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DETTA ÄR TIDSKRIFTSVERKSTAN
Vi är en förening för kulturtidskrifter 
som startade för ca 30 år sen som en nationell verkstad 
för tidskriftsproduktion. 
Idag är föreningen lokaliserad i Göteborg och ägnar sig åt 
att lyfta fram kulturtidskriften som en viktig del 
av det demokratiska samtalet i Sverige.

ad är det med serier egentligen? Förändras 
den tecknade seriens estetik, uttryck och 
innehåll i takt med tiden? Har den fingret 

på samtidspulsen eller åldras den med sina 
läsare? Kan den vara folkbildande och politisk, 

eller finns den bara för nöjes skull?
Magasinet är Tidskriftsverkstans årliga belysning 

av kulturtidskrifternas roll för en fri samhällsdebatt. 
Våra 22 medlemstidskrifter bidrar alla med vitt 
skilda perspektiv. Det handlar om yttrandefrihet 
och demokrati. Det uppdraget har accentuerats än 
mer av den politiska utvecklingen i Sverige. Hotet 
mot kulturtidskrifter kan vi bara ana. 

Därför är det viktigt att vi som arbetar med 
kulturtidskrifter fortsätter vårt värv. I samarbete 
med Bild&Bubbla, Seriefrämjandet och Galago 
har vi gått på jakt efter seriemediet i Sverige. Vad 
betyder tecknade serier idag? Finns det frågor som 
lämpar sig bättre för och/eller är lättare att belysa 
i serieform? 

Moa Romanova är vår illustratör i detta nummer. 
Hon är en ung, lovande konstnär och serieteck-
nare som debuterade 2018 efter att, i likhet med 
flera andra framgångsrika kvinnliga serietecknare, 
utbildats på Serieskolan i Malmö. 

Kvinnor tar allt större plats inom serier, vilket 
de två forskarna Anna Nordenstam och Margare-
ta Wallin Wictorin visar i sin artikel om svenska 
feministiska serier. Med bred pensel målar de upp 
utvecklingen från 70-talets strippar till dagens 
serieromaner, och visar att serier är en utmärkt 
plattform för politisk aktivism.

Tråden om serien som ett politiskt vapen fångas 
upp av fler artiklar som tidsmässigt rör sig från 

1970-talet till idag; från Lundströms manus till 
Gerillaserien och Fantomen, till dagens serier från 
krigets Ukraina (Sofia Olsson) och satirtecknaren 
Mats Gustafson. Den finlandssvenska tidskriften Ny 
tids artikel (Janne Wass) om seriens roll i krig och 
kris ger både ett aktuellt och historiskt perspektiv.

Flera av våra skribenter ger en personlig vinkel 
på varför de fascinerats av serier. Några av dem 
har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt serier 
som författaren Janne Lundström och redaktören 
Fredrik Strömberg. Journalisten Jonas Thente är 
vår krönikör och minns, precis som serieforskaren 
Robert Aman, sin barndoms 70-och 80-tal då tid-
ningshyllor och kiosker var fulla av seriemagasin. 
Skräck, superhjältar, ankor och Fantomen.

Till skillnad mot t ex i Frankrike och Belgien an-
sågs serier i Sverige länge vara något riktat främst till 
barn. Därmed också debatterade utifrån moraliska 
perspektiv, precis som barnböcker. Serieskaparen 
Fabian Göranson dissekerar i sin artikel skillnaden 
mellan serier för barn och barnböcker och menar 
att utvecklingen går mot att barnböcker tar upp 
alltmer av seriernas estetik och tilltal.

Redaktör Fredrik Jonsson går in på formatet – 
serietidningen som format är borta och ersatt av 
serieromanen, men frågan är om inte fansinen ser 
en renässans? 

Den svenska tecknade serien har visat sin för-
måga att förändra sig i takt med tidens krav, både 
som konstform och samhällsspegel. Positionen på 
den litterära parnassen är ohotad.

Elisabeth Lundgren
ordförande i Tidskriftsverkstan

Serien som vapen
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  MOA
ROMA
NOVA
vår illustratör i detta nummer av 
Tidskriftsverkstans Magasin  
arbetar från sin studio på  
Södermalm i Stockholm. Med 
två hisnande serieromaner har 
hon etablerat sig i Sverige och 
världen som en pulshöjande och 
originell serietecknare med en 
alldeles egen historia.

Moa påbörjade en utbildning på Göteborgs 
konstskola i klassiskt måleri som väl inte 
blev alltigenom lyckad. Som 25-åring blev 
det Serieskolan i Malmö istället och hon 
debuterade som serietecknare 2018 med 
den självbiografiska serieromanen Alltid 
fucka upp. Denna har sedan dess över-
satts till tolv språk och belönats med det 
prestigefyllda amerikanska Eisnerpriset, 
serietecknarnas motsvarighet till en Oscar. 
Boken skildrar Romanovas ångest- och fest-
fyllda vardag med vännerna Åsa Söderqvist 
(Shitkid) och Sarah Klang, den är mycket 
mörk men också väldigt rolig. Moa och Åsa 
känner varandra sedan barnsben, de har 
vuxit upp ihop i Bollstabruk utanför ånger-
manländska Kramfors. Vänskapen blir kittet 
och livbojen (ibland sänket) som ledsagar 
oss genom serierutorna.
    I albumet På glid – som kom våren 2022 
– följer Moa med Shitkid på deras USA-tur-
né. Det är en utveckling av berättelsen om 
gränslös vänskap och gränsöverskridande i 
största allmänhet. Men den galna festen ser 
ut att mattas av till slut och ersättas med 
något annat – ännu vet vi inte riktigt vad 
– för våra huvudpersoner med stora tunga 
skor och 90-talsbreda axlar.
   En av Moas förebilder som serietecknare 
är Per Åhlin, hans Melonia är favoritfilmen. 

                                 Ulla-Karin Karlson

FREDRIK STRÖMBERG 
Journalist, författare och forskare. 
Redaktör för kulturtidskriften  
Bild & Bubbla sedan 25 år tillbaka, 
initiativtagare till organisationer 
som Serieskolan i 
Malmö, Seriearkivet 
samt Seriecenter. 34

FABIAN GÖRANSON 
är serietecknare,  
illustratör och översättare.

JAN (JANNE) 
LUNDSTRÖM 
Författare, illustratör, 
översättare. Var
med och grundade 
Seriefrämjandet 1968.

 18

JANNE WASS är sedan 2014  
chefedaktör för kultur- 
tidskriften Ny Tid.

MAX GUSTAFSON
Satir- och serietecknare. 
Hans bilder handlar 
oftast om klimat, 
rättvisa, välfärds- 
politik, rasism och 
allmän dumhet.

             31
ROBERT AMAN 

är kulturskribent, serieforskare och 
biträdande professor i pedagogik vid 

    Linköpings universitet där han forskar 
    och undervisar om  
      tecknade serier.          24

36

 28

FREDRIK JONSSON
Redaktör för kulturtid- 
skriften Det grymma  
svärdet som ges ut på  
förlaget Lystring 
där han  är en 
av grundarna.

SOFIA OLSSON
är en svensk serie-
skapare, journalist 
och sedan 2018 
förläggare på 
Galago förlag och 
ansvarig utgivare 
för tidningen  
         Galago.

JONAS THENTE 
är en svensk litteratur-
kritiker och redaktör 
på Dagens Nyheter. 
2010 fick han  
Svenska serie-
akademiens diplom 
för ”någon som  
presterat något  
utöver det 
vanliga  
på serie-
området".

       6

14

16

ANNA NORDENSTAM är professor 
i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

MARGARETA WALLIN WICTORIN 
är docent i konst- och bildvetenskap och lektor 

i kulturstudier vid Karlstad universitet.                                        
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Vid pass 1970 fanns det metervis av ställ för serietidningar i svenska daglig-
varubutiker. På Konsum i Bälinge, norr om Uppsala, stod de här stålställen 
precis vid utgången. Tillfället gjorde mig till tjuv och jag stal tidningar där 
när jag var sju. Det var nog inte min debut som kriminell, men som notorisk 

serieläsare fick jag mitt genombrott. 
När jag nuförtiden föraktfullt slänger en blick mot butikernas serieutbud så 

ser jag bara rosaglittriga produkter i plastförpackningar som också innehåller 
läppglans, QR-koder och samlarkort. På samma sätt slängde 1970-talets vuxna 
menighet illvilliga blickar mot de serietidningar som för mig var mycket viktiga.
De serier jag växte upp med bestod dels av de vanliga, småtrista storsäljarna 
som ändå fick mig att gå igång. Det var Fantomen, Agent X9, Läderlappen och 
Seriemagasinet. Dylikt. Och så fanns tidningar som Åsa-Nisse, Lilla Fridolf och 
Kronblom, men det var sånt som man också vid sju års ålder snarare hittade och 
läste på sommarstugedass än debuterade som kriminell med. Jag har fortfarande 
ingen aning om vilka som egentligen betalade pengar för de här titlarna. De bara 
fanns överallt.

VAD JAG SJÄLV FRÄMST VAR UTE EFTER var den uppsjö amerikanska skräckserier som 
vid den tiden avlöste varandra. Det var Frankenstein och Dracula, där huvudserien 
alltid handlade om titelfiguren men där utfyllnadsserierna ofta var bättre. Det är 
ett standardformat än idag, men det visste jag inte då.

Huvudnumret för mig hette Chock!, som alltid hade den lockande stämpeln 
”ocensurerad!” på omslaget. Nå, jag är inte säker på utropstecknen men det var 
så tidningen kändes. Lite samizdat för en sjuåring. Det var en svartvit tidning och 
därmed en smula gritty och angelägen för mig. På senare år har jag känt igen några 
av serierna från Chock! i samlingar som hyllar amerikanska seriemästare. Andra 
minns jag fortfarande som djupt skakande men har aldrig stött på igen – utom 
möjligen i den notoriske Nils Bejerots debattbok mot de ungdomskorrumperande 
serierna från 1954 (Barn – serier – samhälle). Jag stal den från ett stadsbibliotek, 
läste den full av harm, och har senare insett att samme Bejerot är den som cemen-
terat Sveriges politik kring narkotika på ett gammaltestamentligt sätt. Han bara 
gick vidare till serierna.

En av serierna från Chock! jag aldrig har återfunnit är en suggestiv sak berättad 
i andrapersonsperspektiv, vilket är extremt ovanligt för fiktion överhuvudtaget, som 
tecknar en mycket tydlig, om än suggestiv, kritik av det amerikanska dödsstraffet 

i allmänhet och gaskammaren i synnerhet. 
Det var en sak som jag fattade som sjuåring. 
Nils Bejerot fattade det aldrig.

UNDER 1970-TALETS FÖRSTA HÄLFT kom en rad 
tjocka samlingsalbum som hette Comics: Den 
stora serieboken. Den svenska redaktionen bestod 
förstås av Sture Hegerfors och Bertil Falk. Det 
blev åtta album och de blev en självklar del av 
den här droppeffekten med vilken serier fick fäste 
i Sverige på ett annat sätt än via dagspressens 
strippar. Det mesta var stripp-humor i Comics, 
men här fanns också introduktioner till mer 
sammansatta serier som Stan Lyndes Rick O’Shay 
och Will Eisners Spirit.

MEDAN SERIEMEDIET i kulturländerna redan från 
början hade förädlats åt olika håll, ansågs de i 
Sverige vara en angelägenhet främst för barn och 
vuxna som ville ha ett Lilla Fridolf-gag i dagstid-
ningen efter tv-tablån. Denna efterblivna hållning 
ledde till att den absolut viktigaste introduktören 
av serievärlden, Horst Schröder, 1989 släpades 
inför rätta när en sammanslutning som kallade 
sig Folkaktionen mot Pornografi ansåg att hans 
utgivning av internationella serier i tidningar som 
Epix, Pox, Tung metall med flera, förledde barn 
att bli förstörda.

Nils Bejerot, som avled 1988, hade varit stolt. 
Folkaktionen stod fortfarande med träskorna ned-
kippade i 1920 års lera och kunde inte tänka sig 
att serier kunde vara riktade till vuxna. Schröder 
vann i rätten men bojkotterna mot hans tidningar 
bidrog till att de gick under.

Men i Sverige hade sipprandet fortsatt. Gala-

go startade 1979, samma år som amatördrivna 
Svenska serier drog igång. Bägge var högkvalitativa 
och särskilt Galago kungjorde att det också fanns 
svenska tecknare som ville sträcka sig bortom 
dagstidnings-strippens ho-ho-ho.

DETTA HAR VARIT EN BERÄTTELSE om min egen 
inkörsport till serierna. Det hör till att man skall 
avundas dagens unga det man inte själv fick, men 
det vete fan. Där fanns ett motstånd förr i tiden, 
och repression leder ju alltid till att man blir desto 
mer intresserad.

Mer allvarligt är att samtidens svenska serier 

har sänkt ambitionerna till att bli mer åt Lilla 
Fridolf-strippar igen. Snabba gags, gärna vänster-
politiska, ofta som bara en skämtteckning, där 
de hade kunnat blomma ut i mer omsorgsfulla 
berättelser.

DET FINNS MÅNGA HELGJUTNA svenska serieska-
pare som har serverat viktiga verk, utan tvekan. 
Det poetiska möter det morbida, ångesten krokar 
arm med extasen, döden molmar i mull medan 
livet spirar ur komposten. Jag tror att vi snart, 
äntligen, har kommit i kapp.

Jonas Thente

HUVUDNUMRET 
FÖR MIG HETTE 
CHOCK!, SOM 

ALLTID HADE DEN 
LOCKANDE 
STÄMPELN 

”OCENSURERAD!” 
PÅ OMSLAGET. 

Jonas, nio år, visar tecken på asocialt 
beteende. Bild: Privat

     PÅ JAKT 
  EFTER 70-TALETS  
     CHOCK
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Feministiska tecknade serier kännetecknas av att vara samhällskritiska, 
uppstudsiga, roliga och allvarliga. De utmärks av en mångfald tecknarstilar 
och konstnärliga uttryck, för som den engelska serieforskaren Roger Sabin 
konstaterat, kan en serieruta eller sekventiell serie se ut nästan hur som helst. 

Vi har under flera år forskat om feministiska serier och slagits av hur många 
serietecknare det finns, både roliga och allvarliga, självbiografiska och realistiska, 
ironiska och melankoliska. Flera är kända, såsom Liv Strömquist, Sara Granér och 
Nina Hemmingsson. Andra är bortglömda men förtjänar att plockas fram. I vårt 
pågående forskningsprojekt ”Feministiska svenska tecknade serier som medium för 
politisk aktivism och kritik” är vi fem forskare (Kristy Beers Fägersten, Mike Classon 
Frangos, Anna Nordenstam, Margareta Wallin Wictorin, Maria Margareta Österholm) 
från olika humanistiska ämnen i landet, som undersöker serier från olika perspektiv. 

Denna artikel bygger på forskning samt en utställning som vi, Anna och 
Margareta, producerade i samarbete med bibliotekarierna vid Kvinnohistoriska 
samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek 2022. Målet med utställningen var 
att visa på den variation i estetiska uttryck och tematiker som feministiska serie-
tecknare ägnat sig åt från slutet av 1960-talet till idag. Feministiska serieskapare 
har omväxlande mediterat eller morrat över sakernas tillstånd och ofta gett igen 
med skrattretande visuella käftsmällar.   

VID FORSKNING OM TECKNADE SERIER är det lätt att missa många serier av kvin-
nor om en inte söker bland kvinnorörelsens tidskrifter och publikationer. Redan 
i första numret av Grupp 8:s tidskrift Kvinnobulletinen, som gavs ut mellan år 
1971 och 1996, fanns en tecknad serie av Anne Lidén. Den handlade om Lena 
som skulle söka arbete, men bara erbjöds en massa låglönejobb. Därefter publ-
icerades regelbundet serier och enrutingar i bulletinen genom åren. Teman som 
togs upp varierade, såsom arbete, facklig verksamhet, familj, kärlek, kropp, sex, 
synen på kvinnor, kvinnorörelsen och dess historia, kvinnohus, våld mot kvinnor, 
med mera. Serierna var ritade av många olika tecknare, däribland Lilian Lindblad 
Domec, Marie Falksten, Gunna Grähs, Arja Kajermo, Ann Mari Langemar, Ulrika 
Nyblom, och på slutet av Cecilia Torudd.  

Inom dagspressen tröttnade ett antal kvinnliga journalister på Aftonbladet 
år 1980 på att anklagas för bristande humor, och skapade en kvinnosektion i 
tidningen. Där publicerades humoristiska texter och serier med olika teman som 
kropp, kärlek, relationer och konsumtionskritik. Dessa samlades sedan i antologier 
som ”Fnitter: En rolig bok av kvinnor – på fullt allvar!” (1981) som gavs ut av 
bokförlaget Prisma i samarbete med Aftonbladets kvinnoredaktion. På så vis har 

HUMOR OCH SAMHÄLLSKRITIK 
FEMINISTISKA SVENSKA 
TECKNADE SERIER
har omväxlande mediterat eller morrat över sakernas 
tillstånd och ofta gett igen med skrattretande visuella 
käftsmällar menar de två artikelförfattarna och 
serieforskarna Anna Nordenstam och Margareta Wallin 
Wictorin från Göteborgs respektive Karlstads universitet. 
De visar att såväl estetiska uttryck som tematiska ämnen 
har en stor variation och tar upp dagsaktuella ämnen som 
kroppsideal, konsumtionshets och klimathot. Läsekretsen  
är stor och når långt utanför vårt land.

Gunna Grähs, Konsumtion, Ännu mera Fnitter, 1983, s. 137. ©Gunna Grähs.
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de bevarats för historien. Ett stort antal kvinnor 
bidrog med enrutingar och tecknade serier, präglade 
av humor, satir och ironi. En av dem var Gunna 
Grähs enruting ”Konsumtion”, där bilden visar 
ett par som förköpt sig. Bilden parodierar hur 
framsidorna på IKEA:s kataloger såg ut vid slutet 
av 1970-talet och början av 80-talet. 

EN AV DE FÖRSTA SERIERNA MED LESBISK tematik i 
Sverige var ”Lisa är rådvill”, vars första del publice- 
rades i Kvinnobulletinen nummer 2, 1977. Serien var 
signerad av ”Katja” och har en enkel, lite naiv stil. 
På den tiden sågs lesbisk kärlek fortfarande (fram 
till 1979) som en sjukdom och homofobi utgjorde 
normen. Med tiden ifrågasattes heteronormen allt 
oftare även i tecknade serier och 1981 publicerades 
den första Lesbeth-serien av Marie Falksten och 
Margareta Stål, i både Kvinnobulletinen och ”Fnitter: 
En rolig bok av kvinnor – på fullt allvar”. Frågan 
om hur samkönade makar skall kunna ha det bra 
på äldre dagar behandlas i Bitte Anderssons album 
”I slutet av regnbågen” (2017), om HBTQ-seniorbo-
endet Plejaderna. Lesbisk kärlek bland något yngre 
kvinnor har Anneli Furmark berättat i ”Gå med mig 
till hörnet” (2020) och Karolina Bång har gett ut 

flera album om lesbisk kärlek, såsom ”Cowgirls” 
(2011) och ”Himlastormande” (2022). Identitets-
frågor rörande kön och sexualitet har också blivit 
vanligare i serier, såsom Elias Ericsons ”Åror” och 
”Diana & Charlie” och Olivia Skoglunds ”Nästan 
i mål! – en komisk transition”, om sina upplevelser 
som transperson. 

Författaren Inger Edelfeldt var tidigt ute med 
att teckna humoristiska serier. De samlades i boken 
”Den kvinnliga mystiken” (1988) – en blinkning till 
Betty Friedans bok ”Den feminina mystiken” från 
1963 – och ”Hondjuret” (1989). Serien ”Lilla Evelyn. 
En utvecklingsroman” från den förstnämnda är en 
modern klassiker som tidigt tar upp kroppsideal. 
Den stora flickan Evelyns kropp bara växer och 
växer (också ut ur serierutan).

UNDER 1990-TALET INLEDDES en strömning med 
mer självbiografiska serier som också tog upp de 
kvinnoideal som framför allt kvinnor omringades 
av, men här fanns också serier om utsatthet och 
våld i nära relationer såsom Åsa Grennvalls album 
”Det känns som hundra år” (1999). Joanna Rubin 
Dranger blev mycket uppmärksammad vid slutet av 
1990-talet med sitt ironiska album ”Fröken Märk-

värdig & karriären”, i samma veva som boken ”Fittstim” diskuterades som mest.  
Millennieskiftet kännetecknas av att allt fler feministiska serietecknare gav ut 

och publicerade serier. De publicerades i fanzin, dagspress, tidskrifter som Galago 
och Bang samt i egna album. Sara Granér, Nina Hemmingsson och Liv Ström-
quist hör till dem som starkt bidrog till seriefältet med korta och långa serier som 
kommenterade samtiden – ofta med ironi och vass satir som framträdande drag. 
Ett exempel är Strömquists debutalbum ”Hundra procent fett” (2005) där hand-
ritade svartvita serier som ”Fuck off!” slår tillbaka mot krav och förväntningar på 
kvinnors kroppar. Även Hemmingsons kaxiga enrutingar, som den om armhålan, 
har på ett humoristiskt sätt vänt upp och ner på föreställningar och förväntningar.

TECKNADE SERIER OM KROPPAR, kroppsideal, 
kärlek, barn och familjeliv har varit framträdande 
från 1960-talets slut fram till idag. Här finns 
serier om olika sorters familjekonstellationer, 
kärnfamiljer och skeva, serier om såväl smala 
som stora kroppar, om bröst och lår och rumpor, 
om relationsproblem och om kvinnors rätt att 
bestämma över sin egen kropp. Bim Eriksson, 
exempelvis, använder sig av ett djärvt och ny-
skapande formspråk. I albumet ”Det kändes 
lugnt när mina känslor dog” (2016) har hon 
visualiserat kvinnligt kroppshat och kampen för 
att lära sig tycka om sin kropp. Det dröjde till 
2015 innan abortfrågan behandlades i en tecknad 
serie publicerad i Sverige, och då var det Julia 
Hansen som skapade serieromanen ”Det växer”. 
I hennes serienovell ”Två streck= gravid” (2021) 
som är utgiven av RFSU skildras en abort med 
tårar och lättnad. 

I VÄSTERLANDET HAR BRODERI förknippats med 
kvinnors verksamhet – tidigare ofta som dis-
ciplinerande plikt, men också som befriande 
kreativitet, vilket bland andra Rozsika Parker 

skrivit om i boken ”The Subversive Stitch – 
Embroidery and the Making of the Feminine” 
(1984). Inom 1970-talets kvinnorörelse fanns 
båda synsätten, men broderandet och andra 
textila tekniker och hantverk som kvinnor ofta 
ägnat sig åt användes allt oftare för att föra 
fram feministiska budskap. Med tiden har serier 
också broderats i allt större utsträckning, inte 
minst av Åsa Grennvall Schagerström, som både 
gjort omslag i korsstygn och kedjesöm, och en 
hel bok, ”Urmodern” (2019) med berättande 
bilder i broderi och applikation. 

Serietecknaren Lotta Sjöberg broderar slag-
kraftiga, ironiska och humoristiska bilder som 
”Scener ur ett äktenskrap”, med intertextuella 
referenser till Ingemar Bergmans tv-serie ”Sce-
ner ur ett äktenskap” (1973) om ett äktenskap 
i förfall. Denna berättande bild publicerades 
första gången år 2021 på Instagram, där Sjöberg 
ofta publicerar broderier. Men flera av hennes 
broderier finns också i albumet ”Det kan alltid 
bli värre” (2014). Vi, Anna Nordenstam och 
Margareta Wallin Wictorin, har myntat begreppet 
comics craftivism för kombinationen av comics, 
craft och activism, och denna sorts feministiska 
broderade serier. 
 

SERIER PASSAR BRA SOM MEDIUM för aktivism. Dels kan tecknandet och spri-
dandet av serier vara aktivism i sig, dels kan serieproduktionen vara kopplad till 
organiserad aktivism. Ordet aktivism kan enligt Nationalencyklopedin betyda 
”praktisk handling i syfte att uppnå samhällsförändring”, och det handlar om 
opinionsbildning. Ett exempel på ett aktivistiskt samarbete är det feministiska 
nätverket för tecknande kvinnor och transpersoner, Dotterbolaget. Dotterbolaget 
bildades 2005 och har varit avgörande för att förnya seriekonsten och bredda 
seriefältet. Ett annat aktivistiskt projekt är Tusen serier som grundades 2011 med 

DE 
FEMINISTISKA 

TECKNADE 
SERIERNA 

SPRIDER SÅVÄL 
SKRATT SOM 
EFTERTANKE I 
SVERIGE OCH I 

VÄRLDEN.

Amalia Alvarez, Basta!, Draw the line, 2018 s. 72, detalj. ©Amalia Alvarez.  

Lotta Sjöberg, Scen ur ett äktenskrap, 2021. ©Lotta Sjöberg.

Inger Edelfeldt. 
Den kvinnliga 
mystiken, 1988

Olivia Skoglund 
Nästan i mål ! 
– en komisk 
transition, 2020
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målet att öppna upp för mer mångfald inom se-
rieutgivningen i Sverige. Inom projektet har bland 
annat Amalia Alvarez givit ut ”Fem papperslösa 
kvinnors historier” (2013). Alvarez deltog också i 
det serieaktivistiska projektet Draw the line vilket 
började med att serietecknarna Malin Biller och 
Karin Didring tog initiativ till att feministiska se-
rietecknare fick en möjlighet att publicera sina eller 
andras erfarenheter om sexuella trakasserier och 
övergrepp mot kvinnor i en antologi, ”Draw the 
line” (2018). Serierna har visats på utställningar 
runt om i landet med tillhörande studiehandled-
ning. Alvarez bidrag ”Basta!” visualiserar den 
utsatthet som en kvinnlig migrant kan hamna i 
på arbetsmarknaden. 

Många serier från 1960-talet fram till idag är 
kritiska till den överkonsumtion som äger rum 
i Sverige. Ett tidigt exempel är Lena Svedbergs 
serie ”Konsumtionskvinnan” som publicerades i 
den vänsterradikala tidskriften Puss julnummer år 
1968. Serien kritiserade hur kvinnor förväntades 
leva sina liv som konsumerande hemmafruar i de 
nya förorterna. 

PÅ SENARE TID HAR MÅNGA SERIETECKNARE lyft 
fram klimatkrisen. I ”Serier för klimatet” (2016) 
samlade Malin Svedjeholm och Niclas Sandström 
en stor mängd serier av sammanlagt 33 teckna-
re som reagerade, funderade och tecknade om 
klimatkrisen. Ironi är ett ofta använt grepp som 
i Svedjeholms serie ”Hela jorden skramlar” där 
en man inte alls förstår varför klimatkrisen är 
något viktigt utan tvärtom säger att ”Alla kan 
bidra till att ingenting förändras […]”.  Att kli-
matfrågan måste tas på allvar är högaktuellt och 
serietecknaren Ellen Ekmans Lilla Berlin-serier 
kommenterar samtidens viktiga fråga, ofta på ett 
ironiskt vis. De finns publicerade som strippar i 
exempelvis Dagens Nyheter och ETC. Sara Granér 
hör till dem som länge, med knivvass satir pekat 
på oviljan att ta tag i problemet. Hennes säregna 
antropomorfa nallebjörnar/figurer visar på farlig, 
naiv okunnighet, med karaktäristiska starka färger, 
där rött signalerar upprördhet och fara.

De feministiska serierna utgör kraftfulla uttryck 
som på olika estetiska vis, såväl visuellt som 
verbalt, gestaltar och kommenterar vår samtid 
och historia. Flera av serieskaparna har fått fina 
litterära priser, Strömquist är hedersdoktor vid 
Malmö universitet, och allt fler av de idag verk-
samma har blivit översatta till många språk (ex. 
Anneli Furmark, Åsa Grennvall Schagerström, 
Moa Romanova, Liv Strömquist, Lisa Wool-Rim 
Sjöblom).  De feministiska tecknade serierna når 
ut internationellt och sprider såväl skratt som 
eftertanke i Sverige och i världen.
                                    Anna Nordenstam

professor i litteraturvetenskap vid  
Göteborgs universitet 

 
Margareta Wallin Wictorin

docent i konst- och bildvetenskap och lektor 
i kulturstudier vid Karlstads universitet

Publicerade artiklar i urval:

Nordenstam, Anna & Wallin Wictorin, 
Margareta, ”Tecknade serier som femi-
nistisk aktivism: Kvinnor ritar bara serier 
om mens och Draw the Line”. Tidskrift 
för litteraturvetenskap, 2020: 2–3, s. 
97–12. Tillgänglig online.

Nordenstam, Anna and Wallin Wictorin 
Margareta.  ”Comics craftivism: embroi- 

 
dery in contemporary Swedish feminist 
comics.” Journal of Graphic Novel and 
Comics, tillgänglig online 2021. 

Nordenstam, Anna & Wallin Wictorin, 
Margareta. ”Climate activism: Cont-
emporary Swedish Feminist Comics”.  
Journal of Graphic Novels and  
Comics, tillgänglig online 2022. 

Nina Hemmingsson, Jag är din flickvän nu, 2006, s. 5, ©Nina Hemmingsson.

Sara Granér, Med vänlig hälsning, 2012, s. 21. ©Sara Granér.

DREAMERS, Moa Romanova
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Serier och karikatyrer har 
sedan pressens födelse 
använts i kris- och krigstider 
som propaganda, moralhöjare 
och informationsspridare. 
Sociala medier har endast 
intensifierat seriernas 
potential i krigföring, säger 
serieforskaren Anna Vuorinne 
vid Åbo Universitet i Finland.

ur syns krig och kriser i 
seriekonsten?

– Krig och kriser finns inte bara i 
krigs- eller superhjälteserier, utan de 

har blivit ett centralt tema också i så 
kallade konstserier. De här serierna närmar 
sig ofta temat ur en dokumentarisk vinkel.

– Flera av de mest kända och uppskat-
tade serierna behandlar krig, konflikter, 
folkmord, och hur de påverkar individer 
och samhällen. Art Spiegelmans Maus 
berättar historien om författarens pappa 
som överlevde Förintelsen, Joe Saccos Pa-
lestina är en journalistisk beskrivning av 
förtrycket av palestinierna, och Marjane 
Satrapis Persepolis behandlar för sin del 
den iranska revolutionen och kriget mellan 
Iran och Irak ur en självbiografisk synvin-
kel. Krig har behandlats på nya sätt och 
ur nya synvinklar också i Finland under 
de senaste åren. Till exempel Hanneriina 
Moisseinens Näset kombinerar serier och 
arkivbilder till en berättelse som granskar 
Fortsättningskriget ur en ung flickas, en kos 

och en traumatiserad soldats synvinklar.
– Av de nyare kriserna har speciellt 

den så kallade ”flyktingkrisen” 2015 setts 
tydligt på seriefältet. Serieskapare runtom 
i Europa (och annanstans) har publicerat 
reportage från migrantläger eller mottag-
ningscentraler och med satirteckningar 
tagit ställning till migrationspolitiken. Det 
här fenomenet pågår ännu – också i Fin-
land. Suvi Ermiläs nyligen publicerade 
album Vastaanottokeskus beskriver läget 
på en mottagningscentral. Boken dyker 
ner i Ermiläs egna erfarenheter av arbetet 
vid en mottagningscentral och lyfter fram 
problem och paradoxer i anknytning till 
asyslystemet.

Viken roll har seriekonsten i 
kristider?

– Serier kan ta på sig många olika rol-
ler under en kris. De kan till exempel ta 
ställning till politiska frågor och förmedla 
information från ett krisområde. Framför 
allt serier och karikatyrer som publiceras 
på nätet behandlar och kommenterar ofta 
aktivt krissituationer. När de här serierna 
börjar spridas på nätet bidrar de aktivt till 
att forma människors åsikter och känslor.

– Serier kan också förmedla information 
från krisområden. Exempel på det här är 
den tidigare nämnda boken Palestina och 
nyare serier och reportage som behandlar 
flyktingars situation. Även om det finns 
en lång tradition inom fotojournalistiken 
att dokumentera krig och kriser, så är det 
till exempel inte alltid tillåtet eller ens 
önskvärt att fotografera på flyktingläger. 

Då kan serien erbjuda ett alternativt sätt 
att visuellt reproducera ett krisområde.

– Förutom fakta, kan serien förmedla 
emotionell information om kriser – till och 
med i realtid. Till exempel under kriget 
i Libanon 2006 beskrev den libanesiska 
serieskaparen Mazen Kerbaj sina upple-
velser på en blogg med hjälp av text, serier 
och teckningar. Också erfarenheterna av 
coronakrisen och lockdown blev snabbt 
populära ämnen för webbserier. Även om 
det (i skrivande stund) endast gått en vecka 
sedan Rysslands attack mot Ukraina, har 
också den hunnit tas upp i serier runt 
hela världen. Man hittar karikatyrer som 
kritiserar Putin och solidaritetsyttringar 
med ukrainare. Det finns teckningar av 
ukrainska konstnärer och serietecknare som 
beskriver upplevelser av bomber som faller. 
Ryska aktivister berättar i serieformat om 

polisens gripanden under fredsdemonstra-
tioner. Det går att skapa serier också under 
utmanande omständigheter, det behövs bara 
penna och papper.

Vilket utrymme finns det för 
finländska ställningstagande 
serier?

– Jag skulle säga att det inte handlar om 
att det inte skulle göra politiskt ställnings-
tagande serier, utan om att seriens ställning 
i den finländska kulturen och kulturdiskus-
sionen är väldigt marginaliserad. Samtida 
finländska serier behandlar till exempel 
kritiskt identitetsfrågor och klimatpolitik, 
men ofta blir de här böckerna uppmärk-
sammade endast av en ganska liten klick.

– Idag publiceras nya finländska serie-
böcker nästan uteslutande av små förlag 
som specialiserar sig på serier, och vars 

marknadsföringsresurser är minimala. Det 
är något av ett lotteri om en seriebok som 
publicerats av ett litet förlag får recensioner 
någon annanstans än i specialtidskriften 
Sarjainfo. Dessutom finns det också ett 
aktivt fält med nätserier och zines som 
inte heller får just någon uppmärksamhet i 
traditionella medier. De skulle vara viktigt 
att kulturinstitutioner, -evenemang, och 
-journalister skulle skriva fler artiklar och 
kritik om serier. Själv skriver jag alltid serie-
kritik då jag har en paus från forskningen.

– Det är också viktigt att minnas att po-
litik kan ta sig uttryck på många olika sätt 
i serier. Politik är inte bara samhällsanalys 
och sloganer. Där till exempel Ulla Donner 
kritiserar den kapitalistiska kulturen genom 
satir, framställs politiken hos Edith Ham-
mar genom utopiska drömbilder.

Janne Wass

”Det behövs 
bara papper 
och penna”

Anna Vuorinne, serieforskare vid Åbo universitet. Bild: Privat 

– Superhjältarnas förebilder i äventyrs-
romanerna, och de tidiga superhjältar-
na, var ofta överklasskaraktärer som i 
det civila rörde sig inom societeten och 
på nätterna tog på sig en mask för att 
lära slöddret en läxa. 

Det säger säger Laura Antola 
vid Åbo Universitet, som skri-
ver sin doktorsavhandling 
om superhjältar i serietid-
ningar, i Ny Tids tema-
nummer om serier från 
våren 2022. Den pompösa 
amerikanska nationalismen 
tillkom under andra världs-
kriget, då statskontrollerade 
War Writers Board formade mycket 
av innehållet i amerikanska serietid-
ningar, enligt historikern Paul Hirsch. 
I dag upprätthåller superhjältarna 
framför allt den nyliberala hegemonin, 
påstår Aubrey Sitterson, som skrivit 
serier för både Marvel och DC, och nu 
skriver fram sina egna vänstersuper-
hjältar med hjälp av Kickstarter-finan-
siering. 

Läs Janne Wass reportage om super-
hjältarnas ideologi på nytid.fi/2022/03/
superhjalten-i-systemets-tjanst 

Den finlandssvenska författaren och 
konstnären Tove Janssons Muminserier 
som publicerades i brittiska Evening 
News under 1950- och 1960-talen är 
världsberömda. Mindre känt är att de 
allra första Muminserierna, följetong-
en ”Jorden går under”, publicerades i 
Ny Tid redan 1947. Tidningens chef-
redaktör var riksdagsledamoten för 
Finlands Kommunistiska Parti, Atos 
Wirtanen. Han sällskapade med 
Tove Jansson, och i en intervju 
i Ny Tid 1984 kallar hon serien 
”en vänskapspresent till Atos”. 

Förebilder till Snusmumriken, 
anses vara Atos Wirtanen men även 
Toves bror Lars, som tog över tecknan-
det i Ny Tid de sista åren.

– För Ny Tid tecknade man alltid av 
hjärtats lust, säger Jansson, och jämför 
med upplevelsen av att under kontrakt 
spotta ut serier för Evening News åtta 
år i sträck, ”ett öde jag inte skulle öns-
ka på min värsta fiende”. 

Janssons första Muminserie sam-
manställdes av Ny Tid till ett samlings-
album 2008, och finns översatt till 
svenska och engelska. I våras publicer-
ades även en tysk upplaga. 
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Många ukrainska konstnärer 
och serieskapare har sedan 
Rysslands invasion i februari 
tecknat och skapat febrilt. Om 
kriget, om livet i skyddsrum och 
en hel massa satir. Bilder och 
vittnesmål har spridits framförallt 
via instagram. Det var också 
där som Galago kom i kontakt 
med och intervjuade ett flertal 
tecknare om livet under kriget. 

Yulia Vus är illustratör och bor i Lviv i 
västra Ukraina dit många internflyktingar 
har kommit.

– Folket i Lviv har mobiliserat all sin 
styrka för att hjälpa flyktingar 
och soldater. Frivilliga gör vad 
de kan: tillverkar kamouflagenät, 
molotovcocktails och lagar mat. 

Yulia Vus har arbetat som 
illustratör i många år. Hon har 
gjort bokomslag, reklamteck-
ning och redaktionella illustra-
tioner. 

De första dagarna av kriget 
kunde hon inte arbeta alls. 

– Normalitet är ett relativt begrepp. Så 
länge jag lever, är varm och har något att 
äta, så är det det närmaste normalitet jag 
kommer. De första dagarna av invasionen 
kollade jag bara nyheter dygnet runt. Men 
sedan gjorde vi i ordning ett skyddsrum 
i vår källare och jag började jobba som 
volontär. Det var först då som jag kunde 
rita serien för Galago #151. Jag tvingade 
mig själv att göra något för jag kände att 
jag var tvungen, säger hon.

Yulia Vus har gjort serien tillsammans 
med sin kollega Ivan Kypibida. Om att 
packa dåligt, se tanks för första gången och 
att få med sig katten till skyddsrummet. 

Läs hela serien på galago.se eller i Ga-
lago #151.

Yulia och Ivan har tidigare gjort en se-
riebok om ukrainsk feminism i samarbete 

Fortsättningen på serien som Yulia Vus gjorde åt Galago kan du läsa på 
galago.se/2022/04/25/kriget-har-borjat Anna Ivanenko och Yevheniia Polosina.

Om att få med sig  
katten till skyddsrummet

Yulia Vus. 
@yulia_vus

Kulturarvet Galago har varit en 
uppkäftig tonåring i över 40 
år. En rolig kompis för många, 
en födkrok och ett skyltfönster 
för serieskapare och själva 
sinnebilden av irriterande 
PK-konst för vissa. Apan 
Galago (döpt efter Galago 
senegalensis) har genom åren 
haft många inkarnationer,  
men alltid punkig, rörig, rolig 
och arg.

Hur för man vidare en tradition av punk? 
Just den inneboende motsägelsen är en källa 
till ständig diskussion. Åsikterna är många, 
både från läsare och deltagare i tidningen. 
För snällt, för elakt, för fult, för snyggt, 
för korrekt, för inkorrekt… Det enda som 
Galagoredaktörer med säkerhet vet är att 
den dagen alla är nöjda är det dags att gå 
och lägga sig. 

Tidningen Galago startades i skarven mel-
lan politiskt medvetet 1970-tal och kulturellt 
nihilistiskt 1980-tal. På den knivseggen mel-
lan budskap och konstnärlighet balanserar 
vi fortfarande. Det gäller både tidningen 
och förlaget, men vi är förstås beroende av 
vilka serier som görs och vilka samtal som 
förs. En serie kan publiceras för att den är 
viktig och berör något aktuellt, för att den 
bara är väldigt väldigt rolig, vacker eller 
väcker någon slags känslor. 

Det händer att vi gör beställningar, i stil 
med ”Kan Johan Wanloo göra något om 
corona?”. Resultatet blir ändå en överrask-
ning. Det är det som är kul, och det är så 
vi inbillar oss att vi lyckas föra traditionen 
att bryta traditioner vidare.

SAMTIDEN LÄNGTAR DESPERAT efter spa-
ningar. Att någon som är lite insatt på ett 
område ska sia om framtiden eller bara 
sammanfatta nuet. Och visst kan vi haspla 
ur oss något om ”millennials uttråkning” 

eller ”självbiografins renässans”, men fak-
tum är att vi aldrig vet. Och börjar man leta 
efter nåt särskilt så missar man lätt det som 
ramlar in under ens näsa.

Ändå finns det idéer om vad som är ”En 
typisk Galagoserie”. Lite nedlåtande kan 
det sägas om en serie 
som handlar om nå-
gon som mår dåligt 
och är tecknad på ett 
naivistiskt sätt. Den 
klassiska svenska 
självbiografiska se-
rien har haft en stabil 
närvaro i Galago se-
dan Åsa Schagerström 
och Mats Jonsson slog 
igenom för över 20 år 
sedan. Vissa kanske 
frågar sig hur många 
serier om ångestdrivna 
tonåringar Sverige tål? 
Svaret är hur många 
som helst, om de är 
bra. För somliga kan 
berätta om vad de åt 
till frukost och det blir 
stor konst. Andra kan 
åka på ett rymdäven-
tyr och tråka ihjäl sina 
läsare på vägen. 

Lika svår att fånga 
in eller förutspå är 
satiren. Det sägs att 
Donald Trump gjorde 
amerikanska satiriker 
arbetslösa: den absurda verkligheten över-
träffade dikten och skämten föll platt. Så kan 
det kännas även hos oss, här och nu. Går det 
att göra ytterligare en teckning där Jimmie 
Åkesson bjuder statsministern på fekalier? 
Kanske, kanske inte. Men ibland skrattar vi 
till av en teckning, en idé, ett par serierutor. 
Och då räcker det som publiceringsbeslut. 

Sofia Olsson 
förläggare på Galago och ansvarig  

utgivare för tidningen Galago

En liten apa 
som knappt känner 

sig själv

med förläggaren Liliya Omelyanenko på 
Vydavnytstvo förlag.

– Jag hoppas att kriget slutar med att vi 
segrar och att vi kan fortsätta utvecklas och 
dela med oss av vår kultur till hela världen, 
säger Yulia Vus.

ANNA IVANENKO ÄR KIEV-BASERAD konstnär 
och medlem i ateljén Serie/graph tillsammans 
med sin partner Yevheniia Polosina. De 
befinner sig fortfarande i Kiev och tillbring-

ar den mesta tiden i ett skydds-
rum i en skola nära hemmet. 
Ibland går de med mat till 
en mormor, farmor eller nå-
gon annan i grannskapet. 

De går också hem ibland för 
att duscha.

– Vi vet inte vad vi ska 
göra härnäst, det känns inte 
som det finns någon plats 
som är säker, säger Anna 

Ivanenko till Galago.
Yevheniia Polosina be-

skriver rädsla, ilska och 
tristess.

– Det är intressant 
hur fort folk skaffar sig 
rutiner, även i den här 

situationen. Vi har ett schema – kvällar 
och nätter i skyddsrummet, på dagen och 
morgonen kan vi gå ut, ta ut hunden på 
en promenad.

Yevheniia fortsätter göra konst för att 
berätta offentligt om kriget, att hjälpa till 
att sprida information. 

– Och, antar jag, som någon slags över-
levnadsstrategi.

Sofia Olsson

Följ YULIA VUS och IVAN KYPIBIDAS 
instagram: @yulia_vus och @kypibida

Följ ANNA IVANENKO på hennes instagram 
@anaivan och YEVHENIIA POLOSINA på 
@polosunya. Deras samarbete Studio Seri/
graph finns på @studioserigraph.

Omslag: 
Natallia Pavaliayeva.

Omslag: 
Nanna Johansson

Yevheniia 
Polosina, Putin.
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i mitten av 1950-talet ägde en intensiv debatt om tecknade serier rum i Sverige. 
Lärare, bibliotekarier, föräldraföreningar, bildningsförbund och tidningar rasade 
mot seriernas innehåll och form. Här är några av deras argument:
♦ Seriernas överdrivna äventyr avtrubbar barnens sinne för verklighet.
♦ Seriernas skildringar av våld gör barnen våldsbenägna.
♦ Seriernas skildringar av brott förleder barnen till brott.
♦ Seriernas språk påverkar barnens färdigheter i läsning och skrivning.
♦ Den passiva serieläsningen påverkar barnens förmåga till koncentration.
♦ Seriernas stiliserade teckningar påverkar barnens färdigheter i teckning.
♦ Seriernas vulgära erotik påverkar ungdomarnas känsloliv.
♦ Seriernas fördomsfulla värderingar påverkar synen på kvinnor och främmande folk. 

SERIERNA I 1950-TALETS svenska dagstidningar, veckotidningar, seriealbum och 
serietidningar kom i huvudsak från USA och Sydeuropa. Det fanns ett fåtal 
svenska serier, framför allt i veckotidningarna och julalbumen. Under 1960-talet 
började serierna betraktas som en egen konstform jämställd med litteratur och 
bildkonst. År 1968 bildades Seriefrämjandet. Jag var med på det konstituerande 
mötet. Förbundet såg som sin främsta uppgift att få fram svenska serier med 
svenska värderingar.

De kommersiella serietidningsförlagen var inte intresserade av nya svenska 
serier. Bonnierägda Semic Press, som dominerade marknaden, anlitade visserligen 
nya serieskapare. Men dessa skulle hålla liv i förlagets gamla svenska serier typ 
91:an Karlsson.

Seriefrämjandet arbetade brett. Förbundet skrev debattartiklar, deltog i kultur-
politiska diskussioner, samarbetade med ABF och Konstfrämjandet, etc. Framför 
allt uppvaktade Seriefrämjandet kulturorganisationer och politiska förbund.

ÅR 1975 kom genombrottet. Riksdagen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp inom 
Kulturrådet med uppgift att fördela stödpengar till barn - och ungdomslitteraturen 
och ÄVEN serierna. Stöden var av två slag. Förhandsstöd till särskilt kostnadskrä-
vande projekt och efterhandsstöd till publikationer med god kvalitet. De kunde 
sökas av utgivarna, inte av serieskaparna.

SPÄNNNDE SERIER
     MED SVENSKA VÄRDERINGAR

Författaren Janne Lundström berättar om hur de tecknade 
serierna från att ha varit sedda över axeln blev en 
etablerad konstform. Ett viktigt led var att skapa svenska 
serier med svenska, humanistiska värderingar  
där Gerillaserien – som han gjorde tillsammans med 
tecknaren Ola Nyberg – är ett exempel. 

FÖRUTOM SERIEFRÄMJANDET fanns det andra 
aktörer som bidrog till framväxten av svenska 
serier, exempelvis Folket i Bild/Kulturfront, Kam-
ratposten, enskilda serieskapare som Rolf Gohs 
och Magnus Knutsson, tecknargruppen Comix 
Nostra och föreningen Fria serier. Den viktigaste 
aktören var förmodligen Kooperativa Förbundet 
som ägde veckotidningen Vi och bokförlaget 
Rabén & Sjögren.

Tidningen Vi hade publicerat enstaka svenska 
serier under tidigare decennier. År 1975 beslöt 
man att publicera nya fortsättningsserier. Man 
började med att kontakta den hyllade barnboks- 
och serieskaparen Jan Lööf. Och han skapade 
serien Ville. Som gjorde succé. Samma år, alltså 
genombrottsåret 1975, utlyste Rabén & Sjögren 
en pristävling om bästa svenska seriealbum. Det 
kom så många som 46 tävlingsbidrag! En handfull 
blev publicerade av R&S. Och av andra förlag.

I BÖRJAN AV 1970-TALET arbetade jag som redaktör 
på Semic Press. Jag redigerade och skrev manus 
till kommersiella serier och försökte anpassa dem 
till svenska värderingar. Samtidigt drömde jag 
om att få göra en egen serie. Helst en realistisk 
äventyrsserie. R&S:s pristävling gav mig chansen. 

Gerillaseriens upphovsmän Ola Nyberg och Janne 
Lundström intervjuades av tidskriften Västsahara 

2015, fyrtio år efter seriens tillkomst. 
Anna Widoff fotograferade.
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Jag tog fram två bidrag, Zimbabwe i samarbete 
med tecknaren Ola Nyberg och Johan Vilde i 
samarbete med tecknaren Jaime Vallvé.

Olof (Ola) Nyberg (1933–2017) illustrerade 
pedagogiska böcker och TV-program. I början 
av 1970-talet tecknade han serierna Bellman för 
Folket i Bild/Kulturfront och 91:an Karlsson för 
Semic Press serietidning 91:an Karlsson. Vi lärde 
känna varandra, när han – trots att han var proffs 
– deltog i en av Seriefrämjandets kurser i seriernas 
ABC år 1974 eller 1975. En dag sa han att han 
skulle vilja teckna en realistisk äventyrsserie. Då 
slog vi oss ihop. 

Jag var intresserad av Afrika. Såväl dess för-
flutna som dess nutid. Under flera år hade jag 
samlat faktaböcker och klippt ut artiklar ur Dagens 
Nyheter. Nu gick jag igenom klippen och fastnade 
för det pågående kriget i Rhodesia.

RHODESIA VAR EN FÖRE DETTA BRITTISK koloni. 
År 1967 hade den vita minoriteten under Ian 
Smith ensidigt förklarat landet självständigt. Den 
afrikanska majoriteten förtrycktes i ett apartheid-
liknande system som med tiden blev alltmer brutalt. 
Afrikanerna tog till vapen.

År 1974 pågick en koleraepidemi i Rhodesia. 
Smithregimen ville inte vaccinera afrikanerna. 
Befrielserörelsen ZANU gjorde det. Epidemin 
gav mig idén till en intrig: En vaccinationsgrupp 
som jagades av rhodesiska soldater.  Jag presen-
terade idén för Ola. Vi diskuterade fram fem 
huvudpersoner; den svenska läkaren Eva, den 
svenske journalisten Anders och tre afrikanska 
gerillasoldater. 

När Rabén & Sjögrens tävling var avslutad gick 
tidningen Vi:s redaktörer igenom tävlingsbidragen. 
De letade efter en efterträdare till Jan Lööfs Ville. 
Och de valde Zimbabwe.

Episoden började publiceras i juni 1976. Ola 
och jag levererade en sida i veckan. Vi låg avsiktligt 
nära deadline. Gerillan väntades göra en offensiv 
under vintern och vi ville infoga den i episodens 
slut. Men offensiven uteblev. Några år senare gav 
Smith-regimen upp. Rhodesia blev fritt och bytte 
namn till Zimbabwe.

Rabén & Sjögren gav ut episoden i album år 
1977 med titeln Uppdrag i Zimbabwe och sam-
lingsnamnet Gerillaserien.

Följande år återkom tidningen Vi och bad Ola 
och mig att göra en fortsättning på vår serie. Men 

nu var det bråttom. De första sidorna skulle levere-
ras omedelbart. Vi tvekade, men accepterade budet.

I mina tidningsklipp fanns ännu ett intressant 
och angeläget ämne; ockupationen av Västsahara.

VÄSTSAHARA ELLER RIO DE ORO var en före detta 
spansk koloni. År 1965 hade FN:s generalför-
samling krävt att landet skulle bli självständigt. 
Spanien vägrade. År 1973 bildade saharierna 
befrielserörelsen Polisario och började en väpnad 
kamp. Två år senare lämnade Spanien Västsahara, 
varpå Marocko och för en kort tid även Maure-
tanien ockuperade landet. Saharierna flydde till 
Algeriet och därifrån fortsatte Polisario sin kamp.

För att vinna tid hittade jag på en förhistoria 
om försvunna kartor över Västsaharas fosfatfyn-
digheter. Ola tecknade förhistorien, medan jag 
arbetade fram huvudintrigen med våra huvud-
personer Anders och Eva.

Anders gör ett reportage i sahariernas flyk-
tingläger i Tindouf i västra Algeriet. Han får se 
sjuka och undernärda barn och vid hemkomsten 
övertalar han Eva att arbeta i Tindouf. Sedan 
beger han sig till El Aioun i Västsahara för att 
samla information om ockupationen. Den marock-
anska säkerhetstjänsten tror att han arbetar för 
Polisario och arresterar honom. Under intrigens 
förvecklingar medverkar Anders och Eva till att 
kartorna hittas.

Sahara publicerades i tidningen Vi år 1978. 
Därpå gav Rabén & Sjögren ut episoden i albumet 
Uppdrag i Sahara år 1979.

Ola och jag var nöjda med de två episoderna 
och lade ner Gerillaserien. Vi hade visat att det 
gick att göra spännande äventyrsserier med fak-
tabakgrund och svenska värderingar.

Efter befrielsen vansköttes Zimbabwe av  
ZANU-partiet och dess ledare Robert Mugabe. 
Marockos ockupation av Västsahara pågår än idag.

Janne Lundström

Författare, illustratör, översättare. 
Var med och grundade Seriefrämjandet 1968 och 
var redaktör för tidningen Thud (föregångare till 

Bild &w Bubbla). Tidigare ledamot av Svenska 
Barnboksakademin och Svenska Serieakademin. 

Lundström skrev manus till Fantomen på 1970-talet 
och har givit ut ett 40 tal böcker framför allt barn- 

och ungdomsböcker och seriealbum men även 
läromedel och fackböcker. 2001 mottog han 

Nils Holgerssonplaketten.

Lästips 

Gerillaserien 1: Uppdrag i Zimbabwe (1977) 
Gerillaserien 2: Uppdrag i Sahara (1978) 
Johan Vilde: fyra seriealbum (1976-82) och 
fem ungdomsböcker (1978-85)
Regnbågens fånge – 50 dilemmasagor från 
Afrika (1988)
Demonernas ägg – 50 spindelsagor från 
Västafrika (1993)
Flickan som var vacker i onödan (2007), om 
könsroller i Västafrika på 1600-talet
De ofria (2017), om svensk kolonialism på ön 
St Barthélemy i Västindien 

Ola Nybergs skisser för utseendet 
på fyra av de fem huvudpersonerna 

i Zimbabwe. Skisserna finns 
i Seriearkivet i Malmö. 

Ett stort tack till arkivets Jakob 
Hallin som ställt kopior till 

Tidskriftsverkstans förfogande.

Ur Uppdrag i Zimbabwe



22 23

I den alldeles nyutgivna boken Putins 
Ryssland: En diktator blir till av Darryl 

Cunningham (Galago 
2022) granskas Vladimir 
Putins väg till makten från 
åren som KGB-agent till 
dagens maktfullkomliga 
despot. Boken publice-
rades 2020 och för första 
gången är Cunnigham 
översatt till svenska (över-
sättare Nils Håkanson). 
Cunninghams förra bok är 
forfarande mycket aktuell 

Billionaires: The Lives of the Rich and 
Powerful (2019)

B I O G R A F I  O M  P U T I N
I  S E R I E R O M A N

S V A R T A R B E T E
O C H  F A C K L I G  K A M P

O M  S A M E R  P Å  D E N
L I T T E R Ä R A  P A R N A S S E N

Daria Bogdanska flyttade från Polen till 
Malmö för att utbildada sig på Malmö 
Serieskola. Samtidigt 
arbetade hon svart som 
servitris för att försörja 
sig. De svåra och orättvisa 
anställningsförhållande-
na på restaurangen gör 
att hon engagerar sig 
fackligt. 
Wage Slaves (2016, Ord-
front) är en serieroman 
om  att vara en del av 
prekariatet men också 
förmågan att ställa sig utanför, kämpa 
för bättre villkor och liv i en ny stad.

Mats Jonssons serieroman När vi var 
samer (Galago 2021) var nominerad till 
Augustpriset förra året, vilket var första 

gången någonsin en 
serieroman blev nomine-
rad till Augustpriset i den 
skönlitterära klassen. 
Mats Jonsson är född i 
Kramfors, bor i Ådalen 
och skildrar sitt liv i serie-
form. I När vi var samer 
dyker Jonsson ner i sin 
släkts historia – renskö-
tande skogssamer – och 

upptäcker ett stycke glömd historia, ett 
folk som helt utplånats som kulturell 
grupp. Tidigare utgivna är bl a 
Nya Norrland (2017) och Hey princess 
(2002)

Elisabeth Lundgren

Moa Romanova
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        FANTOMEN 
I FOLKHEMMET

taget från skolans historietimme, nyhetsartiklar 
eller vad som pågick utanför våra fönster. Likt 
oss skolbarn var mjölk hans favoritdryck.

I en artikel i Sydsvenskan från 2015, för att 
uppmärksamma Fantomens 65-årsdag på svensk 
mark, definierar Pär Wirtén den amerikanskt 
skapade brottsbekämparen som en ”svensk super-
hjälte,” hänvisandes till att det inte finns någon 
annan plats på jorden där Fantomen är lika älskad 
som i Sverige. I ett försök till att förklara skälen 
till det identifierar Wirtén någonting familjärt 
hos Fantomen som om han bor i våra politiska 
reflexer och speglar landskapet omkring. 

SOM FORSKARE HAR JAG de senaste åren kon-
centrerat mig på att ringa in vad som inbegrips i 
dessa politiska reflexer. Resultatet går att läsa i 
När Fantomen blev svensk: vänsterns världsbild 
i trikå (Daidalos) som gavs ut i maj. Boken 
söker svar på hur en amerikansk superhjälte 
boendes i en afrikansk djungel började reflektera 
värden som gjorde honom bekant för läsare i 
ett nordiskt land som sällan utgjort scen för 
hans äventyr. 

Längs vägen hinner han också konkurrera ut 

Längst ner på sista sidan angavs datumet när nästa Fantomen-tidning skulle 
nå tidningsställ och kioskhyllor. Vi prenumeranter kunde ha turen att den 
hann landa i brevlådan någon dag tidigare. Det var åtminstone min förhopp-
ning när jag skyndade mig hem från skolan, fylld av naiv övertygelse om att 

brevbäraren skulle vara särskilt vänlig mot mig just denna dag. Om den inplastade 
tidningen låg där inleddes omedelbart läsningen som transporterade ett blekt barn 
till en rad exotiska platser runt om i världen; platser där olika medlemmar av 
Fantomen-dynastin genom historien skyddat de svaga och varit hård mot de hårda. 

Under uppväxten gav Fantomens brottsbekämpande i fjärran länder möjlighet 
att uppleva en stunds osäkerhet under i övrigt maximalt trygga förhållanden. 
Någonting i karaktären hade förmågan att trollbinda mig på ett sätt som andra 
medlemmar från samma skrå – Daredevil, Stålmannen eller Batman – inte förmåd-
de. Visserligen var hjältarna från DC Comics och Marvels stall visuellt spännande 
men berättelserna lyckades inte engagera mig på samma sätt som Fantomen. I viss 
mån kan den vandrande vålnadens – som Fantomen också benämns i djungeln 
– avsaknad av superkrafter ha varit en bidragande faktor då det fick honom att 
framstå som mer mänsklig och därmed enklare att relatera till. 

SAMTIDIGT VORE DET ATT FÖRENKLA. Det fanns någonting annat hos honom, i 
hans väsen, som gjorde att jag, likt så många andra som växte upp i Sverige under 
sjuttio- och åttiotalet, helhjärtat tog den vandrande vålnadens eskapader till mig. 
Fantomen var igenkänningsbar i sina moralfilosofiska resonemang på ett sätt som 
gjorde honom unik i sammanhanget. Hans äventyr framstod ibland som en bildsatt 
historielektion, där alla medlemmar av ätten verkade dela en särskild förmåga att 
hamna i händelsernas centrum oavsett historisk epok eller geografisk plats, som 

rivaler från större amerikanska förlag och lyckas 
bli, för att låna Wirténs formulering, en ”svensk 
superhjälte”. 

SVERIGES FÖRSTA MÖTE med den vandrande 
vålnaden skedde 1940 i Veckorevyn. Han gjorde 
dagstidningsdebut i Svenska Dagbladet två år 
senare – under namnet Dragos – och flyttade 
till sin egen tidning hösten 1950. Länge bestod 
den svenska Fantomen-tidningen av översatta 
amerikanska avsnitt men efter några sporadiska 
försök på 1960-talet började redaktionen att sat-
sas hårt på egna licensproducerade äventyr tidigt 
1970-tal. Skälen var två: dels en successivt ökad 
upplaga under 60-talet vilket gjorde att förlaget 
ville öka utgivningstakten från en gång i månaden 
till varannan vecka. Tyvärr fanns inte tillräckligt 
många Fantomen-äventyr för att kunna möta 
efterfrågan vilket innebar att egen produktion 
sågs som enda lösningen för att kunna fylla ut 
tidningen. Men också på grund av att innehållet 
i Fantomen diskuterades flitigt på kultursidorna 
under denna period. 

Den vandrande vålnaden anklagades för att 
vara en kolonial relik fylld med antidemokratiska 

värderingar. Kanske bäst fångat i LO-tidningen 
Fönstrets rubrik från hösten 1969: ”Fantomen 
är fascist!”. 

Både de tilltagande upplagesiffrorna och den 
högljudda kritiken gjorde att beslutet att pro-
ducera egenlicenserade äventyr föddes utifrån 
”nödvändighet,” enligt chefredaktör Ulf Gran-
berg. Redaktionen passade då också på att sätta 
sin särskilda prägel på Fantomen- och det med 
eftertryck. 

ARGUMENTET JAG FÖR FRAM i min bok är att 
Fantomens popularitet i Sverige, grundmurat 
under tidningens guldår på 1970-talet, hänger 
samman med det ideologiska klimatet i landet 
vid denna tidpunkt. Tidsmässigt skapades det 
svenska redaktionsrådet – ofta benämnt ”Team 
Fantomen” – samtidigt som det flammande röda 
1968. Bärare av denna radikalisering av samhället 
var en rad heterogena rörelser som, trots sina in-
bördes olikheter, delade särskilda grundläggande 
värderingar: solidaritet med tredje världen, krav 
på jämlikhet mellan kön och klass och anspråk 
på fördjupad demokrati. 

Dessa kärnfrågor blir en integrerad del av Fan-

Forskaren Robert Aman analyserar hur och varför Fantomen blev  
en svensk superhjälte långt in i folkhemmets barnrum och samtidigt  
ett uttryck för rådande svensk (utrikes)politik med jämlikhet,  
demokrati och solidaritet med tredje världen.

Fantomen introducerar Handlar-Joe som skall lära lantarbetarna att driva ett kooperativ. © King Features Syndicate Inc./Distr. Bulls. 
Sidan 118 När Fantomen blev svensk.

Falk/Barrys original: Diana 
uttrycker sin fascination över 
att hennes makes avlägsna 
släktingar var ombord på 
Columbus skepp.

I svensk översättning: Diana 
och Fantomen kritiserar ko-
lonialismen och dess kvarva-
rande effekter på samtiden. 
Båda bilderna: © King Features 
Syndicate Inc./Distr. Bulls. 
Sidan 95 När Fantomen blev 
svensk. 
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tomen-avsnitten och den maskerade hjälten slåss i dess namn. Även om Fantomen 
skapades under en period, då det må ha varit mer regel än undantag att i litteraturen 
omvandla Afrika till en scen för den heroiske vite huvudpersonen att leva ut sitt 
personliga äventyr i exotiska miljöer bland vilda djur och främmande människor, 
förvandlas den koloniala ramhistorien till en postkolonial resurs i svensk kontext. 

Fantomen är på plats i det Afrika som kommit att hamna på agendan för intensiv 
inrikes debatt. Bakom den svarta masken bevittnar hans ögon de sociala orättvisor 
som solidaritetsrörelser i Sverige betonar. Han griper in i de väpnade konflikter 
som diskuteras i riksdagen, han hjälper de folk som det svenska biståndet söker nå. 

avsky för rasism och den vita regimen i Rodia. Inte nog med ett öppet stöd, han 
ansluter sig också till seriens tunt förtäckta kopia av ANC – den revolutionära 
befrielserörelsen med vilka den socialdemokratiska regeringen inleder ett direkt 
samarbete – för att i gemensam aktion försöka störta apartheidsystemet. 

REGELBUNDET TAR SIG FANTOMEN AN olika former av hot från Rodia där lä-
saren via hans maskprydda ögon får lära sig om skillnader i livsvillkor mellan 
svart och vit i ett samhälle roterandes runt apartheids axel. Lojal mot en av 
grundbultarna i den samtida vänsterns samhällsanalys undervisar Fantomen 
även läsaren om relationen mellan rasism och kapitalism i Sydafrika, där det 
förstnämnda anses göda det sistnämnda. 

Team Fantomen-medlemmen Magnus Knutsson har beskrivit hur de ville skapa en 

I mångt och mycket, framför allt under hela 
1970-talet, förkroppsligar Fantomen ambitionen 
bakom svensk utrikespolitik. Detta utan att be-
höva ta hänsyn till varken neutralitetsprinciper, 
stormaktsintressen eller diplomatiska förbindelser. 

INLEDNINGSVIS ÄGNADE SIG DEN SVENSKA redak-
tionen åt kreativa översättningar för att anpassa 
innehållet till svenska värderingar. I ett äventyr 
från 1969 som berör Christoffer Columbus färd 
till Amerika, med en Fantomen-ättling ombord, 
omnämns conquistadoren Hernán Cortés guldjakt 
på den – i europeiska ögon – ”nya” kontinenten. 
I Lee Falks original står det: “There was much 
gold there! Cortéz would find it 25 years later”. 
När äventyret ett år senare når svenska läsare har 
texten omformulerats: ”Cortez plundrade staden 
25 år senare… och på sätt och vis var det tur att 
Kit inte blev inblandad i den historien…” 

Än mer påtaglig blir Team Fantomens kreati-
vitet i översättningsförfarandet i reaktionerna på 
Columbus landstigning och efterföljande annekte-
ring av landmassan i den spanska kronans namn. 
I Falks original reagerar Diana, den nuvarande 
Fantomens hustru, genom att uttrycka sin över-
raskande förtjusning: ”This is fantastic! Your 
ancestor – father of the first Phantom – sailed 
with Columbus?”. 

Den maskprydde hjälten håller däremot, ja, 
masken och uppvisar sitt klassiska reaktionslösa 

stenansikte utan att kommentera verbalt. I den 
svenska översättningen däremot hyser Diana 
helt andra åsikter: ”Typiskt, va? På den tiden 
trodde européerna – dom vita alltså – att dom 
hade laglig rätt att lägga beslag på dom färgade 
folkens länder!” Fantomen delar hennes åsikt och 
tillägger att efterverkningarna av detta fysiska och 
symboliska våld är fortsatt kännbart för drabbade 
regioner än i våra dagar: ”Ja, Diana! Det var ren 
stöld – och det är därför vi har så många problem 
i u-länderna idag…”

FÖRÄNDRINGARNA GÅR IGEN I DE egenprodu-
cerade äventyren. Ett av Team Fantomens allra 
första bidrag är skapandet av det apartheidstyrda 
grannlandet Rodia – en sammanblandning av 
Rhodesia och Sydafrika – vilket ter sig otänkbart 
i Falks mer konservativt marinerade universum. 

Initiativet var genomblåst av tidsandan. Under 
1960- och 1970-talet rapporterade dagstidning-
arna flitigt om situationen för den svarta befolk-
ningen i södra Afrika. Likaså skrev författare 
som Per Wästberg, Sara Lidman och Anders 
Ehnmark uppmärksammade verk om tillvaron i 
apartheids våld. 

Fantomen är inte sen att ansluta sig till anti- 
apartheidrörelserna. Han börjar tala öppet om sin 

god och kvalitativ äventyrsserie utan det våld som 
utmärkte amerikanska serietidningar vid tidpunk-
ten. Trots att våldet i mångt och mycket är inbyggt 
i actionhjältarnas dna försöker den försvenskade 
Fantomen förvånansvärt ofta lösa konflikter på 
andra sätt än med knytnävarna. Fantomen visar 
sig vara en övertygad anhängare av statligt ägda 
produktionsmedel i syfte att åstadkomma social 
rättvisa. 

I stället för att nyttja sitt våldskapital ägnar 
sig Fantomen åt förhandlingar och övertalning 
för att få hemlandet Bengalis vita elit att lämna 
över de gruvor eller mark som de tillskansade sig 
när landet var en koloni. Styrd av dessa värde-
ringar ser Fantomen också till att hjälpa svarta 
lantarbetare att skydda sina ekonomiska intressen 
genom att lära ut hur de kan starta en kooperativ 
handelsbod. Helt enkelt ett Konsum i djungeln. 

Fantomen hinner även bekämpa miljöförstöring 
och varna för riskerna med kärnkraft. Ett upp-
märksammat äventyr från 1973, uttalat inspirerat 
av tidens kvinnorörelse, där Diana utmanar patri-
arkala föreställningar och könsdiskriminering är 
också en spegel av det politiska klimatet i Sverige. 

ATT FANTOMEN FICK EN NY politisk slagsida be-
kräftas om vi vrider på jordgloben. Team Fanto-
men blev snart ledande producent av äventyr till 
Fantomen-tidningar i andra delar av världen. I 
Australien, det enda landet med en längre utgiv-
ningshistoria av Fantomen i serietidningsformat än 
Sverige, var läsarna mer skeptiska. I sin forskning 
om Fantomen i Australien berättar Kevin Patrick 
att läsarna ofta klagade på att de svenska även-
tyren hade en onödigt invecklad intrig späckad 
med moral på bekostnad av en spänningshöjande 
dramaturgi. De föredrog Lee Falks version av ka-
raktären. Team Fantomens verkar framför allt ha 
tilltalat publiken på hemmaplan. Det var också en 

uttalad målsättning. Enligt manusförfattaren Janne 
Lundström var strategin att förvandla Fantomen 
till ”en medveten människa med justa värderingar, 
som kunde omfattas av de flesta svenskar.”

VAD TYCKTE DÅ FALK SJÄLV om svenskarnas på-
hitt? Team Fantomen-medlemmarna Knutsson 
och Lundström har medgett att de var en aning 
nervösa när Falk flögs in till Stockholm hösten 
1972 för att besöka förlaget. Under ett restau-
rangbesök i Falks sällskap redogjorde de för sina 
planer, bland annat skapandet av Rodia och att 
involvera den vandrande vålnaden i kampen mot 
apartheid. Falk skall ha varit nöjd med initiativet 
och förklarat att han alltid föreställt sig Fanto-
men som en förkämpe för demokrati. I annat fall 
fanns ekonomiska skäl till att ställa sig bakom 
den försvenskade Fantomen. 

Efter introduktionen av de svenska avsnitten 
sålde Fantomen i genomsnitt 170 000 exemplar 
varannan vecka genom sjuttiotalet vilket indikerar 
att de radikala förändringarna i den vandrande 
vålnadens universum i stort uppskattades av 
läsarna som delade dess världsbild förankrad i 
antirasism, internationalism och jämlikhet. Det 
som skrevs i Fantomen lästes och det är därmed 
ett lika rimligt antagande att äventyren, genom 
dess kapacitet att på fantasifullt manér ta itu med 
samtida politiska angelägenheter, också bidrog 
till att forma och påverka sina läsares världsbild. 

Robert Aman
 

Kulturskribent, serieforskare och biträdande  
professor i pedagogik vid Linköpings universitet. 

 
Lästips

Aman: När Fantomen blev svensk:  
vänsterns världsbild i trikå (Daidalos) 2022

TEAM 
FANTOMEN BLEV 
SNART LEDANDE 
PRODUCENT AV 
ÄVENTYR TILL 
FANTOMEN-
TIDNINGAR 

I ANDRA DELAR 
AV VÄRLDEN. 

Fantomen i verbal konflikt med en direktör som ägnar sig åt miljöförstöring i namn av profit. © King Features Syndicate Inc./Distr. Bulls.
Sidan 180 När Fantomen blev svensk.

Fantomen slår fast att det enda som räknas för multinationella bolag är profit. © King Features Syndicate Inc./Distr. Bulls.
Sidan 169 När Fantomen blev svensk.

Falk/Barrys original.

Den svenska versionen. 
Båda bilderna: © King Features 
Syndicate Inc./Distr. Bulls. 
Sidan 93 När Fantomen blev 
svensk. 
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Så sent som på 1980-talet fanns det fortfarande en bred utgivning av barn- 
och ungdomsserier i Sverige. Det var ett massmedium som fått sin form 
tillsammans med tidningarnas framväxt i början av seklet. Serietidningar 
trycktes i jätteupplagor och såldes i kiosker och mataffärer över hela landet. 

Storsäljare som Kalle Anka, Bamse och Fantomen trängdes i tidningsställen med 
en uppsjö andra titlar. På 70-talet hade utgivningen av fransk-belgiska albumserier 
tagit fart, med exempelvis Asterix och Lucky Luke som flaggskepp. Förutom vanliga 
prenumerationer fanns dessutom ett flertal olika medlemsklubbar.
På svenska utedass och toaletter låg travar av serietidningar. På pojk- och flickrum 
förvarades tidningarna i läskbackar. När de blev för många slängde mammor och 
pappor dem i soporna tillsammans med ölflaskor, batterier och matrester. 
 ”Ett väsentligt mentalhygieniskt och kulturellt problem som angår oss alla”. 
Orden kommer från Nils Bejerots famösa debattbok Barn-Serier-Samhälle från 
1954. På 1980-talet hade dock moralpaniken bytt fokus och seriernas potential 
som ungdomens fördärvare hade bleknat i skuggan av fladdermusätande hård-
rockare, videobutikernas motorsågsmassakrer och porrtidningar. Till och med 
biblioteken hade vid den här tiden sina obligatoriska seriebackar med sönderlästa 
album, och tack vare lobbying från bland annat Seriefrämjandet hade det statliga 
litteraturstödet utökats till att omfatta serier 1975.

 
SERIER FÖR BARN OCH BARNBÖCKER på den här tiden var två helt separata företeelser. 
Serietidningarna producerades, med fasta arvoden till de medverkande, distribue-
rades och såldes just som tidningar. Barnböcker producerades av barnboksförlag, 
med royalty till upphovspersonerna, och såldes i bokhandeln. Serier hade mjuka 
färgomslag och svämmade över av bilder. Barnböcker hade hårda pärmar och var, 
förutom bilderböckerna, alltid i svartvitt. I böcker för lågstadieåldern kunde man 
tolerera enklare svartvita bilder, högst en per kapitel. Böcker riktade till barn i 
mellanstadieåldern skulle helst inte innehålla några bilder alls. Det förekom några 
svartvita teckningar i Mumin och Loranga, men sen var det slut. 

Men skillnaden mellan barnserier och barnböcker gick djupare än så. I svenska 
barnböcker har det länge varit en konvention att huvudpersonen skulle vara ett 
barn, lika gammalt eller kanske något år äldre än den tilltänkta läsaren. I serier-
nas värld är det däremot snarare regel än undantag att huvudpersonen är vuxen. 

BARNBÖCKER 
        LÅNAR ALLTMER FRÅN SERIERNA

Alltifrån Bamse till Fantomen och Kalle Anka, 
idel vuxna män som antingen redan har stadigt 
sällskap eller försöker skaffa sig en flickvän, ja 
som till och med fått barn. Serierna bygger mer på 
sina huvudpersoner, seriefigurerna, än på enskilda 
berättelser. Ofta går de genom oändliga äventyr 
utan att någonsin åldras eller ens förändras. Det 
sägs till exempel att Kalle Anka firat jul flera 
tusen gånger.

 
BARNSERIER PÅ 80-TALET riktades framför allt 
till pojkar, i synnerhet superhjälteserierna. Det 
betyder inte att det inte fanns serier riktade till 
flickor, eller att flickor ändå läste och uppskat-
tade serier. Barnseriernas berättelser var ofta 
mer våldsamma än barnböckerna, de fokuserade 
mer på händelserna än på känslorna. Seriernas 
personbeskrivningar var mer karikatyrer än de i 
barnböckerna, De var mer tillgängliga, både att 
skaffa sig och att läsa. Och även om det fanns 
nog så snälla barnserier så skulle man nog kunna 
påstå att de över lag hade ett lite fräckare tilltal 
än övrig barnlitteratur. Kalle Anka är en neuro-
tisk hustyrann, i tidningar som Svenska Mad var 
våldshumorn i stort sett gränslös.

Så kom 90-talets ekonomiska kris. Nedlägg-
ningen av svenska serietidningar tog fart, ut-
givningen av albumserier stannade av. Över lag 
ansågs det nog att seriernas tid som massmedium 
var förbi, att rollen övertagits av videofilmer och 
datorspel. 

En oväntad återkomst för serier riktade till unga 
läsare skedde under 00-talet, när utgivningen av 

Från att ha varit ”Ett väsentligt mentalhygieniskt och kulturellt problem 
som angår oss alla” med Nils Bejerots ord från 50-talet har synen på 
serier för barn genomgått en revolutionerande utveckling. Moralpaniken 
har försvunnit, serier för barn blomstrade på 70- och 80-talen men 
minskade sen kraftigt på 90-talet. Frågan är om inte många serier åldrats 
med sin publik menar Fabian Göranson som pekar på en ny utveckling 
där barnböckerna lånar alltmer från seriernas bildspråk, format och tilltal.
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n återkommande fråga jag får 
vid olika intervjutillfällen är 
”kan man försörja sig som se-

rietecknare?”. Svaret blir ja om 
jag utgår ifrån mig själv. Men om 

frågan istället löd ”kan ALLA försörja sig 
som serietecknare?” så blir svaret otvetydigt 
nej. Många, kanske till och med de flesta, 
kan det inte.

Orsaken kan vara att de inte är tillräck-
ligt drivna. Att de inte lyckas hitta det där 
uttrycket som tilltalar tillräckligt många 
läsare (och redaktörer). Att de har ett manér 
som bara går hem i smala publikationer 
utan ekonomi. Eller att de helt enkelt är 
dåliga på att sälja in sitt material.

Men måste det vara ett problem? Nej. 
Många har serietecknandet som en sido-
syssla och trivs med det. Själv jobbade jag 
som personlig assistent i flera år innan jag 
kunde försörja mig fullt ut på tecknandet. 
Men drivet har funnits där i alla lägen. För 
mig har tanken på att ”ge upp” tecknandet 
aldrig funnits. De skulle vara som att ge upp 
att sova. Eller äta. Vilket annat jobb jag än 
hade så skulle jag alltid tecknat vid sidan 
av, precis som jag gjorde som barn när jag 
kom hem från skolan. Jag blir fortfarande 
lika barnsligt hänförd av mediet som jag 
var som 8-åring.

OM MAN SER TILL den klassiska publicering-
en i olika papperstidningar så har det blivit 
allt svårare att få sina serier publicerade, av 
den enkla anledningen att dessa tidningar 
blir allt färre. Men suget efter serier verkar 
ändå vara stort, åtminstone den typen av 
satiriska humorserier som jag gör. Det 
märker jag inte minst på gensvaret i social 
media och reaktionerna på mitt nystartade 
nyhetsbrev.

Och allt fler kommunikatörer märker 
att tecknade serier fungerar väldigt bra 
i kommunikationssammanhang. Jag får 
själv ofta uppdrag från olika ideella orga-

nisationer, fackföreningar, politiska partier 
och företag som använder mina seriebilder 
för att belysa olika frågor som är viktiga 
för dem.

VAD ÄR DET DÅ som gör att tecknade serier 
är så magiskt? Jag tror det handlar om 
vad man kan göra med mediet. Att det 
inte finns några som helst begränsningar 
för var man kan befinna sig i tid och rum. 
Att allt kan hända. Jag kan förflytta mig 
till världens alla hörn, till vilken tidsepok 
som helst och jag kan ta in vilka figurer 
jag vill. Jag kan sätta Jimmie Åkesson i ett 
flyktingläger och jag kan skicka Ebba Bush 

tillbaka till bibelskolebänken. Jag kan göra 
Hanif Bali till stenåldersmänniska och låta 
honom försöka twittra på en grottvägg. 
Lycka till Hanif.

Alla de här möjligheterna erbjuder en 
förlösande frigörelse från vardagens snäva 
bojor. För världen är rätt så dum ibland 
och vi behöver kreativa sätt att hantera 
den. Skratta åt den tillsammans.

Belysa den från olika vinklar. Vända och 

vrida på den. Hitta skavanker. Klura på 
om den inte borde se ut på ett annat sätt.

Till skillnad från litteraturen så kan 
man som tecknare plantera bilderna direkt 
i mottagarens huvud. Läsaren behöver 
liksom inte själv omkoda från text till 
bild. Istället tar bilden en genväg direkt in 
i läsarens medvetande och färgas därmed 
inte lika mycket av mottagarens egna fö-
reställningar. I bästa (eller sämsta) fall är 
det istället bilden som färgar mottagarens 
medvetande.

EN GOD VÄN TILL MIG har berättat att han 
ofta ser mina figurer framför sig när han 
läser om olika bisarra företeelser i samhället 
och i politiken. De dyker upp som en slags 
humoristisk återspegling av den fysiska 
världen när den ter sig som mest absurd. 
För mig känns det stort. Det betyder alltså 
att min bildvärld har trängt sig in så djupt 
i hans medvetande att den integreras med 
hans uppfattning av omvärlden. Det känns 
hedrande men också ganska svindlade då 
det visar på vilken makt man har som bild-
skapare. Makt att påverka i både positiv 
och negativ riktning. Detta kräver en del 
rannsakan hos mig som kreatör, och att 
ständigt ställa sig frågan ”hur tas det här 
emot?”. För som alltid när en maktställning 
uppstår så gäller det att inte missbruka den. 
Sådant har vi redan alldeles för mycket av 
i vår värld.

Max Gustafson
Satir- och serietecknare från Biskopsgården, 

Göteborg. I yrket sedan slutet av 90-talet. 
Frågor som ligger honom varmt om hjärtat 

är klimat, rättvisa, välfärdspolitik och  
rasism. 2018 fick han EWK-priset. 

Nyhetsbrev på www.maxgustafson.se

Lästips

Vem har tid med politik?  (2022)
Homo Consumericus (2020)
Det rånade folket (2014)

Dumhet inspirerar mig

E

japanska manga-serier exploderade. Men den här gången stod utgivningen tydligt 
med båda fötterna i bokbranschen. Mangapocketarna såldes i bokhandeln och 
gavs ut av barnboksförlag. Upplagorna var stora och priserna var låga. Men de 
små marginalerna visade sig vara en svaghet när nästa ekonomiska kris slog till 
2008, och året därpå hade nästan all mangautgivning på svenska försvunnit lika 
plötsligt som den kom. 2022 är mangan otippat tillbaka igen. Framför allt unga 
plöjer mangapocket ofta på engelska.
 
VAR BEFINNER VI OSS IDAG? I slutändan blev bara de allra största titlarna kvar, och 
många av dem valde att åldras med sin publik, och gå från att vara serier för unga 
läsare till att rikta sig till nostalgiska vuxna. Många gamla storheter återutgavs 
i lyxförpackning med köpstarka personer i medelåldern som främsta målgrupp. 
Bamse-tidningen står kvar som ganska ensam överlevare i landskapet av rykande 
ruiner. Den enda riktigt stabila serietidningen som också otvetydigt fortfarande 
riktar sig till barn. 

Man skulle kunna argumentera för att den funktion som barnserierna fyllde på 
80-talet idag fylls av tiktok, instagram och mobilspel. Det är där de svenska barnen 
får sina injektioner av lättillgänglig underhållning. Där finns samma smarriga mix 
av bjärta färger, starka karaktärer, spänning och humor.

Den mest intressanta utvecklingen har ändå skett inom barnböckernas värld, 
där man börjat låna alltmer från seriernas universum. Till att börja med har bil-
der gjort ett Djingis Khan-artat intåg på boksidorna. Många förlag påbörjade en 
Lättläst-utgivning som tog ordentlig fart i samband med Sveriges låga resultat i 
Pisa-mätningarna. Förbättrade kunskaper i läsning pekades ofta ut som nyckeln 
till att vända utvecklingen. Lättläst-böckerna hade samma yttre format som en 
vanlig kapitelbok, men textmängden kraftigt reducerad och varje uppslag fylldes 
av stora färgbilder. Dessutom var tilltalet och teckningsstilen ofta starkt influerad 
av just serier. Mats Wänblads och Pelle Forsheds Monstersson-serie är kanske det 
tydligaste och mest framgångsrika exemplet. 

 
EN RAD ANDRA BÖCKER BÖRJADE HÄMTA inspiration från serierna och på många 
olika sätt. Redan 2008 kom Legenden om Sally Jones av Jakob Wegelius, som fick 
Augustpriset och som närmast kan beskrivas som en seriebok utan pratbubblor, 
och med en vackert illustrerad serieruta per sida. 2014 kom första delen i den 
storsäljande Pax-serien, skriven av Ingela Korsell och Åsa Larsson, illustrerad 
med ordlösa seriesidor av Henrik Jonsson. 2017 kom första delen i den ännu mer 
storsäljande bokserien Handbok för Superhjältar, av Agnes och Elias Våhlund. 
Här tar man seriehybridformatet från Sally Jones ett steg längre: en eller två bilder 
per sida, och texten placerad i rutor inuti bilderna. Förutom själva formatet är 
böckerna också tematiskt hybrider: superhjälten, kanske den berättelse som är 
starkast förknippad med seriemediet. Men med ett barn i huvudrollen, som det 
ska vara i svenska barnböcker. 

 Även i de barnböcker som inte lika explicit lånar från seriernas format så har 
bildmängden gått upp kraftigt. Om det i början av 2010-talet var närmast otänk-
bart att göra en bok för åldrarna 6 till 9 år i färg, så är det nu snarare regel än 
undantag. Även i böcker för åldersgruppen 9 till 12 har bilder blivit mer vanliga, 
till och med i färg, som Oskar Källners och Karl Johnssons bokserie Imperiets 
Arvingar. En stor del av de mest verksamma illustratörerna för böcker riktade till 
just åldersgruppen 6–9 år, är serietecknare och de gör avtryck i estetiken. 

 Hur långt utvecklingen mot hybrider mellan serier och barnböcker kommer gå 
är en öppen fråga. Kanske är det bara en tillfällig fluga, som begränsar sig till ett 
par titlar. Men det är också möjligt att det är början till en ny spännande fas för 
barns läsning. Kanske kommer vi få se en allt större variation, där olika bland-
former ständigt förnyar vad en bok kan vara? Eller blir det en ny typ av hybrid 
som får fast form, en egen genre med sina egna konventioner? Utvecklingen under 
2020-talet kommer att vara väldigt spännande.

Fabian Göranson

Serietecknare illustratör och översättare. Debuterade 2006 med Gaskriget och har sen 
dess publicerat verk såväl för barn som vuxna. 2018 fick han Seriefrämjandets pris 

Urhunden för serieboken Drömmen om Europa. Barnserien Hokus Pokus om den lilla 
häxan Ida är en hybrid av serie, kapitelbok och bilderbok. 

Lästips 
 
För barn:
Fem böcker i serien Hokus pokus på Galago förlag 
(Den lilla häxan , De tre paddorna, Den magiska 
kojan, Vargarnas fest samt Till skogens hjärta)
Pippi på rymmen (2020) bilderbok till text av 
Astrid Lindgren, ill Fabian Göranson
Sveriges fantastiska historia, Forntiden (2022). 
Första delen i en ny historisk serie för barn 

För vuxna:
Gaskriget (2006)
August Strindbergs inferno (2010)
Drömmen om Europa (2018)
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Persepolis är en självbiografisk tecknad 
serieroman av Marjane Satrapi (iransk/
fransk författare, konstnär och regis-
sör.)  Serien publicerades 2000–2003 ur-
sprungligen på franska i fyra delar. Den 
har översatts till flera språk och blivit 
en banbrytande, prisbelönt internatio-
nell bestseller. Persepolis har med da-
gens situation i Iran (arresteringen och 
dödandet av Mahsa Jina Amini 16 sept 
2022) blivit skrämmande aktuell igen 
och förlaget Galago som först publi-
cerade Persepolis på svenska kommer 
med en ny utgåva i januari 2023.

2007 kom den animerade filmen 
Persepolis som Satrapi regisserade 

tillsammans med Vincent 
Paronnaud. Den belöna-

des med jurypriset i Cannes 
samma år.

Persepolis beskriver Marji/
Marjanes barn- och ungdom 
i Iran från det att islamister-
na tog makten (1979) kriget 
mellan Iran–Irak och flykten 
till Österrike vid 14 års 
ålder. I sista delen återvän-
der hon till Iran som ung 
kvinna. Satrapi själv har 
inte kunnat återvända 
till Iran sedan Persepolis 
publicerades för 22 år 
sedan. 

Satrapi säger enligt tidningen The 
Guardian (9 oktober, 2022) att historien 
upprepar sig. Dagens situation i Iran 
påminner om hennes egen uppväxt 
men att den stora skillnaden nu är att 
också pojkarna är med.  

I november 2022 lades hennes 
orginalteckningar till Persepolis ut på 
Sotheby´s auktion i London.

Elisabeth Lundgren

P E R S E P O L I S
S K R Ä M M A N D E  A K T U E L L

Sidan 174 i På glid, Moa Romanova

Hollywood, Moa Romanova

Stockholms 
seriefestival, poster, 

Moa Romanova
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örutom det faktum att jag naturligt-
vis växte upp med serier, vilket var 
givet i 70-talets Sverige, och behöll 
intresset upp i vuxen ålder, i en tid 

när inte så mycket i denna konstform 
vände sig till äldre läsare, kom den avgö-
rande punkten för mig under min studietid 
i Lund. Lite vilset studerade jag till civileko-
nom – eftersom det ansågs vara en bra bas 
för en odefinierad men ljus framtid… Men 
jag la själ och hjärta i nationslivet, där jag 
var såväl festfixare som redaktör för en 

nationstidning. Jag ville dessutom inte ta 
studielån, så jag sökte efter en inkomst 
för att klara mig ekonomiskt. Eftersom jag 
kunde en del om serier och skrev skapligt 
insåg jag att jag faktiskt skulle kunna arbeta 
för en dagstidning. Problemet var att jag inte 
kände någon som skrev som yrke, eller ens 
någon som arbetade inom kultursektorn, så 
steget kändes, bokstavligen, oöverstigligt. 
Men, en översiktlig marknadsundersökning 
gav vid handen att den då största tidningen 
i regionen, Arbetet Nyheterna, inte hade 

någon som skrev kontinuerligt om serier 
(det hade ingen på den här tiden, men det 
hade jag inte koll på…), så jag författade 
snabbt ett förslag på en krönika som sändes 
in med darrande hand. 

TILL MIN FÖRVÅNING ringde de dagen därpå 
och erbjöd mig en fast plats i tidningen. 
Jag skrev alltså om serier en gång i veckan, 
med bildbyline, och inom kort blev det 
tydligt att jag i största allmänhet utsetts 
till ”Serieexperten”. Erbjudanden om att 
skriva böcker, hålla föredrag etc. haglade in 
och jag insåg att jag stod inför ett livsval: 
antingen tackade jag nej eftersom jag ju 
inte var någon egentlig expert, eller så fick 
jag faktiskt bli det. Jag valde det senare – 
något jag aldrig ångrat. 

Den närmaste tiden efter detta bygg-
de jag upp ett faktabibliotek om serier, 

Tre decennier i seriernas tjänst
införskaffade och läste serier från alla de-
lar av världen och pluggade helt enkelt 
konstformen; tecknade seriers historia, 
internationella särdrag och unika kommu-
nikationsformer. Det var lite som att sätta 
sig i skolan igen, fast roligare.

Förfrågningarna fortsatte att rulla in och 
snart insåg jag att jag arbetade på heltid 
med serier och inte som ekonom. En av 
dessa förfrågningar var att bli redaktör för 
kulturtidskriften Bild & Bubbla, något jag 
tog mig an med minnet av att jag ju faktiskt 
redan varit redaktör. Hur svårt kunde det 
vara? Det visade sig dock vara stor skillnad 
på att ge ut en liten lundensisk nationstid-
ning och en stor, nationell kulturtidskrift. 

IDAG, 25 ÅR OCH 100 NUMMER senare, är 
jag fortfarande chefredaktör för Bild & 
Bubbla och har varit med om att utveckla 

tidskriften en hel del. För något år sedan 
fick vi utmärkelsen Årets kulturtidskrift, 
vilket naturligtvis gjorde mig stolt. Det 
kändes på ett sätt som ett kvitto på att allt 
hårt arbete och sena nätter varit värt det. 
Men samtidigt minns jag att när nyheten 
nådde mig hade jag inte riktigt tid att ta 
in betydelsen av utmärkelsen eftersom det 
var nära trycklämning och allt fokus var 
på att få till en så bra tidning som möjligt. 

Men, varför gör man då det man gör? 
Som chefredaktör för Bild & Bubbla arbetar 
jag i praktiken konstant. Jag jonglerar alltid 
minst tre, oftast fyra nummer samtidigt: ett 
som precis kommit ut och ska marknads-
föras och distribueras; ett som är nästan 
klart och ”bara” ska korrekturläsas och 
färdigställas för tryck; ett som är på gång, 
där texter är på väg in och ska redigeras, 
bildsättas och layoutas; och slutligen ett 

som är i planeringsstadiet, där beslut ska 
tas om innehåll och inriktning, intervjuer 
genomföras och så vidare. Pust!

Ett sisyfosarbete som i ärlighetens namn 
inte är så välbetalt, men trots det oerhört 
tillfredställande. Efter ett kvarts sekel är 
det fortfarande spännande att bryta upp 
en låda med ett helt nytt nummer och få 
hålla i och lukta på en fysisk produkt som 
jag varit med om att skapa. Något som 
tills helt nyligen inte fanns, men som nu 
gör det, tack vare mycket blod, svett och 
tårar. Den känslan är svårslagen. 

PARALLELLT MED ARBETET som redaktör 
för Bild & Bubbla var jag med och byggde 
upp Seriefrämjandet från en förhållandevis 
liten, ideell förening till en omfattande 
centrumbildning för konstformen tecknade 
serier. Serieskolan i Malmö – Nordens mest 
framgångsrika utbildning för serieskapare 
och Seriearkivet – Nordens största arkiv 
med inriktning på att bevara seriekonsten 
är fler exempel på institutioner för serier 
som jag varit med om att skapa. Tidskriften 
Scandinavian Journal of Comic Art – Nor-
dens första akademiska tidskrift om teck-
nade serier är ytterligare ett exempel. Sist 
men inte minst, disputerade jag på Malmö 
universitet med en doktorsavhandling om… 
jo naturligtvis, tecknade serier. 

Men, i allt detta har det alltid funnits 
en konstant: arbetet med Bild & Bubbla. 
Detta älskade och hatade sisyfosarbete.

Fredrik Strömberg
Journalist, författare och forskare. 

Redaktör för kulturtidskriften Bild & Bubbla 
sedan 25 år tillbaka, initiativtagare till 

organisationer som Serieskolan i Malmö, 
Seriearkivet samt Seriecenter.

Lästips 

Vad är tecknade serier? (2003) – om hur 
seriekonsten kan definieras.

Black Images in the Comics (2003) – en 
studie över hur färgade personer represen-
terats i serier.

The Comics go to Hell (2005) – om hur djä-
vulen och Helvetet skildrats i serier.

Comic Art Propaganda (2010) – om hur 
seriekonsten använts för att sprida olika 
idéer.

Swedish Comics History (2010) – en översikt 
över Sveriges rika seriehistoria.

Comics and the Middle East: Representa-
tion, Accommodation, Integration (2022) 
– doktorsavhandling försvarad på Malmö 
universitet 

Några av de nummer av Bild & Bubbla som Fredrik Strömberg varit redaktör för, från 1997 till 2022.

Varför gör man det man gör, egentligen? Hur kommer man 
fram till sina livsval? Ibland känns det genomtänkt, men ofta 
mer som en slump… Jag har i snart tre decennier arbetat med 
och för konstformen tecknade serier – något jag fortfarande 
brinner för – men det var inte det jag en gång föresatte mig 
skulle bli mitt jobb, min karriär och mitt levebröd. 

F
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Kulturtidskriftens roll idag är 
kanske inte att samla enorma 
läsarskaror utan snarare att 
vara en plantskola för en snäv 
krets av nya talanger, eller 
en plats för kompromisslösa, 
kreativa individer som inte 
vill vara en del av en bred 
etablissemangskultur, menar 
Fredrik Jonsson.

ulturtidskriften som idé, fysiskt ob-
jekt, kommersiell produkt, samlings-
punkt för ett antal kreativa individer 

som ligger i estetisk framkant, hade 
sina glansdagar under 1900-talet. De 

flesta kreativa rörelser inom konst, littera-
tur, tecknade serier och film under denna 
era hade någon slags koppling till just en 
tidskrift, helst skapad av ett litet nätverk 
av personer som ofta även umgicks privat 
i och med att de befann sig i samma stad. 
Utanför den tecknade seriens värld hette de 
saker som Blast, Cahiers du Cinéma eller 
Kris, inom seriemediet hette de saker som 
Zap, Garo eller Métal Hurlant.

DET TRADITIONELLA serietidningsformatet 
var över huvud taget en ganska viktig del av 
seriemediets utveckling. Många historiskt 
viktiga serier publicerades just i serietid-
ningar. Från de första superhjälteserierna 
på 1930- och 40-talen, över Carl Barks 
ankserier på 40–50 talen, EC:s skräckserier 
och Mad på 50-talet, superhjälteseriernas 
renässanser på 60- och 80-talen, under-
ground- och ”vuxen”-serier under 60- och 
70-tal, fram till 80-talets avantgardeserier 
och 90-talets nordamerikanska vurm för re-
alism. Den senare kan i viss mån även kallas 

för en renässans för undergroundserien. 
Under de senaste 20 åren, i takt med att 

seriemediet flyttat till böcker och digitala 
plattformar, har serietidningen däremot 
gradvis blivit ungefär lika obsolet som 
DVD-formatet. Idén med en serietidning, 
eller en tidskrift är i grunden att det ska 
vara ett relativt billigt häfte, helst i mass-
upplaga. Tidskrifter kommer förhållandevis 
ofta, och kan ha fingret på samtidspulsen 
på ett helt annat sätt än böcker. Att läsa 
tidskrifter är, historiskt sett, ett sätt att 
hålla sig uppdaterad om vad som pågår 
inom ett eller flera kreativa fält.   

DESSVÄRRE HAR DE SOCIALA medierna 
under de senaste decennierna inneburit ett 
hot mot papperstidskriften som företeelse 
och idé. Folk läser inte tidskrifter i någon 
nämnvärd omfattning längre, vilket gäller 
såväl seriemediet som övriga tidskrifter. En 
serietidning som Fantomen har fortfarande 
en prenumerantskara, men den både krym-
per och åldras i rask takt. Yngre personer 
har ett begränsat intresse för tidskrifter. 
Å andra sidan har de sociala medierna 
underlättat för just den typ av nätverks-
skapande som tidigare uppnåddes med 
den gemensamma publiceringen innanför 
pärmarna på samma tidskrift. Behovet av 
tidskriften som kitt i kreativa nätverk är inte 
längre lika stort. Samtidigt har det, å tredje 
sidan, som något slags motreaktion på allt 
digitalt, i Sverige kommit en ny fansinvåg, 
till största delen driven av personer födda 
så sent som på 90-talet.

På sätt och vis behövs inte tidskrifterna 
längre. Den samhörighet som tidskriftsfor-
matet kan tillhandahålla kan ske i mindre 
skala genom ren fansinpublicering- på sin 
höjd i något hundratal ex. Kulturtidskrif-
tens roll idag är kanske inte att samla 
enorma läsarskaror utan snarare att vara en 
plantskola för en snäv krets av nya talanger, 
eller en plats för kompromisslösa kreativa 
individer som vill verka lite i skymundan, 
för i princip inga pengar alls, hellre än att 

bli en del av en bred etablissemangskultur.
Kort sagt går det helt enkelt inte att 

fortsätta göra tidskrift och låtsas som om att 
digitala nätverk och dito kulturflöden inte 
existerar. Samtidigt så utgör deras existens 
en intressant utmaning. Det handlar om en 
ständig kamp för att bibehålla relevansen 
och förstå hur allmänheten förhåller sig 
till de digitala flödena. 

VAD GÄLLER KULTURTIDSKRIFTERNAS framtid 
just nu, hösten 2022, så känns den förfä-
rande osäker. Vi verkar ha fått en regering 
som leds av ett parti som så sent som för 
några år sedan i princip ville avskaffa kul-
turtidskriftsstödet helt och hållet. En reform 
som givetvis känns dumsnål och onödig. 
De korvören som tidskrifterna faktiskt får 
innebär att de tidskriftsbaserade nätverken 
kan bibehållas, och dessa nätverk är en 
oerhört viktig del av svenskt kulturliv. Å 
andra sidan – om kulturtidskriftsstödet nu 
skulle avskaffas helt och hållet, eller skäras 
ner radikalt i omfång, så skulle ju alla de 
små fansin-initiativ som finns kunna fortleva 
oavsett. Faktum är att det redan nu, obero-
ende av kulturstöd, för seriemediets del, ser 
ganska lovande ut vad gäller regelbundet 
återkommande tidskrifter. Tecknade serier 
har just på grund av sociala medier, globalt 
nätverksskapande och nyuppfunna digitala 
verktyg, i samklang med ett ökat intresse för 
fysiska objekt, utvecklats till att vara den 
konstform som varit mest vital och intres-
sant under senare år, både innehållsmässigt, 
gestaltningsmässigt och estetiskt. Jag är full 
av tilltro till att den kommer att fortsätta 
vara det under åtminstone det kommande 
decenniet, med eller utan offentligfinansie-
rade tidskrifter. 

Fredrik Jonsson

Redaktör för kulturtidskriften Det grymma 
svärdet. Tidskriften har en karaktär av  

fansin och blandar olika format och uttryck 
där just serier är en viktig del. Det grymma 

svärdet ges ut på förlaget Lystring som 
Jonsson varit med och grundat.

Är fansinet 
på väg tillbaka?

LÄSTIPS FRÅN FREDRIK

Tre nya lovande serietidningsmagsin

MAL MAGASIN är en nystartad serietid-
ning med en skara medverkande som till 
viss del överlappar med mer etablerade 
tidskrifter som Det Grymma Svärdet och 
Galago. Hittills har den under sin ett år 
långa livsbana stadigt förbättras. De står 
med ett ben kvar i fansinismen, men 
framför allt är den redaktionella tonen en 
fullträff. 

Samma kan sägas om den risograftryckta 
serietidningen KATLA (två nummer hittills) 
som har kopplingar till diverse konstskole- 

alumni. Igen, allt i den är inte perfekt, men 
är oerhört uppfriskande att den faktiskt 
finns. Den mycket lovande unga tecknaren 
Vanja Ivarsson är en av redaktörerna och 
jag tror att den är tänkt att komma med 
ett nytt nummer varje sommar. 

HELLRESER vacklar – lite grand som Mal – 
mellan fansin och serietidning i sina hittills 
två utgivna nummer. Även här har flera 
av de medverkande, inklusive redaktören 
Katarina Mörk medverkat i Det Grymma 
Svärdet tidigare. Hellreser utmärker sig 
genom att arbeta med temanummer och 
blandar upp de tecknade serierna med 
textinslag av hög klass. Något att hålla 
ögonen på i framtiden.

Omslag: Margot Ferrick

K

Fredrik Jonssons text utgörs delvis av  
bearbetade fragment från ledartexten till 
Det Grymma Svärdet#39 (2021) samt en text 
om just Det Grymma Svärdet som han skrev 

för OEI#86-87 (2020)

H Ä R  K A N  D U
K Ö P A  L Ö S N U M M E R

OEI #88–89 ”utforskar seriens 
deltagande och affektiva materialiteter, 
från en rad  olika positioner inom detta 
fält. Här sonderas kopplingen mellan 
teckningsverktygets kvardröjande och 
närmast hemsökande fysiska ingrepp 
och den tecknade seriens  aktualisering 
av privata och kollektiva minnespro-
cesser. ”

Från Tidskriftsbutiken i Malmö kan du 
beställa Sveriges alla kulturtidskrifter 
hem till brevlådan. Den ständigt upp-
daterade nätbutiken har också ett stort 
lager av tidskrifter fr om 1993.  
tidskriftsbutiken.se
facebook.com/Tidskriftsbutiken

...INGEMAR BENGTSSON 
(fd Optimal Press) som bistod oss 
med idéer till Tidskriftsverkstans 
magasin om tecknade serier. 

Ingemar satt i Tidskriftsverkstans 
lokaler i Göteborg och producerade 
Optimalböcker från 1997 och framåt.

(Bild&Bubbla har varit medlemmar 
ända från föreningens start 1992.)

– Tidskriftsverkstans granne Digitala 
bildverkstan köpte sedemera in en 
A3-scanner som jag scannade in tusen-
tals serieoriginal på, berättar Ingemar. 
Hur många böcker som producerades 
helt eller delvis på de båda verkstäder-
na minns jag inte, men det var garante-
rat en bra bit över hundra.

Serieförlaget Optimal Press starta-
des av Ingemar Bengtsson och Mikael 
Tegebjer 1991. Förlaget fungerade 
som en plantskola för nya serieskapa-
re och bidrog till god återväxt bland 
svenska alternativa serieskapare under 
årtionden.

Bland dem som albumdebuterade 
på Optimal kan nämnas Åsa Grennvall, 
Coco Moodysson, Anneli Furmark,  
Daniel Ahlgren, David Liljemark och 
Mats Källblad. Optimal lades ned 2013.

Ulla-Karin Karlson

Tack till...
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22
olika kultur-

tidskrifter, både 
tryckta och digitala, 

är medlemmar i 
TIDSKRIFTS-
VERKSTAN.

Många har varit 
med i föreningen 
i över 30 år, men 

samtidigt som några 
tidskrifter faller  

ifrån så föds 
det nya. 

På sidan 42
finns kontakt- 

uppgifter  
till tidskrifterna.

Alba.nu är en renodlad 
webbtidskrift som vill upp-
muntra till debatt om kultur, 
vetenskap och samhälle. 
Tidskriften kommer dels ut 
med ett antal samlade teman 
under året, dels fortlöpande 
med uppdateringar i form av 
debattartiklar, reportage  
fotografier, videointervjuer 
och recensioner. Vi bevakar 
främst litteratur och teater. 
Det senare med ett särskilt 
fokus på Göteborg. Ibland 
recenserar vi också annan 
scenkonst och film. Alba.nu är 
helt fristående och ägs av oss 
som driver tidskriften. Runt 
oss ett stort nätverk där samt-
liga medverkar ideellt.

Angeredswebben är se-
dan drygt 15 år grundstommen 
för eleverna på Estetprogram-
met Media på Riksgymnasiet 
i Göteborg som arbetar med 
tidningen som en del av sina 
kurser. 

Tidningens målgrupp är i 
första hand skolans elever 
och vi strävar mot att ge våra 
funktionsvarierade elever på 
Riksgymnasiet omvärlds- 
perspektivet. Lyckas vi bli  
ett språkrör för två ofta 
marginaliserade grupper tror 
vi att vi kan bli en gymnasie-
tidning – på webben – av 
riksintresse.

Bild & Bubbla är Sveriges 
främsta, Nordens största och 
en av världens äldsta tidskrif-
ter för konstformen tecknade 
serier.

Bild & Bubbla presenterar 
aktuella seriefenomen, histo-
riska fördjupningar, intervjuer 
med kända serieskapare och 
andra nyckelfigurer, recensio-
ner av de senaste böckerna, 
och krönikor som ofta är i 
serieform. Den vänder sig till 
barn, ungdomar och vuxna 
– precis som tecknade serier 
gör. 

Bild & Bubbla har utsetts till 
Sveriges bästa kulturtidskrift.

Caminomagasin.se spri-
der berättelser om en grönare, 
godare och skönare framtid. 
Vägen dit kantas av engage-
rade människor med smarta 
idéer och handlingskraft. Våra 
ledord är: Livskvalitet, medve-
tenhet och framtidsanda.

Andan känns igen från pap-
perstidningen men här hittas 
även mer snabbfotat material. 
Vi publicerar framtidsspaning-
ar och aktuell omvärldsbevak-
ning. Vi berättar om initiativ 
som bidrar till en hållbar 
utveckling och främjar med-
vetenhet och reflektion kring 
våra livsval. 

Cora skriver om kvinnorna 
inom konsten och kulturen. 
Vi tror på konsten som en 
befriande och befrämjande 
kraft! Cora har funnits sedan 
2004 och utkommer med 
fyra nummer per år. Vi finns 
på pressbyråer, boklådor och 
konsthallar/museer, men  
framför allt hos våra kära pre-
numeranter. 

När Cora landar hos dig får 
du initierade artiklar om konst, 
djuplodande porträtt och en 
och annan litterär essä.

Country News Magazine 
är en del av Svenska Coun-
trymusikföreningen och finns 
på facebooksidan Mr Country 
Presents/Country News och 
på facebookprofilen Thomas 
Buskhagen samt grundupp-
gifter mm på hemsidan  
www.countrynews.nu där 
Country News Magazine bl a 
samsas med Country News 
Publishing, Country News 
Records m fl. Stora delar av 
äldre CN finns på hemsidan, i 
synnerhet skivrecensioner. 

VILA, Moa Romanova
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Fritänkaren har kommit 
ut i över 30 år med reseskild-
ringar i följetongsform. De 
flesta inom Europa men även 
i Himalaya och arabvärlden. 
Den röda tråden är litteratur, 
musik och film. I varje num-
mer förekommer filmrecensio-
ner, musikartiklar och litterära 
belysningar, inte minst en 
oändlig Shakespearedebatt 
sedan 1996. Vårt perspektiv 
är globalt och universellt med 
tyngdpunkt på humanism. Det 
kan även förekomma politiska, 
filosofiska och religiösa reso-
nemang. Vi har medarbetare 
på Nordirland, den grekiska 
ö-världen, Himalaya samt i 
Norden.

Glänta ”I Glänta finner vi ett 
enkelt men effektivt upplägg 
där skribenter med oväntad 
bredd i ansatsen tar sig an vitt 
skilda fenomen med lekfull-
het, öppen blick och djup. Vad 
är det för speciellt med siffran 
137? Hur starkt påverkar 
skvallerfieringen på nätet vår 
samtid och finns det en bästa 
metod inte bara för att väva 
utan även för att tömma en 
tarm? Som läsare slås vi av 
associationsrikedomen såväl 
som den litterära finessen och 
lägger ifrån oss tidskriften 
med en känsla av berikning.” 
Ur nomineringen till Årets 
kulturtidskrift 2022.

Karavan Färdas med vår 
tidskrift in i litteraturen, ut i 
världen. Här kan du ta del av 
omvälvande texter och upp-
täcka Nobelpristagarna långt 
före alla andra. Tidskriften har 
sitt fokus på litteraturen från 
Afrika, Asien och Latinamerika 
och lyfter fram författarskap 
som berör.

Fyra gånger om året utkom-
mer Karavan, fylld med inter-
vjuer, reportage, recensioner 
och framför allt med skönlitte-
rära texter, rikt illustrerade.

Lira Musikmagasin är 
din karta på upptäcktsfärden 
efter ny musik. En tidning för 
oss som aldrig slutat vara ny-
fikna. Jazz, folk- och rootsmu-
sik från hela världen, country, 
visa eller nästan vad som helst 
– men alltid kvalitetsmusik. 

Fyra gånger om året landar 
ett matigt nummer i brevlå-
dan, 128-164 sidor tjockt med 
djuplodande artistintervjuer, 
reportage, lyssningstips och 
en gedigen bildjournalistik. 

Lyrikvännen Här läser du 
vår tids viktigaste poeter, vid 
sidan om framtidens rös-
ter. Här diskuteras aktuella 
estetiska frågor, introduceras 
centrala författarskap och här 
hålls svensk eller internatio-
nell poesihistoria levande. Du 
får bred överblick över olika 
poetiska inriktningar, stilar 
och skolor. 

Dessutom är Lyrikvännen 
ett av de viktigaste forumen i  
Sverige för seriös lyrikkritik.

Tidskriften ges ut med sex 
nummer om året. Som prenu-
merant får du varje diktbok ur 
Lilla serien utan extra kostnad.

S E R I E R
U K R A I N A  •  F R A N K R I K E

3/2022 •  7 7  Å R G Å N G E N 
LÖSNUMMER 9 € / 90 SEK

Ny Tid är en prisbelönt 
vänsterkulturtidskrift med 
anor från 1944. Vill du veta 
mer om politiken och kultu-
ren i Finland än att landets 
statsminister dansar på 
Instagram, beställer du på Ny 
Tid. Månadstidningen korades 
2013 till årets finländska kvali-
tetstidskrift och mottog 2020 
Svenska Folkskolans Vänners 
stora folkbildningspris. Med 
essäer, intervjuer, reportage 
och kritik på svenska belyser 
Ny Tid strukturer och bak-
grund till vår tids fenomen 
och nyheter – ur ett öppet 
och sökande vänsterperspek-
tiv. 

Dixikon.se är en gratis 
kulturtidskrift på nätet. 
Ingen prenumeration. 

Ingen betalspärr.
Välkända skribenter skriver 

om utländsk kultur & littera-
tur som inte är översatt eller 
redan känd här. 

Recensioner, boktips, kritik, 
essäer. 

Om facklitteratur, skönlitte-
ratur, konst, scenkonst, film 
mm. 

För dig som vill veta mer.

Nr 10 2022
49 kr

Oberoende och utan 
presstöd sedan 1972

NADYA WILLIAMS
”USA är en krigsmaskin”

AKTION
Bildaktivisternas upptåg

KLAVER
Folkets instrument

a

VAR 
GAGARIN 
FÖRST?

Folket i Bild/Kulturfront 
är mer än en tidning. Den är 
också en levande förening 
med lokalföreningar spridda 
över landet. Förening starta-
des 1971 runt tre paroller som 
skulle leda vägen för tidning-
en men också föreningens 
arbete: stöd till de antiimperi-
alistiska krafterna, att arbeta 
för en folkets kultur och att 
försvara yttrande och tryck-
friheten.  FiB/K tar inte något 
stöd från staten och är helt 
beroende av medlemmar och 
prenumeranter. Vill du också 
ha en levande och oberoende 
press i Sverige? Teckna en 
prenumeration och gå med i 
föreningen! 

Ord & Bild har publicerats 
sedan 1892 vilket gör den 
till Sveriges äldsta kulturtid-
skrift. Vi publicerar artiklar 
om kultur, filosofi och politik, 
ger plats för kritiskt tänkande, 
litteratur och recensioner och 
låter våra läsare upptäcka nya 
författare och träffa samtids-
konst. 

Ord & Bild publicerar fem 
temanummer per år och ingår 
i det europeiska nätverket 
Eurozine.
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Paletten har sedan star-
ten 1940 varit den ledande 
tidskriften inom den svenska 
konstvärlden.

Chefredaktörer är idag  
Sinziana Ravini & Fredrik 
Svensk med bas i Paris och 
Göteborg. Med stor interna-
tionell utblick introducerar, 
tolkar och granskar Paletten 
samtidskonstens ämnen och 
förutsättningar. Vi ger histo-
riska och kritiska perspektiv 
på samhället idag. 

Ges ut av Stiftelsen Palet-
ten med stöd från Statens 
kulturråd. 

Röda Rummet Den radi-
kala kvartalstidskriften Röda 
Rummet är en tankesmedja 
med socialistiska utgångs- 
punkter. Vi vet att många 
söker efter ett ordentligt 
utrymme för radikal debatt, 
lärdomar och analyser. I Röda 
Rummet finns plats för
allt som kan bidra till en bätt-
re förståelse av det samhälle 
vi lever i, såväl Sverige som 
resten av världen. 

För att kunna förändra värl-
den måste man förstå den.

SocialPolitik.com är en 
oberoende webbtidskrift som 
med kritisk skärpa bevakar 
sociala frågor ur ett under- 
ifrånperspektiv. I snart 30 år 
har vi envist skrivit om social 
och ekonomisk utsatthet på 
ett sätt som du inte hittar 
någon annanstans. Nyheter, 
reportage, analys och debatt 
om kunskapsläget, politiken 
och den snabba samhällsom-
vandlingen. Barn och ungas 
livsvillkor och kulturens kraft 
är bärande teman.

Var tredje vecka kan du upp-
datera dig med vårt nyhets-
brev – helt utan kostnad. 

Anmäl dig idag!

Västsahara, numera en 
webbtidskrift med nyhetsbrev, 
informerar regelbundet om 
Europas sista koloni i Afrika. 
Den spanska kolonin ockupe-
rades av grannlandet Marocko 
1975. Västsahara rapporterar 
om situationen i flyktinglägren 
i Algeriet, den ockuperade 
delen av Västsahara samt om 
utvecklingen internationellt 
och i Sverige. FN:s avkoloni-
seringsplan tycks aldrig bli 
av. Trots västsahariernas rätt 
till självständighet knyter EU 
Marocko allt närmare sig. 
Frankrike är Marockos när-
maste bundsförvant. 

Zenit är den analoga kultur-
tidningen som bevakar och 
skriver om kulturens yttring-
ar. Vi går på utställningar, 
ser scenföreställningar, läser 
böcker och pratar sedan 
med konstnärer och andra 
kulturaktörer om det vi sett 
och hört. Av samtalen blir 
intressanta artiklar för en bred 
läsekrets. Vi gläds åt att våra 
läsare uppskattar det vi gör, 
och vi vet att de informativa 
annonserna är till god hjälp 
när man planerar sina kultur-
upplevelser. Zenit kommer ut 
fyra gånger om året.

OEI är en tidskrift för 
extra-disciplinära rum och 
av-disciplinerande ögonblick 
– experimentella former av 
tänkande, montage mellan 
konst, litteratur, teori, film och 
dokument; kritiska undersök-
ningar, redaktionella utsägel-
ser, icke-bekräftande skrivan-
de, infrastrukturella poetiker 
och ekologier, arkeologier och 
mot-historiografier. 

OEI grundades 1999 och har 
utkommit med 97 nummer.
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Fotita de Carina Torwald ĉe Björsbo ekster Gotenburgo. 

Magazino por kulturo kaj plezuro  

Bonvolu viziti nian retpaĝon: 
www.esperanto-gbg.org 

 

 

Ora Jurnalo är en nättid-
ning som Göteborgs Espe-
rantoförening ger ut 11 gånger 
per år sedan 2017. Tidningen 
har nu läsare också i länder 
utanför Sverige. Det mesta är 
på esperanto, men det finns 
också tvåspråkiga artiklar – 
och ibland avsnitt enbart på 
svenska. Tidningen är gratis 
och laddas lätt ner via vår 
hemsida esperanto-gbg.org

Även om vi ofta har tema- 
nummer, blandar vi friskt – 
kultur, natur, språkfrågor och 
aktuella händelser. Vi tar in 
artiklar från esperantovänner i 
hela världen.
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