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Fran spokskrivare till medforfattare
En av 1900-talets mest 
kanda politiker, Winston 
Churchill, hade hjiilp av 
en arine av researchfolk 
och spokskrivare da han 
astadkom sitt slora 
hisloriska verk om andra 
varldskriget, skriver 
Axel Odelbcrg i sin essa 
om spdkskrivaryrket.

riicr.\ kallas de pa 
I f engel.ska. och Icrnien fSr 
VwJ antas varu I'drlaga till den 
svcnska ternien spokskrivare. en 
Kckail dirck(<WersaUning ,som mi- 
laiulc bcskrivcr precis vad det 
handlar oni. luimligcn en person 
Mini \kn\cr iilan all synas.

Den molsvarande franska termen 
bcrauar ingel om syssesall- 

mngcns inncbord. Daremol beskn- 
\ci den brutal! upprikligt vilkel 
tn.icksami slilgdra spdkskrivandel 
kail vara, i \arje fall i Frankri!... 
l-ormtulligcn har den franska ler- 
inen siu ursprung i det specirikl 
ii.tiiska liiihallandel alt varje poli- 
iiker incil sjalvaklning bor ha pu- 
I'lkcral cn eller annan bok. Efler- 
M>m dc lleslu politiker varken har 
lalaneen eller tiden at! skriva bdck- 
ei aiiliiar de en skrivsiav som mo! 
betalning Sstadkommer cn bok 
Mini upixlragsgivaren tar it sig hela 
aian ,i\. Hit riktigl negcrjobb.

l-ji av 1900-ialels mest kiinda 
politiker. Winston Churchill, hade 
hjalp av en arm<5 av researchfolk 
och spokskrivare dS han Ssiadkom 
siti storu hisloriska verk om andra 
\arldskrigei. Den insalsen rendera- 
de honom senare ell nobelpris i 
liiteratur, Aven sonen Randolph 
Itirfogadc over en hel slab med- 
hiiilpare da han skrev sin slora bio- 
grafi om pappa Winston. Slabcn 
.iviackas (klmjukt i fbrordet men 
del itr Randolph cnsam som star 
som fbrfaitare.

Dumas fbrfattarfabrik
Inle heller Alexandre Dumas, en 

av romankonstens slora gestalter 
och fbrfaitare till klassiker som 
(itrvni <n Montc-Chh.slo och /)<• 
in- niiixkt’ton’nui. kan tillsknva sig 
hela aran av sin framgang. Han 
hade Hera medfbrl’attare (kIi hans 
saniiid lalade elakt oni Dumas 
■■forfaltarfabrik".

f-drfatlarfabnk ar inojligcn ocksa 
en adek\al bcnainmng pa den rc- 
daktion av skrivare och re- 
searchpcrsonal som den briltiske 
joumalisien Anthony .Sampson lagit 
hjalp av (or alt skriva sina upp* 
inarksammade megareportage i 
bokfonn om oljan. apartheid och 
8()-talcts slora ekonomiska klippare.

Den gcnomsninlige spbkskriva- 
ren iir dock inle arbeiare i en ftir- 
fallartabrik utan ensam habil stilist. 
muPi'el eller fbrtaltare. som enga- 
geras for all vara penna at n^gon 
som har en hisionu all beriilla men 
saknar fbnnagan all fomnilera sig 
I skrifl. Sana Finns del gotl om vil- 
kci ar en kalla till huvudvark for 
boktbriagens raknenissar. eflersom 
marginalerna i bokbranschen iir 
snia och spokskrivaren hbjcr in
salsen. Spokskrivaren iir ju. i mot- 
sais till den hirlatiarc som sjiilv 
skriver sin bok. inle beredd till 
ndgra idccllu insuiser. En spbk-

skrivare skriver. i allrniinhel. for 
att fd ihop till mat och hyra.

Det innebar att en spbkskriven 
bok mdste nd hiigre upplaga lor 
alt gd runt iin en som skriviis av 
fbrfattaren sjiilv. Omviint uurycki 
beiyder det all risken an forlaget 
ska fbrlora pengar ar stbrre. utom 
i de fall dar fbrfattaren iir sd ange- 
liigen om alt det ska bli cn bok all 
han eller hon .sjiilv star for spbk- 
skrivarkosinadema.

Vill stilla skrivklada
Det iir cn trend i bokbranschen 

all fbrlagen forsbker lassa over en 
del kostnader och finansiering pd 
fbrfaitama. Det avspeglar en sakta 
fbriindring av bokfbrlagens aff^ide 
(ran all niiitla bokkbparnas liis- 
hunger till all stilla fbrfailarnas 
skrivkldda. Men handlar del om 
kommersielli poienia bokprojekt 
slanlar fiirlagen naiurligtvis upp vad 
det kosiar alt (a en spokskrivare 
som kan fbrvandla idroll.sstjamans, 
sdngartisiens. skandalkiindisens. 
spionens. olycksoffrets eller nii- 
ringslivsdirektorens siory till en val- 
disponerad iK'h njulbur boklext.

Spokskrivande ar inte 
precis nigon genvag 
till kulturellt anseende. 
Snarare tvartom 
eftersom det dessutom 
avslojar ett i kulturella 
sammanhang 
okladsamt intresse 
for pengar.

I den nordamerikanska Kikviirlden. 
diir upplugonia av naturliga skill 
iir slbrre iin i cll litet spraktmirude 
som det svenska och torlagsbran- 
schen iir beiydligi mer kommersi- 
aliserad och prolessionellare iin 
hiir. Finns del folk som har spbk- 
skrivundel lill \rkc. De biisla spbk- 
skrivarna iir eflerfragadc iKh viil- 
bouilda cnlreprenbrcr i andras 
beratlelser. De iir hart uppbokade 
av fbrlagen och kan salja (K'h vra- 
ka bland uppdragen. Dc har har 
agenier som tar in uppdragsfbrsla- 
gen och fbrhandlar villkoren med 
uppdragsgivarna.

Skrev megastora bastsaljarc
Fbr den bokliisande ullmiinhclen 

iir de anonyma men branschfolk 
halier noga reda pa deras namn. 
Den allra friimsle hlund dein iir 
ocksd en av vdr lids me.st lasia fbr- 
fatlare. I sin skrivarverkstad har 
han snickral till Ivd mcgaslora in- 
temationcila buslsiiljare. Den enu 
har salt i storleksordningen en mil- 
jon ex bara i .Sverige. Det iir cn 
upplaga som mdngfaldigt bverlraf- 
far vad svenska succcfbrfallare 
som Guillou och Herman Lind- 
qvisi lyckats nd med en enda titel 

Badu bbekema har Filmals och 
blivit enorma kassapjaser. Dc har 
(K'ksu blivit mycket omdebatterude 
(Kh rejiiU utskiillda av det svenska 
kuliurelablissemangei. Anda iir 
hans namn fullslundigt okiinl. inte 
bara bland Sveriges bokliisande all- 
miinhel utun ock.sa i bans hemlund 
USA. Fd iir ens medvcina om att 
dessu tvd viilkanda boktillar och

Filmsuceecr har sammu upphovs- 
man.

Bara en liten krels fbrlagsfolk 
och litterara agentcr kiinner lill 
hans namn. De far i gengiild dol- 
lartccken i blicken da en ny bok av 
denne fbrfaitare ar pa gang. Han 
heter William Hoffer och hans tvd 
mcgasiiljare iir Billy Hayes Mui- 
nif’hi Express och Belly Mahimxi- 
dys hic utan min doiter.

Midnight Express handlar om en 
amerikansk hippie som blir fa.st 
med knaik i den turkiska lullen 
och hamnar i fiingelse diir han 
misshandla-s och fortrycks av blod- 
ibrsiiga turkiska plitar och med- 
fdngar innan han slutligen lycka.s 
fly ur fangelset och Turkic!. 
Grund.sioryn i Inte utan min dotter 
ar niislan identisk ix*h kan sam- 
manfatta.s su har; ensam oskulds- 
full amerikanska halls fdngcn av 
gry rnma orientaler och gbr manga 
misslyckade fbrsbk att lly som 
siraffar sig mod annu viirre fbr- 
lr>'ck innan tlyklcn till slut lyckas.

Det tycks som Hoffer har hittai 
ndgra viktiga ba.sisiiljaringredien- 
^cr. Visserhgen iir bada bbekema 
baserade pa verkliga iKh drurnatis- 
ka hiindelser vilkel sillier naturliga 
griinser tor forfattarens Inhei alt 
laborera med rcceptct men del ar 
uppenbarl alt Hoffer har en intui- 
tiv kiinsla for vad som skapar en 
siiljande stors.

Saljande vanmakt
Da Inle utan mm dotter diskuic- 

rades i den poliiiski ulllid lika kor- 
rcklu svenska kullurdebatlen fast- 
slog debatibrema att fbrklarmgen 
lill framgangurna var alt boken 
skamiust viidjadc lill pubhkens ra- 
sisliska (ordomur. Jag iror alt de 
har hell fel. Det som gjon bada 
b(K*kama till pyramidala siiljsucce- 
er iir snarare den situation av total 
bvergivenhel och vanmakt som 
huvudpcrsoncn i biida bbekema 
hamnar i.

De star* tuilsliindigl ensamma 
(K'h hiinvisade till sig sjiilva i cn 
ullligenom fienilig och (brsailig 
omgivning. utun mbjlighct att 
konima I kontakl med nagon som 
skullc kunna hjiilpa. Den situation- 
en ger mbjlighct lill saljande iden 
liFikation ly sa har nilstun alia nian- 
niskor nagon kiinl sig. atminstonc 
i niardrbmmarnas viirld. De rasis- 
tiska inslagen. om man nu kan tala 
om Sana, har ingel egenviirdc i his- 
lorierna. Dc Ijiinar bara som lack- 
samniu beriitlanckniska verktyg i 
forfattarens slriivan alt fbrsliirka in- 
tryckel av huvudpersonens tolula 
uianfbrskap och ul-satthel.

Del iir ingen slump att Hoffer 
spbkskrivit bade Midnight Expre.ss 
och Inte utan min dotter. Betty 
Muhmoody bad att fa William 
Hoffer som medforfattare till Inte 
Ulan min dotter for all han hade 
spbk.skrivii Midnight Express, be- 
rallade han fbr mig fbr mig d5 jag 
efler cn styv joumalistisk research 
lyckades komma over hans lele- 
fonnummer och adress i Wa.shing- 
ton DC. Hoffer ar inle den .som 
dras till offenlligheien vilket mbj- 
ligen iir cn lillgSng for en spok
skrivare

Jag ringde honom frdn mill ho- 
tell i New York fbr all gbra upp 
om lid for ett sanimantraffande, 
iniervju och fotografering. Jag 
skulle ta tdget till Wu.shington sam- 
ma cflermiddag och hade natt-

kvarter ordnat men han avbbjde 
bcslaml ett personligl samiiianlriif- 
tan^c. Villc jag intervjua honom 
iTck-^ag skbta det p;i icicfon,

- Du fbrsiiir. vi iir (aniiljefolk 
(K’h ensamvargar. Vi undviker of- 
feniligheten. speciclli min fru. Vi 
vill inte bli igenkiinda pa gaian. 
torklaradc han och bcriiltade alt 
han Ibddes 194S i en arbeturfamilj 
iK-h all han har en Fil kand fran 
Columbia Union College. Hn av 
hans larare liinde fbrfaltardrbmmen 
hos honom och hun tog en san diir 
kurs 1 irvotive writinii. 1 slutel av 
60-talel borjade han frilansa som 
journalist wh 1975 spbkskrcv han 
sin fbrsla bok. Den helte Jn the 
,4(7 iK’h handladc om en delckliv 
som specialiscrat sig pa all avslbja 
och beliigga iiklcnskapsbroll.

Bok om Kurt Waldheim
Till de hocker han spbkskrivit 

sedan dess hbr. fbruiom succeema 
Midnight Express och Inte utan 
min doiter. bland annat en hygglig 
saljare om fany-gskalasirofen da 
Svenska Amerikalinjens passage- 
rarfartyg Stockholm kollideradc 
med ilalienska Andrea Doria. och 
cn om den fbrre (islerrikiskc presi- 
denten och generalsckrelcraren i 
EN Kurt Waldheims na/.ifbrflutna.

Hoffer iir gift sedan ett femion- 
lal iir (K.h har lyra barn. Huslrun 
heter Marilyn och debar ocksd i 
spbkskrivandcl. Hon ulmejslur ka- 
rakliircma medan han skbter be- 
riiiiarlckniken.

Sedan Iramgiingen med Muh- 
moodys bok bversvammas de av 
uppdragserbjudanden. De kan viil- 
ja stories friit (x;h sakliist salla bon 
sdm de inle frestas av. Till den 
senare kaicgorin hbrde Betty Mah- 
moodys uppfbljare till Inte utan 
min dotter.

”Vi vill inte fasinu i ndgon gen
re”. (brklarade Hoffer innan han 
avslutade samlalei med ell spbk- 
skrivarens visioniiru credo; "Nd- 
gonslans diirutc i varldcn pagdr i 
denna siund en spiinnande hiindel- 
se. som blir en bra story pd bok- 
diskama om ett par ar

Sa talar clt spbkskrivarproffs.
Ett siitt all hbja spbkskrivna 

bbekers kommersiella potenlial kan

(.at andra skri
va. Krigskorres- 
pondenfen, 
nobelpristagaren 
m m Winston 
Churchill gjorde 
som andra bast- 
saljande forfatta- 
re: aniitade spok 
skrivare. Sonen 
Randolph gjorde 
likadant nar han 
i Sin tur skrev 
faderns biografi.

vara all viilja en elablerad och 
kiind fbrfaitare som spokskrivare. 
eller medforfattare om man sd vill. 
eftersom del ju i del fallel mie 
langre handlar om all skriva utan 
alt synas utan istiillet all skriva sa 
del syns. Del kan skapa en spiin- 
ning.sladdad personkombinalion 
som i biista fall gbr ell plus eii lill 
mer iin ivd.

Om del gdr all fd nagon etablc- 
rad fbrfuttare all .stalla upp ulltsd. 
Spokskrivande iir inte precis na
gon genvag till kulturellt anseende. 
Snarare tvartom eflersom del des.s- 
ulom avslojar ett i kulturella sam- 
manhang okliidsami intresse for 
pengar.

De basta spokskrivarna 
ar efterfrSgade entre- 
prenorer i andras 
berattelser. De ar hirt 
uppbokade av fbrlagen 
och kan vaija och 
vraka bland uppdragen.

Mbjligen kan man i hb.stens svens
ka bokutgivning andd spdra borjan 
till en foriindring i elableradc fbr- 
fatlares syn pd spbkskrivandel. En 
av sil.songens mest uppmiirksam- 
madc boktillar, Lill Babs memoa- 
rer. iir namligen en spbkskrivar- 
produki. och .spokskrivaren iir inte 
vem som heist utan fbrfaltarhalv- 
kandisen Anna Wahlgren som jam- 
sides med Lill Babs-boken ocksd 
kommit ut med ett alldeles eget 
memoarliknande verk i hast.

Diirtill kommer all en annan av 
hbstens uppmarksammade bbeker. 
spionen Berglings memoarer. fak- 
liskt enligl de ursprungliga planer- 
na skulle ha spbkskrivits av Jan 
Guillou. Av olika skiil blev del inle 
sa men det faktum all Guillou tog 
uppdragel aven om han senare 
hoppade av. och att Wahlgren Id- 
nadc penna dt Lill-Babs. ar kanske 
tecken pd alt spbkskrivandels soci- 
ala viirde hdller pd alt revalveras; 
alt spokskrivaren iir pd viig alt pro- 
moveras till medforfattare.

AXEL ODELBERG


