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Conny Svensson

Ture SvenTon och folkhemmeT

Hösten 1948 utkom Åke Holmbergs Ture Sventon, privatdetektiv som skulle 
följas av ytterligare åtta böcker med samma huvudperson. I augusti rapporte-
ras om exempellösa svenska framgångar under den fjortonde sommarolym-
piaden i London. Genom en knapp seger i höstens val till riksdagens andra 
kammare kan socialdemokratin ledd av Tage Erlander för lång tid etablera sig 
som statsbärande regeringsparti. Dessa händelser kan alla sägas ingå i det som 
kallats »framgångssagan« om det svenska folkhemmet.1

Många faktorer bidrog. Europas ungdom hade haft annat än idrott att 
tänka på, städer och fabriker var sönderbombade medan de i Sverige stod 
kvar oskadda. Nutida historiker använder den praktiska benämningen »det 
långa femtiotalet« för tiden 1945−1965, enligt Marie Cronqvists definition

en period som ur svensk synvinkel vanligen förknippas dels med förverkligan-
det av folkhemmet, en konsensusorienterad inrikespolitik och ekonomisk sta-
bilitet samt ett fokus på välfärd och reformer präglad av en bred framtidstro och 
optimism med en stark socialdemokrati i högsätet, dels med utvecklandet av 
den efterkrigstida neutralitetspolitiken, det utpräglat svenska sättet att förhålla 
sig till kallakrigsstrukturen.2

Det bör betonas att uppslutningen kring folkhemsidealen var stor; det rörde 
sig inte om ett exklusivt socialdemokratiskt projekt, även om den reformis-
tiska arbetarrörelsen gärna såg sig som välfärdsstatens garant.

Detta var också en guldålder för den svenska barn- och ungdomslittera-
turen där storheter som Astrid Lindgren, Tove Jansson, Lennart Hellsing och 
Åke Holmberg debuterade i mitten av fyrtiotalet. De första sex böckerna om 
Ture Sventon kom ut 1948−1955, efter ett långt uppehåll följde ytterligare tre 
volymer 1965, 1968 och 1973. I tillbakablickande perspektiv värderade författa-
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ren själv dessa avslutande böcker lägre än svitens tidigare nummer.3 Böckerna 
om Ture Sventon är välkända som deckarparodier, men i denna studie vill jag 
visa att också det svenska folkhemmets utveckling under ett kvarts sekel utgör 
ett viktigt tema. Denna process börjar i dur och slutar i moll, framgångssa-
gan kommer av sig både i verkligheten och i Åke Holmbergs fiktiva version.

I ett tvärvetenskapligt projekt har historiker och litteraturvetare från Lunds 
universitet studerat »kalla krigets berättelser«. Arbetet har bland annat resul-
terat i en antologi med den talande titeln Hotad idyll (2004) samt böcker av 
Marie Cronqvist, Sara Kärrholm och Kim Salomon. Där framgår tydligt att 
tidens massmedia ständigt upprepar historien om hur den svenska idyllen 
hotas av kaos. I varje paradis finns en orm som kan vara djävulen i Edens lust-
gård eller den elaka Måns i katternas Uppsala. De pusseldeckare som böck-
erna om Ture Sventon på vänligt sätt parodierar handlar, som Sara Kärrholm 
visat, ofta om en trygg ordning som rubbas av mord men återställs av detek-
tiven. Bidragen i en antologi med titeln Nittonhundrafemtiofem (1995) utgår 
från material publicerat i tio dagstidningar en vecka i november rubrikens år. 
Här framgår att våld och irrationalitet uppfattades som normaltillstånd ute i 
världen. I Sverige däremot samlas människor och har det trevligt när de ska-
kar hand på fester, möten och invigningar.4

Tidigare Sventon-forskning är inte omfattande. Det enda större arbetet ut-
görs av makarna Karl G. och Lilian Fredrikssons bok, där ämnen som deck-
arparodi, humor och miljöskildring utreds med sakkunskap och skicklighet. 
Framställningen har varit till stor nytta, även om min folkhemska infallsvin-
kel är en annan. Åsa Warnqvists uppsats i Horisont är en väl underbyggd kär-
leksförklaring som framhäver böckernas absurda humor.

Svensk idyll
Den första boken om Ture Sventon kom alltså ut 1948. Med godmodig humor 
skildras samtiden som den borde vara, men för nutida läsare uppmålas nos-
talgiskt en förlorad värld som också blir modernitetens motbild. När Sventon 
far mot Lingonboda på sin flygande matta blandas den härliga aromen från 
medförd kaffepanna med uppstigande blomdofter från de södra förstäderna.

I Lingonboda bor de snälla fröknarna Fredriksson i »en trevlig villa, en liten 
saffransgul sak med glasverandor. Den hette Fredriksro« (s. 9). Vid denna tid 
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proklamerade Herbert Tingsten ideologiernas död, men den är sedan länge 
förverkligad hos systrarna Fredriksson. Enda tvisteämne är en ärvd ryttar-
pistols proveniens och ålder, annars råder total enighet. De gamla fröknarna 
beskrivs som »godhjärtade« (s. 9), kanske med anspelning på ett Europa som 
under de föregående åren gett föga utrymme åt just det godhjärtade.

Kim Salomon, som granskat den populära veckopressens beskrivning-
ar av folkhemmet, finner det uppenbart att den svenska modellens moder-
niseringsprojekt aldrig på allvar ifrågasätts. Emellertid förmärks genom det 
långa femtiotalet en underström av oro inför en obönhörlig utveckling; lands-
bygden avfolkas, grävskoporna härjar, gamla idyller försvinner och sociala 
problem uppstår i de nya förorterna.5 Samma orosstämning kan skönjas i 
böckerna om Ture Sventon, även om Åke Holmberg ju alls inte skrev in-
dignationsromaner om urbaniseringens konsekvenser. Konflikten får sin lös-
ning i motsatsernas harmonisering liksom i samtidens svenska pusseldeckare. 
Dessa utspelas ofta i lantlig idyll eller småstad, ett tidlöst landskap i motsats 
till storstadens hektiska föränderlighet.6

Den lilla köpingen Lingonboda representerar svensk landsort i motsats till 
huvudstaden. Systrarna Fredrikssons far var anmärkningsvärt nog byggmäs-
tare, vilket innebär att döttrarnas ekonomiska oberoende har företagsamhet 
och modernitet som förutsättning. Harmoni råder mellan gammalt och nytt, 
symboliskt framhävt genom att den döde faderns födelsedagar firas med kär-
leksfulla ceremonier. Lingonboda levandegör Per Albins goda folkhem för 
medborgare av alla åldrar; de gamla fröknarna, den yrkesverksamme detekti-
ven och fyra besökande barn. Alla möts de vid sommarens saftglas och jord-
gubbskalas.

Tack vare den flygande mattan kan Sventon likt Nils Holgersson uppleva 
sitt land ur fågelperspektiv. Vid en tur över Lingonboda är allt smått som lek-
saker, både byggnader och tåget vid järnvägsstationen.7 Samma intryck av 
barnkammaridyll gör Stockholm vid Sventons återkomst: »Vita båtar ångade 
ut till skärgården med en svart rökslöja efter sig, fastän så här uppifrån såg de 
ut som leksaksbåtar, som låg alldeles stilla på vattnet« (s. 120). De båda värl-
darna hör samman, ingen motsättning råder mellan dem. Alltså kan Sventon 
konstatera att en så vacker sommardag »borde man hellre vara i någon liten 
trevlig köping, som till exempel Lingonboda«. Men så slår det honom att »det 
var inte så dumt att vara i Stockholm heller« (s. 123). En rundtur på magiska 
mattan ger en skönhetsupplevelse där Sventon alls inte fäster sig vid det hek-
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tiska eller bullersamma: »Aldrig hade han trott, att Norra Bantorget var så 
vackert« (s. 38).

I folkhemmets verklighet ansågs främsta hotet komma från farliga avvika-
re som brottslingar, våldtäktsmän, landsförrädiska kommunister och spioner. 
Särskilt spionen fick under det kalla kriget representera den inre fienden, han 
framställdes i massmedia som en osynlig och gäckande gestalt. Onekligen går 
associationerna till Ville Vessla, »ständigt denna Vessla!« Även han är osynlig, 
få har sett ansiktet men desto mer bekanta är hans spetsiga skor. I Lingonboda 
representerar vesslan med kumpaner hotet utifrån. Spioneri är det förstås inte 
fråga om i denna älskvärda roman; brottsligheten blir aldrig värre än stöld 
av bullar och en silverpokal. Det är chockerande nog, liknande gräsligheter 
har aldrig tidigare inträffat på den fridfulla orten. Ändå tillhör boven på sätt 
och vis folkhemsgemenskapen, i sitt utpressningsbrev uttrycker han sig ver-
serat och undertecknar skrivelsen »Eder tillgivne vän Vilhelm Vessla«. Under 
transporten till Stockholm pekar barnen från den flygande mattan ut de pas-
serade sjöarna, det går galant eftersom de flitigt läst sina geografiläxor. Så ej 
Ville Vessla, som varit lat i skolan. Han vet inte att det är Glans vatten som 
glittrar där nere. På väg till väntande straff infogar han sig inte i de flitigas och 
präktigas gemenskap, surmulet avvisas kaffe och bullar.

Folkhemmet och stora världen
Medan nutida ungdomar hoppas på en framtid som programledare i TV 
eller fotbollsproffs, var drömyrket under det långa femtiotalet snarast ingen-
jörens. Välfärdsstaten krävde tekniskt kunnig personal som utförde det effek-
tiva samhällsbygget. Förändringarna märktes inte minst i köken, som Kim 
Salomon konstaterar: »Nya hus måste fyllas med nya apparater som kylskåp 
och tvättmaskiner. Industrialiseringen av vardagliga hushållssysslor i köket 
inleds på allvar under 1950-talet. Den moderna tekniken bejakas i matlag-
ning och städning.«8

Ingenjören Hjalmar Hjortron i Ture Sventon i öknen (1949) tillhör den nya 
tidens män. Han har uppfunnit prototypen till det magiska kylskåpet Nord-
polen, som trots litet format och lätt vikt medger förvaring av livsmedel i 
snart sagt obegränsade mängder. Detta kylskåp »är en revolutionerande upp-
finning. Nordpolen kommer att bli alla trötta husmödrars bästa vän« (s. 21). 
Hjortron äger en fabrik utanför Stockholm där verktyg slamrar och maskiner 
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rasslar. Hans förortsvilla är givetvis »försedd med alla moderna bekvämlig-
heter« (s. 29).

Hjortron är en föregångsman inom teknisk innovation och utveckling. 
Samtidigt lever han i harmonisk symbios med förindustriella samhällsfor-
mer. Namnet »med klang från myr och vildmark« markerar, som Magnus 
Ringgren framhållit,9 sambandet med en värld bortom storstaden. Vidare är 
det anmärkningsvärt att modernitetens apostel inte bosatt sig i någon av de 
framväxande förorterna. I stället lever han med hustru och barn i Äppelviken, 
där redan ortnamnet väcker föreställningar om pittoresk träbebyggelse och 
uppvuxna fruktträdgårdar. Notabelt är också att kylskåpet inte används till att 
förvara modern snabbmat. Tvärtom hyser det gammaldags husmanskost från 
bondesamhället som kräver omfattande köksarbete: »På tallriken låg välgräd-
dad, färsk korvkaka. Ett stort härligt stycke korvkaka med frisk, klarröd ling-
onsylt« (s. 25). Den färdiga produkten visar sig passligt nog vara resultatet av 
ingenjörens tekniska nymodighet i förening med hemmafruns traditionella 
matlagningsmetoder.

Framgångarna under Londonolympiaden visade att Sverige var »bäst i 
världen« – eller i varje fall näst bäst. I den inofficiella poängberäkningen kom 
vi nämligen på andra plats efter USA (Sovjetunionen deltog inte). I mer eller 
mindre självgoda ordalag framförs under folkhemmets glanstid tanken att 
Sverige är ledande också på andra områden. Tongivande socialdemokrater 
hävdar gärna att nationens globala roll är att tjäna som moraliskt föredöme 
och modernistiskt föregångsland. Om folkhemmets självförståelse har Kim 
Salomon sammanfattande använt termen »välfärdsnationalism«, det vill säga 
»föreställningen om Sverige som enastående och storartat i förhållande till 
andra länder«.10

Ture Sventons kontakter med världen utanför inleds när han får besök av 
herr Omar. I Ture Sventon i öknen besöker vi Omars hemtrakter, vilket möjlig-
gör jämförelser mellan folkhemmet och Orienten. Givetvis är miljöskildring-
en inte avsedd att vara realistisk; Åke Holmberg medgav villigt att han aldrig 
varit i en arabisk öken. Nedresan på flygande matta beskrivs humoristiskt. 
Sventon lär sig snabbt arabiska med hjälp av medförd språkkurs på grammo-
fon. Lika förutseende studier bedriver också Ville Vessla inför ankomsten till 
samma resmål.

Berättelsen om färden över Europa mot Afrika tycks skämtsamt anspela 
på Nils Holgerssons framfart. Gåsapågens resa ger ju upphov till lärorika be-
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traktelser över landskapet där nere. »Och glöm inte att titta er omkring, när 
ni reser, så lär ni er lite geografi« (s. 60) uppmanar Sventon de medföljande 
barnen. När Flen passeras är det inte svårt att orientera sig, men sedan blir 
det värre och de didaktiska vinsterna uteblir. »Det kanske var Alexandria. På 
en flygande matta är det alltid svårt att veta, vad städerna heter« (s. 64, kur-
siv i originalet).

Livet i Orienten återges med ökenromantikens klichéer.11 Herr Omars 
ögon är outgrundliga som svarta natten, palmerna rasslar, schakaler ylar, 
stjärnorna glimmar. Komiska effekter uppnås genom att miljön beskrivs med 
studentspexets drastiska stilbrytningar. Staden Djof blir ett stycke Sverige där 
man dagligen läser Ökenkuriren, hör på radions »barnprogram från Mokka« 
och köper bakverk hos »pastejbagare Muhammed på Karavangatan«.

Det framgår ändå att Sverige vinner vid jämförelse. Sventons omedelbara 
invändningar vid ankomsten är två: inga semlor och för mycket sand. Skillna-
derna mellan Sverige och arabiska öknen sammanfattas: »I det här landet står 
kylskåpstekniken inte lika högt som hos oss. Fast å andra sidan, sade Sven-
ton artigt till Omar, står kamelskötseln högre här. Och fikonodlingen. Den 
svenska fikonodlingen har sannerligen aldrig varit något att hurra för. Löjligt! 
Så det kan komma på ett ut« (s. 137).

Budskapet är tydligt. Sverige är bäst på teknik och exportindustri, medan 
arabvärldens specialitet är boskapsskötsel och jordbruk. En internationell roll-
fördelning innebär att alla gör just det som de kan bäst. Vi kan lära av var-
andra och bör ta seden dit vi kommer. Sventon lär sig uppskatta en maträtt 
som bättre än semlor och korvkaka visar sig anpassad till det tropiska klima-
tet. Denna läckerhet nämns i flera av böckerna och får nästan ledmotivisk 
karaktär: »chepchouka, en lätt men samtidigt närande grönsaksrätt, som sär-
skilt lämpar sig heta dagar, då ökenvinden blåser, och det gör den nästan all-
tid« (s. 67). Omars yttre vittnar om att han är en oriental som tagit intryck av 
de gamla kolonialmakternas livsstil: »Han var klädd i en vardagskostym av 
västerländsk modell, men på fötterna hade han ett par mjuka toffelliknande 
skor, som var spetsiga och lätt uppåtböjda i tån.« Enligt Ture Sventon och Isa-
bella (1955) har han »västerländska skjortärmar« under burnusen (arabisk yl-
lemantel).

Svitens två följande romaner utspelas i europeiska metropoler: Ture Sven-
ton i London (1950) och Ture Sventon i Paris (1953). I London lär Sventon 
känna den excentriske lord Hubbard, som vid första mötet tänder pipan och 
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sänder ut ett »hemtrevligt rökmoln« (s. 18). Just adjektivet »hemtrevlig« an-
vänds ofta om folkhemmet, varför lordens rökning framhäver valfrändska-
pen mellan svenskt och brittiskt. Samhörigheten betonas också när London 
likt Lingonboda och Stockholm betraktas ur fågelperspektiv, dessutom med 
samma liknelse: »de trånga gatorna med bilar och bussar, som från luften bara 
såg ut som leksaker som stod stilla« (s. 125).

Romanens engelsmän är bisarra på sympatiskt sätt; i enlighet med popu-
lära schabloner konverserar de om vädret, dricker te och läser pusseldeckare. 
Vanliga intressen är hästkapplöpningar och kapprodd. Dimman i London, lit-
terärt känd inte minst tack vare Sventons kollega Sherlock Holmes, fungerar 
likt ett omkväde genom romanen. Denna dimma symboliserar staden; den 
är märklig och förvirrande men samtidigt gemytligt trivsam. Här kan man 
känna sig hemma och när Sventon gått vilse ger en anonym och vänlig röst 
hjälpande besked (s. 73).12

I de tre första böckerna älskar Sventon semlor över allt. Endast Sverige 
svenska krusbär har, och blott i Sverige finns semlor. Men inte ens där är sem-
lorna allmänna, de är okända i Lingonboda och kan i huvudstaden inhand-
las året runt endast på Rotas konditori. Utanför landets gränser är bakver-
ket sorgligt okänt: »Inga temlor i London, en av världens största och rikaste 
städer. Han erinrade sig, att det fanns hela världsdelar, där det rådde samma 
fruktansvärda temmelbrist« (s. 28 f.).

Semlan är en exklusivt svensk produkt, att vörda och vårda. Man kan nog 
uppfatta denna gräddbulle som skämtsam symbol för folkhemmet och den 
svenska modellen. I femtiotalets Sverige bakas semlor, det tillverkas också 
Volvobilar och LM-telefoner. Sventon uppträder som generalagent för svensk 
exportindustri när han i London försöker marknadsföra semlan. Lord Hub-
bards husa lagar till en sådan med Sventons medhavda bakverk som förebild, 
men första försöket blir inte helt lyckat: »Den är för liten, sade han. Men för 
att vara för liten är den ganska lagom« (s. 57). Nästa gång går det bättre: »Joans 
semlor började alltmer närma sig Rotasemlorna. För att vara misslyckad var 
den faktiskt ovanligt lyckad« (s. 87). I sista kapitlet närmar sig så det engel-
ska köket fulländningen: »Just då inträdde Joan med ett fat fyllda semlor, som 
var så förvillande lika de äkta semlorna från konditori Rota i Stockholm, att 
man måste vara praktiserande privatdetektiv för att kunna spåra skillnaden« 
(s. 134).

Dessa lustiga skildringar från bageribranschen kanske inte bör pressas på 
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betydelser, men en inte orimlig tolkning är att det rör sig om den svenska ex-
portindustrins framgångssaga i allegorisk utformning. Semlan introduceras 
i London, sedan kanske i övriga världen. Men frågan kan ställas om Sven-
ton verkligen har lyckats, veterligen finns ingen internationell efterfrågan på 
semlor efter återkomsten till Stockholm. Det framgår också att det som åstad-
koms i det engelska köket faktiskt är en efterbildning, skickligt gjord men ej 
äkta vara. Då syftar skildringen måhända på det svenska folkhemmets moral 
och dygder. Dessa är ju sällsynta redan i sitt hemland och kan nästan − men 
bara nästan − återskapas globalt. Eller också avses svensk industris teknik och 
kvalitet, som heller inte låter sig kopieras. I varje fall tycks Åke Holmberg och 
Ture Sventon vänligt men bestämt dela den välfärdsnationalistiska uppfatt-
ningen att det svenska folkhemmet är bäst. Lord Hubbard rekommenderar de 
chokladöverdragna kexen från ett närbeläget bageri. Sventon erkänner gärna 
att de är mycket goda, men inte kan de jämföras med äkta semlor från Rotas 
konditori på Drottninggatan i Stockholm (s. 50).

Även i Frankrike reagerar Sventon med välvillig förundran inför det an-
norlunda. Vid kaféborden sitter kortspelande och vindrickande äldre män. 
Vår detektiv raljerar med fransmännens stolthet över det inhemska köket 
och Eiffeltornet kommenteras förstrött: »Bra torn i varje fall. Högt och väl-
byggt, tänkte han och gäspade« (s. 45).13 Märkligt nog talar besökarna flytan-
de franska med varandra; till och med när franska barn avlyssnar en dialog 
mellan Sventon och Omar förstår de vad som sägs. (Man kan undra hur Ville 
Vessla har lärt sig franska, han var ju omvittnat lat i skolan och bör haft nog 
med arabiskan …).

Med välvillig sympati skildras främmande miljöer och kulturer i böckerna 
om Sventon, dock med USA som tydligt undantag. Klichéerna blir här illvil-
liga istället för godmodiga. Stormrika fru Smith från Chicago är rik, vulgär 
och historielös. Till Frankrike kommer hon för att köpa sig ett slott: »Gam-
malt, garanterat gammalt − det var första villkoret« (s. 3). Hon ser ut som en 
fältherre, med fyrkantigt ansikte och ett bestämt drag kring munnen. Omgiv-
ningen behandlas med den rika uppkomlingens arrogans: »Hon hade en sär-
skild röst, när hon talade om folk, som hon tyckte var överflödiga. Man fick 
ett intryck av att det egentligen var insekter hon talade med« (s. 8).

Dessa närmast föraktfulla tongångar är unika i de annars så vänliga böck-
erna om Ture Sventon. I det långa femtiotalets svenska media och debatt 
framstår USA vanligtvis som Framtidslandet, förknippat med honnörsord 
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som frihet, demokrati, utveckling. Men viss tveksamhet markeras inför nega-
tiva sidor, kommersialismen framför allt. I nidporträttet av fru Smith ankny-
ter Holmberg till en sådan kritik, men sällar sig också till en äldre tradition 
i svensk litteratur. Hjalmar Bergmans Clownen Jac är ett exempel på denna 
antiamerikanism, riktad mot masskultur och penningkult.

Tillbaka i folkhemmet
Med Ture Sventon i Stockholm (1954) återvänder mästerdetektiven till folk-
hemmet. I en intervju från 1989 nämner författaren denna roman jämte Ture 
Sventon i öknen som favoriter i den egna produktionen.14 Just i Ture Sventon 
i Stockholm förverkligar Åke Holmberg ett litterärt ideal som han formulerat 
i ett annat samtal från samma år. Han säger sig vara ointresserad av deckar-
böckernas mordgåtor, men framhäver miljöskildringens betydelse: »Det är 
viktigt att Ture Sventon rör sig i en levande stad, i ett Stockholm som beskrivs 
med exakta detaljer och lokalfärg.«15

Med inlevelse beskrivs sålunda en stad med ett affärsliv som ännu på fem-
tiotalet innefattade mjölkmagasin, sybehörsaffärer och ölkaféer. Hos juvele-
rare Eriksson kan inköpas tårtspadar, servettringar, sockertänger. Handlingen 
utspelas på en gata vars namn onekligen passar i Ture Sventons värld: »Tom-
tebogatan i Stockholm är en enastående trevlig gata. Det hörs ju redan på 
namnet − vem som nu kan ha hittat på det. Det låter nästan otroligt, att det 
kan finnas ett så trevligt namn« (s. 5). Adjektiven »trevlig« och »hemtrevlig« 
är som nämnts vanliga i Sventon-böckerna, men framför allt i den som har 
handlingen förlagd till gatan med det trevliga namnet. Det är jultid och snön 
faller, därigenom »uppstår en enastående hemtrevnad mitt i all brådskan« (s. 
22). Herr Omar har vid besök lagt märke till Vasastaden som »en synnerli-
gen välbyggd och trivsam stadsdel med stora, halvgamla hus i rader« (s. 36). 
Allra hemtrevligast är det på Sventons helgstängda kontor, en folkhemsidyll 
med tända ljus, kaffe och julklappsutdelning. Ture Sventon, fröken Jansson 
och herr Omar förverkligar drömmen om internationell förbrödring när de 
samtalar om tomtar och kameler. Så kunde det gå till om hela världen blev ett 
gott folkhem för alla nationer och folkslag.

Snön faller tät genom hela romanen; en återkommande miljömarkör som 
dimman i London. De stora och vackra flingorna framhäver det fridfulla i den 
helgfirande staden, och man rör sig lika trygg i snön som i den engelska stor-
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stadens fog. Avsiktligt eller ej, likt folkhemmet framstår just detta snöväder 
som ett modernt och samtida fenomen: »Snön föll tätare än någonsin. Vasas-
tan hade inte haft ett sådant snöfall på över 70 år« (s. 75). Just snön har denna 
gång lockat herr Omar till Stockholm. I husorganet Palmbladet läser han ett 
reportage: »Man såg hörnet av S:t Eriksgatan och Tomtebogatan och en skymt 
av några andra gator samt ett antal tak och skorstenar med lite snö över. Va-
sastaden i snö stod det under bilden« (s. 34 f.). Lastade med julklappspaket 
trängs stockholmarna på Odenplan, den plats som i ett svunnet Stockholm 
var »Vasastans stora, vackra knutpunkt, där spårvagnarna löper samman och 
vasastadsborna rusar åt alla håll« (s. 93).

Till söndagsmiddag äter familjen Eriksson kalvstek och äppelpaj. Ämnet 
»matens roll i böckerna om Ture Sventon« är värt en utvikning. Den arabiska 
chepchoukan är redan nämnd, i övrigt är det fråga om rätter med ursprung 
i det svenska bondesamhället. I folkhemsköket är man patriot. Utöver korv-
kakan med lingonsylt omtalas med uppskattning inkokt braxen och blåbärs-
pannkaka, stuvad lake, lungmos, fläsklägg, revbensspjäll (specialstyckat) och 
dillkött. Det mest exotiska är franska kökets sparrisomelett med ett glas lant-
vin. De vuxna dricker kaffe, barnen hallonsaft. Däremot förekommer aldrig 
coca-cola, trots att denna dryck på femtiotalet introducerades i Sverige under 
påkostad marknadsföring.16 Även på det kulinariska området är alltså förfat-
taren anti-amerikanskt sinnad.

I Ture Sventon i Stockholm liksom i merparten av svitens böcker, uppträ-
der folkhemmets typiska medelklassfamilj, bestående av två vuxna och två 
barn. Pappa försörjer familjen som företagare eller butiksägare, mamma är 
hemmafru, sonen och dottern är i tio-tolvårsåldern. Yrkesarbetande kvinnor 
är i likhet med Sventons sekreterare fröken Jansson ogifta. Barnen omtalas av 
Sventon som »mina unga vänner« och de tilltalar vuxna män enligt mönstret 
»farbror Sventon« och »farbror Omar«. Ej heller duar de sina föräldrar. Deras 
uppgift är att vara detektiven behjälplig, men Holmberg själv hade helst låtit 
inslaget med barnen utgå.17

Förlaget insisterade dock, motivet barn som deltar i brottsutredningar var 
alltför populärt sedan Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (1946). 
Som goda medborgare rapporterar barnen allt misstänkt till myndigheterna 
och deltar därmed i vuxenvärldens kamp mot det onda. Amatörer och yr-
kesmän samarbetar som Kalle Blomkvist och polisen, Detektiven, Allmän-
heten och säkerhetspolisen, »de unga vännerna« och Ture Sventon. Författa-
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rens ovilja inför dylika inslag berodde nog på att de spanande barnen enligt 
rollens krav blir varandra till förväxling lika; alltid opersonligt prydliga och 
välartade.

Hemma hos familjen Eriksson puttrar julskinkan »så fridfullt, som om 
inga faror fanns« (s. 31). En fara finns likväl i den så kallade nysilverligan, 
under ledning av Ville Vessla, med affärsidén att stjäla folkhemmets vardag-
liga prydnadssaker: »Man beräknade, att ligan tagit flera ton värdefullt ny-
silver« (s. 90). I jultid uppträder dessa bovar maskerade till tomtar och kan 
inte skiljas från äkta tomtar ute i legitima yrkesärenden. Ligans medlemmar 
blir på så vis en inre och osynlig fiende, lika svår att avslöja som kalla krigets 
landsförrädiska spioner.

Emellertid är kriminaliteten högst beskedlig. Ligan arbetar stillsamt och 
diskret i folkhemmets anda: »Ingenting sprängs, ingenting krossas, ingenting 
förstörs. Tyst och prydligt kommer man hem och hämtar nycklarna. Man stör 
ingen människa, alla får sova i fred« (s. 120). Tjuvarna går under gemytliga 
benämningar som Slarviga Svante och Silver-Nisse. I antologin om innehållet 
i svensk dagspress under en vecka hösten 1955 behandlar Ester Pollack krimi-
naljournalistiken. Hon visar att man tydligt skiljer mellan idyllisk och brutal 
brottslighet. »Folkhemmets bovar« framstår som mindre farliga genom sina 
»mer eller mindre kärleksfulla öknamn« som Kalle Kanon, Margarin-Lasse 
eller Pelle med läppen. Deras relation till polisen är om inte direkt vänskaplig 
ändå avspänt familjär.18

Också nysilverligan från Ture Sventon i Stockholm ingår i folkhemmet, i 
synnerhet i jultid. I underjordisk gemenskap håller de till i »en utrangerad 
kloakledning på Söder« (s. 101). Motivet med förbrytare inhysta i storstads-
kloaker är litterärt känt framför allt genom franska 1800-talsklassiker som 
Hugos Les misérables och Sues Les mystères de Paris. Där odlas sensation och 
rövarromantik; förbrytarna i Stockholms undre värld har däremot inrättat ett 
samhälle där jul firas på samma sätt som bland de laglydiga ovan jord. Bovar-
na kommer hem och äter risgrynsgröt tillsammans, medan »en ytterligt fet 
och präktig skinka stod framdukad på en av sockerlådorna« (s. 99). Öl och 
brännvin förekommer dock ej vid detta drogfria julbord.

I nästa roman, Ture Sventon och Isabella råder ännu trivseln. En ambule-
rande cirkus har tillfälligt slagit sig ner på en öppen plats nära legendariska 
restaurang Stallmästargården. »Den gustafssonska direktionsvagnen var lik-
som alla vagnarna mycket hemtrevlig« (s. 20); överallt lyser det varmt in-
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bjudande från små fönster. Cirkusområdet blir ett folkhem i miniatyr. Den 
goda stämningen kring kaffebordet förstärks när fru Gustafsson bjuder gästen 
Sventon från »ett fat med 1 hg småkakor, som hon hade köpt på ett välskött 
konditori i närheten« (s. 22). Även fröken Jansson och hennes syster har det 
mycket hemtrevligt på Sventons kontor efter stängningsdags: »De brukade 
sticka grytlappar, äta en smörgås och få sig en god pratstund« (s. 90).

Ville Vessla finns med som ligaledare i bakgrunden, men brottslingarna är 
inte lika gemytliga som tidigare. Flera iakttagare har framhållit att det deck-
arparodiska inslaget tonas ner efter de första numren i sviten; sedan liknar 
bovarna alltmer skurkarna i de deckare som hade parodierats. Mest ingåen-
de är denna process utredd av Fredrikssons i ett kapitel med rubriken »Paro-
din som kom av sig«.19 De kriminella uttrycker sig inte så verserat som i Ville 
Vesslas utpressningsbrev från Lingonboda. Nu hotar de till och med barn 
och skriker, viftande med vapen likt de vulgära och sjaskiga råskinnen i dåti-
dens serieutgivna häften Alibi-magasinet och Detektiv-magasinet. Ture Sven-
ton blir faktiskt kidnappad på gatan av pistolbeväpnade gangsters, och då har 
vi avlägsnat oss långt från de stulna kylskåpens och angorakatternas brottslig-
het. En förändringens representant är den så kallade Kosacken från Tranås, 
»en man i keps, rutig kavaj och byxor i en otrevlig brun nyans« (s. 107). Hans 
storväxta kollega med det något överraskande öknamnet Direktören besitter 
avsevärda kroppskrafter som »ofta varit honom till god hjälp vid svåra affärs-
uppgörelser« (s. 109).

Men – allt slutar väl även denna gång, och välfärdssamhällets goda ge-
menskap är återställd: »Man kunde inte tänka sig ett vackrare och trevligare 
kaffebord« (s. 161).

Farväl till folkhemmet
Efter tio års uppehåll kom novellsamlingen Ture Sventon i spökhuset (1965) 
med fem berättelser, varav den första och längsta är förlagd till en lantlig herr-
gård. Miljön är som hämtad ur en roman av Ivar Lo-Johansson, med godsäga-
re och lantarbetare. Urbaniseringen driver de anställda in till Stockholm. Ett 
ungt par lämnar dock storstaden för att leva bilfritt i frisk luft, men ironiskt 
nog drabbar dem förändringen med »den nya motorvägen Stockholm−Mal-
lorca« (s. 64). Ingen undkommer trafik och avgaser. På gatorna rör sig gläd-
jelösa gestalter på väg »hemåt med en bit falukorv eller ett paket djupfryst i 
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en påse« (s. 87). Slut med korvkaka och inkokt braxen, nu blir det färdiglagat 
och snabbmat i stället!

Under de tio år som gått sedan utgivningen av Ture Sventon och Isabel-
la har Sverige och Sventons verksamhet förändrats. Ture Sventon i varuhu-
set (1968) börjar med att introducera nattvakten Kristofferson, »friställd ma-
skinmjölkare« som tvingats in till staden i jakt på arbete. Det är fortfarande 
gemytligt på Drottninggatan med Sventons kontor, men det ser värre ut på 
andra håll. I stadsdelar och förorter »med illaluktande industrier och avgaser« 
(s. 42) är hälsovådligt att vistas och medlidsamt nämns »mopedbudens excep-
tionellt hårda arbetsvillkor bland högoktaniga avgaser« (s. 97). Grävskoporna 
arbetar, de dödsdömda och övergivna husen har »just den dammiga hy mel-
lan lejongult och elefantgrått som ingen doktor kan hjälpa« (s. 80).

I den sista boken om Ture Sventon 1973 är miljön Venedig med förfall och 
hotande undergång. Alla golv sluttar och knakar, det luktar av »damm och 
urgammal fukt« (s. 47) och de söndervittrande palatsen sjunker ner i vattnet. 
Det är knappast långsökt att uppfatta Sventons Venedig som symbol för ett 
havererande svenskt samhällsbygge. Det är tydligt att författaren inte längre 
kan tro på det goda folkhemmet.

Mycket har hänt sedan Ture Sventons debut i Lingonboda.20 De gamla 
folkhemsdygderna framstår som mer eller mindre obsoleta, de lever kvar 
blott i tom festretorik som inte tas på allvar. Redan under sextiotalet syns 
de första sprickorna i folkhemsbygget, och ett brutalt samhälle växer fram 
där det blir allt naturligare att ta för sig istället för att göra rätt för sig. Bo-
stadsmarknaden segregeras, drogmissbruk och social utslagning ökar. Radi-
kala ungdomsgrupper uppfattade alltmer politikerna som representanter för 
en suspekt överhet. Deckarparodins lekfulla och lätt absurda komik låter sig 
svårligen förenas med en genomskådande samhällsskildring. Ture Sventon 
och det svenska folkhemmet förutsätter varandra. Som desillusionerad och 
bitter cyniker är han otänkbar.

I svitens sista bok vidgas perspektivet. De venetianska palatsen blir inte 
bara symboler för ett sönderfallande folkhem. De kan också ges vidare syft-
ning som pars pro toto, delen som representerar helheten. Med den tolkning-
en framstår hela den västerländska kulturen som undergångshotad.
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Åke Holmberg i Svenska barnboksinstitutets bokmagasin september 1987. Foto Sonja 
Svensson.
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NOTER

1 Den svenska framgångssagan? är titeln på en antologi redigerad av Kurt Almqvist och 
Kay Glans.

2 Cronqvist 2004, s. 14.
3 »Korvkaka med Sventon«; Svensson 1989.
4 Nittonhundrafemtiofem 1995, s. 37.
5 Salomon 2007, s. 241 ff.
6 Kärrholm 2005, 274 ff.
7 Om det skickligt utnyttjade fågelperspektivet i de tre första romanerna om Ture Sven-

ton, se Fredriksson 1999, s. 55 ff.
8 Salomon 2007, s. 209.
9 Ringgren 2006.
10 Salomon 2007, s. 263.
11 Fredriksson 1999, s. 59 f.
12 Om Londonmiljön, se Fredriksson 1999, s. 61 f.
13 Om den franska miljön, se Fredriksson 1999, s. 62 f. samt Bergquist 1982, som emel-

lertid tycks mig överdriva den exakt iakttagna realismen.
14 Fransson 2001.
15 Svensson 1989.
16 Salomon 2007, s. 237 ff.
17 Muntlig uppgift från Åke Holmberg till uppsatsförfattaren.
18 Pollack 1995, s. 195 ff.
19 Fredriksson 1999, s. 26 ff. Se även Eghammar 1999.
20 Om samhällsförändringar i samband med det svenska folkhemmets nedgång och fall, 

se Arvidsson 1999, s. 203 ff.
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