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(Här är Bertil Falks artikel om Torsten Scheutz, från tidningen 
Kvällsstunden. Han har också skrivit om honom i t ex DAST Magazine. 
Scheutz blev 94 år, inte 95 som jag uppgav. --AE) 
 
Torsten Scheutz -  
en författare med dynamit i lasten 
(i Kvällsstunden 43/2003) 
Av Bertil Falk 
 
"Jag begriper inte hur Charles Lindbergh fick upp kärran från marken 
fullastad med all denna flygbensin för över 30 timmars flygresa över 
Atlanten, men på något sätt lyckades han som bekant." Den som säger 
det är den 94-årige flygaren, författaren och journalisten Torsten 
Scheutz i Tranås, som 1934 tog amerikanskt trafikcert på Ryans 
flygskola i San Diego i Kalifornien. Det var då han flög samma 
flygplanstyp som svenskättlingen Charles Lindbergh flög när denne 
gjorde den första ensamflygningen non-stop  över Atlanten. 
 
Torsten Scheutz är den siste av de stora flygboksförfattarna, som 
riktade sig till ungdom i Sverige. Före honom fanns den flyhänte  Rolf 
Wiesler, som på 30-talet så gott som ensam skrev tidskriften Flygnings 
romanserie under olika pseudonymer. Biggles-översättaren Alvar Zacke, 
signaturen Wingman i Stockholms-Tidningen, var en annan flygande 
journalist och författare som skrev ungdomsböcker för 
flygintresserade. 
    Men till skillnad från dessa och den för tidigt bortgångne Bertil 
Cleve samt flera andra, så skrev Torsten Scheutz sina berättelser om 
Kid och Kalle Looping ända in mot 1960-talet. Dessutom hade han under 
många år en stor läsekrets bland vuxna. Han försåg nämligen 
veckopressen, främst Allers, med en rad välskrivna noveller, dels 
deckarberättelser, men också spänningshistorier som ofta hade sin 
bakgrund i flyg eller inslag av flygning. Torsten Scheutz  skrev också 
romaner som gick som följetonger i Allers, Vecko-Revyn och 
Familjejournalen och han blev den som på svenska skrev den första 
romantiska rymdromanen. Den utspelar i en miljö sedan trafik 
upprättats med Mars. Denna kärleksberättelse i science fictiongenren 
hette "Bortom alla gränser, älskade" och gick som följetong i 
Familjejournalen 1954. Då hade han redan året innan med boken "Anfall 
från Titan" skrivit en rymdberättelse om stockholmspojken Leif Marsman 
på väg till Venus. Först i 80-årsåldern avslutade Torsten Scheutz sin 
långvariga karriär. Då var han världskriminalreporter för danska 
Allers. 
     Det finns två sorters författare. De som sitter hemma och skriver 
utan att själva konfronteras med verkligheten. Och så de där 
handlingskraftiga människorna som ger sig ut och möter äventyret där 
det finns. Torsten Scheutz tillhör den senare gruppen. På 1930-talet 
flög han dynamit till gruvor i Centralamerika. Han har varit med om 
tre flyghaverier.  
   Så här låter inledningen till den kanske mest händelsemättade 
flygboken i svensk pojkbokslitteratur: "Det finns filosofer som 
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påstår, att man aldrig får bli upphetsad och vrång av de motigheter, 
som ödet behagar placera i ens väg. Emellertid tvivlar jag starkt på 
att de någonsin suttit i en gammal Lockheed Vega över världens tätaste 
djungel, medan kryssfaneret på översidan av vänster vinge börjar ge 
sig av och vingspetsen alltmera pekar ned mot den lummiga grönskan, 
trots att det är fullt utslag på skevrodren åt höger." 
   "Flygplan i solen, Kid" kom ut på Rabén & Sjögrens förlag 1947. Man 
kan gott säga att upptakten var direkt gripen ur luften. Den var 
nämligen självupplevd. Så här berättar han: "På tal om att sitta i en 
Lockheed Vega medan kryssfaneret på vingen ger sig, så upplevde jag 
detta med kapten Scott, som var pilot vid en liten flyglinje i Texas. 
Vi var ensamma i planet mellan Forth Worth och Houston. Det måste ha 
varit 1935." 
      Torsten Scheutz föddes i Linköping 1909. Han växte upp i Tranås 
till sitt 15:e år då familjen flyttade till Stockholm, där han tog 
studenten. 1930 tog han vid 20 års ålder flygcertifikat vid 
aeromaterielsflygskolan. 
      "1931 eller 1932 var jag med om ett mindre haveri i Tyskland", 
berättar han. "Vi startade med ett 40 hästars plan på en åker och när 
vi hoppat över gärsgården så stannade motorn och vi hamnade på ängen 
på andra sidan, men varken jag eller min lärare skadade oss." 
     Scheutz hade  1931 börjat studera vid universitetet i Göttingen 
och under sommaren flög han i en flygklubb i Mannheim. På en ölstuga i 
Heidelberg  träffade han en tysk, som flugit och havererat och fått en 
stålbit inmonterad i pannan. Mannen hade slutat flyga. De blev goda 
vänner. Något senare fick tysken politiska besvär. Han vägrade 
nämligen att säga Heil, Hitler. Han sa Guten Tag.  
     "Jag fick honom med mig hem till Sverige. Här fanns det inga 
arbeten för tyska flyktingar. Vi gick runt till alla konsulat och 
ambassader, men det var bara på Honduras konsulat på Strandvägen, som 
konsuln gav honom ett visum. Konsuln till och med bjöd på visumet, som 
annars kostade 8 kronor." Torsten Scheutz satte sin vän på en 
Johnson-båt som via Panama-kanalen gick till Honduras. Biljetten 
kostade 600 kronor. Vännen kom till huvudstaden Tegucigalpa, där han 
fick arbete som flygmekaniker hos TACA (Transportes Aereos 
Centro-Americanos)." Detta skulle få en viss betydelse för Torsten 
Scheutz längre fram.  
     Han reste nämligen själv 1934 till USA, där han som nämnts tog 
ett amerikanskt trafikcertifikat på Ryans flygskola. Han återvände 
till Sverige, men redan 1935 var han tillbaka i USA. Nu som emigrant. 
Han skulle bli kompanjon med en herre som lagade oljepumpar på 
oljefälten i Texas. Men det var en bubbla som sprack och Torsten 
Scheutz förlorade de pengar han satsat i projektet. 
     "Då tog jag risken att fara till Honduras. Jag lyckades få ett 
visum dit i New Orleans. Jag fick genast arbete som flygstyrman hos 
TACA, där min tyske vän redan arbetade som mekaniker." 
     Under ett års tid flög Torsten Scheutz i Centralamerika. Den 
tiden har gett stoff till rader av noveller, böcker och följetonger. 
Det var en i flera avseenden dramatisk period i den svenske flygarens 
liv. 
     "Vi flög till en guldgruva i djungeln med allt som behövdes. 
Dynamit, maskindelar, alla livsmedel. Lördagen den 6 oktober 1936 hade 
vi gjort två flygningar till gruvan och skulle göra en tredje. 
Flygturen till gruvan tog 35 minuter. Vi hade en tremotorig Ford. Ford 
hade visserligen slutat att tillverka flygplan vid denna tidpunkt. Men 
när amerikanska flygbolag köpte in nya flygplan sålde de ut sina gamla 
fordar för 5 - 7.000 dollars. Det var sådana fordar som vi flög hos 
TACA." 
    "Jag var flygstyrman. Min chef hette Ewalt och han var så uttråkad 
på dessa flygningar till och från gruvan att vi överlastade planet. 
När vi startade vår tredje flygning den där eftermiddagen hade vi 
också längst bak i kabinen två indianer som skulle arbeta i gruvan." 
     "Efter start stannade vänstra motorn. Vi tog i marken med vänster 
vinge och planet kanade runt. Alla tre motorerna slets loss. 
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Lyckligtvis slets också startbatteriet bort. Vi satt instängda. Jag 
hade instrumentbrädan över huvudet och lyssnade till flygbränslet som 
forsade ur vingtanken bakom mig." 
   "Ewalt som var skadad hjälptes ut först. Sen lyfte de ur mig, men 
jag kunde själv gå till lastbilen som förde oss från olycksplatsen. 
Ewalt hade troligen drabbats av inre skador, för han avled senare på 
dagen. Det tragikomiska i sammanhanget var, att när planet rutschade 
runt, så bröts stjärtpartiet av och de båda indianerna kunde oskadda 
kliva ut genom hålet. En av dem sa när han kom ut: Är vi redan 
framme?" 
    "Jag låg kvar en dag på sjukhuset men på onsdagen satt jag i en 
annan Ford med Ewalts kista, som vi flög till Managua, Nicaragua." 
     1937 var Torsten Scheutz tillbaka i Sverige igen som kompanjon 
till flyglegenden Ahrenberg. Och nu upplevde han sitt tredje och sista 
flyghaveri. "Den gången var det mitt eget fel. Jag skulle landa på 
vattnet och kom för nära vattenytan, så att planet gjorde en 
kullerbytta. Passagerarna var lyckligtvis oskadda. Det inträffade 
under en rundflygning i Västergötland."  
   Året därpå gifte han sig och for åter till USA. Vid det besöket 
inträffade det som kom att påverka hans framtid som författare. I USA 
skrevs det nämligen böcker om hur man skriver böcker. Torsten köpte en 
sån bok med titeln "Trial and Error". Han läste den och kände ett sug 
efter att själv få skriva. Därför startade han sitt eget förlag, skrev 
sin första bok och sålde sina första noveller.  
   Debuten skedde 1939 med vuxenboken "Vingar över djungeln". Den var 
delvis dokumentär och försedd med fotografier från Centralamerika. 
Förlagets kontor, som kostade 500 kronor om året att hyra, låg på 
Vattugatan 7 mitt emot Stockholms-Tidningen och Aftonbladet i de 
klassiska tidningskvarteren i det numera demolerade Klara i Stockholm. 
1939 var också det år då han började att skriva noveller. 
     I samma veva bröt andra världskriget ut. Torsten Scheutz hamnade 
på F 2 i Hägernäs norr om Stockholm, där han flög sjöflygplan under 
kriget. Denna period speglas t ex i novellen "Storm över Kallhamn" 
(Lektyr nr 50, 1943), som tidskriften presenterade som "en svensk 
flyghistoria". Det är en av de få av Scheutz berättelser som utspelar 
sig i Sverige. Vid denna tid skrev han också sex flyghäften till 
Äventyrsmagasinet. 
    "Min bäste vän flög ihjäl sig, men för mig personligen var kriget 
händelselöst. När det närmade sig sitt slut sökte jag och fick 1946 
anställning på Expressen som reporter."  
    "Där stannade jag bara några månader. Sen blev jag i stället 
påläggskalv på äventyrstidningen Levande Livet. Avsikten var att jag 
skulle bli  chefredaktör, men tanken var inte lockande, så jag hoppade 
av därifrån också. Där skrev jag inget utan läste vad andra skrev." 
   Scheutz var nu en fullfjädrad författare, som formligen spottade 
fram noveller och skrev en rad flygböcker. Däribland den pedagogiska 
"Åke Flygaren", som i sin halvdokumentära form känns mer tidsbunden än 
äventyrsböckerna. Men som alltid är det flyt i Scheutz penna och boken 
är av visst intresse för den som är historiskt intresserad. Boken var 
avsedd att väcka ungdomars yrkesintresse för flygning. 
    Dåvarande chefen för Kungliga Krigsflygskolan, överste Ingemar 
Nygren hade skrivit förordet, där det låter så här: "Torsten Scheutz 
har icke endast skildrat en målmedveten ynglings väg till 
flygutbildning och flygning utan också berört en annan bana, nämligen 
flygmekanikerns. Åkes broder Nils valde denna minst lika viktiga och 
ofta intressanta yrkesgren. För många ynglingar kan det vara lämpligt 
att taga fasta på de tips, som givas härvidlag." Scheutz språk har för 
övrigt klarat tidens angrepp mycket bra. Hans berättelser präglas än i 
dag av  ett elegant och lättläst flyt.  
     Den pedagogiska ådran i hans författarskap märks även i de 
spännande flygberättelserna. I citatet i början av den här artikeln 
kan man lägga märke till hur han redan i bokens inledning smyger på de 
unga läsarna kunskap om vad man har skevroder till och det sker mitt i 
ett spännande händelseförlopp, som redan från start knäsätter 
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äventyret och lockar till vidare läsning. 
     Detta är ganska typiskt för Scheutz. Spänningsmomenten och 
äventyren innehåller så gott som alltid information om hur ett 
flygplan fungerar och en pilot agerar. Hör bara hur det låter i 
"Starta mot vinden, Kid" (1948): "Nu var vi nästan nere vid täckets 
undre kant. 
    - Jag tar rodren! skrek jag. 
    Jag slet till mig spaken, i samma ögonblick som de sista 
molnflikarna slets sönder av amfibiens vingar. Vi var nära floden, men 
vi var också nära toppen på kullen. Jag slängde fram gasreglagen, men 
det dröjde ett ögonblick innan motorerna kom upp i fullvarv, och jag 
kunde börja stiga ..." 
    1947 begav sig Torsten Scheutz ut på en resa till Orienten. 
Egypten, det brittiska mandatet Palestina, Libanon, Irak, Syrien, 
Indien. Burma och en rad andra platser. 
     "Jag brukar säga, att jag är den ende Tranåsbo, som varit på 
bönemöte hos Mahatma Gandhi". säger han. "Det var på samma  plats i 
New Delhi där Gandhi året därpå blev mördad. I Kashmir blev jag 
utlovad hjälp med att bestiga en bergstopp i Himalaya. Men det visade 
sig att toppen bara bestigits en gång tidigare och att det då hade 
tagit tre veckor. Så det blev inget av med det." 
     Torsten Scheutz har alltid skrivit under eget namn, med ett 
undantag. Artiklar om brottslighet bakom järnridån skrev han under 
psudonymen Peter Damin. Det gällde att inte bränna sina skepp utan ha 
möjlighet att resa tillbaka. Totalt - inklusive Sverige - har Torsten 
Scheutz gjort reportage i 26 länder. 
   Men vi får inte glömma novellerna. Torsten Scheutz skrev som nämnts 
en mycket stor mängd sådana. "Om en novell var svårsåld, så fanns det 
andrahandsmarknader", konstaterar han. "Man fick på 40-talet 100 
kronor för en novell. Det höjdes sedan till 200 kronor. En novell fick 
därför på sin höjd ta fem dar för mig att skriva. Ibland hände det att 
jag skrev en berättelse på en dag. Jag fick mina bästa idéer vid 
4-tiden på morgonen och reste sen in till Vattugatan och skrev. I 
sista hand fick en novell gå till Hemmets Veckotidning. De tog det 
mesta men betalade bara 30 kronor. Hemmets Journal var det svårare att 
bli publicerad i." 
     Vilken av Dina böcker anser Du är den bästa? 
    "Flyg söderut, Kid! Jag gick först till Bonniers med den, men de 
hade inget behov av flygböcker. Är den så dålig så går jag väl till 
Wahlströms, tänkte jag. Så jag gick till gubben Wahlström som hade en 
skinnsoffa på en tvärgata till Drottningatan och rökte 
cigarrcigaretter. Han erbjöd mig 500 kronor för alla rättigheter och 
så skulle jag stryka ned boken med en tredjedel." 
      "Jag får väl ta det i värsta fall, tänkte jag, men ville först 
försöka med det nya förlaget Rabén & Sjögren. Jag lämnade över 
manuskriptet och sa att jag ville ha besked på måndagen. Det fick jag. 
Doktor Rabén tog den och den gick ut i två upplagor på svenska, två på 
tyska och kom också ut i Finland, Danmark, Norge och på flamländska i 
Belgien." Och på Rabén & Sjögren fick han en annan kollega, som också 
refuserats av Bonniers. Astrid Lindgren. 
     Hade Du några läsarkontakter? 
    "Jag fick ett brev från en pojke i Schweiz som skulle hålla ett 
föredrag om mig. Han skrev att jag var världens bäste författare", 
säger Torsten Scheutz och ler.  
    Hur gick det till när Du skrev böckerna? 
    "Jag gick till doktor Rabén och bad att få 3000 i förskott. Det 
fick jag. Då gick jag hem och skrev. En bok tog två månader att 
skriva. Jag ändrade nästan ingenting utan skrev direkt. Vad mina 
noveller beträffar, så läste jag dem aldrig och sparade dem inte 
heller. Det var ju ingen stor litteratur utan kommersiell 
underhållningslitteratur. På den tiden blev man ju dessutom av med 
alla rättigheter när man sålde. Jag hade en roman, som gick som 
följetong i Vecko Revyn. Långt senare fann jag på Kungliga 
Biblioteket, att den getts ut som bok i Norge. Det fick jag aldrig 
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något för."  
     Torsten Scheutz noveller är alla underhållande och håller ett 
behagligt tonläge fjärran från dagens flygplanskapningar, 
seriemördare, massakrer och andra våldsamheter. Spänning med enkla 
vardagsmedel. De här berättelserna i fickformat har verklighetsprägel 
och kan ha inträffat. Scheutz egna upplevelser sätter sin prägel på 
äventyren. De flesta berättelserna är äventyrsberättelser skrivna i 
jag-form och utspelar sig ofta i Centralamerika med den svenske 
flygaren Swede Lindstroem i huvudrollen.  
     "Namnet Swede lånade jag från en svensk som jag mötte i Texas och 
som kallades Swede", avslöjar Torsten Scheutz. 
     Swede uppträder också som förståndigare kompis till Kid i 
Kid-böckerna. I novellerna förekommer ofta ett romantiskt inslag, 
någon flygning under smått dramatiska förhållanden, lite skurkar och 
alltid små överraskningar. Och det handlar om berättelser med dynamit 
i lasten. Inte bara på det sättet att minnesbilder från TACA-tidens 
dynamitflygningar gör sig gällande. Scheutz förmåga att direkt kasta 
läsaren in i handlingens centrum utan omtuggande krusiduller är 
påtaglig. Det finns sprängkraft inbyggd i hans historier även när de 
utspelar sig fjärran från guldgruvornas latinamerikanska 
dynamitlaster. 
     Miljöer och stämningslägen känns exotiska. Så här låter det i 
julnovellen "Det kommer en tid ..."  (Allers nr 51, 1942): "De 
passerade ekvatorn vid middagstiden den tjugotredje december och flög 
längs kusten tills de siktade Baram i djungelns utkant, på norra 
stranden av den väldiga Rio Lebrijo, vars grumliga vatten färgade 
havet brunt på en omkrets av många mil. Inåt landet bredde Sobrantes 
djungler ut sig som en matta av grön mossa. De fortsatte bortom 
horisonten många mil till foten av Cordilleran, som reste sig till 
svindlande höjd med toppar av isig snö. När Bert svängde över staden 
kunde han se en lastångare som sakta gled med strömmen på flodens 
vatten." 
    Även om en och annan besviken pilot tittar för djupt i glaset 
efter att ha blivit dumpad av sin fästmö, som i "Flickan i pusslet" 
(Allers, nr. 24, 1945) eller tvingats i landsflykt oskyldigt misstänkt 
för mord, vilket är fallet i "Vägen till Livet" (Allers nr. 3 1942), 
så sitter piloterna hos Scheutz inte i någon nämnvärd utsträckning ute 
på tropiska verandor med grogglas i handen medan bränningarna kluckar 
mot korallrev och vinden vaggar palmkronorna. Scheutz hjältar är 
handlingskraftiga vardagsmänniskor och de piloter som för att dränka 
en eller annan sorg hemfallit åt whisky redan på förmiddagen rycks av 
omständigheterna raskt upp ur sin förslumning och tvingas ta itu med 
verkligheten och livet. 
      Även om huvudparten av Scheutz noveller måste betecknas som 
flyghistorier eller romantiska äventyr med flygbakgrund, så skrev 
Scheutz också en rad kriminalberättelser. I berättelsen "Carambides 
och den grönögda dansösen" (Allers, nr 22, 1949) lanserade han en 
ovanlig grekisk privatdetektiv med egen byrå i Kairo. En av de allra 
bästa berättelserna i den kriminella genren är för övrigt novellen 
"Jag glömmer aldrig ett ansikte" (Allers nr 10, 1945), en psykologisk 
thriller som utspelar sig mellan en grupp människor som är isolerade 
på ett avlägset beläget pensionat under lågsäsong.  
    Och när hans novell om en flicka som upplever ett mord utan att 
förstå det, bara läsaren förstår vad det handlar om, i novellen med 
det anspråkslösa titeln "I vårt hus" (Allers, nr 41/1954) för några år 
sedan trycktes i tidskriften CDM, så valdes den av läsarna till årets 
bästa novell. 
    I samverkan med Allan Schulman (tillsammans med vilken Scheutz 
också skrev en bok) gjorde han Kid som radioteater. Den gick som 
följetong på lördagar. Det är en av de få gånger som hans 
replikskiften fått  komma till uttryck i ett annat medium än skriven 
prosa.  Bortsett från att han skrev manus till lågbudgetfilmen 
"Farligt löfte", där en tioårig Lena Nyman debuterade. Hans 
berättelser är annars som klippta och skurna för inte bara radio och 
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film, utan också teater och TV. Faktiskt har en radiopjäs av honom 
regisserats av Ingmar Bergman. Torsten Scheutz ansåg själv inte att 
hans noveller hade något litterärt värde. Men värderingar ändras och 
de flesta av hans berättelser håller än i dag. Vad de noveller han 
skrev för en vuxen läsekrets beträffar, så är det synd att de ligger 
inbäddade i svåråtkomliga gamla veckotidningsnummer i dammiga 
tidskriftsarkiv. Tänk om något förlag ville satsa på att ge ut en 
samling med Torsten Scheutz deckar- och thrillernoveller eller varför 
inte novellerna om piloten Swede Lindstroems äventyr?  
    1952 tjänstgjorde Torsten Scheutz för sista gången vid flygvapnet. 
Han förnyade inte sitt cert, men ägnade sig under 1950- och 1960-talen 
åt segelflygning. I dag njuter han 94 år gammal sitt otium i Tranås. 
Han skriver inte längre, men läser gärna sina gamla deckar- och 
thrillerfavoriter.                                       Bertil Falk 
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