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Abstract

Per Wahlöö is one of Sweden´s most famous crime writers. Together with Maj

Sjöwall he revolutionized the swedish crime novel in the mid-sixties with the Martin

Beck-series. Before that he was working as a reporter in the fifties and started writing

novels about the oppression of man, power and totalitarian mentality in the end of the

decade. Those novels (1959-1968) are called “The dictatorship”-series. This paper

has focused on his contemporary writings about Spain where Wahlöö lived for a

couple of years in the mid-fifties. How did the fascist Franco regime take place in his

writings between the years 1951 to 1962? The material investigated is both

journalism articles and fictional writings with the two novels The Wind and the Rain

(1961) and The Lorry (1962) as the prime motives. This paper shows that the

dictatorship of general Franco is quite invisible in Wahlöö´s early writings. On the

other hand it takes almost the entire thematic space in the novels from the sixties. Per

Wahlöö´s ideological agenda is also moving from being rather bleak and invisible in

the 1951-articles to be more concerned with the class discrimination and fascist

oppression in the later pieces. Spain is also an interesting paradox with it´s exploding

tourist industry in the fifties and sixties while the ruthless fascist government still

controlls the poor people in the country. The relationship between the individual man

and the overall social structure is also something that Wahlöö is writing about. The

dictatorship-man in Wahlöös novels is someone who is programmed by a fascist

structure which in turn creates their own antithesis; the (socialist) dissident, an anti-

heroe who´s only way out is armed rebellion proclaimed by an awokened class

conscousness.

English title:

The Fall of the Dictatorship-man – The Representation of Spain in the works of Per Wahlöö.

Key words: diktatur, Franco, idéhistoria, Mallorca, marxism, Per Wahlöö,

Sjöwall-Wahlöö, Spanien.
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1. Inledning

Per Wahlöö (1926-1975) kan ses som den svenska kriminalromanens förnyare, som i

nära samarbete med Maj Sjöwall (1935-) banat väg för dagens världsomspännande

blågula deckarvåg med konceptuella kioskvältare som Håkan Nesser, Stieg Larsson,

Henning Mankell och Lars Kepler i spetsen. Sjöwall-Wahlöö lyckades med

konststycket att släpa ut detektivromanen ur dess borgerliga skrymslen på slott och

herresäten genom att proletarisera den i en sällsamt lyckad korsbefruktning mellan

betonggrå diskbänksrealism och marxistisk samhällskritik. Mellan åren 1965-1975

producerade Sjöwall-Wahlöö tio banbrytande polisromaner om Martin Beck och

hans kolleger på riksmordkommissionen i Stockholm. Det är en Wahlöö de flesta

känner till och kan relatera till. Men innan Sjöwall-Wahlöö fanns bara Wahlöö,

också då som författare, men även som journalist sedan slutet av 40-talet. Wahlöös

tid som journalist har jag tidigare kartlagt i en studie (Hellgren 2011) och det är just

tiden innan Sjöwall-Wahlöö, tiden innan världsberömmelsen, som tilldrar sig min

nyfikenhet även i denna studie. Per Wahlöö hade ett mycket intimt och komplicerat

förhållande till Spanien där de politiska förtecknen dominerade starkt. Han

producerade under 1950- och 60-talen flera texter där den spanska Francodiktaturen

stod i fokus. Det är dessa texter jag här ämnar ge mig i kast med. Spanien var en

betydelsebärande del av Wahlöös politiska radikalisering vilket syns i hans texter,

såväl journalistiska som skönlitterära.

Miljön i Wahlöös Spanientexter är alltid den av general Franco ledda

fascistdiktaturen vilka texterna också ständigt korresponderar med. Wahlöö var

intresserad av den spanska problematiken. Han hade varit där flera gånger sedan

1951 och kände landet och folket inifrån, han var inte bara en solbadande turist, utan

han skrev texter om det politiska, som journalist i tidningar som Kvällsposten och

Folket i Bild samt Fib-Aktuellt. Den bild Wahlöö förmedlar av Spanien kan därmed

kontrasteras mot resebroschyrernas tillrättalagda texter vilka började dyka upp kring

1960 då charterturismen gick mot sitt genombrott.



5

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med min undersökning är att undersöka hur Per Wahlöös kritik av den spanska

diktaturen yttrar sig i hans samtida texter. Vidare är syftet att genom ett idéanalytiskt

förhållningssätt se vilka föreställningar om diktaturen som emanerar ur dessa texter

vilket har samröre med individens förhållande till den omgivande samhällsstrukturen

samt hur Per Wahlöö utformat sina texter för att åskådliggöra detta. För att ta reda på

det ställer jag följande frågor till källmaterialet:

1) Vilka idéer om Spanien framgår i Per Wahlöös texter och hur förändras de över

tid?

2) Hur framställer Wahlöö förhållandet individ-struktur i texterna?

3) Hur kan Wahlöös texter om Spanien sägas ha samspelat med sin samtid?

1.2 Källmaterial och avgränsning

De källtexter jag valt att studera är de av Wahlöö författade texter som explicit

behandlar Spanien mellan åren 1951-1962. Dessa inbegriper hans journalistiska

reportage i fyra delar betitlade ”Mallorcansk resa” (1951) publicerade i Kvällsposten.

Från den resan stammar även två kortare artiklar, ”Mallorca” (24.9.51) och ”Svenska

målare i Södern” (30.9.51), båda publicerade i Kvällsposten. Artikeln ”Nutida spansk

film” (NorrkT, 25.10.56) sammanlänkar hans båda passioner film och Spanien. Från

en senare resa till Spanien stammar novellen ”Amlwch Rose” (1958) publicerad i

boken Det växer inga rosor på Odenplan (1964) men tonvikten av analysen kommer

att läggas på romanerna Vinden och regnet (1961) och Lastbilen (1962) där

huvudpersonerna är antihjältar och undantagsmänniskor på drift i 50-talets Spanien

påtagligt märkta av ett efterkrigseuropa i spillror.

Avgränsningen är överlag ämnesområdet det samtida Spanien i Wahlöös texter vilket

betyder att jag inte kommer ta med hans historiska artiklar som bland annat

behandlar spanska inbördeskriget och olika sjöslag vid samma tid. Med samtida

texter menar jag alltså texter som Per Wahlöö skrev utifrån sin faktiska situation

såsom journalist och författare och vilka vittnar om hans egna upplevelser av den

spanska diktaturen. Wahlöö deltog inte i spanska inbördeskriget varför de texterna
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inte finns med i analysen. Min utgångspunkt är att Wahlöö konsekvent använde sig

av empiriskt material även i sina skönlitterära texter, därför anser jag dem också

kunna ligga till grund för en analys av det här slaget.

1.3 Forskningsläge  och litteratur

Litteraturen om Per Wahlöö är mycket sparsmakad. Kring Sjöwall-Wahlöö och deras

tio böcker i sviten ”Roman om ett brott” finns ett brett och omfattande forskningsfält,

dock är litteraturen kring detta av begränsad nytta för den här undersökningen. En av

de mest ambitiösa studierna av Sjöwall-Wahlöö från senare år är annars filmvetaren

Michael Tappers avhandling Snuten i skymningslandet. Svenska polisberättelser i

roman och film 1965-2010 (2011) där även några av Wahlöös egna verk tas upp.

Tapper gör där flera idéanalyser på några av Wahlöös romaner och filmmanuskript

från mitten av 1960-talet. Hans 50-talstexter berörs inte alls och texterna från början

av 60-talet nämns i princip bara vid namn. I forskningen kring Per Wahlöös tidiga

karriär som journalist torde min egen studie ”Nu rasar diktaturerna!”

Samhällskritiken i Per Wahlöös journalistik (2011) utgöra ett pionjärarbete vilket

även är avsikten med denna undersökning. Jag har i denna studie dessutom även valt

att betrakta mina källtexter som referenslitteratur eftersom de har bäring på såväl Per

Wahlöös biografiska kontext som den samtida kontexten.

Jag har läst igenom några litteraturvetenskapliga standardverk som speciellt tar upp

litteraturen kring 1960, främst Jan Stenkvist och Gunnar Brandells Svensk litteratur

1870-1970 (1975) och Torben Brostrøms Modern svensk litteratur 1940-1972

(1973). Dessa båda verk går djupt in på den politiska litteraturen vid tiden kring 1960

utan att ens nämna Wahlöö. Göran Häggs Den svenska litteraturhistorien (1996)

ägnar en halv sida åt Wahlöös egna romaner samt cirka tre sidor åt Sjöwall-Wahlöö.

Kanske är det som Göran Hägg skriver, att en ”seriös svensk författare som

recenserades av stora kritiker fick vid den tiden inte skriva thrillers.”1 Här skulle en

genrediskussion komma väl till pass, men det ämnar jag inte ge mig in på just nu.

Litteraturen jag använt mig av i övrigt behandlar främst två saker; dels den litterära

floran kring året 1960 och dels Spaniens historia kring samma tid. Jag har försökt se

huruvida Per Wahlöö ingick i någon litterär gruppering eller diskurs vid den aktuella

1 Hägg, Göran (1996) Den svenska litteraturhistorien, Stockholm: Wahlström & Widstrand, s.607.
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tiden men funnit att så inte var fallet. Jag har i samband med det studerat den

nyrealistiska vågen av författare där bl a Per Olof Sundman, Lars Gustafsson, P C

Jersild och Per Olov Enquist ingick liksom tidens utlandsskildrare med politiska

förtecken där man möjligen kan placera in Wahlöö, vilket jag småningom också

ämnar göra. Här har Annika Olssons avhandling om rapportböcker åren 1960-1980

Att ge den andra sidan röst (2004) varit god hjälp, liksom litteraturvetarna Gunnar

Brandell och Jan Stenkvists Svensk litteratur 1870-1970 i tre band. För en jämförelse

med nyrealisterna på 1960-talet har jag också läst litteraturvetaren Peter Hansens

avhandling Romanen och verklighetsproblemet (1996) samt litteraturforskaren Beata

Agrells Romanen som forskningsresa (1993). Sven Nilsson och Rolf Yrlids

omfångsrika antologi Svensk litteratur i kritik och debatt 1957-70 (1972) har jag

också slängt ett öga på. Dock förekommer inte Wahlöö i någon av dessa böcker

vilket säger en hel del om den litterära diskursen kring 1960. Wahlöö betraktades

helt enkelt inte som en tongivande skönlitterär författare, övervägande goda

recensioner till trots.

Annars kommer jag mest använda mig av tidningsmaterial publicerat genom åren,

främst recensioner av Wahlöös verk samt intervjuer med honom. Jag har även

företagit mig intervjuer med personer i hans omgivning för att räta ut en del

frågetecken, bland annat hans bror Claes Wahlöö, f d hustrun Sylvia Wahlöö samt

sambon Maj Sjöwall och Henrik Sjögren, kollega med Wahlöö på Kvällsposten

1950-53.

Litteratur och tidningstexter om Spanien runt 1960 domineras för det mesta av texter

om matlagning, resor och inbördeskriget. Syndikalisternas bokförlag Federativs var

tidiga med att ge ut flera böcker om främst de spanska anarkisternas tillvaro under

och efter inbördeskriget. Några nedslag i litteraturfloran utanför den väldiga

inbördeskrigslitteraturen som jag har gjort, vilka tar upp tiden efter Francos tillträde

som diktator, och därmed i viss mån korresponderar med Per Wahlöös romaner, är

bland annat journalisten Sven O Anderssons tidstypiska samtidsreportage av politiskt

snitt Spanien väntar – ett reportage (1963) där svartvita bilder blandas med en

rapportboksaktig prosa liksom journalisten Göran Skyttes vänsterperspektivistiska

Om Franco-Spanien (1969) som kom senare, då ett internationellt motstånd mot den

spanska fascistregimen fick sig ett rejält uppsving i och med den politiska
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radikaliseringen i Sverige och resten av världen. Förhållandevis objektiva och inte

alltför ideologiskt präglade faktaskrifter finns också, till exempel Franco-Spanien

(1958) och Spanien i väntan (1966) av Henry Christensson, två små tunna pamfletter

utgivna i Utrikespolitiska institutets broschyrserie ”Världspolitikens dagsfrågor” eller

Åke Wedins lilla bok Kalla fakta om Spanien: en koncis och modern

faktasammanställning om Francos Spanien 1939-1969 (1969). Björn Hallströms I

Franco-Spanien utan pass (1947) utgiven av Svenska Missionsförbundet berättar om

förtrycket av protestantismen under Franco där Hallström bland annat talar om en

järnridå i söder som går vid Pyrenéerna. Annars dominerar mest översatta

turistböcker som till exempel Freidrich Springorums foliant Mallorca (1964) där inte

en skymt av diktaturen återfinns. För fakta kring turismens uppsving i Spanien kring

1960 har jag använt mig av journalisten och Spanienkännaren Thomas Gustafssons

innehållsrika Spanien. Sol och skugga (2001). Gustafsson har även kommit väl till

pass gällande information om det spanska politiska klimatet och samtidshistorien där

jag också har konsulterat journalisten Roger Älmebergs mycket färska biografi

Franco. Diktator på livstid (2012).

1.4 Metod och teori

Min metod är att genom hermeneutiska och kontextuellt verkningsfulla läsningar

använda skönlitterär text som idéhistoriskt studieobjekt och källa.

Att analysera händelser utifrån en vald kontext innebär att gå nära källorna och tolka dessa

utifrån bakgrundsfaktorer och idéhistoriska sammanhang. Därigenom hittar forskaren delar av

förståelsen utanför själva händelseförloppet eller i dess utkant. Det innebär att valet av

kontexter kan bli avgörande för resultatet, för den tolkning som görs”2

Så skriver idéhistorikern Elin Gardeström i sin avhandling Att fostra journalister

(2011) angående sin metod och det är ett förhållningssätt som också jag valt att

tillämpa i min studie. Det är avgörande vilken kontext man väljer att tolka källtexten

emot, därför kommer jag att variera kontexterna och använda mig av tre olika

kontextlager. För det första den spanska historiska samtidskontexten, för det andra

den svenska litterära diskursen kring 1960 och för det tredje en biografisk kontext

2 Gardeström, Elin (2011) Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-
1970, Göteborg: Daidalos, s.34.
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gällande Per Wahlöö eftersom han är en författare som ofta skriver utifrån egna

upplevelser. Historikern Kim Salomon påtalar att historiker oftast saknar möjlighet

till direkta observationer av verkligheten varför han ser det som nödvändigt att ett

utrymme för tolkningar av källmaterialet som forskaren exponeras för alltid måste

finnas.3 Detta utrymme kommer jag ta i anspråk gällande min studie eftersom en

undersökning av Per Wahlöös föreställningar om Spanien primärt måste studeras

utifrån hans texter.

Mina teoretiska utgångspunkter är den historieteori som ganska entydigt framgår i

verket Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa

(red. Christer Ahlberg et. al. 2009). Huvudidén i denna antologi är att historisk

forskning, i linje med den språkliga vändningen, ska gå att korsbefrukta med

litteraturvetenskap och att skönlitteratur ska gå att använda som historisk källa. Inte

minst för att hitta nya aspekter att undersöka inom forskningen. Enligt historikerna

Christer Ahlberger och Tomas Nilson råder det bland historieforskare en konsensus

om att det är kvarlevandeaspekten som gör skönlitteraturen till en pålitlig källa.4

Ahlberger och Nilson ställer upp tre viktiga kriterier för att använda skönlitterära

texter som historiska källor: 1) samtidsaspekten, 2) kravet på egna erfarenheter och

3) kopplingen till den politiska historien. Detta synsätt får främst fart efter den

språkliga vändningen, menar de.5 Jag hävdar dessutom att Per Wahlöös texter klaffar

in utmärkt på alla tre av dessa kriterier. Historikern Marie Cronqvist och

litteraturvetaren Sara Kärrholm har i en uppsats undersökt just Sjöwall/Wahlöö och

deras roman Terroristerna (1975). Litteraturen kan skapa förståelse för en epok eller

tidsanda som är svår att greppa på något annat sätt, menar Cronqvist och Kärrholm.

De talar också om möjligheten att demontera den strikta dikotomin text – kontext för

att istället betrakta den skönlitterära texten som ännu ett element vilket konstituerar

ett samhälle och dess invånares värderingar. Med denna metod menar de att

romanförfattaren även kan ses som en kommentator, hypotesmakare eller

3 Salomon, Kim (2007) En femtiotalsberättelse. Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige,
Stockholm: Atlantis, s.40.
4 Ahlberger, Christer och Tomas Nilson, ”Historikerns historier. Om den sköna litteraturen som källa
till historien” i Ahlberger et. al. (red) (2009) Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur
som historisk källa, Göteborg: Göteborgs Universitet, s.13.
5 Ahlberger och Nilson (2009) s.15.
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samtidsanalytiker.6 Enligt historikern Torbjörn Nilsson, som också medverkar i

antologin, ligger styrkan hos romaner i deras förmåga att gestalta mentala tillstånd

och ideologiska strukturer.7 Nilsson menar också att romaner handlar om hur

individer och strukturer samverkar i det historiska förloppet.8 Detta gäller i allra

högsta grad hos Wahlöö vars romaner alltid behandlar dikotomin individ – struktur

samt förhållandet dem emellan. Nilsson påtalar även vikten av fiktionens betydelse

för historikers förståelse och möjlighet till att förklara det ickefiktiva.9 För en

idéhistoriker hävdar Nilsson att skönlitteraturen är intressant som kvarleva som

uttryck för ideologiska och politiska strömningar från den tid då texternas skrevs.10

Men Nilsson talar också om att använda romaner som vetenskaplig litteratur, något

som kan komplettera den vetenskapliga avhandlingens tolkning av historien.11 Detta

förhållningssätt ligger nära mitt sätt att använda Per Wahlöö, att se skönlitterär text

som en tolkning av verkligheten där fiktionen bildar förklaringsmodell för det man

kan kalla verklighetens komplexitet, särskilt gällande förhållandet individ – struktur,

där romanen kan fånga både enskilda människor och större skeenden. Historikern

Ann-Katrin Hatje menar att bl a Ivar Lo-Johansson använde sin formuleringsförmåga

i opinionsbildande syfte och det förhållningssättet till litterär text får man nog lov

och säga att Wahlöö också var en del av. Hatje menar att en författare i sina romaner

ofta förmedlar värderingar, normer, ideal och attityder som är typiska för sin tid.

Romanen blir på så sätt ett tidsdokument.12 Litteraturvetaren Martin Kylhammar

proklamerar i sin essäbok Den tidlöse modernisten (2004) för en samverkan mellan

discplinerna historia, idéhistoria och litteraturvetenskap. Spelar skildringen i ett

skönlitterärt verk några politiska intressen i händerna, är en av frågorna Kylhammar

ställer sig. Jag menar, med utgångspunkt hos Kylhammar, att man i en idéhistorisk

studie måste ta hänsyn till det faktum att budskapet texterna förmedlar mer kan ha att

göra med en författares personliga åsikter än med en form av objektiv

historieskrivning i ordets fackmässiga lydelse.13 Som vi ska se är det personliga

6 Cronqvist, Marie och Sara Kärrholm, ”Mimesis och moralisk fostran. Sjöwall och Wahlöö som
berättande samtidsanalytiker” i Ahlberger et. al. (2009) s.58f.
7 Nilsson, Torbjörn, ”Skönlitteratur som tidsanda och historieteori” i Ahlberger et. al. (2009), s.222f.
8 Nilsson (2009) s.225.
9 Nilsson (2009) s.226.
10 Nilsson (2009) s.221.
11 Nilsson (2009) s.222.
12 Hatje, Ann-Katrin, ”Sköntlitteratur som historisk källa. 1900-talets romaner som samtidsdokument”
i Ahlberger et. al. (2009) s.109.
13 Kylhammar, Martin (2004) Den tidlöse modernisten, Stockholm: Carlssons, s.204.
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förhållningssättet mellan verklighet – skönlitteratur också det som kan vitalisera en

idéhistorisk undersökning. I likhet med Torbjörn Nilsson menar Kylhammar också

att skönlitteraturen säger ”mycket om sin samtid därför att den förmår involvera så

olikartade, mångskiftande faktorer och fakta i analysen och dessutom ger dem en

personlig tolkning.”14 Något jag också kommer fästa stor vikt vid är den biografiska

kontexten vilken naturligtvis har stort samröre med Wahlöös preferenser som

författare, något som jag menar i mångt och mycket format hans författarskap från

början till slut, såväl estetiskt som ideologiskt.

1.5 Disposition

För att lägga en kontextuell grund inför undersökningen börjar jag med att berätta

vem Per Wahlöö var som författare och journalist. Därefter ska jag försöka placera in

honom i den svenska litterära diskursen kring 1960 och som avslutning i

bakgrundsteckningen berättar jag lite om de omvälvningar Spanien genomgick

mellan åren 1950-1962 vilket är det tidspann min undersökning sträcker sig över.

Själva undersökningen av Wahlöös Spanientexter kommer att ske kronologiskt med

början i de tidiga Mallorca-reportagen i Kvällsposten (1951), sedan en längre

frilansartikel om filmindustrin i Spanien (1956). Efter det går jag in på hans

skönlitterära texter med början i novellen ”Amlwch Rose” (1958) för att sedan

komma in på de två romanerna Vinden och regnet (1961) samt Lastbilen (1962).

Som avslutning på varje undersökningsdel har jag också en kort sammanfattande

analys kallad Stoppbild där vi tydligt ser vad vi tar med oss in i nästa del. Efter

undersökningen följer ett avslutningskapitel då jag sammanfattar resultaten och för

en kortare diskussion.

2. Formbild: Diktaturen och litteraturen

2.1 Per Wahlöö som journalist och författare

Per Wahlöö föddes 1926 i Göteborg och familjen flyttade till Lund vid två års ålder.

Fadern Waldemar Wahlöö var journalist och modern Karin Wahlöö var kontorist,

senare hemmafru. Hemmet hade klart borgerlig karaktär och föräldrarna var

14 Kylhammar (2004) s.218.
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involverade i Lunds konstnärskretsar.15 Tidigt kom Wahlöö i kontakt med

journalistvärlden och började som volontär på Sydsvenska Dagbladet Snällposten,

SDS, i Malmö våren 1947. Han kom senare att arbeta på SDS nattredaktion för att vid

årsskiftet 1950 bli fast anställd på den SDS-ägda nystartade kvällstidningen

Kvällsposten, KvP. Där skrev Wahlöö film- och bokrecensioner, kriminaljournalistik,

kulturartiklar och sportartiklar fram till 1953 då han slutade för att istället bli

frilansare. Under tiden på KvP kom han också att skriva sina första Spanientexter

under titeln ”Mallorcansk resa” då han sommaren 1951 reste till Mallorca

tillsammans med sin flickvän fotografen Inger Andersson (senare Wahlöö).16

Spanien var ett ämne som tidigt infann sig i Wahlöös liv. Inte minst genom

inbördeskriget 1936-39 och i synnerhet bombningen av Guernica. I en KvP-intervju

från 1962 kommenterar han själv sitt förhållande till landet:

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 föräldrar.17

Efter tiden på Kvällposten åkte Wahlöö iväg på fler resor till Spanien. Dessa resor

finns det inte särskilt mycket information om. De anhöriga jag intervjuat känner inte

till vad han företog sig på dessa resor, men en del finns att ta reda på i litteraturen. I

ett brev till sin framtida livspartner Maj Sjöwall daterat den 25 oktober 1962 skriver

Wahlöö bland annat: ”Just nu kom jag att tänka på nånting som hände under bråken i

Algeciras 1954 – det var storstrejk där då och ett jävla liv och jag var med litegrann

/.../ vi hade vält bussen han skulle åka med, nej en spårvagn var det förresten.”18

Inger Wahlöös självbiografiska bekännelseroman Du som är så stark (1971)

innehåller också kapitel från hennes och Per Wahlöös Spanienvistelse. Tiden i

Spanien skulle komma att utgöra ett ideologiskt uppvaknande för Wahlöö, något jag

skulle vilja kalla för det socialistiska paradigmet vilket jag redogjort för tidigare i

min studie av Wahlöös journalistik ”Nu rasar diktaturerna!” (2011). Där framgår att

15 Intervju Claes Wahlöö 2011-10-07.
16 Hellgren, Per (2011) ”Nu rasar diktaturerna!”. Samhällskritiken i Per Wahlöös journalistik,
Stockholm: Södertörns högskola, s.8.
17 Sjögren, Henrik, ”Studier i diktatur”, KvP, 30.6.62, s.4.
18 Wahlöö, Per, ”Brev från Per till Maj beträffande deras första tid och samarbete med Uppdraget” i
Sjöwall, Maj och Per Wahlöö (2007) Sista resan och andra berättelser, Stockholm: Pirat, s.78.



13

Wahlöö var en skribent av närmast borgerlig karaktär under första halvan av 50-talet

för att sedan radikaliseras.19 Efter ett par års vistelse i Spanien yttrade sig denna

radikalisering i att Wahlöö blev utvisad ur landet och fick portförbud. ”Vad hade han

gjort”, frågar sig arbetarförfattaren och kamraten Kurt Salomonson i en artikel i

Upsala Nya Tidning. ”Blivit indignerad över fattigdomen och klasskillnaden!”20 Året

1956 var Wahlöö åter hemma i Sverige. Arbetet med den första romanen

Himmelsgeten (1959) hade pågått under större delen av 1950-talet och fortsatte även

efter Spanientiden. Äktenskapet med Inger Wahlöö gick i bitar och han träffade

istället Sylvia Nilsson och de gifte sig 1957. Två år senare flyttade de från Malmö till

Stockholm då han fått jobb på tidskriften Veckorevyn där han var ”specialist på

sociala problem, ungdomsfrågor och kriminalreportage”21 i några år fram till 1961 då

han hoppade över till den socialdemokratiska tidskriften Folket i Bild, FiB. Två år

senare såldes FiB av arbetarrörelsen till det Bonnierägda förlaget Åhlén och

Åkerlund. Övergången resulterade i en omgörning av tidskriften, från anrikt

arbetarorgan sedan 1930-talet till att bli en sensationalistisk herrtidning med snaskiga

krigs- och kriminalreportage samt alltfler lättklädda flickor på bild. Per Wahlöös

ilska över försäljningen, som skedde med personal, ideologi och allt, var stor och

resulterade i press-satiren Mord på 31:a våningen (1964). Året 1964 var

metamorfosen färdig och tidningen hade namnet Fib-Aktuellt. Wahlöö arbetade

emellertid kvar och hans sista artiklar publicerades hösten 1964.22

Verksam som journalist var Per Wahlöö således mellan åren 1947-1964 och hans

professionella karriär som romanförfattare inleddes 1959 med romanen

Himmelsgeten. Därefter skrev han böckerna Vinden och regnet (1961), Lastbilen

(1962), Uppdraget (1963), novellsamlingen Det växer inga rosor på Odenplan

(1964), Mord på 31:a våningen (1964), Generalerna (1965) och Stålsprånget (1968).

Från 1965 till och med hans dödsår 1975 skrev han också de tio polisromanerna i

sviten ”Roman om ett brott” tillsammans med sin livspartner Maj Sjöwall om polisen

Martin Beck och hans kolleger vid riksmordkommissionen i Stockholm. Wahlöös

19 Wahlöö har själv i intervjuer hävdat sig vara socialist ända sedan spanska inbördeskriget, se bl a
Garpe, Margareta, ”Svenskarnas spritmissbruk speglar samhällstristessen”, AB 15.9.68. Min tidigare
undersökning av hans journalistiska texter motsäger emellertid detta. Att i en tid av vänsterströmmar
framhålla sitt borgerliga förflutna torde ha varit snudd på omöjligt i Wahlöös position.
20 Salomonson, Kurt, ”En internationell svensk författare”, UNT 16.10.63.
21 Carlberg, Birgitta, ”Våra flygande reporters”, VR 1959:49, s.38.
22 Hellgren (2011) s.9.
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soloprojekt innan polisromanerna i ”Roman om ett brott” kan likaledes inordnas i en

romansvit som kom att kallas för ”Diktatur”. Således består Wahlöös författarskap av

två svitblock; ”Diktatur” och ”Roman om ett brott”. De två diktaturromanerna

Vinden och regnet samt Lastbilen behandlar specifikt Spanien och ingår därför i

denna studie.

2.2 Brytpunkt: Den svenska litteraturen 1960

Ofta betecknas året 1965 som märkesåret framför andra när det gäller politisk

radikalisering.23 Jag ämnar därför införa en ny brytpunkt: 1960. Man skulle kunna se

1950-talet och kalla kriget som det radikala 1960-talets vagga, ett årtionde som

definitivt kom att forma det politiskt medvetna 60-talet, inte minst tack vare det

politiska idéunderskott som teorin om ideologiernas död hade åstadkommit. Ett 50-

tal då Ho Chi Minhs röda gerilla kastade ut fransmännen ur Vietnam, samma

förtryckande fransmän som några år senare drevs ut ur Algeriet, världens ögon

började dra sig mot Sydafrikas och Rhodesias apartheidregimer, kommunistiska

regimer slogs för sitt berättigande i Korea, Kina och på Kuba liksom i Indonesien

och marxism i revolutionsteoretikern Frantz Fanons tappning influerade de algeriska

frihetskämparna i FLN att slåss mot det franska kolonialväldet.24 Dessutom fanns

svenska soldater för första gången på plats i jordens konflikthärdar, först i Gaza efter

Suezkrisen 1956 och sedan under Kongokrisen 1961-64.

Runt 1960 började dessa världshändelser göra sig påminda hos svenska och andra

författare. Per Wahlöö var en av dessa. Debutromanen Himmelsgeten (1959) var en

allegorisk skildring  av totalitärt tänkande där den diktatoriske ledaren för ett skånskt

fotbollslag utgjorde berättelsens epicentrum. En roman vars ramverk baserades på

Robert Penn Warrens berömda maktfresk Alla kungens män (1948). Nästa roman

Vinden och regnet (1961) kom emellertid att skissartat behandla Francoregimens

förtryck i Spanien liksom den följande Lastbilen fick Wahlöös Francokritik att anta

full blom året därpå. 1960 hade dessutom en rad kända författare med bland annat

Artur Lundkvist och Karl Vennberg i spetsen skrivit texter i antologin Författare tar

23 Karl Erik Lagerlöf kallar 1965 för strömkantringens år. Det år då vänstern tillskansade sig det Lars
Gustafsson kallade för problemformuleringsprivilegiet, se bl a Östberg, Kjell (2002) 1968- när allting
var i rörelse, Stockholm: Prisma, s.61f.
24 Östberg (2002) s.39, 65.
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ståndpunkt (1960) där allt från Algeriet till Sydafrika togs upp ur ett kritiskt

perspektiv. Året 1959 reste författaren Per Wästberg som rotarystipendiat runt i

Afrika vilket resulterade i de två böckerna Förbjudet område (1960) och På svarta

listan (1960) samt en omfattande artikelserie i FiB där även Wahlöö arbetade senare.

Litteraturvetaren Annika Olsson säger att Wästbergs böcker ”genomsyras av en vilja

att visa fram en okänd verklighet och att genom denna akt korrigera den i Sverige

rådande och felaktiga bilden av den sydafrikanska verkligheten.” 25 Nästa svensk i

Sydafrika var Sara Lidman. På hösten 1960 reste hon till Sydafrika och Jan Stenkvist

beskriver det som en skiljelinje i hennes liv. 26 I rent vredesmod skrev hon romanen

Jag och min son (1961) efter att ha blivit anklagad för brott mot Immorality Act i

Sydafrika för att ha stått i ett otillbörligt förhållande till en svart man. 27 Senare kom

även Afrikaskildringen Med fem diamanter (1964). Lidman skulle därmed komma att

bli en av de mest namnkunniga representanterna för den politiskt aktiverade svenska

författarkåren tillsammans med namn som Jan Myrdal och Sven Lindqvist som båda

skrev politiska reseböcker om Asien vid den här tiden. Men Lidmans sociala hållning

samt socialistiska engagemang kunde, enligt den danske litteraturvetaren Torben

Brostrøm, skönjas redan i hennes 50-talsromaner med säte i Lidmans barndomsbygd

i Västerbotten. Arbetarförfattaren Folke Fridell torde ha varit direkt avgörande för

denna socialistiska hållning.28 Senare under 60-talet kom hon att vara en av de

tongivande politiska författarna med rapportböckerna Samtal i Hanoi (1966) och

Gruva (1968).

Jan Stenkvist förklarar att många av sextiotalsförfattarnas konstnärliga och tematiska

ambitioner ändrade karaktär när de konfronterats med tredje världen:

Afrika skakade om Sara Lidman och Per Wästberg och Asien Jan Myrdal; Sven Lindqvist (f.

1932) kom från ”Tingstens Sverige” till Indien i sextiotalets början och fick uppleva hur hans

”jag” försvann och hur alla hans tidigare ambitioner och illusioner brast.29

25 Olsson, Annika (2004) Att ge den andra sidan röst, Stockholm: Atlas, s.96.
26 Stenkvist, Jan (1975) Svensk litteratur 1870-1970 bd 3: Den nyaste litteraturen, Stockholm: Aldus,
s.117.
27 Stenkvist (1975), s.118.
28 Brostrøm, Torben (1974) Modern svensk litteratur: 1940-1972; övers. av Benkt-Erik Hedin,
Stockholm: Aldus, s.220.
29 Stenkvist (1975) s.123.
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Så var befann sig Per Wahlöö egentligen i allt det här politiska uppvaknandet?

Liksom Lidman och Wästberg nischade in sig på Afrika och Myrdal och Lindqvist

på Asien nischade Wahlöö in sig på Spanien och var relativt ensam svensk om det

dessutom. Särskilt i det skönlitterära facket där han utvecklade sin drivna prosa i en

thrillerartad form späckad med ett inifrånperspektiv av den spanska diktaturen inte

många andra hade tillgång till. Arbetarförfattaren Kurt Salomonson talar om

Wahlöös Spanienskildringar som en ”sammansmältning av journalistik och

skönlitteratur”.30 Ofta kommer författare som Ernest Hemingway och Graham

Greene på tal i samband med Per Wahlöös diktaturskildringar från 60-talet.31 Men

den betydande delen av Wahlöös romanfilosofi stammar ur en svensk och även en

rysk tradition, främst Dostojevskij, men även andra ryssar som Leonid Leonov och

Valentin Katajev är källor till inspiration.32 De politiska idéerna och patoset i

Wahlöös romaner har mycket gemensamt med Josef Kjellgrens sjömansromaner och

Kurt Salomonsons arbetarskildringar från de norrländska industrisamhällena. Ett

gemensamt drag mellan Wahlöö, Salomonson och den betydligt äldre Kjellgren är att

alla talar om massan kontra individen, kollektivet mot människan.33 Massan som ”ett

stort, dumt, trögt djur” och arbetarna som undermänniskor, nivellerade.34 Men runt

1960 pågick inte enbart en politisering och internationalisering bland de svenska

författarna. En debatt om den nya svenska romanen pågick också för fullt, främst

inspirerad av den nya franska romanen som kom på 1950-talet med författare som

Alain Robbe-Grillet i spetsen där en omesteticering av romankonsten låg under

luppen. Framför allt handlade det om en reaktion mot den modernistiska romanen till

förmån för den moderna romanen. Enligt litteraurvetaren Beata Agrell är ”modern”

litteratur detsamma som realistisk litteratur.35 Man kan alltså tala om en nyrealism i

1960-talets skönlitterära debatt där Göran Palms BLM-artikel ”Den nya svenska

30 Salomonson, Kurt, ”En internationell svensk författare” UNT 16.10.63.
31 Arthur Lundkvist var en av de tidigaste att påtala likheten med Greene i sin recension av Lastbilen i
Stockholm-Tidningen 1.10.62.
32 Intervju Sylvia Wahlöö 2012-03-13. Även Wahlöös kollega på Kvällsposten Henrik Sjögren vittnar
om att Wahlöös tre stora intresseområden var schack, modern sjökrigshistoria och rysk litteratur med
Dostojevskij i första rummet (Intervju Henrik Sjögren 2011-11-29). Per Wahlöö översatte även 1962
Valentin Katajevs roman Ett vitt och ensamt segel till FiB:s Bokklubb tillsammans med Gunnar
Jonsson. För sambandet mellan Wahlöö och Dostojevskij, se även Tapper, Michael (2011) Snuten i
skymningslandet. Svenska polisberättelser i roman och film 1965-2010, Lund: Nordic Academic
Press, s.178.
33 se bl a Furuland, Lars & Johan Svedjedal (2006), Svensk arbetarlitteratur, Stockholm: Atlas, s.186
och s.305ff. samt Stenkvist (1975) s.84.
34 Stenkvist (1975) s.84.
35 Agrell, Beata, “Litterär/litteraturvetenskaplig text” ur Molander, Bengt (red.) (1995) Mellan konst
och vetande – Texter om vetenskap, konst och gestaltning, Göteborg: Daidalos, s.89.
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romanen”36 och Lars Gustafssons brevroman Nio brev om romanen (1961) kan sägas

utgöra centralpunkterna liksom en efterföljande polemik om det som litteraturvetaren

Peter Hansen kallar för verklighetsproblemet där bland annat Per Olov Enquists Hess

(1966) och Per Olof Sundmans Skytten (1960) diskuteras ingående.37 Per Wahlöös

författarskap befann sig mitt i detta samtidigt som han också var aningen

marginaliserad. Den internationellt orienterade politiska thrillern var hans domän och

där huserade vid tiden inga andra tongivande svenska författare. När Wahlöö 1965

tilldelades Svenska Dagbladets litteraturpris för romanen Generalerna fanns därför

följande rader med i motiveringen:

Per Wahlöö är något så sällsynt som en realist mitt i en litterär strömning vars främsta

företrädare tycks förhäxade av ett nytt slags fantastik. Eftersom hans synfält är hela världen

behöver han inte tillverka fantasmagorier – den uppfyller utan karikering alla rimliga krav på

makaber komik, bitter tragik och allmän vedervärdighet. Istället för att med distans och

symbolik söka besvärja dess orimlighet går han den in på livet. Istället för historserande spex-

och trollkonster ger han rapporter från nuets konflikthärdar.38

2.3 Tidsbild: Spanien 1950-1962

Inom svensk industri har man länge sneglat på Mallorca som erbjuder billig arbetskraft och

anmärkningsvärt låga skatter samt därtill sett till dagens internationella trafiksynpunkt ett

synnerligen centralt skeppningsläge. En svensk skofabrikant vid namn Sterner insåg detta redan

för många år sedan. Han upprättade skofabriker i Palma, vilkas produktion nu regelbundet går

till den svenska marknaden med fraktflyg. Flygtiden Palma – Sverige är genomsnittligen fem

timmar, varför hans skor når grossisten exempelvis i Skåne fortare än om de vore skeppade från

Örebro, Sveriges skostad nr 1.39

Citatet kommer från en artikel i Sydsvenskan 1962 och är talande för den syn på

Spanien som växte fram vid den tiden; ett soligt lågprisparadis för både turister och

företag. Efter inbördeskriget var landet slaget i spillror, fascisterna med Franco i

spetsen hade segrat över den folkvalda republiken. Förtrycket var hårt efter

krigsslutet 1939, över två miljoner spanjorer som stött den republikanska sidan

36 se BLM 1961:6, s.450-459.
37 Hansen, Peter (1996) Romanen och verklighetsproblemet – Studier i några svenska
sextiotalsromaner, Stockholm/Steghag.
38 Osignerad, ””Ensam realist” får SvD:s litteraturpris för roman om den förlorade revolutionen”, SvD
16.12.65.
39 Axelsson, George ”Stora svenska företag öppnar Mallorcafilialer” SDS 24.10.62.
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fängslades.40 En av fascistregimens första åtgärder var att upphäva den jordreform

som den republikanska regeringen fått igenom tidigare vilken innebar större

utdelning av jord till småbönder. Nu tvingades småbönderna lämna tillbaka jorden

till de stora godsherrarna och 87 procent av landets totala odlingsyta kom att ägas av

aristokratin.41 Spanien blev ett utpräglat klassamhälle som märkligt nog också

lyckats hålla sig utanför andra världskriget, trots ett ihärdigt fraterniserande med

såväl Nazityskland som Italien innan och under kriget. Journalisten Roger Älmeberg

skriver om just detta i sin biografi om Franco:

Spanien blir ett land dit SS-officerare och Gestapos manskap kan fly. Många fortsätter sedan

till Sydamerika. Andra får spanskt medborgarskap och nya identiteter. Även italienska fascister

och Vichyregimens representanter kan finna en fristad i Spanien.42

Spanien var dessutom utsatt för sanktioner från omvärlden vilket gjorde att det var

isolerat från i princip allt handelsutbyte med andra länder. Isoleringen kom dock att

brytas steg för steg. Ett av de första skedde i februari 1948 då Frankrike öppnade sin

gräns mot landet i söder.43 1950 togs flera avgörande steg i denna process, bland

annat beslutade FN att upphöra med sanktionerna, Spanien blev också medlem i FN:s

livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Den 16 november 1950 beviljades

Spanien krediter motsvarande 62,5 miljoner dollar av USA.44 Året därpå slöt bland

annat Sverige ett handelsavtal med Spanien.45

Franco var en skicklig politiker som hade kontroll på det mesta som hände i landet.

Hans förmåga att manipulera missnöjda grupper och spela ut dem mot varandra

gjorde att han kunde hålla fast i makten. Det som också konsoliderade hans

maktposition var att alla starka tänkbara motståndare antingen var dödade, fängslade

eller i landsflykt.46 I mitten av 50-talet införde Franco, på inrådan av Världsbanken,

en stenhård nyliberal ekonomisk politik som gick ut på att skära ner offentliga

utgifter, frysa lönerna och devalvera pesetan samt avskaffa skyddstullarna och öppna

40 Gustafsson (2001) Spanien. Sol och skugga, Stockholm: Carlssons, s.279.
41 Gustafsson (2001) s.279.
42 Älmeberg, Roger (2012) Franco. Diktator på livstid, Stockholm: Norstedts, s.280.
43 Älmeberg (2012) s.286.
44 Älmeberg (2012) s.292.
45 Älmeberg (2012) s.293.
46 Gustafsson (2001) s.286.
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upp Spanien för utländska investeringar.47 Våren 1957 genomfördes mängder av

protester och strejker mot de allt svårare levnadsförhållandena i landet. I april 1957

devalverades pesetan mot dollarn vilket i sin tur medförde en tillströmning av turister

och utländska investeringar.48 Att Spanien var en polisstat med ordning och reda och

där ”vanliga” brott snart sagt inte förekom alls spelade naturligtvis en avgörande roll

för att turister och företag skulle etablera sig där.49 Relationen med USA var

komplicerad men avgörande. Samtidigt som USA insett Spaniens protyska position

under kriget växte emellertid ett bilateralt samarbete fram mellan länderna då kalla

kriget var ett faktum, inte minst genom en gemensam antikommunistisk hållning i

Koreakriget, och Spanien blev ett brohuvud i Europa för amerikanskt flygvapen och

flottstyrkor som tilläts ha baser i landet.50

När dörren så öppnades för utländska turister i slutet av 1950-talet befann sig

Spanien fortfarande i en djup kris. Landsbygdens befolkning levde i fattigt armod

sedan regimens upprivande av jordreformen, människorna befann sig på u-landsnivå,

skriver Thomas Gustafsson.51 1957 klev de första svenska turisterna som flög med

direktcharter till Solkusten ner på marken i Málaga. Men det var i Torremolinos alla

hamnade så småningom.52 Förklaringen till att svenskarna började resa till Spanien i

slutet av 1950-talet finner Thomas Gustafsson i en mängd av tidens politiska, sociala

och ekonomiska förändringar. Främst berodde det givetvis på att Franco hade öppnat

upp landets gränser och därmed välkomnade allt utländskt kapital med öppna armar.

Men det berodde också på det som hände i Sverige under 1950-talet.

Socialdemokraterna hade genomfört en mängd reformer, folkhemsbygget var i full

gång och de ekonomiska hjulen snurrade på för fullt. Gustafsson lyfter bland annat

fram sociala reformer som gav rätt till en betald semester och den tekniska

utvecklingen inom flygets område vilket gjorde att kostnaden för att flyga

minskade.53 Men diktaturen fanns alltjämt där, trots en turistboom världen knappt

sett maken till sedan dess. Så här skrev Per Wahlöö om svenskarna som turistade i

diktaturstaten 1962:

47 Gustafsson (2001) s.286.
48 Älmeberg (2012) s.318.
49 se bl a Älmeberg (2012) s.333.
50 se bl a Christensson, Henry (1958) Franco-Spanien, Stockholm: Utrikespolitiska institutets
broschyrserie Världspolitikens dagsfrågor Nr 2:1958, s.29.
51 Gustafsson (2001) s.310.
52 Gustafsson (2001) s.308ff.
53 Gustafsson (2001) s.309.
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Liksom alla andra skräckvälden har Francos mjuknat i bettet lite grann med åren. (Även

schakaler tappar tänderna när de blir gamla.) Sedan fascisterna i början av femtitalet öppnade

gränserna, därför att de behövde utländsk valuta och därför att de hade upptäckt att turismen

gav dem en chans att bakvägen få sin korrumperade diktatur accepterad av den demokratiska

världen, har många av oss rest dit och trivts ganska bra. En del tycker att ”det är ordning” i

Spanien, en del att skatterna är behagligt låga och en del är glada för att fläskfilén är billig. 54

3. Skärskådan: Per Wahlöö och Spanienbilden

3.1 Mallorcansk resa (1951)

Sommaren 1951 reste Per Wahlöö tillsammans med sin fästmö Inger Andersson till

Mallorca. Troligtvis gick resan med tåg till Barcelona varifrån man sedan åkte båt till

öarna, vilket var det vanliga. De texter som emanerade från resan är sex stycken

reportage i Kvällsposten varav de två första är så kallade bildsidor där merparten av

utrymmet utgörs av fotografier tagna av Inger Andersson, endast en kort text

förekommer. Första artikeln ”Mallorca” publicerades 24 september 1951 och talar

om ”Sagornas och den eviga solens ö. Ett fikonens och mandlarnas land med branta

klippstränder mot det klarblå Medelhavet”.55 Bilderna visar den blonda

malmöaktrisen Gunnel Edlund spelandes schack med en gammal man, bland

kaktusar, på en solig väg bland mandelfälten, med några mallorcanska barn. Wahlöö

berättar om ett Mallorca ”orört genom sekler och utan känsla för den omgivande

samtidens hetsiga puls.”56 Nästa artikel ”Svenska målare i Södern” publicerades

ungefär en vecka senare, även den en bildsida, där texten inleder: ”Konstnärens

strävan är och har alltid varit att söka nya, givande miljöer. Sådana finns det gott om

på Mallorcas sydkust”.57 Liksom i den tidigare artikeln är platsen även här fiskeläget

Puerto de Andraitx där en koloni med skandinaviska målare växt fram. På bilderna

medverkar stockholmarna Sture Wickström och Tage Nilsson samt malmöbon

Gunnar Jonson. Såväl bilder som text beskriver det paradisiska Mallorca där

54 Wahlöö, ”Glömmer ni Franco?”, FiB 1962:22, s.7.
55 Wahlöö, ”Mallorca”, KvP 24.9.51, s.8-9.
56 Wahlöö, ”Mallorca”, KvP 24.9.51, s.8-9.
57 Wahlöö, ”Svenska målare i Södern”, KvP 30.9.51, s.8-9.
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konstnärerna producerar alster som de kommer hem med till julens utställningar för

att sedan återvända till våren.58

Det första längre reportaget från Mallorca i serien ”Mallorcansk resa” publicerades i

Kvällsposten 10 november 1951 under rubriken ”Medelhavsparadis i turismens

guldrush”. Ingressen talar om ön som ”en veritabel brottsjö av anakronismer och

yrvaket utvecklingsintresse.”59 Sanktionerna från FN hade upphört 1950, europeiska

turister hade börjat hitta till de relativt isolerade Balearerna:

Praktiskt taget allting i Palma präglas av hets och rastlös utvecklingsiver. I ytterområdena inåt

land – det är en typisk kuststad, smal och lång som en binnikemask – kan man fara igenom

kilometervis med nya bostadskvarter moderna stadsdelar som är ljust och luftigt planerade.

Byggnationen är det sannerligen inget fel på och bostadsbrist tycks vara ett problem lika okänt

och avlägset som spritrestriktionerna. På tvären genom stan löper huvudgatan, Avenida

Generalissimo Franco, kort och bred med smala, helvetiskt trafikerade körbanor och ett

mittparti som mera verkar torg en boulevardplantering.60

Wahlöö berättar om den gamla katedralen och fästningen Bellver uppe på sin höjd

och hur han i de pinglande tvåvåningsspårvagnarna ”står hopklämd mellan

lökdoftande stadsbor och tyska och franska turister”.61

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 talar lugnt och rytmiskt – som vanligt förstår man inte mer än nödvändigt, men han är

väl rustad för sitt viktiga värv, överlämnar ett tryckt formulär /.../ ”Personer, som påträffas i

mindre anständig klädsel på offentlig plats måste o m e d e l b a r t 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.62

58 Wahlöö, ”Svenska målare i Södern”, KvP 30.9.51, s.8-9.
59 Wahlöö, ”Malloransk resa I: Medelshavsparadis i turismens guldrush”, KvP 10.11.51, s.3.
60 Wahlöö, ”Malloransk resa I: Medelshavsparadis i turismens guldrush”, KvP 10.11.51, s.3.
61 Wahlöö, ”Malloransk resa I: Medelshavsparadis i turismens guldrush”, KvP 10.11.51, s.3.
62 Wahlöö, ”Malloransk resa I: Medelshavsparadis i turismens guldrush”, KvP 10.11.51, s.3.
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I det andra längre reportaget ”Mallorcansk resa II: Landet där var och en kan bo i

eget hus” (19.11.51) avhandlar Wahlöö bostadsfrågan för turister på Mallorca. Hur

man kan hyra ett helt hus för bara en krona per dygn, ett land

där de små åsnekärrorna håller jämna steg med taxibilarna i uppförsbackarna och där bussarna

är som stengetter, där en liten vit molntapp på den täta, avståndslöst djupblå himlen är en

sevärdhet, där man efter att ha känt en karl i tre veckor upptäcker att han lever på att knäcka

mandlar mellan sex och åtta på morgonen. Det är Mallorca.63

När Wahlöö väl nämner militärdiktaturens närvaro på Mallorca beskrivs den, liksom

de ”hjälpsamma” poliserna i den tidigare artikeln, 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.64

Till och med diktaturens främsta upprätthållare Guardia Civil beskrivs i pittoreska

termer, dock med några stänk ironi:

Man tömmer ett glas vid någon av de små barerna kring torget tillsammans med medlemmarna

av det berömda Guardia Civil, vilka i glädjen över att ha vant en av med det ociviliserade

bruket att visa sig utan skjorta på gatan ständigt ler med vackra vita tänder och står till tjänst

med allt utom utlåning av sina unika, napoleonska huvudbonader.65

”Mallorcansk resa III: Där mandelträdet blommar” (23.11.51) behandlar enbart

mandelproduktionen på sydvästra Mallorca vilken utgör en betydande del av den

totala spanska exporten av mandlar. I reportageseriens fjärde och sista del med den

allittererande rubriken ”Mallorcansk resa IV: Symmetrisk symbol smyckar

smugglarkust” (16.12.51) gör Per Wahlöö en utflykt till ön Dragonera, ett stenkast

utanför Mallorcas sydvästra kust. Dragonera beskrivs där som en ”symbol för den

baleariska övärldens tämligen nyfödda intresse för rekreationssökande främlingar

63 Wahlöö, ”Mallorcansk resa II: Landet där var och en kan bo i eget hus”, KvP 19.11.51, s.3.
64 Wahlöö, ”Mallorcansk resa II: Landet där var och en kan bo i eget hus”, KvP 19.11.51, s.3.
65 Wahlöö, ”Mallorcansk resa II: Landet där var och en kan bo i eget hus”, KvP 19.11.51, s.3.
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och klingande turistvaluta.”66 Ön beskrivs som en ödslig klippö som lockar målare

och filmregissörer, bland annat fransmannen Julien Duvivier som spelat in sin

sjörövarfilm Black Jack på ön. Här kommer Wahlöö också in på smugglingen till

Mallorca, främst från Marocko, vilket i sin tur talar för ett varubristens Spanien och

dess isolering mot omvärlden:

Smugglingen är nämligen en mycket påtaglig realitet vid den mallorcanska sydvästkusten; man

behöver inte bo där länge för att komma underfund med, att en ganska betydande procent av

fiskarbefolkningen blir välbärgad tack vare binäringar, som inte finner stöd i det spanska

rättsväsendets lagparagrafer. Bara en sån detalj som det hiskeliga överflödet på allt annat än

importlicensierade amerikanska rökvaror talar ju sitt tydliga språk.67

Man kan tänka sig att den hårdföra diktaturen ser mellan fingrarna med smugglingen

– åtminstone så länge det rör sig om cigaretter. Smugglingen upptar en betydande del

av artikeln och passar väl in i Wahlöös beskrivning av ett fjärran land där inget

fungerar som hemma i Sverige, ett land med åsnekärror, mandelbönder, nyrik

fiskarbefolkning, leende poliser med en kysk dagordning, en evig sol och spännande

smugglarverksamhet.

Från de små mallorcanska fiskelägena kilar dekorativa fångstbåtar med trekantiga segel och

god lastkapacitet ut och in, ibland för att bruka sina nät, ibland inte. Ute på internationellt

vatten finns det gott om båtar, som inte borde vara där enligt sina loggböcker och vilkas

nationalitetsbeteckningar endast ger mycket knapphändiga upplysningar om deras ursprung.

Den spanska regeringens tullracers är snabba och rastlösa men inte särskilt många, i varje fall

långt färre än smygvägarna över havet och de svårupptäckta gömställena vid klippstränderna.

Och välståndet i en del av kustsamhällena är mycket påtagligt, så påtagligt att reflexionerna gör

sig själv.68

3.1.1 Stoppbild

Per Wahlöös sex artiklar om Mallorca i Kvällsposten 1951 var de första texter han

skrev om Spanien. Ett Spanien nyligen öppnat mot omvärlden efter en lång isolering

sedan Francos fascistdiktatur tagit greppet över landet efter inbördeskriget 1939.

Wahlöö hatade Franco och Guernica var ett krigstrauma som påverkade honom starkt

66 Wahlöö, ”Mallorcansk resa IV: Symmetrisk symbol smyckar smugglarkust”, KvP 16.12.51, s.3.
67 Wahlöö, ”Mallorcansk resa IV: Symmetrisk symbol smyckar smugglarkust”, KvP 16.12.51, s.3.
68 Wahlöö, ”Mallorcansk resa IV: Symmetrisk symbol smyckar smugglarkust”, KvP 16.12.51, s.3.
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i barndomen. Den bild av Spanien och Mallorca som framträder i Kvällsposten-

artiklarna bär inte med sig något av den hatiskhet Wahlöö torde ha haft inom sig.

Tvärtom finns en enorm nyfikenhet på det nyöppnade paradiset. Wahlöö lyfter fram

ett primitivt samhälle med lyckliga människor vars välstånd ökar i turismens

guldrush där fransmän och tyskar hittat ut till öarna. Av svenskar är det mest

konstnärer som hittat en fristad på Mallorca. Fascistdiktaturens främsta kontrollanter;

guardia civil, poliserna, militärerna, framställs som hjälpsamma i smått ironiskt

överseende ordalag. Att turister inte får ha shorts eller klänning med axelband

framstår i texterna mer som ett exotiskt inslag än en katolsk-fascistisk pålaga vilken

vittnar om förtrycket. Per Wahlöö åkte till Spanien för att studera diktaturen inifrån,

han var mycket väl medveten om den sedan barndomens diskussioner om Franco och

inbördeskrigets tragedi. Ändå framstår Wahlöös Mallorca-texter som inget annat än

tagna ur en turistbroschyr. Varför, kan man fråga sig. Han skrev för en konservativ

kvällstidning där man förmodligen var försiktiga med att sprida politiska

deklamationer i sina reportage. Journalistikens objektivitetsideal kan ha bidragit.

Spanien som paradox hos Wahlöö framträder därmed också i dessa texter, vilket vi

ska återkomma till senare i denna undersökning. Paradoxen mellan hårdnackad

fascistdiktatur å ena sidan och soligt paradis som en symbol för det optimala

frihetliga livet å den andra.

3.2 Nutida spansk film (1956)

Per Wahlöös första kritiska artiklar om Spanien och Franco publicerades 1956. Då

möter vi frilansskribenten Wahlöö, hemma efter några års Spanienvistelse, utkastad

av diktaturen. Maj Sjöwall säger i en intervju att han inte fick något

uppehållstillstånd efter att ha träffat på vänsterelement i landet.69 Någon allvarligare

incident kan det emellertid inte ha varit fråga om då han tillsammans med hustrun

Sylvia Wahlöö under en semesterresa återvände till den spanska badorten Peniscola i

juli 1961.70

Den första av hans mer kritiska artiklar är ”Alcazar – märkligt tjugoårsminne”

(NorrkT, 1.8.56) där Wahlöö behandlar tjugoårsjubiléet av slaget vid befästningen

69 Intervju Maj Sjöwall 2011-09-09.
70 Brev Claes Wahlöö 2011-10-15.
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Alcazar under spanska inbördeskrigets inledningsskede 1936. Den första Spanientext

om samtida fenomen Wahlöö skrev efter hemkomsten från diktaturen är emellertid

kulturartikeln ”Nutida spansk film”, också den publicerad i Norrköpings-Tidningar.

Att Per Wahlöö skrev en artikel om nutida spansk film är inte särskilt underligt. På

Kvällsposten var han en av dess mest namnkunniga filmskribenter och recensenter

under flera år, dessutom frilansade han kontinuerligt för flera svenska dagstidningar

sedan början av 1956, främst Norrköpings-Tidningar, men även Göteborgs Handels-

och Sjöfartstidning och Östersundsposten, där han regelbundet skrev längre

kulturartiklar om olika filmregissörer. Film var ett av hans specialområden och

sammantaget det han som journalist förmodligen skrev mest om:

Jag har varit i tillfälle att följa ett par av de senaste årens spanska produktion och vill i

fortsättningen söka redovisa ett något så när samlat intryck. Faktum är att konstarten under

Francos domvärjo länge fick kämpa i motvind vilket ju oftast är fallet i diktaturstater, och ända

fram till slutet av fyrtiotalet synes filmskaparnas verksamhet ha varit påtagligt hämmad både i

tekniskt och ideellt avseende. Den flora av enkla lustspel, som gjorde det svenska trettiotalet till

ett filmhistoriskt sett så dystert kapitel, präglar i själva verket under närmast identiska former

den spanska filmproduktionens fyrtiotal. Otillräckliga resurser, oförmåga att nalkas vitala

ämnen och bundenhet till en konventionell teatertradition konstituerade jordmånen för en rad

fadda komedier, där genrens formella krav förbisågs och ljudfilmens möjligheter endast togs i

anspråk för ett udd- och ändlöst pladdrande.71

Tonen i artikeln är nästan överraskande saklig och konkret. Francodiktaturen nämns i

princip bara vid namn samt att den hämmat den spanska filmens utveckling.

Slutligen är även tonen rent optimistisk då Wahlöö konstaterar:

Sedan den politiska bojkotten mot landet brutits spårades emellertid snart hälsotecken och från

och med femtiotalets början antog produktionen mer värdiga allsidiga former.72

Wahlöö saknar därmed modern spansk film på svenska biografer vilket också

artikeln landar i så småningom. Som slutknorr, då han diskuterar influenser i den

spanska b-filmproduktionens influenser från den amerikanska efterkrigsskolans

halvdokumentära kriminalfilmer, anas dock ett kritiskt stråk mot polisvåldet i

Spanien:

71 Wahlöö, ”Nutida spansk film”, NorrkT 25.10.1956.
72 Wahlöö, ”Nutida spansk film”, NorrkT 25.10.1956.
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Dessa s. k. ”policiacas” är ofta utformade som episodfilmer och frapperar nästan undantagslöst

med att vara ytterst välgjorda och ganska underhållande. På ett sätt brukar de vara sina

amerikanska förebilder överlägsna: genom att manusförfattarna avstår från att bygga upp

sentimentala kärlekshistorier och andra ovidkommande parallellintriger kring de framställda

rättsfallen. Istället grupperas episoderna kring någon enkel tendens, till exempel att brott inte

lönar sig eller att polisen bör tänka först och skjuta sedan eller helst inte skjuta alls (något som

spanska gardister ibland har ganska svårt för).73

3.2.1 Stoppbild

Film var ett av Per Wahlöös största intressen, därför är det symtomatiskt att filmen

hos honom också får vara idébärare av ett frihetsideal. Ett ideal som senare kom att

ha flera metaforiska bärare i hans texter. Den raka kritiken mot fascistdiktaturen är

inte på något sätt dominerande i artikeln, dock finns den där som en förklarande fond

till varför inte spansk film har utvecklats bättre än vad den gjort. Den politiska

bojkottens upphörande mot Spanien 1950, genom samarbete med FN och USA,

hävdar Wahlöö också vitaliserat filmen och gjort den gångbar på stora festivaler som

Cannes och Venedig. Den mest uttalade kritiken Wahlöö uttrycker är den mot

spanska civilgardisters benägenhet att skjuta först och tänka sedan vilket kan

kontrasteras mot de leende hjälpsamma konstaplarna i Mallorca-texterna. Paradoxen

Spanien finns därmed också kvar som ett element i ”Nutida spansk film”. Å ena

sidan fascistdiktatur, å andra sidan ett fantastiskt filmland på uppgång. Dock skulle

Spanienbilden grumlas ytterligare i Wahlöös skönlitterära texter vilka vi ska titta mer

på härnäst.

3.3 Amlwch Rose (1958)

Novellen ”Amlwch Rose” ingår i novellsamlingen Det växer inga rosor på Odenplan

(1964), men Wahlöö skrev berättelsen redan 1958 och mig veterligen är den inte

publicerad i någon tidning eller tidskrift vid den tiden. Trots det väljer jag att se den i

kronologisk följd såsom en samtidsanalytisk tolkning av Spanien vid tiden då den

skrevs och inte då den publicerades vilket var sex år senare och den politiska

dagordningen i mångt och mycket förändrad. I ”Amlwch Rose” lämnar vi Per

73 Wahlöö, ”Nutida spansk film”, NorrkT 25.10.1956.
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Wahlöös journalistik och träder in i hans skönlitterära berättande samt den bild av

Spanien som Wahlöö reproducerar med sin litteratur. Precis som Marie Cronqvist

och Sara Kärrholm hävdar kan den skönlitterära författaren med sin text ses som en

samtidsanalytiker, hypotesmakare eller rent av kommentator.74 Så har också jag valt

att läsa Wahlöös texter.

”Amlwch Rose” är en jag-berättelse som handlar om dagdrivare och ekonomiska

äventyrare på de baleariska öarna där de försöker ro en markaffär i hamn. Mark- och

fastighetsaffärer var något som Per Wahlöö hade egna erfarenheter av, oklart hur,

men Sylvia Wahlöö har berättat om en engelsman med en båt som Wahlöö jobbade

för i Spanien, och att de sålde hus eller mark tillsammans.75 En subjektiv

erfarenhetsmässig grund finns alltså för berättelsen, vilket historikerna Christer

Ahlberger och Tomas Nilson framhåller som ett kriterium för att kunna använda den

skönlitterära texten som källa.76 I berättelsen ska jag-personen lura en stormrik

excentrisk walesare vid namn Sir Angus ffolliott att sälja en åtråvärd tomt intill sin

egen märkliga lyxboning ute på en menorcansk udde. När walesarens hustru inför

skojarna slår fast att maken alltid velat åka båt till Isla Redonda, men avstått eftersom

”Båtarna här är inte säkra”, får jag-berättaren en lysande idé. Han ska fixa en säker

båt och köra ut Sir Angus till Isla Redonda och sedan ta hem hela affären. Båten bär

det gaeliskt vokalfattiga namnet ”Amlwch Rose”.

Per Wahlöös kärlek till fartyg och båtar tar sig i Det växer inga rosor på Odenplan

fullödigt uttryck. Sju av de åtta novellerna handlar om båtar och människor. I

”Amlwch Rose”, liksom i de övriga styckena, får båten en intrikat funktion som i det

här fallet även påverkar berättelsens upplösning. Novellen kan ses som en anekdotisk

humoresk i Fritiof Nilsson Piratens anda skriven i en välvårdad prudentlig ton med

inslag av bisarrerier. Men inledningen går i samma stil som ”Mallorcansk resa” där

en journalistisk närvaro bestående av den utomståendes erfarenhetsblick finns med.

Wahlöö framför i ”Amlwch Rose” enligt mig en typ av kritik som skulle kunna ha

beröring med den spanska diktaturen om än i ganska sordinerade ordalag, dock gör

den humoristiska och satiriska tonen i novellen att just en sak som det

74 Cronqvist och Kärrholm (2009) s.59.
75 Intervju Sylvia Wahlöö 2012-03-12.
76 Ahlberger och Nilson (2009) s.13.
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dysfunktionella spanska postväsendet mest ter sig komiskt istället för det djupt

problematiska bevis på strukturella svårigheter och korruption som präglar

diktaturmaskineriet. I en episod beskrivs ett brev som skickats den relativt korta biten

mellan två öar och dess märkliga, nästan fyra månader långa gång runt hela det

spanska väldet, utan att för den skull ens komma fram:

Den tredje maj fick Antonio brevet tillbaka, eftersom adressen blivit utsliten och inte längre

kunde tydas. Kuvertet hade tre poststämplar, en från Madrid, en från Irún upp vid franska

gränsen och en från Las Palmas på Kanarieöarna; det hade blivit officiellt uppskuret och

igenklistrat av civilgardet i Madrid och av tullmyndigheterna i Jerez de la Frontera samt bar

därutöver spår efter flera privata intressenters censurverksamhet. Frimärkena hade blötts av

med våt svamp av nån filateliintresserad utländsk tjänsteman under den tid försändelsen

rikoschetterat mellan gränserna. Shelleys poem hade ersatts med ett stämplat kvitto på ett

”stencilerat flygblad, som omhändertagits och översänts till viss myndighet för granskning”.

Checken var givetvis borta.77

En dikt av poeten Shelley och en check på femtusen pesetas var uppslukade av den

spanska postgångens många turer vilket naturligtvis säger något om det korrupta

spanska systemet. Fascistregimens hårda tag efter inbördeskriget hade inte hjälpt

landet ett dugg. 1958, tjugo år efter inbördeskriget, framstod Spanien, enligt Henry

Christensson, fortfarande som ett primitivt land. På landsbygden rådde fortfarande

feodala egendomsförhållanden och de föråldrade arbetsmetoderna i jordbruket var

alltjämt oförändrade. Jordbruket låg kvar på 1920-talets nivå trots att befolkningen

ökat med 20 procent sedan krigsslutet. De socialpolitiska reformer som

fascistregimen genomfört hade rötter i 1800-talets socialkonservativa ideologier

istället för i den moderna välfärdsstaten.78 Klasskillnaderna var därmed enorma som

ett bevis på reaktionens misslyckade politik. Inte ens en så trivial sak som att skicka

ett brev fungerade i Francos Spanien. Denna kritik framgår tydligt av Wahlöös satir.

En typ av kritikbemängd satir som skulle anta än större emfatiska uttryck i

kommande romaner om den spanska diktaturen. Samma humoristiska stil fanns

också i Wahlöös debutroman Himmelsgeten (1959) som var färdigskriven samtidigt

som ”Amlwch Rose”.

77 Wahlöö, Per ([1964] 2003) Det växer inga rosor på Odenplan, Stockholm: Pirat, s.20.
78 Christensson (1958) s.31f.
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Skönlitteratur som illustration går att se på tre sätt, menar historikerna Christer

Ahlberger och Tomas Nilson: 1) att skönlitteratur enbart illustrerar det som andra

källor redan slagit fast. 2) att skönlitteratur sätter fingret på annars förbisedda

aspekter av en viss kontext och därmed också för fram nya frågeställningar till

forskningen. 3) att romaner och noveller har förmågan att gestalta människors insida

och känslor samt subjektiva upplevelser på ett sätt som andra källor aldrig skulle

kunna göra.79 Jag menar att det vilsekomna brevet här blir en illustration eller

representation för den spanska diktaturens moras, eller åtminstone diktaturens

oförmåga att sköta sitt postväsende och komma till rätta med korruptionen i landet.

Litteraturkritikern Kurt Aspelin beskriver båtarna som tingsymboler i sin recension

av Det växer inga rosor på Odenplan (AB 17/3 -64)80 En som tycker tvärtom är dock

Nils A. Bengtsson i sin recension (SDS 16/3 -64). Han är av uppfattningen att man

inte ska ta för hårt på båtarnas symbolik: ”Båtarna är helt enkelt med och fyller, mer

eller mindre tillfredsställande, båtars funktioner. Båtar är bra att skriva om, de har

stark mänsklig anknytning och är dessutom individualister.”81 I ”Amlwch Rose”

finns dock anledning till att se just båten, som heter just Amlwch Rose, som en

symbol med nationella förtecken. Båtens centrala roll i berättelsen skulle mycket väl

kunna fungera som tingsymbolisk metafor för det spanska systemets

dysfunktionalitet även om dess främsta funktion torde vara narrativ

spänningsförmedlare i förhållandet mellan individer. Enligt mitt antagande skulle då

båten kunna symbolisera den havererande strukturen varunder individer samverkar

till dess omedelbara sammanbrott. Så skör är strukturen/motorn i båten Amlwch

Rose. Det är båten som står som länk mellan de ekonomiska äventyrarnas försök att

lura till sig en lyxtomt vid havet och själva föremålet för affären, en rik gammal

walesare. Båten är hos Wahlöö enligt mig ofta en typisk symbol för friheten, en

fristad, men kan också gestalta samhället i mikroformat eller en rörelse, en möjlighet

till förändring, modernitet kanske, precis som i Josef Kjellgrens sjömansromaner,

Harry Martinsons matrosberättelser eller Thorsten Jonssons fartygsroman Konvoj

(1947). I ”Amlwch Rose” åker ekipaget slutligen ut på en tur på havet med den

walesiska markägaren och dennes hustru:

79 Ahlberger och Nilson (2009) s.12.
80 Aspelin, Kurt, ”Inga rosor på Odenplan” AB 17.3.64.
81 Bengtsson, Nils A., ”Kvinnor, båtar, inga rosor” SDS 16.3.64.
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Vi dubblerade den yttersta klippudden, beskådade av en högt posterad civilgardist, som stödd

på sin karbin övervakade denna för övrigt obebodda del av caudillons välde. Det dröjde inte

länge förrän han var ur sikte.82

Ständigt övervakade av diktaturens företrädare försvinner de ut på havet då båtens

motor efter en stund havererar och affären går i stöpet. Jag-personens spanska partner

Antonio har hällt vitt vin i tanken istället för bensin vilket blir novellens slutknorr.

3.3.1 Stoppbild

Wahlöös första skönlitterära försök som Spanienskildrare i novellen ”Amlwch Rose”

för fram sin kritik i en hurtfriskt humoristisk stil där bland annat ett brevs färd genom

ett dysfunktionellt postväsende bildar paradexempel på den spanska diktaturens

inkompetens att komma tillrätta med sin korruptionsproblematik. En så vardagsnära

och banal sak som ett brev ringar därmed in diktaturkritiken hos Wahlöö, där

berättelsen med sina stilmedel illustrerar hur det verkligen ligger till i caudillons

välde. Precis som bl a Cronqvist och Kärrholm lyfter fram kan litteraturen här skapa

förståelse för en epok eller tidsanda som är svår att greppa på något annat sätt.

Båtens centrala roll i berättelsen skulle också kunna fungera som tingsymbolisk

metafor för det spanska samhällsstrukturens dysfunktionalitet kontra individerna som

befolkar denna struktur. Här har Wahlöö tagit steget in i den skönlitterära

humoreskens domäner och använder sina egna erfarenheter från Spanien som

glidmedel för att berätta en frejdig historia där den primära sensmoralen dock inte

torde vara att kritisera Franco. Diktaturens problem finns naturligvis där, men även

Wahlöös paradoxala förhållande till Spanien framstår som extra tydligt här, liksom i

”Nutida spansk film”, där Spanien står för något lockande och exotiskt samtidigt som

diktaturens förtryckarmekanismer alltjämt finns där. ”Amlwch Rose” handlar inte

om motståndskämpar eller kommunister utan om några individualister som försöker

hanka sig fram i ett land där känslan av frihet är extra påtaglig i diktarurens närvaro.

Däri vilar även, enligt mig, Wahlöös eget förhållningssätt till det land han hyste

sådana paradoxala känslor för. Något han ytterligare skulle komma att utveckla några

år senare i sin första Spanienroman Vinden och regnet.

82 Wahlöö ([1964] 2003) s.28. El Caudillo (Hövdingen) var benämningen på Franco.
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3.4 Vinden och regnet (1961)

Wahlöös tidiga romaner och noveller kan ses som en del av det Göran Hägg kallar

för ”den långa marschen mot engagemang och bred realism”.83 En försmak på det

politiserade 60-tal som kom att utgöra höjdpunkt i Wahlöös skönlitterära skapande

och där romanen Vinden och regnet kan sägas vara startpunkten för hans säregna

internationella stil och tematik. Lidman, Myrdal, Wästberg och Lindqvist var alla i

likhet med Wahlöö internationellt intresserade och politiskt aktiva författare som

började göra sig hörda runt 1960. I antologin Författare tar ståndpunkt (1960)

avhandlade gamla radikala kritiker som Arthur Lundkvist och Karl Vennberg allt

från Algeriet till Sydafrika. Med Vinden och regnet passerade Per Wahlöö

brytpunkten 1960 och det politiserade författarskapet blev alltmer ett ideal.

Vinden och regnet är skriven i en poetisk-realistisk stil där stämningsmättade scener

radas upp av ett Spanien som helt bryter med turistblicken i ”Mallorcansk resa” och

humoreskens svada i ”Amlwch Rose”. Handlingen är egentligen mycket enkel. Året

är 1955. En baltisk nazist gömmer sig på de baleariska öarna i ett raserat

efterkrigseuropa där den spanska fascistdiktaturen utgör den sista bastionen för de

ljusskygga existenser som trots tredje rikets sammanbrott ändå förhåller sig trogna

till den nazistiska ideologin. Han grips av civilgardister efter att ha haft umgänge

med en katalansk kvinna och förs till ett färjeläge där han på stranden dödar en

civilgardist som försöker antasta en judisk kvinna. De båda slår följe och flyr ombord

på ett ångfartyg där de förenas i ett ovädersmättat kärleksmöte i hög sjögång. Väl

framme på andra sidan havet hinner polisen ikapp dem och de grips. Bilden av

Spanien Wahlöö målar upp kan som sagt kontrasteras tvärt mot den soldränkta

idylliseringen i ”Mallorcansk resa”:

Samhället därnere låg gömt i en vidsträckt sandig bukt, på alla håll innesluten av den branta

sierran. Under säsongen brukade turister komma hit, enstaka än så länge, men nu låg kajen bred

och öde i regnet och de flesta av husen verkade tysta och tomma. Hamnen var mycket stor med

83 Hägg (1996) s.637.
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en nybyggd pir som stack ut och förlorade sig i töcknet men i den inre delen fanns bara små

fiskebåtar och många av dem stod på grund i sanden.84

Kritiken mot diktaturen är heller inte hårfint insnärjd i några metaforiska

omskrivningar, ibland skrivs den rätt ut i korta bildrika scener där ett Spanien bakom

turistfasaden träder fram:

och han såg ömkliga diktaturer med ängsliga fetmande ledare i tofflor och nattrock och de satt i

sina befästa fattighus och vakade över åldrande konservdosor, en som bevarade den fadda

sötman av halvseger och en som hade blivit igenlödd över osanerad bakteriehärd och som jäste

och bulnade; och runtomkring stod den eviga grå gryning de hade frammanat och velat fixera

och ut i tomheten mumlade de slappa böner med slappa munnar; och de ville leva i tio år eller

femton eller tjugo och sen skulle de krypa undan i marmormausoleer och burken kunde få

brista bäst den gitte och en gejser av peststank och sörjig förruttnelse skulle rusa upp ur den och

dränka hela deras sterila livsverk i kaos och död.85

I Vinden och regnet återfinns några av de metaforiska detaljer som kan ses som

idébärande i Wahlöös skönlitteratur. Främst av dem är kanske båten eller fartyget.

Signaturen A.H. (Hbl) talar i sin recension av romanen om att ”båten är eskapismens

sinnebild, kärleken är den enda fristen i en värld utan barmhärtighet.”86 Recensenten

sätter där fingret på två viktiga teman samtidigt hos Wahlöö; båten och sexualiteten

som frihetsmetaforer. Wahlöö var aldrig sjöman men hyste ett enormt intresse för

fartyg och sjökrigets moderna historia. Förutom noveller om båtar tecknade och

målade han även fartyg i Malmö hamn i slutet av 1950-talet samt byggde

fartygsmodeller.87 Hos Wahlöö representerar båten nästan alltid frihet, rörelse,

individens obundenhet till ett sammanhang, människans sammanhangslöshet,

dynamik. Ibland kan man tolka den som representant för undanflykten, ibland döden,

ibland samhället. Precis som hos Harry Martinson blir resan, ”att gå ut på sjön”, en

84 Wahlöö ([1961] 2006) Vinden och regnet, Stockholm: Pirat, s.37. Enligt Sylvia Wahlöö bygger
miljön och ångbåtsfärden i romanen på en resa hon och Per Wahlöö gjorde till Adriatiska havet och
den italienska Gargano-halvön påsken 1960. Dock påminner den lilla fiskebyn om alla andra spanska
fiskebyar Wahlöö har med i sina texter.
85 Wahlöö ([1961] 2006) s.20f.
86 Sign. A.H., ”I diktaturens skugga”, Hbl 9.11.61.
87 Intervju Sylvia Wahlöö 2012-03-12.



33

del av den mänskliga frigörelseprocessen – från pojke till man, från knogare till

kosmopolit, från allmogeunken inskränkthet till jovialisk upplysning.88

Det regnade, smått och vasst och striligt, och natten var svart och tät och fylld av fuktiga ljud.

Från dropplask och smackande upplöst mark och kort vågskvalp mellan bryggorna och

fiskebåtarnas klinkbord. Tvärsöver hamnen syntes ljusen från ångbåten, än klart och hånfullt

nära genom revorna i regnridån, än diffust och gäckande och långt avlägsna som en

förhoppning utan berättigande.89

Litteraturkritikern F. A. Gunnar Lundgren (SmålA) talar i sin recension av Vinden

och regnet om vädrets betydelse, att Wahlöö skildrar ett Spanien i vind och regn

istället för ett soldrucket och livsbejakande land.90 Vädret framträder därmed som

metafor för fasciststaten som visar sitt rätta ansikte. Även sexualiteten har enligt mig

funktion av frigörelseprocess hos Wahlöö, men kan också vara mer komplex,

innebära annat, underkastelse till exempel, begäret som blir en dödsfälla (oftast för

kvinnor) där de manliga mördarnas nycker, freudianskt betingade sen barnaåren, får

sitt fullaste och fulaste utlopp. Sexualiteten hos Wahlöö blir därmed något

övergripande, en frigörelseprocess men samtidigt ett hot om död och förödelse,

människans förestående förintelse i samlagsögonblicket.91 Jag tror att sexualiteten i

Vinden och regnet för Wahlöö är den frigörelseprocess som luckrar upp det

människofientliga och låter individen träda fram. Eller så släpper den fram odjuret

och blir människans undergång, som vi strax ska se i romanen Lastbilen.

Inspirationen till en slags marxsk eller socialistisk samhällsanalys hos Wahlöö går att

känna igen från Kurt Salomonson. Förhållandet individ – struktur/diktatur finns såväl

i Wahlöös böcker som i Salomonsons arbetarromaner där trikotomin individ – bolag

– samhälle bildar motsättande poler helt i överensstämmelse med Marx och Lenins

idéer om klasskampen som ett lagbundet kraftspel, något som också enligt mig

präglar Wahlöös romaner. Wahlöö har själv berättat i en intervju att just Salomonson

har varit av stor betydelse för hans syn på den arbetande människans ställning i

88 Bindningen till Martinson kom via Wahlöös läsning av Fem unga, där även Josef Kjellgren ingick
och inspirerade Wahlöös fartygsskildringar. Övriga i gruppen Fem unga var Artur Lundkvist, Gustav
Sandgren och Erik Asklund. Intervju Sylvia Wahlöö 2012-03-12.
89 Wahlöö ([1961] 2006) s.66.
90 Lundgren, F.A. Gunnar, ”Två människors ensamma väntan”, SmålA 11.9.61.
91 I Vinden och regnet främst representerat av den poetiska samlagsscenen ombord på den gungande
ångbåten, förmodligen inspirerad av Thorsten Jonssons liknande scen i Konvoj (1947) s.220-227.
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samhället.92 Detta kopplat till Wahlöös upplevelser av det spanska klassförtrycket

torde vara två av de mest tongivande influenserna till en socialistisk kritik i hans

Spanientexter:

Hon glömde aldrig hur hon hade sett dem komma längs gatan upp mot järngrindarna. En sluten

grön rad som närmade sig långsamt och obevekligt likt kolven i en cylinder. Ett block av män i

gröna uniformer som fyllde gatans hela bredd. De kom mitt i siestan och stadsdelen låg het och

stilla och solstrålarna störtade rakt ner mot deras blanka lackmössor och det såg ut som om de

rörde sig under ett gemensamt tak av glittrande svärta och spelande reflexer. De hade tagit god

tid på sig ty strejken hade börjat redan i gryningen, strax efter fabrikssirenernas första tjut.

Dagen innan hade en sjuttonårig flicka fått armen bortsliten nästan ända upp vid axeln av en

oskyddad kilrem och denna morgon hade man velat sätta en ny på den vakanta platsen. Det var

då den hade brutit ut, så spontan och oväntad och vild som en strejk kan bli bara i ett land där

den fattige är rättslös.93

I likhet med Dostojevskijs källarmänniska i Anteckningar från ett källarhål (1864),

där en chanserad tjänsteman har suttit inlåst alldeles för länge, låter Wahlöö sin

protagonist i Vinden och regnet föra fram åsikter eller ideologiska förståelser som

inte är författarens egna utan tvärt kontrasterar mot dessa och därmed låter läsaren

sjunka djupare in i den tillvaro av diktatur och misär han avser att gestalta. Men

tvärtemot Dostojevskij använder sig Wahlöö i Spanienromanerna inte av jag-formen

utan en mer distanserad tredje person vilket talar för influenser från såväl den

amerikanska sakligheten som det marxska objektivitetsidealet inom litteraturen.94 I

Vinden och regnet gestaltas protagonisten av en cynisk Mersault-figur som i likhet

med Albert Camus antihjälte i romanen Främlingen (1943) också dödar en människa

på stranden, i det här fallet dock i ett klart syfte; att rädda en kvinna från en

civilgardists undertryckta sexualitet vars slutgiltiga uttryck är våldtäkten. I slutscenen

blir det dock sexualiteten och kärleken som agerar bärvalv för den ideologiska

metamorfos huvudpersonen genomgår:

Sen fullbordades frigörelseprocessen och han trädde ut ur sig själv och gick tvärsöver rummet.

/.../ Teoretikern stod fortfarande kvar i hörnet, bakom det galvaniserade tvättfatet. Bilen hade

passerat backkrönet och rullade neråt längs gatan med frånslagen motor och pipande

gummihjul. Hon vände sig långsamt på rygg och förde in honom över sig. Utanför stannade

92 Sjögren, Henrik, ”Mördar ni arbetsglädjen?”, KvP, 20.9.64, s.7.
93 Wahlöö ([1961] 2006) s.26.
94 se avsnittet om Georg Lukács realismteori i kapitlet om Lastbilen, s.42.
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bilen med gnisslande bromsar. Hon slog armar och ben om honom och han sjönk i henne som i

ett kvicksandsfält. Som mot medelpunkten. Hon sänkte benen och låg med uppdragna knän,

trygg och fundamental som om hon hade legat direkt på jorden. Gardisternas spikbeslagna

kängor ekade i stentrappan och förbi och uppåt. De hörde den korta bultningen och sen braket

när dörren sprängdes och bullret när männen trängde in i rummet ovanpå. Klampandet

upphörde och kom tillbaka. Stegen närmades i trappan, uppifrån. Han låg alldeles stilla, i livets

vagga.95

Slutscenen kan tolkas såväl pessimistiskt som optimistiskt, anser jag. Å ena sidan

gestaltar den frihetens utplåning i en totalitär stat av fascistiskt snitt, å andra sidan

visar den på en man som går från att vara anhängare och uttolkare av en

människofientlig rasideologi till att hänge sig åt lusten och livet, trots att det innebär

slutet för honom. Häri vilar alltså en konflikt mellan teori och praktik vilket också är

romanens röda tråd, något som kritikern Ingemar Leckius (AB) vidrör i sin recension

där han drar paralleller till Eichmann-rättegången i Jerusalem samma år. Dock anser

han att Wahlöös gestaltning av rashatsproblematiken lämnar en obehaglig bismak

efter sig då han anser att det inte är rätta sättet att behandla ämnet.96 Möjligen är

ämnet infekterat i samtiden, precis som Leckius antyder, där det i så fall skulle vara

högeligen kontroversiellt att låta en huvudperson som författar rashatsidéer förenas

med en judinna genom sexuellt umgänge. Då blir bilden komplex och teori och

praktik hänger inte ihop när kärlek och sexualitet ifrågasätter dess lagbundna logik.

3.4.1 Stoppbild

I romanen Vinden och regnet tar Wahlöö klivet mot att vara en mer uttalat radikal

Spanienkritisk skribent än tidigare. Precis som Cronqvist och Kärrholm säger blir

författaren nu en kommentator och hypotesmakare av ett historiskt skeende. Även

Torbjörn Nilsson är inne på detta när han vill se skönlitteratur som en vetenskaplig

tolkning av verkligheten. Stilen är mer raffinerad, suggestiv och romanbygget lämnar

också mer till övers för tolkningar än tidigare texter om Spanien. Idébärande

metaforer som båten med sin eskapistiska prägel finns kvar sedan novellen ”Amlwch

Rose”, nya inslag är sexualiteten och vädret som metaforer relaterade till den spanska

fascistdiktaturen. Bitvis syns något som skulle kunna tolkas som inspiration från

95 Wahlöö ([1961] 2006) s.116ff.
96 Leckius, Ingemar, ”Hårdkokt melodram” AB 21.10.61.
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socialistisk kritik i arbetarförfattaren Kurt Salomonsons anda där exempelvis vilda

strejker och miserabla arbetarförhållanden bildar förklaringsgrund till klassförtryck.

Wahlöö har med största sannolikhet också tagit intryck av Dostojevskijs

källarmänniska i och med den kontroversiellt ideologiska placeringen av sin

protagonist såsom efterkrigsnazist. Detta förmodligen för att förpassa den spanska

förbrytarregeringens ideologiska patos till en människofientlig tankesfär i ett

modernt Europa, ett Spanien dit samvetslösa svenskar åker för att hänge sig åt

hedonistiska böjelser med grisfester, billig fläskfilé och apatiskt pressande i solstolen

som främsta sysselsättning. Det oundvikligt ödesmättade slutet skulle kunna spegla

Wahlöös indignation över den diktatur som oförtrutet fortsätter spilla sin totalitära

struktur över ett annars så levnadsglatt folk. Vinden och regnet bildar därmed

startpunkten för Per Wahlöös pessimistiskt formade utlandsskildringar där

strukturens duperande av individen genom samvetslös maktindoktrinering bildar

genomgående tema i alla hans böcker. Denna radikalism skulle komma att anta än

mer raffinerad form i hans nästa roman Lastbilen.

3.5 Lastbilen (1962)

Per Wahlöö började skissa romanen Lastbilen som ett synopsis redan 1958, men i

samma veva blev hans debut Himmelsgeten antagen av Norstedts förlag och sedan

skrev han Vinden och regnet av bara farten.97 Handlingen utspelar sig, liksom i

Vinden och regnet, i mitten av 50-talet då Wahlöö själv vistades i Spanien. Platsen är

samma typ av halvsömniga fiskeby vi läst om i såväl Mallorca-reportagen som

”Amlwch Rose” och Vinden och regnet.

Turismen hade brutit igenom i puerton. Det desperata behovet av främmande valutor hade

förmått myndigheterna att lätta på inreserestriktionerna. Här, liksom i hundratals andra

samhällen vid kusten, höll de yttre formerna på att luckras upp. Främlingarna fick inte längre

tryckta meddelanden om att det var förbjudet att visa sig utomhus med bar överkropp, att

uppträda i shorts, tvådelade baddräkter och klänningar med axelband, att kyssas på gatan och

att smäda caudillon och hans gudomliga välde. Utlänningarna måste behandlas väl, de kom ju

med pengar till staten. Pengar som skulle användas till de fattigas och okunnigas gagn. Snart

skulle civilgardet utrustas med automatvapen i stället för de otidsenliga gamla karbinerna.98

97 Intervju Sylvia Wahlöö 2012-03-12.
98 Wahlöö ([1962] 2002) Lastbilen, Stockholm: Pirat, s.44f.
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Huvudpersonen i Lastbilen är Willi Mohr, en viljelös tysk målare med ett nazistiskt

förflutet som rotlöst lämnat sitt hemland Östtyskland för att söka livets mening i den

spanska solen. Han blir bekant med ett norskt par, Dan och Siglinde Pedersen99, två

bohemiska nordbor som umgås med en koloni konstnärer i en liten fiskeby

någonstans i Spanien. De tre är även bekanta med de spanska fiskarbröderna

Santiago och Ramon Alemany. Bokens crescendo utgörs av två händelser; dels en

väpnad gruvstrejk som våldsamt slås ner av militären, dels en laddad scen då

bröderna Alemany mördar paret Pedersen i sin fiskebåt och dumpar liken till havs.

Willi Mohr drivs då ut ur sin trolöshets skugga och påbörjar en utdragen

hämndaktion mot bröderna. Samtidigt sopar myndigheterna paret Pedersens

försvinnande under mattan och börjar istället intressera sig för Willi Mohr som tas in

för det ena förhöret efter det andra av den kattlike sergeanten Tornilla. Undan för

undan får Mohr upp ögonen för den politiska verkligheten där kommunistjakten drar

igång så fort turisterna lämnat stränderna på hösten och han dras in i en

vapensmuggling som innebär slutpunkten för hans existens.

Lastbilen innebar ett smärre genombrott för Wahlöö. Hans drivna stil och politiska

engagemang kom att imponera på en mängd kritiker. Sun Axelsson talar i sin

recension (Expr) om ett förfall som innebär att Mohrs tredje ståndpunkt utmynnar i

fruktlös likgiltighet i en meningslös tillvaro där människan tillsist förfaller.100 Det

politiska engagemanget skulle då innebära ett uppvaknande och även ett sätt att

överleva och berättiga sin existens. ”Tyskens förvandling, en ny lust att leva,

kommer när han drivs till handling, till ett ingripande som är livsfarligt men också

föder hopp”101, skriver Artur Lundkvist (ST). Mohrs väg ut ur likgiltigheten och

handlingsförlamningen till ett aktivt ställningstagande speglar, enligt Mauritz

Edström (DN), också indirekt det stora spanska dramat med sin historia om latent

brutalitet och ond bråd död.102 ”På djupet berättar boken om sökandet efter den

meningsfulla handlingen som befriar ur tomhet”103, skriver Kurt Aspelin (AB).

99 Paret Pedersen är tydligt skisserade efter Per och Inger Wahlöö som tillbringade en längre tid i
Spanien tillsammans i mitten av 50-talet. Där träffade de mycket riktigt också på en tysk med minnen
från kriget. Se Wahlöö, Inger (1971) Du som är så stark, Stockholm: Gebers, s.46ff.
100Axelsson, Sun, ”Spanska sjukan” Expr 12.11.62.
101 Lundkvist, Artur, ”Per Wahlöö i internationell klass” ST 1.10.62.
102 Edström, Mauritz,  ”Spansk demaskering” DN 5.11.62.
103 Aspelin, Kurt, ”Bakom turistfasaden” AB 30.11.62.
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Metaforiken är i Lastbilen ännu tydligare än i ”Amlwch Rose” och Vinden och

regnet:

Lastbilen var en ombyggd Fiat-camioneta av 1931 års modell. Den hade inga stänkskärmar och

ingen motorhuv och förarhytten och lastflaket hade plockats ner och ersatts med två träbänkar

som påminde litegrann om parksoffor. Allt detta var ändamålsenliga förändringar för att göra

åkdonet lättare och mer ägnat för persontransport på svårframkomliga vägar.

  Bilen hade en historia, ty den hade kommit till Spanien under inbördeskriget, med general

Bergonzolis första svartskjortedivision, och fallit i arbetarmilisens händer efter slaget vid

Brihuega i mars 1937. Men det kände numera ingen till och följaktligen tillmättes inte

camionetan något historiskt värde.104

Fordonet, den lastbil som den lakoniska titeln syftar på, skulle kunna ha flera

betydelser; ett fordon som ena dagen transporterar utländska bargäster och i nästa

stund förvandlas till vapentransport, dödsbringare, frigörelseobjekt, eller en

reminiscens om den italienska fascismens inflytande i utgången av spanska

inbördeskriget. Lastbilen, som hela tiden behöver lagas, kan också ses som

representation för fascistdiktaturens dysfunktionalitet likt den havererande båten eller

brevet som aldrig kommer fram i ”Amlwch Rose”. Hunden är också ett idéobjekt

som är ständigt närvarande i alla Wahlöös berättelser från Spanien. Willi Mohrs

dödande av valparna i Lastbilen ligger nära till hands att tolka som en centralt motiv i

huvudpersonens omvandling från karaktärslös kollektivvarelse till nyuppvaknad

politiskt medveten revoltör anfäktad av vilda västern-filmernas hämnarmoral:

Han tog upp den nästan helsvarta hundvalpen, tittade förstrött på den och slog den snabbt och

schvungfullt i bergväggen. Det smäckte till som om han hade kastat en trasig gummiboll och

djuret föll rakt ner och dog genast. Den andra valpen gnällde fortfarande men tystnade i samma

ögonblick som han lyfte upp den. Han undvek att se på den men vägde den i handen och den

kändes likadan som den förra, liten och mjukt levande. Den låg på rygg och passade precis in i

hans halvöppna hand. Han lyfte armen till axelhöjd och drog tillbaka handen, men antingen höll

han omedvetet tillbaka eller också slant djuret, ty kastet blev snett och kraftlöst och hundvalpen

snurrade runt i luften och studsade en bit tillbaka från klippväggen.105

Wahlöös socialistiska influenser är enligt mig påtagliga i Lastbilen.

Arbetarförfattaren Kurt Salomonson hade ett stort inflytande på Wahlöös socialism

104 Wahlöö ([1962] 2002) s.39.
105 Wahlöö ([1962] 2002) s.190.
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då de arbetade tillsammans på FiB och även umgicks privat.106 Tolkningsmöjlighet

finns därför att fascismen i Lastbilens lokalspanska diktaturenklav på

socialpsykologiskt marxistiskt vis producerar sin egen negation, den skapar

huvudpersonen Willi Mohrs klassmedvetande i enlighet med till exempel Georg

Lukács teorier om alienationsproblematiken. Mohr som alienerad individ, blir i så

fall upplyst genom sin beskådan av härskarklassens förtryck av arbetarklassen.107

Något som också ligger nära till hands att uttolka i Wahlöös Spanientexter, särskilt

Lastbilen, är att individerna istället för förverkligandet av sig själva i enlighet med

sin egen vilja styrs av kraven från ett samhälles repressiva strukturer, samt

ekonomiska och sociala betingelser vilket påminner mycket om idéer från

postfreudianska psykoanalytiker som Wilhelm Reich och Erich Fromm under 1930-

och 40-talet. Detta utvecklade Herbert Marcuse senare i sina nymarxistiska teorier

om alienationen och den hegemoniska statsapparatens påtvingande av tankar i verket

Den endimensionella människan (1964).108 Enligt filmvetaren Michael Tapper är det

den existentiella ångesten i trolöshetens samtid som skapar sådana som bröderna

Alemany. Det exempel Tapper emellertid lyfter fram är Mersault i Camus

Främlingen som blir en mördare, en tragisk antihjälte.109 Därmed skulle man på

reichianskt vis kunna tolka det som att det är (det spanska) samhällets strukturer med

katolsk kyrka, fascistisk repressionsapparat och hämmat själsliv som tillslut får

bröderna Alemany i Lastbilen att göra slag i saken när de våldtar och dödar Siglinde

Pedersen efter att först ha slagit ihjäl hennes make Dan på båten. Då Wahlöö läste

Marx skrifter redan på 50-talet, innan Marx blev på modet, är det inte osannolikt att

idéer från just Marx, eller andra liknande tänkare, har färgat romanens idéinnehåll.110

Hos Freudlärjungen Wilhelm Reich korsbefruktas Marx upptäckt att det samhälleliga

livet behärskas av den ekonomiska produktionens betingelser med Freuds idéer om

medvetandet som enbart en liten del av det själsliga och barn-föräldrarelationens

utvecklande av människans moraliska instanser som en konflikt mellan drift och

106 Intervju Sylvia Wahlöö 2012-03-12.
107 Lukács, Georg ([1923] 1969) Historia och klassmedvetande, Lund: Cavefors s.20.
108 Michael Tapper slår fast att alienationen i Sjöwall-Wahlöös romaner står mer i fokus än de
övergripande klassfrågorna. Därmed betonas i romanerna, enligt honom, medvetandets och kulturens
revolution under inflytande av Marcuse och Mao Zedong. Utifrån det skulle man kunna dra slutsatsen
att Wahlöö redan i Lastbilen fokuserade på just alienationen av den duperade individen. Se Tapper
(2011) s.217.
109 Tapper (2011) s.183.
110 Intervju Sylvia Wahlöö 2012-03-12.
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moral senare i livet.111 Reich hävdar att det monogama äktenskapet och den

patriarkaliska familjen är den fasta organisatoriska instansen vilken grundlägger det

jag kallar diktaturmänniskan. Sexualbortträngningen stärker den politiska reaktionen

och gör massindividen passiv och opolitisk, hävdar Reich, vilket i sin tur skulle

kunna vara ett resonemang som slår en bro mellan Wahlöös hjältars ofta utlevande

sexualitet och deras politiska radikalism.112 Huvudidén hos både Reich och även

psykoanalytikern Erich Fromm är att yttre samhällsstrukturer formar människan. I

dessa teorier ser jag i sin tur konsolideringen av den diktaturmänniska som Wahlöö

har som genomgående socialpsykologiskt studieobjekt i samtliga av sina romaner. En

människa som konstitueras av den spanska diktaturen:

- Jag vet inte längre, sa han.

- Man måste ha tro och vilja någonting, sa sergeant Tornilla och skakade litegrann på huvudet.

- Det är möjligt, sa Willi Mohr.

  Han satt tyst en stund och såg frånvarande på Tornilla. Han hade upphört att betrakta honom

som en plågoande och längtade inte ens efter att förhöret skulle ta slut. Tvärtom hade han börjat

få en egendomlig känsla av samhörighet med detta rum och denne fruktansvärde, leende man,

som aldrig svettades och aldrig lät sig bringas ur fattningen.113

Wahlöös huvudperson Willi Mohr skulle kunna sägas vara en typisk representant för

denna diktaturmänniska präglad av konformism, personlighetsutslätning och tomhet.

Kodad till underkastelse gentemot strukturen i sann nazistisk anda (senare i DDR-

anda även om DDR i Lastbilen så småningom ställs som en ordnad kontrast till

Västtysklands hedonistiska kapitalism där kvinnor dansar utan kläder och ligger med

getter)114. Ser man till Reichs idéer erbjuder kanske bröderna Alemany en ännu

tydligare bild av den spanska diktaturmänniskan. Men Mohr är enligt mig mer

intressant då han, enligt Kurt Aspelin, också gestaltar den tyska problematiken,

naziårens och nuets.115 Ett land där den ideologiska polariseringen året innan

Lastbilen skrevs resulterade i Berlinmurens uppförande som klar gränsmarkör mellan

kommunism och kapitalism, öst och väst.

111 Reich, Wilhelm (1973) Psykoanalys och marxism. En introduktion till socialpsykologin 2,
översättning: Tomas Böhm, Staffanstorp: Röda bokförlaget, s.46ff.
112 Reich (1973) s.52.
113 Wahlöö ([1962] 2002) s.281.
114 Wahlöö ([1962] 2002) s.214f.
115 Aspelin, Kurt, ”Bakom turistfasaden” AB 30.11.62.
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Bröderna Alemanys våld mot paret Pedersen kan vi därmed se som en representation

för det omgivande spanska samhällets patriarkala ideologi och praktik med en

repressiv fascistapparat och den katolska ideologins antisexuella indoktrinering i

första rummet. Deras enskilda brott blir lackmuspapper för diktaturens övergripande

förbryteri mot människovärdet.

En del folk, särskilt ansvarslösa unga män, som var alltför unga för att ha upplevt den stora

rättfärdiga blodsutgjutelsen, tycktes benägna att offra sin underdånighet, tro, sanning och renhet

för andra livsformer och ideal.

  Deras namn registrerades omsorgsfullt av företrädarna för både den världsliga och den

himmelska makten. Vilket var en naturlig procedur, som de i allmänhet överlevde. Långt värre

var att hamna i gungflyt mellan den tillvaro de fostrats i och de diffusa visioner av något annat,

som förmedlades av solchockade skandinaver och halvnakna tyska kontorsflickor.

  I september reste turisterna sin väg och kommunistjakten kunde börja igen.116

Mauritz Edström talar i sin anmälan av Lastbilen om den groteska spanska

paradoxen ”att Francos diktatur för hundratusentals utlänningar kommit att framstå

som ett paradisiskt reservat med frihet, sol och billigt vin, en tillflyktsort undan alla

krav på engagemang och ansvarighet.”117 Samtliga av Wahlöös Spanientexter ångar

av denna frihetstörst samtidigt som diktaturen alltid finns runt hörnet, den ser allt.

Wahlöö kritiserade också svenska turister och diktaturen i flera FiB-artiklar118 och

hans förhållande till Spanien var liksom hos Hemingway och George Orwell m fl

komplicerat. För många innebar därmed den spanska diktaturen inte bara en frihet på

grund av ordning och reda samt billig fläskfilé genom polisiärt förtryck utan även att

den gamla solidariska traditionen gentemot den socialistiska demokratin, vilken

brutalt attackerades av fascismen 1936, aktiverade främst konstnärer, politiska

aktivister och kriminella att bosätta sig i landet. Den marxistiske sociologen och

filosofen Herbert Marcuse, 1960-talets modefilosof framför andra, hävdade att det

spanska inbördeskriget skapade ”den solidaritet som är frigörelsens drivkraft, en liten

minoritets oförglömliga och hopplösa kamp mot den fascistiska och liberala

kapitalismens allierade styrkor.” Marcuse talar vidare om en union mellan

intellektuella och arbetare som uppstod i och med spanska inbördeskriget – ”den

116 Wahlöö ([1962] 2002) s.45.
117 Edström, Mauritz, ”Spansk demaskering” DN 5.11.62.
118 se bl a FiB, 1962:22 och FiB, 1962:26
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union som blivit det desperata målet för dagens [60-talets, min anm.] radikala

opposition.”119

Allt gick galet redan från början. Arbetsledningen lät omedelbart fängsla delegaterna och spärra

in dem i posteringen, som var så belägen att den behärskade den enda framkomliga vägen till

sprängämnesförrådet. Ammunitionen hade ännu inte kommit. Strejkledarna kunde inte hindra

en spontan demonstration för fångarnas frigivande. En ingenjör som försökte stoppa

demonstranterna utsattes för stenkastning och för att statuera ett exempel lät chefen för

gendarmerna skjuta fångarna och kasta ut deras lik på vägen. Alla tre hade hustrur och barn och

händelsen väckte stor förbittring. Vapen utdelades bland arbetarna, och tre tjänstemän som inte

hunnit sätta sig i säkerhet hos gendarmerna blev nedskjutna.120

Ytterligare tecken på inverkan från marxismens tankegods i Lastbilen skulle kunna

vara filosofen Georg Lukács realismteori, vilken främst behandlar rysk och fransk

litteratur med en realist som Dostojevskij i första rummet, vars verk bröt upp från

modernistiska och naturalistiska tendenser i litteraturen vilka Lukács såg som

borgerliga.121 Jag menar att denna teori även är tillämplig på den litterära brytpunkt i

det nyrealistiska 1960-tal jag redogjort för ovan. Lukács såg den realistiska 1800-

talsromanens komplexitet som nödvändig för att uppmärksamma det nya

klassamhällets strukturer.122 En liknande analys av den allt radikalare litteraturen runt

1960 skulle kunna ge samma slutsatser. Filmvetaren Michael Tapper slår i sin

avhandling Snuten i skymningslandet (2011) en bro mellan Lukács realismteori,

Dostojevskij och Sjöwall-Wahlöös ”Roman om ett brott”.123 Jag hävdar å min sida

att den även torde vara applicerbar på Per Wahlöös tidiga romaner. Enligt Tapper

bygger realismteorin på tre grundbegrepp: 1) det typiska, 2) totalitetens gestaltning

och 3) realismens seger.

Det typiska är en syntes av det individuella och det allmänmänskliga. I totalitetens gestaltning

framhävs och tydliggörs relationen individ – samhälle. Realismens seger innebär att det

litterära verket framhäver den sociala verkligheten så att författarens subjektivitet (intentioner,

åsikter) åsidosätts.124

119 båda citaten; Marcuse, Herbert (1969) Människans befrielse, Stockholm: Aldus, s.22f.
120 Wahlöö ([1962] 2002) s.102.
121 Tapper (2011) s.178.
122 Lukács, Georg (1983) Realismens seger, översättning: Lars Bjurman och Carl Henning Wijkmark,
Lund: Arkiv, s.111f.
123 Tapper (2011) s.178.
124 Tapper (2011) s.178.
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Enligt Lukács skulle detta innebära en författare som går ”bortom romankonsten för

att skildra en ny och sann verklighet”.125 Nymarxismens (t ex Marcuse) anspråk på

att förklara denna nya och sanna verklighet, för tillfället dold under kapitalist-

liberalismens tunga hegemoniska dok, skulle kunna bilda vidare förklaringsmodell

för den typ av litteratur där Wahlöö definitivt utgör en av de svenska murbräckorna.

I Lastbilen (liksom i Vinden och regnet) har Wahlöö övergivit jag-formen för ett

tredje-persons-berättande, prosan är deskriptiv och lakonisk vilket också stämmer

överens med realismteorins och marxismens objektivitetsideal. Dessutom rör sig

protagonisten i Lastbilen från att vara ett likgiltigt neutrum till att ta ställning för den

revolutionära socialismen; från moralens självupplösning av nietzscheanskt snitt till

en marxistisk självuppfyllelse av nästan katalansk-kubansk typ. I den totalitära

spanska kontrollstaten innebär det att den enskilda diktaturmänniskans heroiska

handling också blir hennes fall. På så sätt skulle man kunna se kollektivet som

individualismens betydligt starkare antipod. Något som stämmer väl med den

kommunism vars kollektiva strävan Wahlöö sympatiserade med under återstoden av

sitt liv.126 Revolutionen som lösning på det spanska problemet där den duperande

fasciststrukturen störtas av den kollektiva revolten:

- De strejker som kan åstadkommas nu och som på något sätt kan organiseras på förväg är inte

så stora. Eftersom alla strejker är olagliga och de som förekommer är små och lokala så slås de

alltid ned med våld. Och eftersom det ändå blir på det sättet är det meningslöst att arbetarna

skall låta sig slaktas som en skock får, utan att göra motstånd. I stället är det viktigt att visa att

det fortfarande finns folk som vågar slåss och att vi kan få hjälp utifrån, till exempel med

vapen. På så sätt blir det möjligt att genomföra större aktioner senare, och de aktionerna

behöver inte vara väpnade, de blir effektiva ändå.127

125 Tapper (2011) s.178.
126 Personligt sökande och konstnärligt arbete var på 1960-talet även delar av ett målmedvetet
utanförskap i den antiauktoritära nya vänstern där den frigjorda individen stod i opposition mot ett
totalitärt och konformistiskt samhälle. En beskrivning som passar utmärkt på bilden av Wahlöö som
konstnärlig solitär i oppositionell ställning. Se Tapper (2011) s.133.
127 Wahlöö ([1962] 2002) s.317.
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3.5.1 Slutbild

Per Wahlöös kritik av den spanska diktaturen har i Lastbilen antagit fullödiga

proportioner. Såväl handlingen som prosans teknik bär enligt mig spår av politiskt

medvetna strömningar från socialpsykologiskt och marxistiskt håll. Diktaturens

karaktärsdanande effekter på såväl protagonist som antagonister är ett genomgående

tema i romanen; Willi Mohrs rörelse från att vara trolöshetens likgiltiga

utlandsindivid, redan märkt av nazismen, till en fullbordan av sin revolutionära

marxska konstituering som upprorsman mot den diktatoriska struktur som genom sin

kafkaartade terror förvandlar honom till fascismens antipod. Wahlöö slår där fast ett

direkt beroendeförhållande mellan individ och en omgivande samhällsstruktur vilket

i ännu högre grad och tydligare också torde gälla fiskarbröderna Alemany vars

uppväxt i ett spanskt patriarkalt hem i samverkan med den katolska sexualfientliga

ideologin och fascismens repressiva järngrepp formar dem till mördare. Historikern

Torbjörn Nilsson hävdar att skönlitteraturen är särskilt intressant för en idéhistoriker

eftersom den ger tydliga uttryck för ideologiska och politiska strömningar från den

tid då texterna skrevs vilket jag dragit nytta av i den här undersökningen. Detta

ideologiska uttryck får man också lov att anta hör samman med författarens egna

preferenser vilket litteraturvetaren Martin Kylhammar är inne på i sina teorier om

skönlitteratur och tidsanda. Lastbilen bildar därmed slutpunkt för Per Wahlöös

ideologiska resa under ett 1950-tal med ideologiernas död på dagordningen. Från

hans i allra högsta grad närvarande skrivande subjekt i Mallorca-reportagen blir jaget

alltmer fjärmat ju längre fram i texterna vi kommer för att slutligen nå en jagets

upplösning till förmån för det marxska objektivitetsidealet vars prosateknik

blottlägger den spanska diktaturens vardag på ett sätt enbart en skönlitterär författare

kan åstadkomma. En realism som går bortom romankonsten och visar ”den sanna

verkligheten”. Ett samhälle där det komplexa förhållandet mellan individ och

samhällsstruktur blottläggs och stärks ju längre in på 60-talet vi kommer i Wahlöös

texter.
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4. Avslutning

Syftet med den här studien har varit att undersöka Per Wahlöös kritik av den spanska

diktaturen i hans samtida texter, främst de skönlitterära. Jag har också försökt utröna

vilka föreställningar om diktaturen som emanerar ur dessa texter för att kunna

utforska samröret mellan individen och den omgivande samhällsstrukturen.

De första texterna Wahlöö skriver om Spanien är en serie reportage från Mallorca

(1951) vilka är starkt präglade av ett slags förundrad turistblick, texter som stilla

påpekar kulturkrocken mellan det moderna nordeuropa och den spanska

primitivismen. Diktaturkritik saknas helt. En förklaring kan vara journalistikens

objektivitetsideal och det faktum att Wahlöö skrev för en konservativ tidning som

inte vill blåsa upp texterna till några politiska slagträn som kunde skapa kontrovers i

ett ganska ideologiskt tystlåtet femtiotal. Aningen skarpare blir kritiken i artikeln

”Nutida spansk film” (1956). När artikeln publicerades var Wahlöö frilansjournalist

och hade bott i Spanien under flera år. Han lyfter fram filmen som en vägbrytare för

spanska idéer i utlandet. Polisens benägenhet att skjuta först och tänka sen är en

detalj som bryter av mot Mallorca-texternas trevliga turistföreståndare, ett guardia

civil man kan ta ett glas med på den lokala baren. I Wahlöös skönlitterära texter,

varav den första är novellen ”Amlwch Rose” (1958), börjar en alltmer socialt

medveten diktaturkritik framträda. Med skönlitteraturen och närmandet till

brytpunktsåret 1960 ser vi alltfler spår av Wahlöös politiska radikalisering åt vänster.

I ”Amlwch Rose” dränks socialkritiken mestadels av den piratiska humoreskens

idiom, dock framträder ett av Wahlöös favoritobjekt båten som en av novellens

centrala metaforer. Den havererande båten som representant för det spanska

samhällets dysfunktionella samhällsapparat. Det är ett välordnat land, slår Wahlöö

fast i sina Mallorca-reportage. Välordnat för vem kan man fråga sig. För utländska

turister naturligtvis. Genom några enkla nagelskrap i den annars ganska banala

novellen ”Amlwch Rose” visar sig emellertid något annat. Ett land där postgången

inte fungerar och där kontrollstatens avtryck i form av demonstrativt uppsprättade

brev luckrar upp integriteten hos individen. Men det är först i och med romanerna

Vinden och regnet och Lastbilen som Wahlöö passerar brytpunkten 1960 och

föreställningen om Spanien som de stora fascistiska rörelsernas sista europeiska
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bastion börjar ta fart på allvar. Ett klassmotsättningarnas land framträder abrupt där

turistfasadens bedrägliga skynken slits ner en gång för alla. Hos Wahlöö framträder i

romanerna de komplicerade mekanismer och händelser vilka småningom skapar den

tänkande dissidenten och dess förvandling från anpassling till heroisk revoltör.

Wahlöös diktaturmänniska är en individualist vars övertygelse slutligen mynnar i det

oundvikliga; att göra väpnat uppror i Lenins anda snarare än i linje med Albert

Camus antivåldspräglade proklamationer i exempelvis Människans revolt (1953).

Idén om Spanien löper därmed kronologiskt från 1951 års soldränkta turistäventyr till

dess obönhörliga baksida, dess slutpunkt; 1962 års blodsdränkta revolutionsidé som

slutar med huvudpersonens följdenliga undergång.

Förhållandet individ-struktur kan sägas först bli aktuellt i Wahlöös skönlitterära

texter med början i ”Amlwch Rose” där brevet som aldrig kommer fram blir den

centrala metaforen för individens förhållande till ett omgivande samhälle. I

romanerna är förhållandet ännu tydligare. Det skrivande subjektets närvaro växlas

mot en mer registrerande tredjeperson. Mot den soldruckna bilden i Mallorca-

texterna och ”Amlwch Rose” står i Vinden och regnet just ett formligt draperi av

vind och regn med antydningar om inneboende våldstematik. Vädrets gestaltning i

båda romanerna, liksom den ogästvänliga miljön i övrigt, bildar därmed kontrast och

metaforisk betydelse för fasciststatens nakna ansikte med skarp realistisk teckning.

Såväl handlingen som prosans teknik avhandlar den repressiva strukturens inverkan

på individen. Bröderna Alemany i Lastbilen är kanske det mest talande exemplet där

deras våld mot Siglinde Pedersen blir en extrem representation av det patriarkala

samhällets ideologi och praktik.

Alla Wahlöös texter i denna studie kan sägas tydligt samspela med sin samtid.

Mallorca-reportagen är pinfärska studier av ett nyöppnat land som legat i skugga

under hela 1940-talet och dessförinnan hart när förintat sig självt i ett förkrossande

inbördeskrig. Det är en ny spelplan Wahlöö beträder och texterna beskriver den

spanska primitivismen i all dess tydlighet med smuggeltrafik, mandelodlingar, billigt

boende och diverse katolsk-fascistiska pålagor där turister inte får vistas utomhus i

shorts eller linne. På samma vis avlägger Wahlöö i ”Nutida spansk film” en initierad

lägesrapport om den spanska filmindustrins problematik där fokus vilar på Francos

regredierande funktion för den konstnärliga kvaliteten. ”Amlwch Rose” visar upp en
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bild av de baleariska öarna som nyligen öppnats upp för utländska kapitalintressen

och tvivelaktiga ekonomiska äventyrare i diktaturens skugga. De båda romanerna går

mer på djupet i tidsbilden och utspelar sig i mitten av 50-talet då stora motsättningar i

form av strejker och revolter blossade upp som protester mot diktaturens nyliberala

ekonomiska politik. Wahlöö blottlägger de klassmotsättningar vilka diktaturen

bygger hela sin existens på och han redogör med reporteraktig objektivitet för hur

vapensmugglingen går till med hjälp av fiskebåtar och hur strejker slås ner med våld.

Särskilt Lastbilen visar också på inbördeskrigets närhet i tiden samt Spaniens

kopplingar till Nazityskland och Mussolinis Italien under andra världskriget. Detta

vid en tid då hundratusentals svenskar varje år reste ner och gonade sig i solen,

beskådade den pittoreska fattigdomen och därmed bidrog ekonomiskt till förtrycket.

Revolutionsidén i Lastbilen kan mycket väl härledas till Castros och Che Guevaras

störtande av den USA-stödde fascistdiktatorn Batista på Kuba 1959 liksom den

marxistinspirerade frigörelsekampen i Algeriet vid samma tid.

Diktaturmänniskan hos Wahlöö är någon som präglats av en fascistiskt repressiv

statsapparat och som med sin antikorrekta positionering som romangestalt skulle

kunna utgöra en objektiv förklaringsmotor till författarens agenda, utan att för den

skull förväxlas med författarens egna ideologiska preferenser. Marxism-leninismens

anspråk på att utgöra en objektiv vetenskaplig samhällsanalys skulle därför kunna

sägas vara en av grundpelarna i Wahlöös romanestetik. En medveten estetik som

tydliggör klassförtryck, samhällsstrukturer och diktaturmänniskans roll i denna

överbyggnad. En människa framträder därmed vars uppror och revolt hos Wahlöö

också är något som konstituerar hennes fall. Lösningen på denna problematik torde

då vara individens uppgående i ett kollektivt skeende vilket också är en av den

revolutionära socialismens käpphästar. Men inte ett kollektiv där den individuella

människan utraderas i den dogmatiska kommunismen, snarare ett revolutionsförlopp

där just individen är revoltens styrande ideologiska enhet i enlighet med nya

vänsterns antiauktoritära kritik. Jag tror det var där som Per Wahlöö landade 1962.

Var han sedan tog vägen är en helt annan fråga.
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