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När Howard Hawks (1896-1977) planera-
de en filmversion av Raymond Chandlers 
The Big Sleep råkade han läsa No Good from a 
Corpse av Leigh Brackett (1915-78). Hawks 
var inte särskilt imponerad av berättelsen 
som sådan, men han uppskattade dialo g-
erna.

Det är begripligt. Historien är kanske inte      
särskilt märkvärdig, men sättet som den är 
skriven på. ”Wow!” sa han. ”Ta hit den där 
killen Brackett” eller något i den stilen. Till 
hans förvåning dök en slank ung kvinna 
upp på hans kontor. Och vem kan förebrå 
honom? Leigh är ett tvetydigt förnamn, 
som mestadels tolkas som ett mansnamn. 
Och hur kunde han överhuvudtaget före-
ställa sig vid denna tidpunkt att en kvinna 
skrev de mest hårdkokta och slagkraftiga 
replikerna i Hollywood?

Hawks övervann genast sin förvåning, 
anställde henne och i det långa loppet blev 
Leigh Brackett hans favoritmanusförfat-
tare. Hon var proffsig och pålitlig. Under 
årens lopp kallade han på henne om och om 
igen. Och nu, i det 21 århundradet har hen-
nes gamla krimhistorier och rymdoperor 
återigen lyfts fram i ljuset och lovprisats.

EN MÅNGSIDIG TALANG
När man ser tillbaka i backspegeln, så visar 
sig Leigh Brackett vara något av en annor-

lunda fågel i författarvärlden. Hon rörde sig 
fritt och utan några påtagliga svårigheter 
mellan olika genrer som mysterier, västern, 
fantasy, science fiction. Visst, andra förfat-
tare har gjort detsamma, men på toppen av 
detta rörde hon sig lika obehindrat mellan 
olika medier: romanen, novellen, filmen, tv, 
radio. Tänk bara hur många kombinationer 
man kan få ut av detta.

Dessutom har vi, utöver hennes lysande 
hantering av dialoger, hennes utomordent-
liga förmåga att visualisera och en impo-
nerande fallenhet för karakterisering och i 
slutskedet är många av hennes berättelser 
fyllda med över- och undertoner av sällsynt 
existentiell kvalitet.

När James Sallis recenserade Martian 
Quest: The Early Brackett (Haffner Press, 
2002) i Fantasy & Science Fiction,  fastslog     
han att ”som med många sant originella 
verk, faller mycket av Bracketts verk i en rak 
lin je, i trots av den skenbara mångfalden – 
hårdkokt, standardmysterier, västern, high 
fantasy, science fiction”.

Sallis påpekar att hennes första publice-
rade novell ”Martian Quest” är ”en tran-
skribe ring av standardintrigen i en västern-
roman: främling med mystisk bakgrund 
kommer inridande från en främmande pla-
net till en bondkoloni i den uppodlade mar-
sianska öknen. Möter en fin kvinna, möts av 

Bertil Falk

Leigh Brackett:
Mycket mer än Space Operans 

drottning
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misstro och förskjutning, löser samhällets 
problem och räddar alla.”

Men jag tänker inte på science fiction när 
jag läser hennes krimberättelser. Jag tänker 
inte på fantasy när jag läser hennes västern. 
Jag tänker inte på mysterier när jag läser 
hennes rymdoperor och – trots Sallis ack-
urata observation – tänker jag inte ens på 
västern när jag läser ”Martian Quest”.

Det må finnas likartade intriger, liknande 
sinnesstämningar och atmosfärer i hennes 
texter, men trots att hon inte stod främman-
de för korsbefruktning av genrer och un-
derkategorier, så finns ändå i slutet skarpa, 
åtskiljande linjer mellan många av de olika 
genreberättelser hon prövade sin hand och 
sitt sinnelag på. Den grymma men utmärk-
ta noir-berättelsen ”Red-Headed Poison” 

Hannes Bok (pseud. för Wayne Francis Woodard, 1914-64) var en av mycket få illustratörer under 
pulperan som hade konstnärsstatus.Här hans illustration till Leigh Bracketts ”Water Pirate” i 

Super Science Stories, januari 1941.

(1943) har t.ex. mycket lite gemensamt 
med science fiction-historien ”The Jewel of 
Bas” (1944) – den senare i sig själv en  dyr-    
grip.

Vidare är hennes prosa fängslande och jag 
är verkligen inte frestad att analysera huru-
vida det handlar om det ena eller det andra 
när jag läser henne. När hon hade i uppdrag 
att förvandla andra försfattares historier 
till filmmanus, var hon omedelbart beredd 
att anpassa sina egna attityder till de andra 
författarnas (eller Howard Hawks) speciella 
uttrycksformer, men hon bidrog alltid med 
den där Brackett-känslan till arbetsuppgif-
ten. Hon visste vad hon gjorde och besatt 
en omedelbar förmåga att visualisera scener 
och skapa oöverträffade dialoger, repliker 
och enradingar.
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POJKFLICKAN LEIGH
Leigh Brackett växte upp i Santa Monica, en 
pojkflicka med svaghet för pojkars lekar och 
spel. Hon simmade, ägnade sig åt amatör-
teater och på somrarna var hon simlärare. 
Ray Bradbury har berättat att han såg Leigh 
Brackett spela volleyboll med männen un-
der andra världskriget på Muscle Beach i 
Santa Monica.

”Jag har alltid ägnat mig åt maskulina 
 sys selsättningar”, sa hon till författaren av 
denna essä 1975. Trots novelltitlar som ”The 
Dra gon-Queen of Venus” (1941), ”Lorelei      
of the Red Mist” (1946), ”Enchantress of 
Venus” (1949) och ”The Woman from Al-
tair” (1951), är hennes hjältar män. Hennes 
kvin nor är som mest katalysatorer – ibland, 

men långt ifrån alltid – av den lockande, 
grymma och farliga sorten.

I detta sammanhang vill jag citera sf-spe-
cialisten John-Henri Holmberg. Svenska 
filmkritiker har haft en tendens att beröm-
ma Hawks för att han porträtterat starka 
kvinnor i sina filmer. Holmberg klandrade 
kritikerna för att de inte tagit hänsyn till 
att det faktiskt var en kvinna som skrivit 
manusen till dessa filmer.

Bracketts första och sista kärlek var sci-
ence fiction – eller snarare kombinationen 
av science fictions undergenre  rymdope -         
ran med fantasyns undergenre sword and 
sorcery, en kombination beskriven som 
”scientific romance” av sf-historikern Sam 
Mos ko witz...

http://www.alephbok.com
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