott kämpade för att värna sin kolonialmakt och sitt nationella välstånd utan även för att

85 Wahlöö, Mallorca, KvP, 24.9.51, s.8-9.
86 Wahlöö, Mallorcansk resa I: Medelhavsparadis i turismens guldrush, KvP, 10.11.51, s.3.
87 Wahlöö, Mallorcansk resa II: Landet där var och en kan bo i eget hus, KvP, 19.11.51, s.3.
88 Wahlöö, Indonesien i grodperspektiv, KvP, 17.10.51, s.2. Polemiken mellan Wahlöö och Lundqvist
fortsätter även i artikeln ”Tredje ståndpunkten på Java”, KvP, 9.1.52, s.2-3.
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förebygga en blodbesudlad våldsregim som på några timmar kunnat förvandlas till en röd
sprängkil i demokratiernas marginallösa skyddszon.89

5.1.4. Sammanfattning Period I
Per Wahlöös journalistik på KvP är väldigt variationsrik. Som filmskribent vurmar
han för amerikansk genrefilm men kritiserar också Hollywood för dess konstlösa
massfabrikation. Han rör sig oavbrutet mellan dagspressens olika genrer, från raka
nyhetsartiklar, låsta av sin genres konventioner vilket gör hans skrivande subjekt
relativt osynligt, till de mera lössläppta krönikorna där vi kan skönja en konservativ
hållning i de flesta frågor, från tecknad film till försvarsmakten. Tidsandan med kalla
kriget, atombomben och mattheten efter ett världskrig skulle kunna vara en
förklaring till den följsamma tonen mot försvaret. Vi kan också se en
antikommunistisk tendens som även den skulle kunna knytas till tidsandan där Sovjet
alltmer framstår som det stora hotet mot Sverige. Reportagen från Mallorca är
kliniskt rena från Franco-kritik vilket är lite märkligt med tanke på Per Wahlöös
uppväxt i ett antifascistiskt hem. Bourdieus teori om socialt och kulturellt kapital gör
sig alltså gällande på främst två punkter: (1) Wahlöös konservativa hållning i
opinionsartiklar från den här tiden är naturligtvis påverkad av KvP:s redaktionella
färg men (2) även Wahlöös borgerliga hemförhållanden torde ha bidragit, både till
ideologisk riktning och att han över huvud taget började som journalist då fadern
arbetade inom yrket.

5.2 Period II
5.2.1 Kulturkritik
Mellan åren 1954 och 1957 skrev Per Wahlöö tio stycken artiklar som, vid ett ytligt
betraktande, var frapperande moraliserande till sin natur. Vissa av dem är intill
förväxling lika varandra vilket också vittnar om hur han sålde många likartade
artiklar till olika tidningar och tidskrifter i hela landet. Detta förfaringssätt gäller i
ännu högre grad hans monografiska filmartiklar under den här perioden där man
verkligen kan skönja en systematik som oftast går ut på att han ändrat rubriken eller
ingressen medan resterande delen av artikeln är identisk med andra artiklar i samma
ämne. Ett exempel är artiklarna Kazan, ovanlig filmman (NSD, 24.9.57) och En
filmisk förnyare (ÖstersP, 13.7.57).
   Sammantaget avhandlar de artiklar jag valt att titta lite närmare på ämnet
massfabrikation av populärkulturella företeelser som serietidningar, kriminal- och
science fiction-litteratur:

Stålmannens bättre jag, GHT, 8.7.54 (Kulturartikel)
Våld till vardags, NSD, 6.10.54 (Kulturartikel)
Våld i världsrymden, NorrkT, 1.6.56 (Kulturartikel)
Det universella våldet, NSD, 18.7.57 (Kulturartikel)

Så här inleder Per Wahlöö en kulturartikel med den lockande titeln Stålmannens
bättre jag i GHT 8.7.54:

Den moderna nöjesindustrien har valsat fram många tämligen betänkliga produkter ur
tryckpressar och filmlaboratorier. Med sina prunkande alster i tre och fyra färger bär denna
industri också en mycket stor del av ansvaret för att läskunnigheten dels befinner sig i stadigt
sjunkande, dels grovt missbrukas hos de yngre generationerna.90

89 Wahlöö, Indonesien i grodperspektiv, KvP, 17.10.51, s.2.
90 Wahlöö, Stålmannens bättre jag, GHT, 8.7.54, s.3.
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Genomgående i denna artikel, och flera av de andra artiklarna om samma ämne, är
att Wahlöö ställer nöjesindustrins ansiktslösa fasad visavi de oskyldiga ungdomarna
och barnen. Artiklarna, främst publicerade i dagspress mellan åren 1954 och 1957,
behandlar därmed i stort sett samma sak: den amerikanska våldskulturens
indoktrinerande påverkan på barnen med åtföljande nedsatt läskunnighet och en syn
på våldet som universallösande konfliktmetod.
   Tre masskulturella litterära genrer avhandlas i dessa artiklar; seriemagasinen,
kriminallitteraturen och science fiction-berättelsen. Hans ingång i ämnena varierar:
Ibland har Wahlöö hittat någon av sina grannbarns serietidningar och förfasas över
innehållet, andra gånger har han suttit med som bedömare i en novellpristävling för
ungdomar där de flesta alster visar sig innehålla våldselement som han spårar till
dåligt översatt kriminallitteratur, eller ”skumrasklitteraturen” som han kallar den.91

   Max Horkheimer och Theodor Adorno, vars verk Upplysningens dialektik (1944)
går utmärkt att relatera till så fort den amerikanska skräpkulturen avhandlas, går hårt
åt det de kallar för kulturindustrin, främst filmindustrin i Hollwyood, men jag har
valt att tillämpa deras teorier om kulturindustrins konformitet på Wahlöös kritik av
det han kallar skumrasklitteraturen. Horkheimer och Adorno hävdar att
”kulturindustrins makt ligger i dess uniformitet med det framkallade behovet”.92

Vidare hävdar de att kulturindustrin gör det ”direkt förbjudet för betraktaren att
utveckla egen tankeaktivitet”.93 Liknande tankegångar anknyter Per Wahlöö till i
flera av sina artiklar om fenomenet med våldslitteratur. Som läsare av ungdomars
novellprisbidrag94 ser han en likformighet i såväl bidragen som i våldsböckernas
karaktär:

Ett tvärsnitt genom denna litteratur visar att praktiskt taget alla dessa böcker är likadana. Deras
förkunnelse är utan undantag lika enkel: Våld, våld, våld. Våld som den allena saliggörande
metoden att nå alla resultat.95

I dessa artiklar syns Per Wahlöös pacifistiska tendenser tydligt liksom en syn på
kulturen som ideologiskt instrument vilket åter för tankarna till Horkheimer och
Adorno som å sin sida talar om ett ideologiskt bedrägeri kopplat till kulturindustrins
rationalism.96 Detta går att relatera till Roger Fowlers senare teorier om språket som
en ideologibärande konstruktion. Men Per Wahlöö är inte enkelspårigt USA-kritisk
heller: ”De som kritiserar seriemagasinen ställer för det mesta samtidigt Amerika vid
skampålen”. Men det är, enligt Wahlöö, att göra den amerikanska smaken orättvisa:

Ty visserligen är både seriemagasinet, våldslitteraturen, dålig science-fiction och blonderade
pinuppor amerikanska uppfinningar, men ofta glömmer man bort att vi här hemma utbildat oss
till veritabla mästare i konsten att utvälja de allra sämsta importartiklarna.97

Och även här vilar den intressanta paradox avseende Per Wahlöö vilken jag
upptäckte redan i KvP-texterna. Samtidigt som han för fram kritik mot den

91 se bl a Wahlöö, Visste ni detta om en våldsfrälst drömvärld?, BHSS, 1957:1, s.38.
92 Horkheimer & Adorno 1944/1997, s.154.
93 Ibid. s.143.
94 Novellpristävlingen hänvisar Wahlöö till i  bl a artiklarna 1000 unga författare i återvändsgränd,
AB, 14.8.54, En vanlig svensk grabb, GHT, 13.5.54, Visste ni detta om en våldsfrälst drömvärld?,
BHSS, 1957:1 och Våld i världsrymden, NorrkT, 1.6.56.
95 Wahlöö, Våld till vardags, NSD, 6.10.54, s.9.
96 Horkheimer & Adorno 1944/1997, s.160.
97 Wahlöö, Stålmannens bättre jag, GHT, 8.7.54 s.3.
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amerikanska kulturindustrins mest banala och frånstötande sidor i allt från
kverulerande långartiklar om seriemagasin till kortare filmrecensioner och
monografiska reportage om filmskapare vilar Per Wahlöös karriär som filmskribent
på en ohöljd fascination för amerikansk genrefilm. Ännu en paradox finner man, med
utgångspunkt i föreliggande analyserade artiklar, mellan hans kritik mot den banala
kriminallitteraturen och hans egen litterära karriär med kriminalromaner samt
översättningar av Ed McBains kioskdeckare under 1960- och 70-talet.
   Men om man ska titta på språket som ideologibärande nav i Per Wahlöös texter får
man nog anse att just texterna om seriemagasin etc genomgår en stilistisk
metamorfos från 1954 års raka moralkakor till 1957 års nästan överlastade
stilövningar såsom de senare skulle återkomma i hans skönlitterära verk, främst
debutromanen Himmelsgeten (1959). Två artiklar där detta syns mest är de i stort sett
identiska Våld i världsrymden (NorrkT, 1.6.56) och Det universella våldet (NSD,
18.7.57). Ibland når han rent av humoristiska höjder då han försöker redogöra för den
amerikanska nöjesindustrins desperata penningjakt i en post-västernfilmsbransch
med tidsenlig inriktning mot science fiction:

Redan 1948 hade bakgatsgangstern och präriens ädle snabbskytt skuffats ned från 15-
centsböckernas parnass, detroniserade av robotar och marsgubbar [...] Och de pennornas
följsamma tjänare, som bär det tunga ansvaret för scenarion och serietexter, tövade inte att sätta
raketaggregat på sheriffen [...] Annars förblev allt sig ganska likt, ty den blonderade pinuppans
yppiga kurvatur (redan den science-fiction så god som någon) klarade krisen lika galant som
förläggarnas dubbelhakor och vulgärprosans feta floskler.98

I de båda rymdartiklarna går Wahlöö särskilt hårt åt USA och dess imperialistiska
ambitioner vilka naturligtvis tydligt avspeglar sig i främst science fiction-litteratur
och film:

Speciellt kommer detta till uttryck i umgänget med de eventuella inbyggarna på främmande
planeter. Den normala gången i dessa böcker är att något suspekt sällskap i ett rymdskepp styr
kosan till någon okänd värld och gör brutalt och orättmätigt intrång i en främmande kultur. I
allmänhet avrättas alla levande varelser99

Artiklarna speglar också ett efterkrigs-USA hårt präglat av en kommersialismens
kulturella nedgång och nivellering:

Ty marsianernas och rymdskeppens guldålder skulle inte bryta in förrän under 1940-talets sista
år – i en tid, då det evinnerliga cowboydramat till slut börjat förlora något av sin
dragningskraft, och då nöjesindustrin utnyttjat minnena av krigsårens heroiska bravader till
sista dödsrosslingen. Först då lyckades science-fiction på allvar slå rot i seriemagasinens och b-
filmernas saftiga dynghög och inleda sin stora expansion i den skönlitterära florans
undervegetation. Detta hände givetvis i Amerika.100

Bara detta lilla stycke är ideologiskt laddat av en kritisk genre- och amerikahållning
som så småningom i samma artikel övergår i en närmast rasande litania över den
imperialistiska världsbild och brutala våldsmentalitet som denna litteratur är ett
närmast självklart resultat av:

98 Wahlöö, Våld i världsrymden, NorrkT, 1.6.56
99 Wahlöö, Våld i världsrymden, NorrkT, 1.6.56.
100 Wahlöö, Det universella våldet, NSD, 18.7.57, s.4.
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Upptäckten av bebodda grannar i världsrymden innebär rent axiomatiskt krig – hårda och
skoningslösa utrotningskrig, där vapen med ohygglig massdödande effekt reses mot
varandra.101

I dessa båda artiklar avtecknar sig Per Wahlöös allra tydligaste samhällskritik i
femtiotalistisk tappning med klassiska kalla kriget-kopplingar om vapen med
massdödande effekt. Som frilansreporter kan han träda fram ordentligt med sina
åsikter, dock inom de publicerande organens etiska ramprinciper, får man förmoda.
Därför överglänser nog det nästan kyrkligt konservativa moraliserandet den
ideologiskt tyngre Amerika-kritiken. I dessa artiklar framträder för första gången
anti-imperialisten, pacifisten och fredsivraren Per Wahlöö på allvar. Här
sammanstrålar flera av de teman som han ständigt återkommer till i sina
femtiotalsartiklar: den amerikanska våldskulturens prägling av våra barn och
ungdomar kopplat till en USA-kritisk diskurs. Där ingredienser från en alltmer kaxig
atombombspotent utrikespolitik, med exemplen Korea, Indokina och Iran i främsta
ledet, samsas med en konformistiskt nivellerad kulturindustri där trötta
cowboystjärnor förpassas till kulissen medan pinuppor och imperialistiska
rymdfarare intar scenen.102

5.2.2 Socialkritik
Per Wahlöös oro för de yngre generationerna är påtaglig och ständigt återkommande
i hans frilansartiklar. Artikeln Bör flickorna lifta? publicerad i Hem och Skolas
tidskrift Barn i hem-skola-samhälle (BHSS, 1954:4) är ett exempel. Stilen är däremot
mer sordinerad och städad i Bör flickorna lifta? än i exempelvis de senare science
fiction-artiklarna och med tanke på målgrupp och tidningsgenre är det förståeligt.
Stilen är återigen konservativt stram med sin självpåtagna oro och sitt oavbrutet
moraliserande språk. Bitvis påminner det om artiklarna gällande serievåldet, men
tonfallet är mer fördömande och ibland till och med aningen fördomsfullt: ”Det finns
åtskilliga trista exempel på hur svenska liftarflickor råkat illa ut på både sydliga och
– mera sällan förstås – nordliga breddgrader.”103 Liftande svenska tonårsflickor i
Sydeuropa är artikelns skräckscenario. Det är, enligt Wahlöö, allra farligast i
Sydeuropeiska länder som Italien och Frankrike vilket i sin tur betyder att bilisterna
är farligare för flickorna i dessa länder. Moraliserandet får till sist sin slutknorr:

Jag har full förståelse och lite till för alla de föräldrar, som svarar ett kategoriskt nej på alla
bevekande böner. Och de som drar sig för att säga nej bör tänka sig för både en och två gånger
och aldrig glömma huvudregeln: Låt aldrig en flicka lifta ensam och övertyga er alltid om att
hon har förmåga att reda ut en trasslig situation utan att nerverna börjar svikta!104

Det myndiga och fördömande tonfallet skulle kunna förklaras av det kulturella
subfält som tidskriften BHSS ingår i. Målgruppen är troligtvis oroliga föräldrar och
lärare vilka behöver liera sig med varandra i kampen mot den tilltagande
sedeslösheten bland ungdomar. Texten är annars så gott som antiseptiskt ren från
humor och allehanda pikanterier som Wahlöös övriga artiklar ofta innehåller. Men

101 Wahlöö, Det universella våldet, NSD, 18.7.57, s.4.
102 En livlig debatt om den amerikanska moderniteten som gått för långt samt en kulturpanik rörande
ungdomens moraliska förfall, vilken man kan anknyta Wahlöös artiklar till, fanns emellertid redan på
1930- och 40-talet. Se t ex Frykman, Jonas (1988), Dansbaneeländet: ungdomen, populärkulturen och
opinionen, Stockholm, Natur och Kultur samt Bengtsson, Bengt (1998), Ungdom i fara :
ungdomsproblem i svensk spelfilm 1942-62, Stockholm: Stockholms Universitet.
103 Wahlöö, Bör flickorna lifta?, BHSS, 1954:4, s.16.
104 Wahlöö, Bör flickorna lifta?, BHSS, 1954:4, s.16.
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att engagemanget hos författaren är äkta råder inget större tvivel om vilket de
samtida artiklarna om serievåldet torde intyga.

5.2.3 Auktoritetskritik
Man skulle kunna tro att denna period, fylld av frilansartiklar och resor till Franco-
diktaturens Spanien skulle vara späckad av kritiska texter kring just temat diktatur,
men så är inte fallet. Den första tiden efter KvP-åren tillbringade Per Wahlöö på
resande fot i Spanien där han bodde och arbetade i ett par år. Det är tänkbart att han
inte hann ägna sig särskilt mycket åt journalistik. Under året 1954 finns bara fyra
tidskriftsartiklar, två bokrecensioner och nio tidningsartiklar publicerade. Året därpå,
1955, har antalet sjunkit till enbart tre publicerade tidningsartiklar. Väl hemma från
Spanien 1956 drog produktionen igång igen och frilansjournalistiken blev Per
Wahlöös brödföda. Jag räknar till 27 publicerade tidningsartiklar, 4 bokrecensioner
och 4 teaterrecensioner det året. De följande åren ökar teater- och bokrecensionerna
lavinartat medan antalet tidningsartiklar ligger på ungefär samma nivå. Så vad skrev
han om då? Film är ett ganska heltäckande svar på den frågan. Längre kulturartiklar
publicerade i dagstidningar med Norrköpings Tidningar i främsta rummet där han
även skriver teaterrecensioner ända fram till årsskiftet 1958/59. Sommaren 1959
upphör frilansverksamheten och han anställs på Veckorevyn och flyttar till
Stockholm.

Däremot finnns ett fåtal längre kulturartiklar under denna period vilka avhandlar
Spanien på olika sätt: Alcazar – märkligt tjugoårsminne (NorrkT, 1.8.56), Nutida
spansk film (NorrkT, 25.10.56) och Spansk ödesstund för 20 år sedan (NorrkT,
5.2.58). Artiklarna Alcazar och Spansk ödesstund tar båda upp tjugoårsminnet av
olika händelser under spanska inbördeskriget. Den första handlar om slaget vid
Alcazar 1936 och den andra om sjöslaget vid Cabo Palos 1938. Nutida spansk film är
en tämligen optimistisk rapportering om den spanska filmindustrin som tillåtits
komma ut ur Francos skugga och därmed vitaliseras sedan omvärldens politiska
bojkott av Spanien hävts vid decennieskiftet 1949/50. Artikeln innehåller ingen rak
kritik mot fascistregimen. Istället står kulturen som bärare av frihet och anti-
diktatorisk livskraft i centrum. Artikeln beskriver spansk films utveckling från de
dystra åren på 1940-talet, innan den politiska bojkotten bröts då filmen var en
konstform präglad av lögnaktiga lustspel i regimens tjänst, till 1950-talets
konstnärligt avancerade produktioner som tävlar på filmfestivalen i Cannes.
   Tydligast Franco-kritik under den här perioden visar Wahlöö emellertid i Spansk
ödesstund för 20 år sedan:

Spanska inbördeskriget torde höra till de skeden inom den moderna historien, som mindre än
de flesta blivit föremål för en fördomsfri vetenskaplig granskning. Den inhemska
historieskrivningen har under Francos egid varit schematisk, subjektiv och i många avseenden
bristfällig, med andra ord lika ensidig och summarisk som den sovjet-ryska eller på sin tid den
nazi-tyska.105

Fortsättningsvis redogör Wahlöö för hur isolationsspärrens upphörande vid
decennieskiftet 1949/50 inneburit krav från den demokratiska världen angående
historisk korrekthet ”trots den totalitära regimens motstånd” mot klarhet i ”frågor
som fördunklats av populärversioner och propagandistiskt slentriantänkande”.106

105 Wahlöö, Spansk ödesstund för 20 år sedan, NorrkT, 5.2.58, s.9.
106 Wahlöö, Spansk ödesstund för 20 år sedan, NorrkT, 5.2.58, s.9.
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   Artikeln om fascisternas uppror vid slottet Alcazar i Toledo 1936 är likaledes
inledningsvis genomsyrad av kritik mot regimens propagandaarbete och Wahlöö
beskriver händelserna vid Alcazar som ”ett monument över propagandans makt”.107

5.2.4 Sammanfattning Period II
Kulturkritiken dominerar period II med det stora antalet artiklar rörande våld i serier
och kriminallitteratur vilket är en linje som Wahlöö påbörjade redan på KvP. Där är
Amerika-kritiken stark, ibland kopplad till imperialism och kalla kriget. Stilen i hans
texter förändras också gradvis och mot slutet av perioden är texterna yvigare och
nästan överlastade av pikanterier med en tydligare anti-amerikansk hållning. Den
konservativa linjen håller däremot i sig genom hela perioden även om något händer
när han är i Spanien. Kritiken mot Franco letar sig in i några artiklar från 1956 och
framåt. Annars kännetecknas period II av mycket skrivande för brödfödan där Per
Wahlöö säljer i stort sett identiska längre kulturartiklar om olika filmregissörer till
olika dagstidningar i hela landet. Samtidigt blir teaterkritiken hans stora inkomstkälla
under andra halvan av 1950-talet. Wahlöös kulturella kapital torde ha en viss
betydelse under denna period. Hans tidigare kulturpräglade ställning på KvP gör att
han kan ägna sig åt främst kulturjournalistiken där han pendlar mellan att skriva för
dagspress och tidskrifter.

5.3 Period III
5.3.1 Kulturkritik
Den typ av kritik mot kulturindustrin som är så tydlig i Per Wahlöös
femtiotalsartiklar är betydligt mer nedtonad i tredje perioden av hans
journalistkarriär. Året 1959 flyttade han till Stockholm och började arbeta i
tidskriftsvärlden. Det var också året då han debuterade som författare vilket kan ha
en viss betydelse. På VR, där han arbetade fram till 1961, skrev han följetonger,
socialt fokuserade reportage och teaterrecensioner vilka behandlade allt från lättare
underhållning som Svenska Floyd till mer seriös dramatik av Anouilh och
Majakovskij. Efter det året upphörde teaterrecensionerna nästan helt för att mer och
mer ersättas av längre reportage. På FiB blev inriktningen mer kulturell då han tog
över Veckans film-sidan efter Lasse Bergström som istället började på Expressen.
Antalet recensioner (en film i varje nummer) är ett blygsamt fåtal jämfört med åren
på KvP då det kunde bli upp till fyra filmer i veckan. Dessutom är recensionerna i
FiB förbluffande tama, ofta rent av förhärligande och okritiska. Några spår av
kulturindustriell kritik har jag helt enkelt inte funnit bland dem.
   I och med att Wahlöö började inom veckopressen förändrades också hans
förutsättningar som journalist. Det var en vecka mellan varje tidning, han fick
förmodligen mer tid att fördjupa sig i det han skrev vilket också märks av längden på
artiklarna. Det handlade inte längre om frilanstidens biografiska kulturartiklar, ivrigt
ihopknåpade hemma på kammaren, utan om undersökande reportage om allt från
svenska nazister till bristfälliga sociala förhållanden i olika delar av landet. Det
märks att Wahlöö fick mer resurser på veckotidningarna, han kunde göra längre resor
och mer djuplodande arbeten där han dessutom alltid hade en fotograf med sig.
Genrerna växlade ständigt och liksom på KvP fick Per Wahlöö visa sin mångsidighet
som journalist. Recensioner och personporträtt samsas med långa reportage där hans
skrivande subjekt får fullt uttryck, främst gällande åsikter, även om stiliseringen hålls
fortsatt stram och sordinerad.

107 Wahlöö, Alcazar – märkligt tjugoårsminne, NorrkT, 1.8.56, s.7.
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5.3.2 Socialkritik
Det jättelika block jag valt att kalla för samhällskritik representeras i min analys av
sju artiklar publicerade mellan åren 1959 och 1965 vilket täcker åren inom den
stockholmska magasinspressen med VR och FiB i spetsen fram till den politiskt
radikala tiden i mitten av 1960-talet:

Flickorna i hamnen, VR, 1959:51 (reportage)
Ingrid – gatflicka i Milano, VR, 1960:9 (reportage)
Dräpt för en sup, VR, 1961:15 (reportage)
Sju män i timmerlandet, FiB, 1962:19 (reportage)
De sista järngubbarna i Bredsjö, FiB, 1962:41 (reportage)
Vi kan inte lita på polisen, FiBakt, 1963:44 (reportage)
Vi är alla tillfredsställda – men på låtsas, AB, 26.8.1965 (kulturdebatt)

De båda FiB-reportagen Sju män i timmerlandet och De sista järngubbarna i Bredsjö
är texter av klassiskt FiB-snitt med sin inifrånblick i den svenska industrins
utanmarker. Där gråsvarta bilder visar upp gamla smutsfåriga ansikten på några av de
sista arbetarna i en järnhytta i Bergslagen samt de hårt knogande skogshuggarna i det
uppländska timmerlandet vars kamp om en dräglig lön alltjämt står och stampar. Det
är som sagt en klassisk FiB-genre, berättelsen om arbetarna, folket, och deras
förhållanden i Sverige. En artikeltyp som kanske främst representerades av Ludvig
Nordströms reportagefärder från industrikusten i Norrland.108 Men för att komma
från Per Wahlöö är den typen av artiklar mycket ovanliga. Oftast var det ett äldre
garde av journalister som skrev om detta på FiB. En av de journalister Wahlöö
bekantade sig med på FiB var Kurt Salomonson som tidigare jobbat som
gruvarbetare och skrivit ett antal romaner om detta.109 Enligt Wahlöö själv var just
Salomonson av stor betydelse för hans syn på den arbetande människans ställning i
samhället vilket visar sig tydligt i FiB-reportagen.110 Tonläget i dessa artiklar är
ändrat jämfört med femtiotalsartiklarna om serietidningsvåld. Per Wahlöö har
genomgått en stilistisk mognad som utvecklats i samklang med hans skönlitteratur
som publicerades parallellt med journalistiken vid denna tid. De översnickrade
meningsbyggnaderna har ersatts av ett enklare och mer tillknäppt, lakoniskt språk.

Han har arbetat i skogen hela sitt liv, och nu sliter han i själva verket hårdare än nånsin. Och
lönekuvertet är magrare än nånsin. Det enda felet är att han har åldrats.
  Det är inte rättvist, säger ni.
  Nej, det är inte rättvist.111

Beskrivningarna av miljön är särskilt anslående där Wahlöö påtalar kontrasterna
mellan Stockholm med sin neonreklam, höghuscity och milslånga plåtköer och
timmerlandet som bara ligger en timme bort: ”Ty här är det mesta annorlunda.
Skogen är blöt och kärrig och bottenlös”.112 Artikeln tar upp arbetarnas besvikelse
över det nya avtalet med skogsindustrin.

108 Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (2006), Svensk arbetarlitteratur, Stockholm: Atlas, s.235.
109 Salomonson skulle senare sitta med i redaktionsrådet på Tidsignal tillsammans med Wahlöö och
Maj Sjöwall och hade avgörande inflytande på deras syn på kroppsarbetet som slitsam förnedring
samt synen på arbetarrörelsen som förstockad och overksam, teman som återkommer i bl a
debattartikeln Vi är alla tillfredsställda – men på låtsas (AB, 26.8.65).
110 Sjögren, Henrik, Mördar ni arbetsglädjen?, KvP, 20.9.64, s.7.
111 Wahlöö, Sju män i timmerlandet, FiB, 1962:19, s.8.
112 Wahlöö, Sju män i timmerlandet, FiB, 1962:19, s.8.
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   Besvikelsen över det kapitalistiska samhällets modernitet ligger också tät i artikeln
De sista järngubbarna i Bredsjö där bilden av en klassisk avfolkningsbygd målas
upp med naturalistiska penseldrag. Järntillverkningen har pågått sedan slutet av
1600-talet och görs i en träkolshytta. De köper in träkolet från Småland men på
senare år har plastindustrin, både inom och utom Sverige, gjort allt större anspråk på
träkol vilket gjort att priserna skjutit i höjden. Järntillverkningen är med andra ord
inte längre ekonomiskt rationell.

Träkolshyttan i Bredsjö med sin årsproduktion på 20 000 ton prima kvalitetsjärn ska slå igen.
En stor del av arbetarna flyttar till Hällefors, mest de yngre. Och kanske kommer ett fint
gammalt samhälle att tyna bort och dö, bit för bit.113

Båda artiklarna skvallrar om en modernitet som tränger sig på med sina ökade krav
på effektivitet och profit till priset av en söndervittrande landsbygd, en splittrad
gammaldags arbetarklass bestående av indifferenta ombudsmän och uttjänta
knogande karlar. Allt detta visar Per Wahlöös text ackompanjerad av Lars Åbys
högkontrastiga svartvita fotografier.

En annan typ av kritik som frigörs ur Per Wahlöös journalistik vid hans tid på FiB,
och även FiBakt senare, handlar om rättssamhällets strukturer, främst domstolar och
polis, i krönikorna Sjön eller”kåken” (1961:48) och Det handlar om människor
(1962:27). Ämnen som skulle återkomma med råge i hans skönlitteratur, främst i
”Roman om ett brott” där polisens roll i ett nivellerat och korporativt folkhemsbygge
manglas fram och tillbaka i tio romaner. Den uttalat hårda kritiken mot polisen
påbörjar Wahlöö emellertid redan 1963 i FiBakt-artikeln Vi kan inte lita på polisen
(1963:44). Man bör här särskilt lägga på minnet att Wahlöö arbetade som
kriminalreporter på KvP i början av 1950-talet där han dagligdags hade med
polismakten att göra i sitt arbete. I Vi kan inte lita på polisen är tonfallet aningen
tillspetsat och sensationalistiskt vilket också hör till herrtidningsgenren. I artikeln går
Wahlöö igenom ett antal mord där han kritiserar polisens arbetsmetoder. Ingressen
förklarar allt:

Den traditionella bilden av polismakten: Trygg, kunnig och säker. Men olösta mord och
skrämmande interiörer från jakten på flickmördaren i Stockholm avslöjar att bilden är falsk!114

Ett av morden Wahlöö kritiserar är Tjörnarpsmordet vilket han själv var med och
bevakade på KvP i slutet av 1951. Men mördaren hittades aldrig. Inte förrän i augusti
1952 då denne mördade sin flickvän och sina föräldrar plus ett antal andra personer
på ett ålderdomshem som han brände ner. Detta sista attentat menar Wahlöö i Vi kan
inte lita på polisen kunde ha förhindrats om polisen gjort sitt jobb och kontrollerat
det vittnesmål från en bilist som sade sig ha sett en uniformerad person vistas utanför
den mördade kvarnägarens hus på mordnatten.

Spaningsledningen lämnade vittnesmålet utan avseende. Man kunde inte förstå varför det skulle
finnas någon uniformerad person i Tjörnarp. Under tiden stod mördaren några meter därifrån,
fortfarande i sin polisuniform, och sållade askan på brandplatsen!115

113 Wahlöö, De sista järngubbarna i Bredsjö, FiB, 1962:41, s.17.
114 Wahlöö, Vi kan inte lita på polisen, FiBakt, 1963:44, s.14.
115 Wahlöö, Vi kan inte lita på polisen, FiBakt, 1963:44, s.15.
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Polismannen Tore Hedin var nämligen en av de som var med och utredde mordet han
själv hade utfört. Men vari ligger då alltså Per Wahlöös kritik av polisarbetet på ett
högre plan? Det här kommer han fram till:

Slutsats: Otympligheten i samarbetet mellan statlig och kommunal polis kan endast avhjälpas
genom en genomgripande omorganisation av kriminalpolisen!116

Att polisledningen inte använder tillräckligt med utbildad personal ser Wahlöö också
som en av de avgörande faktorerna till polisens misslyckade mordutredningar. Det
hela mynnar med andra ord ut i två saker: inkompetens och strukturella problem. Två
teman som ständigt skulle återkomma i ”Roman om ett brott” vilken börjar 1965 då
polisen genomgick ett förstatligande och de kommunala polismyndigheterna
upphörde. Det intressanta med att jämföra de ursprungliga Tjörnarps-artiklarna i
november-december 1951 i KvP med denna längre artikel i FiBakt 1963 är att se Per
Wahlöös positionsförändring, hur hans reporterroll skiftar. I de tidiga KvP-artiklarna
lyfts polisens arbete fram som något hoppingivande, man tar in utomstående krafter
från ”statspolisen” och en utredare från Kristianstad. Men i FiBakt är Wahlöö mer
kritisk till polisens effektivitet på ett strukturellt plan. Optimismen är som bortblåst
vilket naturligtvis har att göra med att han också blivit mer kritisk till auktoritativa
myndigheter över huvud taget. Wahlöö är inte längre konservativ i sina värderingar,
hans ideologiska kompass har totalt vridits om; från de borgerligt konservativa
ungdomsåren till en mer vänsterinriktad samhällsåskådning.

I fyra artiklar publicerade i VR kan vi se en återkomst av Per Wahlöös gamla tema
från frilanstiden: barn och ungdomars utsatthet i ett modernt samhälle. I reportaget
Terror (VR, 1959:48) avhandlas pennalism på en skola där vuxna maktlöst åser hur
misshandel av flera barn pågår utan att någon ingriper. Två reportage, Flickorna i
hamnen (VR, 1959:51) och Ingrid – gatflicka i Milano (VR, 1960:9) handlar om
prostitution och tvivelaktigt leverne hos unga flickor. I Dräpt för en sup (VR,
1961:15) angriper Wahlöö så kallade ”gångare” vilket är gamla lodisar som langar
sprit till ungdomar. På VR skrev han vid den här tiden också två artiklar som tar upp
zigenarnas utsatta position i det svenska samhället: Vi vänder dem ryggen (VR,
1960:41) och Zigenarna – de utfrusna (VR, 1960:42).
   Men varken de sedeslösa flickorna, zigenarna, de supande ungdomarna och i
synnerhet inte de misshandlade barnen blir föremål för Wahlöös kritik. Istället vilar
kritiken latent i artiklarna och riktas mot vuxenvärlden, myndigheterna och dess lama
strukturer kontra en ungdomskultur med sina rötter i ett alltmer frigjort femtiotal. En
tid av jazz, rock´n´roll, raggare och uppror med amerikanska cigarettförsedda
galjonsfigurer som Marlon Brando, James Dean och Elvis Presley i förgrunden.
   ”Hon åkte dit ensam, ett anonymt svenskt flickebarn mitt i den stora
turistströmmen”.117 Så framställs flickan Ingrid i artikeln Ingrid – gatflicka i Milano.
Underförstått har hon av tragiska omständigheter och eget oförstånd tvingats till att
bli prostituerad även om det aldrig skrivs ut i texten, dock avhandlar långa bitar
polisens nonchalans inför prostitutionen i Milano. Den ensamma svenskans öde
knyts därmed samman med denna verksamhet som godtyckligt lämnas av polisen
med kommentarer om att det alltid har funnits och alltid kommer att finnas.118

116 Wahlöö, Vi kan inte lita på polisen, FiBakt, 1963:44, s.70.
117 Wahlöö, Ingrid – gatflicka i Milano, VR, 1960:9, s.33.
118 Wahlöö, Ingrid – gatflicka i Milano, VR, 1960:9, s.37.
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   Artikeln om Ingrid signalerar också ungdomskultur och den nya friheten detta
innebar. Viljan att bryta upp från konventioner, åka till Italien, bli förälskad och gå
ett nederlag till mötes, förnedringen att återvända hem. Vi känner igen temat från Bör
flickorna lifta? (BHSS, 1954:4).
   Ovanligt agitatorisk och moraliserande (i likhet med de gamla artiklarna om
våldslitteraturen) blir Wahlöö i artikeln Flickorna i hamnen där han raljerar över
moraliskt förfall bland tonårsflickor i Karlshamn vilka besöker utländska fartyg för
att delta i ”orgier”. Men det hela bottnar ändå så småningom i en kritik av
statsapparaten, kanske främst anförd av den socialdemokratiska ecklesiastikministern
Ragnar Edenman, som lagstiftat bort regelverk för lärare att sätta upp krav på elevers
privatliv:

Skulden återfaller på skolöverstyrelsen och ecklesiastikdepartementet, som rycker bort marken
under fötterna på en lärarkår, som verkligen vill ge sina elever vägledning och hjälp.
   Man har beträtt en farlig väg, en väg som kan leda till allmän moralupplösning och
förslappning. En väg som bär utför.119

Slutligen riktar Per Wahlöö själv ”en direkt uppmaning till skolöverstyrelsen att det
är klokast att tänka om.”120

Det kanske allra tydligaste exemplet på en politisk kritik (och ett veritabelt
frontalangrepp) mot socialdemokratin återfinns i kulturartikeln Vi är alla
tillfredsställda – men på låtsas (AB, 26.8.65) som Per Wahlöö skrev tillsammans
med sin livspartner Maj Sjöwall, märkligt nog i ett av socialdemokratins flaggskepp
Aftonbladet. Skuttet från de arbetarrelaterade och ungdomsvärnande artiklarna i
magasin som FiB och VR är monumentalt. I Vi är alla tillfredsställda – men på
låtsas framträder nästan övertydligt den ideologiska bäring som återfinns i resterande
delen av Per Wahlöös skrivande, främst i ”Roman om ett brott”. Artikeln är den sista
i en serie om författares syn på folkhemmet där de andra skribenterna är Zenia
Larsson (4.8), Sonja Åkesson (8.8), Folke Fridell (13.8) och Karl-Axel Höglund
(19.8).
   Sjöwall-Wahlöö river loss med följande i sin artikel: ”Man vaknar varje morgon
och undrar varför inte försäkringsväsendet är socialiserat. Man undrar också: Varför
monarki?”
   Kritiken mot det de kallar för ”regimen” handlar naturligvis om det social-
demokratiska partiet med Tage Erlander i spetsen. Besvikelsen över arbetarrörelsen
hade bitit sig kvar hos Per Wahlöö ända sedan försäljningen av FiB vid årsskiftet
1962/63 då luften i mångt och mycket gick ur honom som journalist.
   Sjöwall-Wahlöö talar i sin artikel om en ”råddhågad socialism”, en socialism
baserad på feghet och samförståndsanda:

Vår låtsassocialism lämnar oss alla halvtillfredsställda – tillfredsställda på låtsas. Den är falsk,
inte minst så till vida att den målar fan på väggen i form av en privatkapitalism, som den själv
gjort sig beroende av och verksamt understöder. Som den rent av ingått förbund med. Det är
resultatet av detta förbund vi varje dag känner inom oss. Socialdemokrati är ingen ideologi –
den leder inte, den förleder.121

119 Wahlöö, Flickorna i hamnen, VR, 1959:51, s.40.
120 Wahlöö, Flickorna i hamnen, VR, 1959:51, s.40.
121 Wahlöö, Vi är alla tillfredsställda – men på låtsas, AB, 26.8.1965, s.3. [Tills. med Maj Sjöwall]
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Andra halvan av artikeln utgår ifrån begreppet företagsdemokrati, flitigt
förekommande i dåtidens socialistiska debatt.122 Det innebär att arbetarna på ett
företag ska ha medbestämmande om bland annat placeringar av pengar, ekonomisk
insyn och lönebildning. Ordet har en tydlig ideologisk bäring liksom en mängd andra
uttryck i artikeln. Ord som socialisering, låtsassocialism och arbetsglädje vilket de
omtalar som ”att arbetet har en större mening – ett gemensamt mål och gemensamt
ansvar gör arbetet meningsfyllt.”123 I en intervju åtta år senare som journalisten Tore
Borglund gör med Sjöwall-Wahlöö (Metallarbetaren, 1973:2-3) framträder detta
fortfarande som något centralt i Sjöwall-Wahlöös kritik mot den socialdemokratiska
hegemonin, den här gången kopplat till ett av Per Wahlöös återkommande teman i
journalistiken; ungdomarna som lämnas i sticket av en ansiktslös statsapparat:

Det är alldeles tydligt att en stor del av ungdomen känner sig väldigt otrygg – saknar
hållpunkter i tillvaron. Arbetet ter sig inte meningsfullt för de unga, de undrar varför de alls ska
jobba. Det finns ingen solidaritetskänsla, ingen känsla av att staten är jag och att man ska jobba
i gemenskap för att förbättra samhället. Idealet vore ett samhälle där alla vet vad de jobbar för
och där man jobbar för varandra.124

Kritiken mot folkhemmet är ett bärande element i Sjöwall-Wahlöös serie ”Roman
om ett brott” som inleds med romanen Roseanna (1965). Ungefär vid den tid då Per
Wahlöös journalistiska bana helt upphör för att övergå i ett idogt politiskt
tandemartat författarskap med Maj Sjöwall. En tid där enbart enstaka journalistiska
förtecken kan uttydas, främst som medlem i redaktionsrådet i vänstertidningen
Tidsignal (TS) från 1965 och fram till 1970. Vi är alla tillfredsställda – men på
låtsas bildar därmed en brytpunkt för Per Wahlöös båda yrkesidentiteter; journalist –
författare, varmed det senare helt tar överhanden.
   På agitatoriskt vis avslutas artikeln med något så märkligt som en kravlista från
paret Sjöwall-Wahlöö. De hävdar att ordet ”kräva” har blivit något fult i ”vårt
antimarxistiska samhälle” och därför kräver de:

- Lika lön för lika arbete.
- En realistisk lösning av kvinnofrågan (Självklara daghemsplatser, helst i anslutning till
arbetsplatsen. Fler deltidsanställningar. Allmän omprövning av könstänkandet.
Avståndstagande från det reaktionära kvinnosakstänkandet, som har så groteska företrädare.)
- En verklig företagsdemokrati.
- Avrustning. (Det är inte så svårt som det låter; till och med yrkesmilitärer kan förmodligen
arbeta).
- Ett officiellt fördömande av USA:s militära aggressioner.
- Erkännande av Tyska Demokratiska Republiken – vår närmaste utomskandinaviska granne.125

Kravlistan innefattar de flesta vid tiden så viktiga frågorna, vissa skulle komma att
bli än viktigare, exempelvis kraven på ett upphörande av USA:s aggressionskrig i
Indokina. När denna artikel publiceras i slutet av sommaren 1965 har FNL-rörelsen
precis börjat rulla så sakteliga. Startskottet för Vietnam-rörelsen hävdar de flesta är
den minidemonstration som medicinstudenterna Sköld Peter Matthis och Åsa
Hallström höll den 14 juni 1965 på Hötorget i Stockholm, då poliser anlände i
massor och buntade ihop de båda inför en allt större folkmassa och journalister.126

122 Begreppet förekommer också i Kurt Salomonsons romaner, se t ex Mannen utanför (1958).
123  Wahlöö, Vi är alla tillfredsställda – men på låtsas, AB, 26.8.1965, s.3. [Tills. med Maj Sjöwall]
124 Borglund, Tore, Brottet avslöjar samhället, Metallarbetaren, 1973:2-3, s.39.
125 Wahlöö, Vi är alla tillfredsställda – men på låtsas, AB, 26.8.1965, s.3. [Tills. med Maj Sjöwall]
126 se bl a Kilander 2007, s.15f.
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Det intressanta när man studerar artiklarna i denna period är hur Wahlöös roll som
journalist växlar inom de olika medierna han arbetar för. I VR har han en klar och
tydlig roll som socialt engagerad förstereporter med sina reportage om socialt
laddade frågor, inte minst gällande ungdomar och andra utstötta i samhället. Stilen i
FiB påminner mycket om VR, tematiken likaså men hela tiden finns även ett
kulturellt sammanhang vilket framför allt utmärks av hans intervjuer med komiska
celebriteter som Nils Poppe, Carl-Gustaf Lindstedt, Arne Källerud, Birgitta
Andersson och Hasse Alfredson. Per Wahlöö är under magasinpressåren, som alltid,
en väldigt varierad reporter och hans samhällskritiska patos är inte på något sätt
entydigt utan varieras och blandas upp med en stor mängd mer lättviktiga artiklar om
allt från evighetslånga folkparksshower (Världens största show, NyaFiB, 1963:23)
till brev från arga personer (Breven som avslöjar de argaste svenskarna, FiBakt,
1963:47). Artikeln Vi är alla tillfredsställda – men på låtsas bildar därmed slutpunkt
och visar på den långa ideologiska metamorfos han genomgått från sitt konservativa
ursprung på SDS och KvP till en uttalat socialistisk fri skribent som vurmar för
Östtysklands kommunistdiktatur samtidigt som han öppet angriper fascistdiktaturer i
Spanien och Portugal.

5.3.3 Auktoritetskritik
Samtidigt med denna tredje period pågår Per Wahlöös skönlitterära författarskap där
det bärande temat är just auktoritetskritik. Jag skulle kunna ha använt mig av
rubriken diktaturkritik men har valt att inte göra det eftersom flera av artiklarna inte
specifikt behandlar diktaturer utan även systematiskt förtryckande ideologier som
exempelvis nazism. De artiklar jag valt att titta närmare på är:

Skåne-Hitler hotar med terror!, VR, 1960:7 (reportage)
Sydafrika – en skamfläck, VR, 1960:15 (reportage)
En droppe negerblod, VR, 1960:16 (reportage)
Glömmer ni Franco?, FiB, 1962:22 (kortare för-artikel)
I skottgluggen. Nu rasar diktaturerna!, FiB, 1962:26 (krönika)
Spaniens frihet del 1-6, FiBakt, 1964:4-9 (historieskildring)

Sex stycken artiklar i FiBakt vilka alla går under rubriken Spaniens frihet har jag valt
att undersöka såsom en enhet därför att de alla hänger ihop och bildar en gemensam
kronologi.
   Artikeln Skåne-Hitler hotar med terror (VR, 1960:7) är det första långa riktigt
djuplodande reportaget Per Wahlöö gör för VR. Denna typ av artiklar, med mycket
efterforskning och ett kritiskt förhållningssätt, var något nytt för Per Wahlöö. Varken
på KvP eller som frilansare fanns resurserna eller tiden för att genomföra liknande
projekt. Genren blir därför ett nytillskott i Per Wahlöös arsenal.
   Ingressen till Skåne-Hitler hotar med terror deklamerar tydligt: ”VR har sedan
månader arbetat med att kartlägga den svenska nynazismen och här redovisas
resultatet.”127 Anslaget är hårt och uppseendeväckande: ”VR AVSLÖJAR SMYG-
NAZISMEN”, står det i nedryckaren ovanför ingressen samtidigt som flera bilder av
svenska nazistledare som Göran Assar Oredsson, Per Engdahl och Sven A.
Lundehäll radas upp invid en jättelik Adolf Hitler med utsträckt arm. Per Wahlöö
redogör direkt för sin ståndpunkt på artikelns första rader: ”Nazismen och fascismen
är de mest olycksbringande politiska rörelser som förekommit i modern tid.”128

127 Wahlöö, Skåne-Hitler hotar med terror!, VR, 1960:7, s.20.
128 Wahlöö, Skåne-Hitler hotar med terror!, VR, 1960:7, s.21.
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Ideologiska konnotationer haglar sedan genom hela texen: ”Hitlers vanvettsregim”,
”nazismens stöveltramp”, ”våldets storhetstid”, etc.

Nynazismen sprider sig över hela världen, visserligen långsamt och i skymundan. Men den
finns där i alla fall, som ett gnagande skadedjur i demokratiens källare och som ett hån mot vår
strävan efter mänsklighet och fredlig samlevnad.129

Tonfallet genom hela artikeln är oupphörligt agitatoriskt och kritiskt. Någon
journalistisk objektivitet existerar inte utan här tar patoset överhanden helt och
resultatet redovisas i yvig affekt.

Jag började mitt arbete med att kartlägga den svenska nynazismen och dess fascistiska kusiner
redan för flera månader sedan. Nu kan jag framlägga resultatet:
   Det finns i detta ögonblick i runt tal 15000 organiserade nazister och fascister i Sverige.
Antalet icke organiserade ”sympatisörer” är svårt att beräkna men torde vara ungefär dubbelt så
stort.130

Men det är inte bara ett gravallvarligt anti-nazistiskt patos som genomströmmar
artikeln utan även humoristiska inslag vilka lättar upp en text späckad med avsky:

Vill man lära känna partiledaren Göran Assar Oredsson (och det vill man ju i allmänhet inte),
så går det utmärkt via ”Nordisk Kamp”, där hans porträtt och biografi förekommer gång på
gång och där den utomordentligt löjeväckande klyschan ”Hell Oredsson” esomoftast ses i
tryck. (Inte ens den enfaldigaste lilla nynazist kan väl tycka att den ”kamphälsningen” låter lika
klämmigt som ”Heil Hitler”.)131

Fortsättningsvis beskriver han Oredsson som ”en ung man med Führer-komplex”
som ogärna uppträder ensam ”utan brukar ha åtminstone en hejduk i släptåg” som
sitter tyst och lyssnar på ledarens ”demagogiska svada”. Wahlöö kallar slutligen de
rörelser han kartlagt för ”obehagliga” och han påtalar också den högerextrema
demagogen Per Engdahls intima samröre med nazismen med att ”ingenting kan
bortförklara att Per Engdahls Nysvenska rörelse är en fascistisk organisation, som
under årens lopp haft intimt samröre med nazismen.”132

   Jag har inte hittat någon artikel i hela Per Wahlöös produktion där hans uttalade
antipati mot nazismen är lika stark som i Skåne-Hitler hotar med terror!. Just
nazisttemat har heller inte varit återkommande i hans journalistik även om
fascistkritiken märks tydligt i flera andra alster, såväl journalistiska som
skönlitterära. Med kartläggningen av svenska nynazister visade Per Wahlöö vad han
var kapabel till som journalist i veckopressen. Det idoga undersökandet, ofta
tålamodsprövande och även farligt, kom att bli ett av hans främsta kännetecken under
tiden på VR. Nazistartikeln blir därför ett gott exempel på en text med bäring på
såväl hans anti-fascistiska patos som hans vilja att belysa viktiga samhällsfrågor.
   Ett annat exempel på Per Wahlöös kritik mot förtryck i är de båda VR-reportagen
Sydafrika – en skamfläck (VR, 1960:15) och En droppe negerblod (VR, 1960:16)
som tar upp apartheidregimens konsekvenser i Sydafrika. Båda reportagen är stort
uppslagna och sprider sig över flera sidor med mycket bilder. Per Wahlöös person är
starkt närvarande även om han inte har varit i Sydafrika själv. Fakta bygger istället

129 Wahlöö, Skåne-Hitler hotar med terror!, VR, 1960:7, s.21.
130 Wahlöö, Skåne-Hitler hotar med terror!, VR, 1960:7, s.21.
131 Wahlöö, Skåne-Hitler hotar med terror!, VR, 1960:7, s.21.
132 Wahlöö, Skåne-Hitler hotar med terror!, VR, 1960:7, s.57.
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på olika vittnesmål, främst från kyrkoherde Gunnar Helander som varit missionär i
Sydafrika under två decennier.

En hel värld betraktar med fasa utvecklingen i Sydafrikanska Unionen, där de vita satt
omänskligheten i system och tvingar 10 miljoner färgade att leva i slaveri133

lyder ingressen till Sydafrika – en skamfläck. Sedan går Wahlöö ordentligt igenom
den politik som de vita för mot den dominerande färgade befolkningen. Wahlöö
använder sig av både uttryck som ”färgade” och ”negrer” i artiklarna och gör, i likhet
med de dåtida sydafrikanska raslagarna, en distinktion mellan de båda. Han talar
exempelvis i Sydafrika – en skamfläck om att de ”färgade utgöres huvudsakligen av
negrer, vilkas förfäder har bott i landet sedan urminnes tid.”134 Ett ideologiskt laddat
ord som ”apartheid” förekommer endast på ett ställe i Sydafrika – en skamfläck:

Allt detta ingår i den politik, som sammanfattas under det gemensamma begreppet ”apartheid”
och som går ut på:
   att den färgade befolkningen helt och hållet skall skiljas från den vita.
   att de vita i Sydafrika inte ett ögonblick skall tvivla på att det är de som är ”herrefolket”.
   att negrerna skall acceptera sin tillvaro som en mer eller mindre förslavad och förslöad
arbetarklass, helt beroende av de vita ”gudarnas” välvilja och godhet.135

Men det Wahlöö påpekar är att förhållandet i själva verket är det omvända. Det är
den vita minoriteten som i allra högsta grad är beroende av de färgade. Apartheid-
systemet blir därmed även en analogi över den marxistiska synen på
industrisamhället där de stora arbetande massorna i själva verket är de som skapar
mervärdet och den ekonomiska basen i samhället. Därmed blir förhållandet mellan
vita och svarta i Sydafrika, enligt Wahlöö, diametralt motsatt det mellan vita och
svarta i USA eller judar kontra tyskar i Nazityskland där svarta och judar var
minoriteter och inte alls en bärande majoritet som i Sydafrika. Där framställer
Wahlöö istället de vitas maktposition som en egentlig chimär vilken kan ruckas
omkull av lite revolutionär tåga. Slutligen blir han, som vanligt, agitatorisk i sin
journalistik och beskriver den sydafrikanska raspolitiken som

inte bara frånstötande utan också obegriplig. Vad mer är, den är en dumhet som hotar att kasta
ett rikt och välmående land i inbördeskrig och förödelse.
   Den bygger på en av mänsklighetens äldsta och mest omotiverade fördomar: Att den ena
rasen skulle vara alla andra överlägsen. Att de vita är födda till att härska och att det lyckligaste
för alla färgade folk är att få leva under de vitas överhöghet och ”beskydd”.136

Per Wahlöö använder sig genomgående av fränt negativa konnotationer som
”människoreservat”, ”tvångsarbetare”, ”ghetton”, ”livegen”, ”farmfängelse” vilka
alla för tankarna till slaveri och fångenskap. Han beskriver också de vita boerna som
”nationalisterna” vilket blir en parallell till samma benämning han använder på
Francos fascister i Spanien vid samma tidsperiod.
   Uppföljarartikeln En droppe negerblod (VR, 1960:16) är betydligt kortare och lite
annorlunda till sin natur. Här går Wahlöö mer på djupet i de svartas levnadsvillkor
och hela artikeln baseras på en intervju med prästen Gunnar Helander som jobbat för
de svarta i Sydafrika sedan 1938. Texten genomsyras av en pessimism över

133 Wahlöö, Sydafrika – en skamfläck, VR, 1960:15, s.23.
134 Wahlöö, Sydafrika – en skamfläck, VR, 1960:15, s.23.
135 Wahlöö, Sydafrika – en skamfläck, VR, 1960:15, s.70.
136 Wahlöö, Sydafrika – en skamfläck, VR, 1960:15, s.71.
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problemen i Sydafrika där det framgår att de svarta gjort revolt mot de vita. Men
någon större entusiasm inför en eventuell revolution återfinns inte hos varken
Wahlöö eller hans intervjuade präst:

Sydafrikanska unionen vandrar på våldets väg, i våldets slutna cirkel. De undertryckta reser sig,
den väpnade revolutionen närmar sig obevekligt. Sedan blir allt kaos, skräck, blod och våld.
   Gunnar Helanders ord ringer i mina öron:

- Vi sörjer över dårskapen som gör att de vita förbereder sin egen undergång ...137

Det är inte bara Per Wahlöös pacifistiska tendenser som talar emot våldet utan jag
tolkar även in en syn på det rådande systemet i Sydafrika som delvis bra. Den
historiska synen på boerna som tappra frihetskämpar ställs på ända i och med
förtrycket:

För mig – liksom för många andra i min och tidigare generationer – var boerna och deras
legendariska mod och tapperhet ett ideal och ett föredöme. Men detta folk som genom sin
seghet och sin frihetsvilja en gång vann allas beundran håller nu på att förverka alla sympatier.
  Genom en raspolitik som är ett rekord i trångsynthet och omänsklighet. En politik som kan
leda till deras egen undergång.138

Den diktatur som hade allra störst påverkan på Per Wahlöös auktoritetskritiska texter
vid tiden för början av 1960-talet var emellertid Francos fascistdiktatur i Spanien.
Landet låg i den svenska turistnäringens epicentrum vid den här tiden, allt fler
svenskar åkte på semester till Mallorca och Kanarieöarna men även till det spanska
fastlandet med sin solkust. För Per Wahlöö, som hade besökt Spanien vid flera
tillfällen under 1950-talet, var landet alltjämt en brännande fråga. Spanska
inbördeskriget 1936-1939, där general Franco gjort en militärkupp mot den
socialistiska regeringen och slutligen vunnit kampen med Hitler och Mussolinis
benägna hjälp, hade starkt påverkat den unge Wahlöö i Lund. Tittar man på såväl
journalistiken som hans skönlitteratur i början av 1960-talet kan man se hur
Francodiktaturen ständigt återkommer som tema. Exempelvis handlar romaner som
Himmelsgeten (1959), Vinden och regnet (1961), Lastbilen (1962), Uppdraget
(1963) och Generalerna (1965) mer eller mindre om denna diktatur.
   I FiB återkom ämnet Spanien med jämna mellanrum under 1960-talet, dock utan
att Per Wahlöö skulle skriva om det. Inte förrän i artikeln Glömmer ni Franco? (FiB,
1962:22). Tiden på FiB innebar för Per Wahlöö annars en nästintill hejdlös blandning
av lättviktiga jobb som intervjuer med folkkära skådespelare som Nils Poppe och Jan
Malmsjö samt reportage om ungdomsfrågor och raggare. Glömmer ni Franco? är en
ganska kort artikel, ett slags prolog till ett större bildreportage på de efterföljande
sidorna; Svenskar på Kanarieöarna av Uno Grönkvist.

Över 100 000 svenskar åker till Spanien i år. En del tycker så bra om folket och klimatet att de
stannar. Men solen har en tendens att förmörka inte bara huden utan också omdömet.139

står det längst ner i artikeln. Efter att ha förklarat Francotidens blodiga historia blir
Wahlöö, i likhet med många av sina politiskt engagerade artiklar, återigen
agitatorisk:

137 Wahlöö, En droppe negerblod, VR, 1960:16, s.69.
138 Wahlöö, Sydafrika – en skamfläck, VR, 1960:15, s.71.
139 Wahlöö, Glömmer ni Franco?, FiB, 1962:22, s.7.
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Det är alltid ”ordning” i diktaturstater, därför att man av politiska skäl håller sig med ungefär
tio gånger så stor polis som andra länder. Skatterna verkar låga därför att de sedan lång tid i
form av omsättningsskatt pressas ut av de fattiga, som alltså får betala den polis som förtrycker
dem. Det är sant att fläskfilén är billig, men det är också sant att bara de besuttna har råd att
köpa den.140

Artikeln är som sagt förhållandevis kortfattad, men desto mer laddad av ideologiskt
innehåll, riktat till svenska resenärer i första hand. Desto mer optimistiskt osande är
den likaledes deklamatoriskt hållna krönikan Nu rasar diktaturerna! (FiB, 1962:26).
I varje nummer av FiB på sidan 6 fanns en krönika under rubriken ”i skottgluggen”
där oftast chefredaktören Ivar Öhman tog upp någon viktig fråga, liksom man gör i
ledarspalterna i dagstidningar. Men även andra skribenter som arbetarförfattaren
Kurt Salomonson och litteraturkritikern Stig Carlson fick chansen att uttrycka sig i
den frihetligt hållna krönikeformen som ”i skottgluggen” innebar.
   Nu rasar diktaturerna! utgår ifrån halvårsskiftet 1962 och Wahlöö spår att världens
diktaturer inom kort ska gå sina öden till mötes. Han redogör därefter för länder som
Spanien och Portugal samt den senares kolonier i Angola och Mocambique, men
även Centralafrikanska Federationen och dess diktator Roy Welensky. Varje avsnitt
avslutas med rader som; ”Franco är rädd, han har inte långt kvar.” ”Salazar är rädd,
han har inte långt kvar.” Och så vidare. Algeriet får, med sin frigörelse från den
franska kolonialmakten, bilda ledstjärna och förebild i kampen mot förtryckarna:

I Algeriet har den misshandlade, förtryckta och torterade befolkningen just vunnit en av
historiens största moraliska segrar. Dess lugn och fasthet förvandlade skroderande fascister och
pompösa generaler till ömkliga nollor.141

Sydafrika och Mellanamerika tas också upp som exempel: ”Den räddaste av alla just
nu torde vara doktor Verwoerd i Sydafrika.”

Inte ens i Mellanamerika finns det några fasciststater kvar. Trujillo i Dominikanska Republiken
är död och de skuggfigurer från fallna diktaturer, som hade samlats där, har flytt vidare. Till
Franco. Där är de fortfarande trygga. Ett år kanske. Eller lite längre. Eller ännu mindre.
  De sista resterna av korthuset håller på att rasa.142

Per Wahlöö skrev bara ytterligare två skottgluggar i FiB under 1961-1962 vilket kan
tyckas lite märkligt med tanke på hans politiska intresse. I Nu rasar diktaturerna!
sammanfaller all hans diktaturkritik, från spansk fascism till sydafrikansk apartheid, i
en och samma relativt kortfattade textmassa. Språket är tydligt och agitatoriskt hållet
och påminner lite om hans prosa från den här tiden. Meningsbyggnaderna är korta,
rappa utan den typ av överlastande pikanterier och vitsigheter som kännetecknar
några av artiklarna om science fiction från 1950-talet. Per Wahlöö har helt enkelt
landat i en stil som liknar svadan från en uppeldad förstamajtalare.

I januari 1964 hade Per Wahlöö börjat tröttna rejält på sitt arbete. FiB hade sålts till
förlaget Åhlén & Åkerlund, det tyckte han inte om. Han hade precis hunnit fly från
Bonniersfären på VR då de alltså köpte upp den anrika gamla arbetartidningen FiB
som efter det genomgick en radikal utseendemässig metamorfos. Till en början
försökte tidskriften behålla sin arbetarprägel och publicerade fortsättningsvis
noveller av arbetarförfattarna samtidigt med seriösa kulturreportage. Efter en kort

140 Wahlöö, Glömmer ni Franco?, FiB, 1962:22, s.7.
141 Wahlöö, Nu rasar diktaturerna!, FiB, 1962:26, s.6.
142 Wahlöö, Nu rasar diktaturerna!, FiB, 1962:26, s.6.
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övergångsperiod som Nya Folket i Bild med aktuellt från hela världen (NyaFiB)
landade namnet slutligen på det lite behändigare FiB-Aktuellt. Per Wahlöö följde
med hela vägen genom förvandlingen. Men han slutade att gå till jobbet, berättar Maj
Sjöwall. Istället stannade han hemma och skrev den ena artikeln längre än den
andra.143 De sex artiklar som från och med januari 1964 publicerades under
samlingsnamnet Spaniens frihet (FiBakt, 1964:4-9) är några exempel på denna typ av
hemarbeten som Wahlöö ägnade sig åt vid sidan av romanskrivandet. Andra artiklar
av samma serietyp var Slaget om Atlanten (FiBakt, 1964:17-22) i fem delar och
Kampen om Stalins arv (FiBakt, 1964:23-25) i två delar.
   Serien om Spanien är en episk-kronologisk genomgång av hela spanska
inbördeskriget med nedslag i flera av krigets avgörande skeden. I första artikeln
ligger fokus på upptakten till generalernas uppror mot den demokratiska regeringen i
Madrid. I andra och tredje artikeln får historieskrivningen ett svenskt perspektiv då
Wahlöö, parallellt med krigsförloppet, avhandlar de internationella brigaderna och
svenskarna som stred mot Franco. I nästa del går han minutiöst igenom
bombningarna av Guernica den 26 april 1937, en händelse som påverkade honom
starkt i ungdomen och förmodligen bidrog till att prägla hans syn på såväl Franco
som Hitler och Mussolini. I femte delen avhandlas slaget vid Ebro och i sjätte och
sista delen kommer slutklämmen med den talande rubriken: ”Dramat är fullbordat:
Franco har krossat Spaniens hopp”.
 Det man sammantaget kan säga om dessa artiklar är att de i samtliga nummer av

FiBakt är stort uppslagna, oftast på sex sidor vardera där förstauppslaget är täckt av
en känsloanstormande bild (t ex Robert Capas berömda foto av en soldat som blir
skjuten eller skräckslagna barn som storögt håller sig gömda i Guernica). Vidare är
textmassorna nästan heltäckande på varje uppslag. Wahlöös källor torde utgöras av
diverse litteratur om kriget men böckerna tas inte upp i artiklarna. Svenska deltagare
i kriget som till exempel Sixten Rogeby och Sven O. Andersson framträder i och för
sig i tredje artikeln Skall de klara det som män? (FiBakt, 1964:6) men det framgår
aldrig att Wahlöö träffat dem personligen, citat kan lika gärna vara tagna ur
självbiografiska verk eller liknande. En författare som dock nämns i samma artikel är
den tyske författaren Ludwig Renn (1889-1979) som själv deltog i kriget.

5.3.4 Sammanfattning Period III
Period III innefattar en tid på sex år där Per Wahlöö genomgår den mest
iögonfallande utvecklingen i sin ideologiska och samhällskritiska journalistik.
Magasinpressen innebär ett nytt journalistiskt subfält där såväl resurser som utrymme
för åsikter radikalt förändras. Artiklarna blir färre men längre än i dagspressen,
Wahlöös egen skribentröst får större genomslag i texterna. Förarbetet med
artikelserier blir likaså längre och får kosta mer pengar. Den politiska udden skärps i
och med att Wahlöö börjar på den socialdemokratiska FiB där hans kritik mot
Francos diktatur får fullt utlopp. Hans position på det redaktionella och journalistiska
fältet både stärks och mattas av. Främst på grund av arbetarrörelsens försäljning av
FiB till Bonniers. Någonstans där radikaliseras Wahlöö ytterligare och börjar, främst
i sitt författarskap, kritisera just socialdemokratin för att vara fega och bedriva en
räddhågad socialism. Men samtidigt som Per Wahlöö själv genomgår en
radikalisering pågår detta också i det omgivande samhället vilket småningom
kulminerar med den amerikanska krigsmaskinens uppladdning i Vietnam och FNL-
rörelsens intåg i Sverige samt ett allmänt uppsving för socialism i samhället.

143 Intervju Maj Sjöwall 2011-09-09.
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6. SLUTSATSER
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka på vilket sätt Per Wahlöös
samhällskritik kommer till uttryck redan i hans journalistik mellan åren 1947 och
1965.
   För att kunna undersöka detta har jag använt mig av en modell där jag delat in Per
Wahlöös kritik i följande tre områden: Kritik mot (1) kulturindustrin, (2) det svenska
samhället och (3) olika auktoriteter vilka jag sedermera lagt som ett raster över hans
karriär som jag delat in i tre kronologiskt ordnade block: Dagspress (1947-1953),
frilansjournalistik (1954-1959) och veckopress (1959-1965).
   Det jag har kommit fram till, på ett övergripande plan, är att Per Wahlöös
samhällskritik under ett drygt decennium genomgick en ideologisk metamorfos från
borgerlig konservatism i den första perioden till en progressiv socialism i den tredje
perioden.

De tre typerna av kritik har haft olika stort genomslag i olika perioder av hans
journalistik. Exempelvis dominerar kritiken av kulturindustrin i de båda första
perioderna på 1950-talet då han också var mer verksam som filmskribent i KvP och
andra dagstidningar. Främst har jag anknutit denna kulturkritik till hans artiklar om
våldslitteratur och serietidningar där Wahlöö slutligen kopplar dessa fenomen till en
USA-kritisk diskurs vilket också ligger i linje med filosoferna Max Horkheimer och
Theodor W Adornos idéer om den amerikanska filmindustrins konformistiska
massfabrikation av populärkultur.

Socialkritiken mot folkhemmet, socialdemokratin och kapitalismen samt
auktoritetskritiken mot diktaturer framträder tydligast på 1960-talet då Per Wahlöös
karriär går mot sin slutpunkt. Samtidigt är hans egna åsikter som mest framträdande
under denna period vilket kan ha att göra med det journalistiska subfält vari han
arbetade; veckopressen. Tidskrifter som VR, FiB och FiBakt lät hans skrivande
subjekt ta mer utrymme och resurser i anspråk samtidigt som åsikterna fick mer eller
mindre fritt utlopp. Artiklar om nazism, fascism och allmänna missförhållanden i
samhället blev något av ett signum för Per Wahlöö samtidigt som han utvecklade sitt
författarskap som tog alltmer av detta patos i anspråk. Hans samröre med bland annat
kollegan Kurt Salomonson på FiB ser jag som en bekantskap vilken hade en
betydande påverkan på Wahlöös politiska inriktning mot vänster samt kritiken mot
arbetarrörelsen.

Detta har varit en undersökning av ren grundforskningskaraktär. Det innebär att
ingen tidigare forskning har funnits tillgänglig om Per Wahlöö som journalist varför
jag har haft en rad grundläggande frågeställningar att primärt reda ut, vilka jag har
formulerat utifrån fyra av journalistikens kardinalfrågor. Dessa frågor har jag i sin tur
kopplat till sociologen Pierre Bourdieus terorier om sociala och kulturella fält samt
kapitalbegrepp:
   Vem är det som skriver? (socialt och kulturellt kapital)
   När skriver han? (en bestämd tids- och samhällskontext)
   Var skriver han? (var på det journalistiska fältet, t ex tidningar eller tidskrifter)
   Vad skriver han om? (position på det redaktionella fältet, ämnesindelningar, teman)

Jag har då kommit fram till följande:
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   Sociologen Donald Broady beskriver Bourdieus kapitalbegrepp som symboliska
och materiella tillgångar. Per Wahlöös uppväxt i en borgerlig tidningsmiljö där
fadern Waldemar Wahlöö var journalist och redaktör för SDS Lundasidor hade
förmodligen en avgörande betydelse för sonens yrkesval. Faderns inflytande kan
därmed sägas utgöra en social tillgång i Broadys ordalydelse av kapitalbegreppet. Per
Wahlöö kom därmed tidigt in i tidningsvärlden och arbetade redan under skoltiden
som journalistvolontär på SDS där han senare fortsatte på nattredaktionen. Ett jobb
som förmodligen fadern ordnat åt honom. Per Wahlöö hade med andra ord ett stabilt
socialt och kulturellt kapital att luta sig emot vilket underlättade för honom i
ambitionen att bli journalist.

I denna undersökning har även tids- och samhällskontexten varit viktig att ta hänsyn
till. Såväl SDS som KvP var konservativa tidningar samtidigt som Wahlöö hade en
borgerlig uppväxt vilket förmodligen bidrog till att hans världsåskådning som
journalist blev konservativ. Tiden efter andra världskriget präglades också av ett
hårdare klimat mellan stormakterna där Sovjet blev den stora fienden i öst och USA
populärkulturens oomstridda banerförare samt Europas befriare vilket gjorde att
landet tog en tätposition i västerlandets kultursfär. Tidskontexten märks av mycket i
Per Wahlöös vurm för amerikansk genrefilm och jag har även hittat anti-
kommunistiska tendenser i hans journalistik vilket talar ännu mer för hans
konservativa åsikter.

Bourdieus fältteori har jag använt för att dela in journalistiken i subfält där olika
regler gäller inom t ex dagspress eller veckopress. Inom dagspressen är utrymmet för
egna åsikter mindre än inom veckopressen och Per Wahlöö skrev ofta artiklar under
signaturen Pietro i KvP medan han i större utsträckning framträdde med fullt namn i
tidskrifter som VR och FiB. Det dominerande inslaget i Wahlöös journalistik i KvP
är filmrecensioner och nyhetsartiklar och i dessa har jag inte hittat någon typ av
samhällskritik. Man kan tänka sig att dagstidningsfältets regler lade sordin på
samhällskritiken, men samtidigt såg Wahlöös kritik annorlunda ut i början av 1950-
talet än under 1960-talet. Den ideologiska omsvängningen bidrog till att förändra
hans samhällskritik som mer kom att riktas mot fascism, nazism, det svenska
samhället och kapitalismen i de senare texterna. Skillnaden mellan tidiga texter och
sena texter blir väldigt markant i just Spanien-reportagen. De sex artiklarna från
Mallorca i KvP 1951 är kliniskt rena från kritik mot Franco-regimen medan Wahlöö
tio år senare undantagslöst spyr galla över samma regim i flera FiB-artiklar. Det kan
ha att göra med de olika journalistiska subfälten, att hans frihet som journalist blev
större i veckopressen där reglerna var annorlunda och medgav större utrymme för
åsikter, men den största faktorn torde ändå vara hans ideologiska vindkantring.

Teman inom Per Wahlöös journalistik varierar därmed mellan de olika journalistiska
subfälten: Film är ett ämnesområde som löper genom i stort sett hela karriären med
undantag för tiden på VR 1959-1961. Teaterkritiken tar fart ordentligt under andra
halvan av 1950-talet, då han frilansar, för att nästan helt upphöra då han jobbar på
FiB. Nyhetsjournalistiken, där kriminaljournalistiken väger tyngst, ägnar han sig åt
enbart på KvP fram till 1953 då det sista året helt domineras av sportjournalistik. I
veckopressen är variationen också stor. Allvarliga socialreportage om ungdomsfrågor
och arbetarkamp blandas med lättviktiga nöjesreportage och filmrecensioner. Den
stora skillnaden mellan dagspressen och veckopressen är emellertid att Per Wahlöös
röst som skribent kommer till större uttryck i den senare. Åsikterna blir tydligare,
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mer uttalade samtidigt som de ändrar karaktär, blir mer vänsterpolitiska och
agitatoriskt framställda.

7. AVSLUTANDE DISKUSSION
Innan jag påbörjade det här arbetet hade jag en hypotes som innebar att Per Wahlöös
samhällskritik av socialistiskt snitt skulle stå att finna i hans tidiga journalistiska
texter. Att hans skönlitterära författarskap genomsyrat av diktaturkritik och en
rebellisk hållning fanns med från barndomen. Men jag hade fel. Vad jag kunnat
utläsa fanns möjligtvis en antifascistisk ådra med från barndomen men hans politiska
hållning förefaller närmast ha varit konservativ. Någonstans på vägen skedde en
förändring, ett politiskt vägval, förmodligen stegvis, som kom att utmynna i ett
eftermäle som socialistisk folkhemskritiker och hyllad deckarförfattare. Jag tror mig
ha hittat två brytpunkter vilka jag ser som avgörande för Per Wahlöös ideologiska
kursändring vilket även påverkade hans samhällskritiska journalistik: Dels (1) den
långa vistelsen i Spanien i mitten av 1950-talet då han förmodligen kom i kontakt
med katalanska vänsterrebeller vilket kan ha resulterat i att Wahlöö så småningom
fick lämna landet, (2) dels arbetarrörelsens försäljning av FiB till Bonnierägda
förlaget Åhlén & Åkerlund. Dessa båda händelser anser jag vara av nyckelkaraktär
vilket innebär att de skulle kunna ligga bakom ett vänsterideologiskt uppvaknande
hos Per Wahlöö. Dessa händelser skulle, enligt mig, komma att ha en radikalt
avgörande betydelse för såväl hans journalistik som hans skönlitterära författarskap.

Jag tänker mig därför Per Wahlöös journalistik som ett redskap att använda även i
tolkningen av hans skönlitteratur. Under läsningen av hans journalistik har jag
nämligen hittat åtskilliga texter vilka går att relatera till romanerna, såväl hans egna
som polisromanerna han skrev tillsammans med Maj Sjöwall. Därför tänker jag mig
att den modell bestående av tre diskurser som jag använt för att studera Per Wahlöös
samhällskritiska journalistik även kan appliceras enligt följande för att studera hans
romaner:

Kulturkritik → Mord på 31:a våningen (1964).

Samhällskritik → Stålsprånget (1968), Roman om ett brott (1965-1975).

Auktoritetskritik → Himmelsgeten (1959), Lastbilen (1962), Uppdraget (1963), Generalerna (1965).
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KÄLLFÖRTECKNING

Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS):
Polisen får ej göras livegen, SDS, 30.6.47

Kvällsposten (KvP)
Skall Lund bli staden som river sina minnen, KvP, 3.1.50
Amerikansk seriefilm har blivit Hötorgsvara, KvP, 1.2.50
Nationens hjältar (Sands of Iwo Jima), KvP, 9.1.51
Broby, KvP, 19.2.51
Vi diskuterar i dag: Filmcensuren och logiken, KvP, 25.7.51
Vi diskuterar i dag: Farlig tecknad film, KvP, 28.9.51
Indonesien i grodperspektiv, KvP, 17.10.51
Brott bakom dödsbranden, KvP, 29.11.51
Mallorca, KvP, 24.9.51
Mallorcansk resa I: Medelhavsparadis i turismens guldrush, KvP, 10.11.51
Mallorcansk resa II: Landet där var och en kan bo i eget hus, KvP, 19.11.51
Vi diskuterar i dag: Trickfilmens pånyttfödelse, KvP, 5.1.52
Vi diskuterar i dag: Ett filmiskt varningsrop, KvP, 26.1.52
Vi diskuterar i dag: Information om försvaret, KvP, 17.3.52
Vi diskuterar i dag: Varning för sabotörer, KvP, 18.4.52

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)
Stålmannens bättre jag, GHT, 8.7.54

Barn i hem-skola-samhälle (BHSS)
Bör flickorna lifta?, BHSS, 1954:4

Norrköpings Tidningar (NorrkT)
Våld i världsrymden, NorrkT, 1.6.56
Alcazar – märkligt tjugoårsminne, NorrkT, 1.8.56
Nutida spansk film, NorrkT, 25.10.56
Spansk ödesstund för 20 år sedan, NorrkT, 5.2.58

Norrländska Socialdemokraten (NSD)
Våld till vardags, NSD, 6.10.54
Det universella våldet, NSD, 18.7.57

Veckorevyn (VR)
Flickorna i hamnen, VR, 1959:51
Ingrid – gatflicka i Milano, VR, 1960:9
Skåne-Hitler hotar med terror!, VR, 1960:7
Sydafrika – en skamfläck, VR, 1960:15
En droppe negerblod, VR, 1960:16
Dräpt för en sup, VR, 1961:15

Folket i Bild (FiB)
Sju män i timmerlandet, FiB, 1962:19
Glömmer ni Franco?, FiB, 1962:22
I skottgluggen. Nu rasar diktaturerna!, FiB, 1962:26
De sista järngubbarna i Bredsjö, FiB, 1962:41

FiB-Aktuellt (FiBakt)
Vi kan inte lita på polisen, FiBakt, 1963:44
Spaniens frihet del 1: Så våldtog Franco Spaniens frihet, FiBakt, 1964:4
Spaniens frihet del 2: Hellre döden än slaveri, FiBakt, 1964:5
Spaniens frihet del 3: Skall vi klara det som män?, FiBakt, 1964:6
Spaniens frihet del 4: Massakern i Guernica, FiBakt, 1964:7
Spaniens frihet del 5: De blodiga månaderna vid Ebro, FiBakt, 1964:8
Spaniens frihet del 6: Franco har krossat Spaniens hopp, FiBakt, 1964:9
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Aftonbladet (AB)
Vi är alla tillfredsställda – men på låtsas, AB, 26.8.1965 [tills. med Maj Sjöwall]

REFERENSER

Litteratur

Andersson, Per (1967), Pseudonymregister, Lund: Bibliotekstjänst.

Bengtsson, Bengt (1998), Ungdom i fara : ungdomsproblem i svensk spelfilm 1942-
62, Stockholm: Stockholms Universitet.

Bergström, Lasse (1998), Bokmärken, Stockholm: Norstedts.

Broady, Donald, red. (1998), Kulturens fält, Göteborg: Daidalos.

Engblom, Lars-Åke, Jonsson, Sverker, Gustafsson, Karl Erik (2002), Den svenska
pressens historia IV, Stockholm: Ekerlids.

Frykman, Jonas (1988), Dansbaneeländet: ungdomen, populärkulturen och
opinionen, Stockholm: Natur och Kultur.

Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (2006), Svensk arbetarlitteratur, Stockholm:
Atlas.

Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W (1944/1997), Upplysningens dialektik,
Göteborg: Daidalos.

Kilander, Åke (2007), Vietnam var nära. En berättelse om FNL-rörelsen och
solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975, Stockholm: Leopard Förlag.

Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta, Thurén, Torsten (1999), Nyheter – att läsa
nyhetstext, Stockholm: Ordfront.

Lundgren, Kristina (2002), Solister i mångfalden: signaturerna Bang, Maud och
Attis och andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet,
Stockholm: Stockholms universitet. Institutionen för journalistik, medier och
kommunikation.

McQuail, Denis (2010), McQuail´s Mass Communication Theory (6
th

 Edition),
London: Sage Publications.

Palmkvist, Karin (1989), Diktaren i verkligheten. Journalisten Stig Dagerman,
Stockholm: Federativs.

Sjögren, Henrik (2008), En kultursidas uppgång och fall. Finkultur och masskultur i
Kvällsposten 1950-1971, Stockholm: Carlssons.



51

Tapper, Michael (2011), Snuten i skymningslandet. Svenska polisberättelser i roman
och film 1965-2010, Lund: Nordic Academic Press.

Thurén, Torsten (1986), Vinklad verklighet: journalisten, sanningen och fantasin,
Stockholm: Esselte studium.

Tryckpunkter. 23 Norstedtförfattare i egen sak (1966), Stockholm: PAN/Norstedt.

Tidskriftsartiklar om Per Wahlöö
Borglund, Tore, ”Brottet avslöjar samhället”, Metallarbetaren, 1973:2-3.
Carlberg, Birgitta, ”Våra flygande reporters”, VR, 1959:49.
Lång, Carl-Olof, ”En vildman med idyllen som politiskt mål”, Veckojournalen,
1975:27.
Stertman, Hans, ”Det strävsamma paret”, Jury, 1972:2.

Tidningsartiklar om Per Wahlöö
Sjögren, Henrik, ”Studier i diktatur”, KvP, 30.6.62.
Sjögren, Henrik, ”Mördar ni arbetsglädjen?”, KvP, 20.9.64.

Otryckt material
Brev från Claes Wahlöö 2011-10-15.
Medarbetarkort utställda på Per Wahlöö förvarade på Sydsvenskans textarkiv i
december 2011:
Medarbetarkort Sydsvenska Dagbladet nr 1-3; 31.5.47-19.8.47.
Medarbetarkort Kvällsposten nr 1; 18.12.49.
Medarbetarkort Kvällsposten nr 1-19; 3.1.50-31.12.50.
Medarbetarkort Kvällsposten nr 1-18; 2.1.51-26.12.51.
Medarbetarkort Kvällsposten nr 1-22; 2.1.52-30.12.52.
Medarbetarkort Kvällsposten nr 1-13; 4.1.53-13.11.53.
Medarbetarkort Kvällsposten nr 1; 14.1.54.
Medarbetarkort Kvällsposten nr 1; 6.1.60.
Medarbetarkort Kvällsposten nr 1; 30.6.61.
Medarbetarkort Kvällsposten nr 1; 20.10.62.
Medarbetarkort Kvällsposten nr 1; 23.2.63-10.3.63.

Intervjuer
Intervju Maj Sjöwall 2011-09-09.
Intervju Sylvia Wahlöö 2011-09-23.
Intervju Claes Wahlöö 2011-10-07.
Intervju Henrik Sjögren 2011-11-29.



52

BILAGA
Bilaga 1: Löpsedel Kvällsposten december 1949.


