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Abstract
This thesis researches the ways that comics artists represent themselves in their work and 
use their own personal life experience to create visual life narratives. The main purpose is 
to investigate concepts of both self-image and world-view in comics by Cecilia Torudd, Ulf 
Lundkvist, Gunna Grähs and Joakim Pirinen, in order to achieve a more nuanced understan-
ding of life narratives in a broader sense. The study also aims at giving an account of the 
development of alternative comics in Sweden during the period 1965-2015, including the 
rise of the autobiographical comics genre at the turn of the millennium. In individual case 
studies, I present the life and work of these four Swedish artists, who all emerged in the late 
1970s and early 1980s, at a time when so-called adult comics (vuxenserier) became promi-
nent in Sweden. I analyse and interpret a number of life narratives by their hand, applying 
theories on art and visual communication, comics and life narratives. These analyses reveal 
common and individual themes as well as visual and narrative strategies. Particular atten-
tion is paid to the contribution of the image in the creation of story worlds where personal 
style and the skill of drawing are highlighted as means to create a sense of credibility. By 
putting their work in a historical, cultural and social context, and through an interdisciplinary 
approach, the study results in a deeper knowledge of these comics as a medium for self-ex-
pression. The study shows that life narratives are indeed already prominent in the Swedish 
comics of the 1980s. By seeing self-image as a concept of oneself in interaction with others, 
and world-view as a subjective perception of the outside world that is conveyed through the 
comics medium, this thesis gives a broader perspective on the ways that the self and the 
world take shape in the comics medium. Cartoonists who portray themselves and use their 
own experiences to tell stories convey new world-views through their visual life narratives.
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FYRA FIGURER PÅ SCENEN 

Materialet till denna konstvetenskapliga avhandling består av tecknade 
serier och ämnet handlar om hur serietecknare använder sig själva och 
sin levda erfarenhet för att skapa olika slags livsberättelser. Låt mig in-
leda med att presentera några av de för studien viktiga !gurerna: vi mö-
ter dem i fyra scener ur Cecilia Torudds Ensamma mamman1 (1988), Ulf 
Lundkvists Några barndomsminnen2 (1981), Gunna Grähs Mina universi-
tet3 (1985) respektive Joakim Pirinens När jag var sju (1989)4. I dessa 
bilder träder upphovspersonerna fram inför vår blick – det vill säga: vi 
ser dem som tecknade !gurer som på ett eller annat sätt representerar 
serietecknarna själva. Hur deras tecknade alter egon lever ut i rutorna 
ska vi se i denna avhandlings fallstudier (kap. 3.1–4). 

Genom att undersöka hur självsyn och världsbild gestaltas i tecknade 
serier av Torudd, Lundkvist, Grähs och Pirinen syftar avhandlingen till att 
ge en djupare kunskap om och förståelse av livsberättelser i serieform. 
Hur framställer de sig själva och vilken syn på världen presenterar de? 
Självsyn ska i detta sammanhang förstås som en föreställning om det 
egna jaget i samspel med sin omgivning som här förmedlas i den teckna-
de seriens form. Världsbild avser en subjektiv uppfattning av omvärlden 
som görs åskådlig och tolkningsbar i bild. Serietecknaren som blickar 
inåt mot sig själv och utåt mot världen gestaltar denna dubbelriktade rö-
relse i tecknade sekvenser, där mediets speci!ka egenskaper har bety-
delse för framställningen. 

Självbiogra!ska och auto!ktionella serier har varit mycket uppmärk-
sammade under 2000-talet och intresserat en publik utöver redan fräls-
ta serieentusiaster, i Sverige och internationellt. Genrens framväxt kan 

!.! 

! LIVSBERÄTTELSEN 
OCH DEN 
TECKNADE SERIEN



1 Cecilia Torudd, första strippen ur albumet Ensamma mamman (1988).
2 Ulf Lundkvist, första rutan ur Barndoms minnen, Lyckans tomtar (1981).
3 Gunna Grähs, första rutan ur Mina universitet, i albumet Tandem 
 av Gunna Grähs & Eva Lindström (1985). 
4 Joakim Pirinen, andra rutan ur När jag var 7, Dagens Nyheter 890108.
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sättas i samband med en omvälvande utveckling under 1900-talets se-
nare del, då tecknade serier blir ett medium som läses av vuxna. Särskilt 
i de fransk- och engelskspråkiga områdena märks detta genom att se-
riens traditionella huvudgenrer humor och äventyr förändras och att 
vardagen och det självupplevda nu i allt högre grad blir framträdande. 
Samtidigt ökar seriens kulturella status liksom det akademiska intres-
set. Genombrottet för självbiogra!ska tecknade serier i västerlandet 
kopplas i allmänhet till de självutlämnande och tabubrytande serierna 
som dök upp med den amerikanska undergroundvågen5 i skiftet mellan 
1960- och 70-talen. Thierry Groensteen vill rent av datera den ameri-
kanska självbiogra!ska seriegenrens födelse exakt till år 1972, det år då 
Robert Crumbs The Confessions of R. Crumb, Justin Browns Binky 
Brown Meets The Holy Virgin Mary samt Art Spiegelmans Prisoner on 
the Hell Planet publicerades.6 (I detta sammanhang kunde även Ore Wa 
Mita, I Saw It, 1972, nämnas, Keiji Nakazawas ögonvittnesskildring från 
Hiroshima, som dock blev tillgänglig utanför Japan först tio år senare).7 I 
dessa serier gestaltades det självupplevda med nya medel. Samtidigt 
börjar allt $er kvinnliga serieskapare att teckna serier som ofta handlar 
om dem själva. Hillary Chute lyfter fram Aline Kominsky-Crumb som 
grundare till kvinnors självbiogra!ska serier i början av 1970-talet.8 I 
Frankrike börjar en självbiogra!sk tendens att märkas under 1980-talet 
hos bland andra Edmond Baudoin9 och Max Cabanes10, men det är sär-
skilt tecknare i kollektivet L’Association11 som grundades 1990 som för-
knippas med självbiogra!ska serier, bland dem David B. och Jean-Chris-
tophe Menu. Med Spiegelmans serieroman Maus (del 1 år 1986, del 2 år 
1991), som tilldelas ett Pulitzerpris år 1992, markeras ett skifte, där den 
tecknade serien konsolideras som ett seriöst medium för vuxna, vilket vi 
ska återkomma till.12 I Sverige slår självbiogra!ska serier igenom under 
1990-talets senare del. Denna allmänt vedertagna uppfattning stämmer 
så till vida att produktionen av självbiogra!ska och auto!ktionella serier 
från och med denna period – och i ännu högre grad under 2000-talets 
början – blir markant.13

Självbiogra! och auto!ktion förekommer dock redan tidigare i svenska 
serier och i avhandlingen lyfter jag alltså fram Cecilia Torudd, Ulf Lund-
kvist, Gunna Grähs och Joakim Pirinen som skapare av livsberättelser i 
serieform. Torudd, Lundkvist, Grähs och Pirinen hör till den stora skara 
av tecknare som kom fram i skiftet mellan 1970- och 80-talen när den så 
kallade vuxenserien blir en omtalad företeelse och ett etablerat be-
grepp.14 Med ens fanns det tecknare – utbildade konstnärer eller oskolade 



1 Robert Crumb, The Confessions of R. Crumb, The 
Peoples Comics (Golden Gate Publishing, 1972).

2 Aline Kominsky-Crumb, Goldie, A Neurotic 
 Woman, ur Wimmens Comix nr 1 (Last Gasp 

Eco-Funnies, 1972).
3 Art Spiegelman, Prisoner on the Hell Planet 
 ur Short Order Comix, nr1 (Head Press, 1973).
4 Art Spiegelman, Maus, A Survivors Tale, omslag 
 till tidning inhäftad i RAW Magazine vol 1 , no 2 
 (Raw Books, 1980).
5  David B., ur Epileptisk (L’Ascension du haut mal), 
 (Placebo Press, 2015).
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serieälskare som växt upp med barnserier och bilderböcker eller med 
fandomkultur15 – som åstadkom nya former av serier för vuxna i en 
 befriande blandning av högt och lågt. Det subtila, eleganta och estetiska 
sågs sida vid sida med det slagkraftiga, chockerande och brutala i nya fo-
rum som Galago, Fnitter och Mammut. Recensioner av serier dyker upp 
i dagspress och utställningar arrangeras. I magasin som Pox och Epix 
publiceras nordamerikanska och västeuropeiska serier i svensk över-
sättning men även serier från andra delar av världen, till en början i blyg-
sam omfattning. Vissa serieskapare uttrycker känslor av befrielse i sina 
verk medan andra blir nostalgiska, frustrerade eller förvirrade vid tanken 
på tillståndet i världen och sin egen roll i den. För många blir serien ett 
sätt att förmedla sin syn på världen och på sig själva och även att föra ut 
budskap om önskade förändringar av samhället. 

Självbiogra! kan emellertid avse olika företeelser (Sidonie Smith och Ju-
lia Watson räknar till exempel upp inte mindre än sextio olika genrebe-
teckningar).16 Nationalencyklopedin förklarar enkelt självbiogra! som en 
litterär [sic!] genre där författaren skildrar sitt eget liv och sin utveckling, 
till skillnad från biogra! där en person gör en levnadsbeskrivning av en an-
nan. Philippe Lejeunes ofta tillämpade de!nition av självbiogra! stipulerar 
att berättare, författare och huvudperson är identiska, berättarperspek-
tivet retrospektivt, framställningen episk och berättad i första person,  att 
ämnet utgörs av författarens liv samt att tematiken är existentiell och vilar 
på personlighetens historia. Självbiogra!n är ”[a] retrospective  account in 
prose that a real person makes of his own existence stressing his individu-
al life and especially the history of his personality”.17 En självbiogra!sk 
pakt upprättas då läsaren litar på avsändarens avsikt att berätta en sann 
historia. Med Philippe Lejeunes de!nition som grund kan själv biogra!n 
avgränsas som genre. Att studera självbiogra!n som en genre ligger dock 
inte i mitt huvudsakliga intresse; det är e"ekten av den subjekti!ering 
som kommer till uttryck i en serie som jag vill undersöka och  sätta i sam-
band med kulturen. Såväl serier som självbiogra! ses ofta som litterära 
företeelser och med denna studie vill jag betona vikten av att inte se för 
enögt på serier som en form av litteratur. Serier måste betraktas lika väl 
som  läsas och ett av avhandlingens mål är att särskilt uppmärksamma bil-
dens bidrag. I den tecknade livsberättelsen lägger jag stor vikt vid för-
leden; det tecknade, vilket jag ska återkomma till i avsnitt 1.2.

Livsberättelse kan ses som ett mer övergripande begrepp. Sidonie 
Smith och Julia Watson skiljer på självbiogra!, autobiography – som 



1 Galago nr 6, omslagsbild: Olle Berg 
(1983).

2 Mammut nr 1, omslagsbild: Hans-Åke 
Gabrielsson (Bokomomotiv Förlag/
Föreningen Fria Serier, 1980).

3 Fnitter: En rolig bok av kvinnor – 
 på fullt allvar, omslagsbild: Barbro 

Andréen (Bokförlaget Prisma, 1981).
4 Epix nr 1, omslagsbild: Enki Bilal 
 (RSR Epix, 1984).
5  Pox nr 1, omslagsbild: Bill Gri%th 

(Epix förlag , 1984).

1

3

2

4

5



14

 avser ett traditionellt självreferentiellt berättande i väst – och life writing 
eller life narrative som en mer inkluderande term för alla former av själv-
referentiella praktiker.18 I avhandlingen utgår jag från denna distinktion 
och använder livsberättelse som ett samlande begrepp för olika former 
av självreferentiell framställning. Materialet inkluderar såväl självbiogra-
!er i traditionell bemärkelse som !ktionaliserade självbiogra!er (auto-
!ktion19), som blandar fakta och !ktion.20 Serierna i denna avhandling 
rör sig med andra ord över ett vidare register av subjektiva uttryck. 

Seriemediet ger stora möjligheter till variation vad gäller såväl form som 
innehåll och även speci!ka förutsättningar för självrepresentation. Hur 
serien ska de!nieras är en fråga som har diskuterats länge och fått olika 
svar.21 Vissa särdrag har lyfts fram och värderats i varierande grad sam-
tidigt som seriens gränser ständigt utmanas, inte minst med ny teknolo-
gi eller sociala och kulturella förhållanden.22 Den semantiska vidden i ter-
merna tecknade serier, comics, bande dessinée och fumetti antyder kul-
turella skillnader i synsätt. Medan den engelska termen betonar inne-
hållet (humor) och den franska och svenska båda ser till formen (teckna-
de band eller strippar) lyfter den italienska fram ett karakteristiskt kän-
netecken (bubblorna).23 Innan den franska termen bande dessinée !ck 
fäste benämndes serier som illustrationer, illustrés.24 Bande dessinée 
(ofta förkortat till BD) kan ungefär översättas som tecknade band (alltså 
strippar). När detta begrepp etablerades på 1930-talet avsågs enbart 
dagspresstrippen och först på 1950-talet började det att användas för 
serier i vidare bemärkelse.25 

När Aaron Meskin diskuterar de!nitionsfrågan i The Routledge Com-
panion to Comics (2017) anger han nio särfall där seriens gränser tan-
geras och där serieforskares åsikter går isär. Till dessa gränsfall räknar 
han abstrakta, platsspeci!ka eller bildlösa verk, liksom sådana som be-
står av endast en enstaka ruta; vidare bilderböcker, tidiga sekventiella 
verk, så kallade protoserier, bildberättelser i träsnitt/trästick samt verk 
som producerats utanför en västerländsk kulturkrets.26 Meskin argu-
menterar för och emot formalistiska, anti-formalistiska, narrativa, insti-
tutionella samt historiska de!nitionsförsök och menar att det inte är 
omöjligt att de!niera comics men inte heller nödvändigt. Det är tillräck-
ligt om en serie identi!eras som sådan.27 Thierry Groensteen framhåller 
å sin sida seriens kontinuerliga förändring: 

throughout history and civilisations, there have been historic states of co-
mics art, which are equivalent from the theoretical point of view. The cur-
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rent form of the medium is just the most recent one, and one should not 
give it a greater importance or make it into an autonomous form of art.28

Samtidigt !nns det en allmän förståelse av vad som menas med en teck-
nad serie som en visuell konstruktion med en speci!k syntax bestående 
av rutor, bubblor och andra distinkta markörer.29 Jag använder tecknad 
serie som ett paraplybegrepp för den mångfald av genrer, uttryck och 
publikationsformer som ryms i denna historiskt etablerade term. I 
 avhandlingen behandlas serierna som en konstform och ett medium och 
den som gör serier benämns som serietecknare eller serieskapare, en-
ligt gängse språkbruk. Många kan i vidare bemärkelse ses som konst-
närer och hit räknar jag Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och 
Joakim Pirinen. Att jag talar om deras livslånga professionella verksam-
heter som konstnärskap innebär inte att jag generellt vill ersätta benäm-
ningen serietecknare med konstnär. Alla fyra framställer serier av hög 
konstnärlig kvalitet och är professionellt verksamma även inom andra 
estetiska områden. Som serieskapare kan de även klassi!ceras som 
 auteurer med ett begrepp som härrör från !lmvetenskapen, eller, mer 
exakt, som auteurs complets, varmed anges att de är tecknare och 
 berättare i en och samma person till skillnad från de serieskapare som 
arbetar i par eller team. Auteuren är både scénariste och dessinateur 
(manusförfattare och tecknare) och har helheten i sin hand.30 

Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och Joakim Pirinen har 
som vuxenserietecknare bidragit till att etablera serien som ett seriöst 
medium; hur och i vilka avseenden kommer att visas i fallstudierna. 
 Själva begreppet vuxenserie kan användas i meningen serier som är 
framställda för en vuxen publik, men det förknippas framför allt med 
1980-talsserierna som i mångas ögon var att jämställa med pornogra! 
och våld – givetvis inte någon korrekt bild. Numera används benämning-
en ofta för att saluföra explicita sexserier vilket gör det än mer miss-
visande. I grunden !nns en önskan att skilja på mottagare: barnserier 
 beskrivs av Helena Magnusson som ett komplement till vuxenserier 
(”serier uttryckligen riktade till vuxna läsare”).31 Magnussons avhandling 
Berättande bilder: Svenska tecknade serier för barn (2005) visar hur de 
svenska barnserierna växer fram från 1890-talet då förutsättningarna 
!nns att producera illustrerad barnpress och hur de så småningom, från 
och med 1980-talet, blir ett medium bland andra. 

Jag kommer främst att använda vuxenserier som periodbeteckning, 
vilket jag beskriver mer ingående i kapitel 2. Som en övergripande term 
använder jag alternativserie, utan att göra någon de!nitiv distinktion. 
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Traditionellt sett syftar detta begrepp på serier från mindre producen-
ter, ofta så kallade independent-förlag eller small press32, som står i 
 opposition till mainstreamserier, det syndikerade33 massutbudet. 
 Seriewikin – Seriefrämjandets uppslagsverk på internet – beskriver 
 alternativserie som en vag term för serier som skiljer sig från standard-
utbudet till innehåll och form, som även kan avse serier utgivna på 
 mindre oberoende förlag.34 I Below Critical Radar: Fanzines and Alter-
native  Comics from 1976 to Now (2000) placerar Roger Sabin och Teal 
Triggs fanzines och alternativserier inom så kallad fringe lit och betonar 
släktskapet med 1960-talets motkultur.35 Sabin och Triggs beskriver se-
rier som skapas på eget initiativ, i liten skala, ofta i svartvitt som säljer i 
liten omfattning men har stort omfång vad gäller uttryck och innehåll. 
Karin Kukkonen beskriver alternativserien som konstnärsdriven och 
-ägd (creator-driven) men inte nödvändigtvis knuten till motkulturen, 
som undergroundserierna var. De utgör ett alternativ till mainstream 
med ett stilmässigt diversi!erat uttryck.36 I Frankrike, ett av världens 
större  serieländer, organiserar sig vissa utgivare – bland dem L’Associa-
tion – som alternativförlag i Le Syndicat des Éditeurs Alternatifs 
(S.E.A.).37 Gabriela Hinchcli"e Voglio gör en uppdelning mellan en kom-
mersiell och en alternativ seriemarknad men detta är en förenklad bild 
som inte stämmer till punkt och pricka, särskilt som skillnaderna mellan 
större och mindre utgivare inte alltid är markanta på den svenska serie-
marknaden.38 Galago är till exempel ett före detta litet indie-magasin, en 
 kulturtidskrift som fyra decennier senare har en dominerande position i 
serie-Sverige. Sedan 1998 ägs Galago av Ordfront Förlag och presen-
terar sig som en samlingsplats för svenska tecknade serier för en vuxen 
publik samt ”Sveriges ledande förlag för alternativa serier”.39 

I ett vidare perspektiv kan alternativserien kopplas till idéer som 
präglar vuxenseriens födelsetid, en turbulent tid då stora skiften sker. 
Martin Wiklund beskriver i sin avhandling I det modernas landskap: 
 Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige 
mellan 1960 och 1990 (2006) det moderna Sverige som ett kon$iktfält 
med olika berättelser, där 1970-talets alternativrörelse står för vissa 
versioner tillsammans med 60-talsvänstern, den nya kvinnorörelsen, 
 alternativrörelsen och liberalismen.40 Alternativrörelse används som 
samlingsbegrepp för miljörörelsen, kvinnorörelsen, fredsrörelsen med 
$era grupperingar och organisationer för ”en alternativ världsbild”.41 Det 
som höll ihop allt detta var en mer eller mindre gemensam världsbild och 
en alternativ livsstil, skriver Wiklund. 

Kon$ikten mellan olika berättelser och röster är naturligtvis mycket 
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komplex. Det som intresserar mig är vad de fyra serietecknarna har att 
säga om hur tiden och samhället förändras med olika rörelser och synsätt, 
vad detta betyder för dem själva och hur de framställer det i sina verk.

Syfte 

Hur gestaltas livet och världen i tecknade serier som utgår från levd 
 erfarenhet? I föreliggande studie ställs frågan till ett material som inte har 
belysts ur detta perspektiv tidigare och sätts i relation till fyra serieteck-
nare som på olika sätt använder sig själva och sin levda erfarenhet i sina 
verk. Hur framställer Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och 
 Joakim Pirinen sig själva och vilken syn på världen presenterar de i sina 
tecknade serier? Även om den självbiogra!ska seriegenren har fått 
 mycket uppmärksamhet så är kunskaperna om dess uttryck och förut-
sättningar fortfarande begränsade. Så har till exempel subjektiva skild-
ringar som faller utanför den strängare de!nitionen av självbiogra! inte 
studerats ingående i ett svenskt material. Inte heller har förekomsten av 
självreferentiellt berättande i svenska tecknade serier före 1990-talet 
 belysts. Ingen av de fyra serieskaparna i denna studie har tidigare befors-
kats i större omfattning och deras serier har inte heller analyserats som 
visuella livsberättelser. Det !nns inte någon forskningsöversikt av tecknade 
livsberättelser som tar ett heltäckande grepp om detta komplexa fält. 

I inledningen ovan (1.1) nämns de begrepp som ringar in avhandling-
ens huvudområde, främst tecknad livsberättelse, självbiogra!, auto!k-
tion, tecknad serie, vuxenserie samt alternativserie. Avhandlingens ut-
gångspunkt, som också har nämnts, är de förändringar som sker under 
1900-talets senare del och 2000-talets början, när vuxenserien slår ige-
nom (i Sverige på 1980-talet) och alternativserien etableras, när intres-
set för självbiogra!ska serier ökar och synen på tecknade serier skiftar. 
Till dessa förändringar har Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs 
och Joakim Pirinen bidragit med sitt serieskapande, på olika sätt, vilket 
ska belysas i avhandlingen. 

Ett viktigt delsyfte är att beskriva vuxenseriens och alternativseriens 
framväxt och utveckling i Sverige, för att skapa förståelse för den serie-
kultur inom vilken serietecknarna skapar sina självreferentiella verk. Un-
dersökningen fokuserar på vilka !ktionsvärldar som framställs, vilken 
position subjektet har i framställningen, hur det mediespeci!ka inverkar 
på framställningen och vilka autenticitetsskapande strategier som an-
vänds.42 Serien som visuell gestaltning och narration betonas. Begrep-

!.!.!
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pen självsyn och världsbild är avsiktligen öppna och mångtydiga för att 
möjliggöra en vidare tolkning av referentialitet, autenticitet och !ktiona-
litet. 

Avhandlingens övergripande syfte är att förmedla en djupare förstå-
else av tecknade livsberättelser i serieform, genom att beskriva, ana-
lysera och tolka hur självsyn och världsbild gestaltas i ett urval av Cecilia 
Torudds, Ulf Lundkvists, Gunna Grähs och Joakim Pirinens serier, i en 
inre och yttre kontext. Vanligen behandlas serier utifrån ett litterärt eller 
språkvetenskapligt perspektiv och det är ett mål att lyfta fram den visu-
ella gestaltningens betydelse för förmedlingen ur ett konstvetenskap-
ligt perspektiv. Genom att fokusera dessa fyra enskilda konstnärskap 
och sätta in dem i en mer omfattande historik kring svenska serier peri-
oden 1965–2015 samt genom analyser och tolkningar av den tecknade 
livsberättelsens förutsättningar, uttryck och budskap vill jag med denna 
avhandling bidra till ny kunskap på serieforskningens område.

Urval, material och avgränsningar

Centralt för denna avhandling är de fyra fallstudierna med tecknade livs-
berättelser som speglar jaget och världen. Urvalet av verk presenteras 
nedan, men till att börja med är det tre kriterier som ligger till grund för 
valet av serietecknare. Det primära är att Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, 
Gunna Grähs och Joakim Pirinen är konstnärer och auteurs complets 
som utför alla delar av hantverket och arbetar med ett utpräglat person-
ligt uttryck, en egen stil. Det andra kriteriet är att såväl självbiogra!ska 
serier, i traditionell mening, som verk som i vidare mening kan betecknas 
som livsberättelser ingår i deras produktion. Deras serieskapande har 
varit betydelsefullt för den svenska vuxenseriens och därigenom i vidare 
mening även alternativseriens etablering och utveckling; detta är det 
tredje kriteriet. De är födda under 1940-, 50- respektive 60-talen och re-
presenterar således olika generationer, men samtidigt debuterar de 
som serieskapare för vuxna vid i stort sett samma tidpunkt, det vill säga 
i skiftet mellan 1970- och 80-talen. Deras skiftande bakgrund och er-
farenheter ger studien bredd.

Deras produktion är omfattande, även om det !nns skillnader mellan 
de fyra, vilket återspeglas i de delkapitel som behandlar vars och ens 
skapande. Vad gäller urvalet av verk har mitt sökarljus varit inställt på 
olika former av självreferentiella verk, både självbiogra!ska och auto!k-
tionella. Det empiriska materialet härrör till större delen från 1980-talet, 

!.!."
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vuxenseriens blomstringstid, men sträcker sig längre framför allt med 
Joakim Pirinens verk, så att vi kan följa den tecknade livsberättelsen från 
1980-talet in i det 21:a århundradet.

Fallstudierna presenteras i kronologisk ordning och inleds i avsnitt 3.1 
med Cecilia Torudd (f. 1942), vars serietecknarkarriär påbörjas tidigast, 
redan i början av 1970-talet. Cecilia Torudd har gjort serier för  läsare i 
alla åldrar och berättat utifrån sig själv i bild och ord, i olika verk. Som 
fallstudie har jag valt Ensamma mamman, den strippserie som först 
publicerades i Dagens Nyheter år 1985 och som därefter utgavs av förla-
get Rabén & Sjögren som två album, Ensamma mamman (1988) samt 
Mera Ensamma mamman (1989).43 Denna serie innebar ett stort publikt 
genomslag och den förknippas i hög grad med upphovspersonen själv, 
vilket gör den intressant som studieobjekt.

Ulf Lundkvist (f. 1952) slog igenom under 1980-talet med sina trubbiga, 
osköna och egenartade serier, där livet i storstaden och på landsbygden 
varvas med barndomsminnen och samtida utblickar på omgivningen. I 
avsnitt 3.2 analyseras serien Några barndomsminnen, en tillbakablick på 
sex sidor i albumet Lyckans tomtar (1981), samt Djupfryst i hemmet 
(1986), i sin helhet, en seriebok som utgör ett porträtt av en plats.44 

Gunna Grähs (f. 1954) gör politisk satir och komedi men även barn-
domsskildringar i serieform. Hon ser med avslöjande blick på samtidens 
$oskler och fånigheter, men skildrar även sig själv och sin uppväxt i varm 
och lätt självironisk ton. I avsnitt 3.3 ingår tre uppväxtskildringar: ensida-
serien Matinévåldet eller ”Min första bio”45 (1980-tal), som handlar om 
det första biobesöket; När jag var sju år46 (Dagens Nyheter 1989), som 
är en serie på två sidor som handlar om att börja skolan, samt den tre 
sidor långa Mina universitet47 (!g. 3) i albumet Tandem (1985).

Joakim Pirinen (f. 1961) är yngst av de fyra tecknarna och sågs i unga år 
som en exponent för den nya generationen, vuxenseriegenerationen. 
Redan i sina tidigaste serier tecknar han sig själv i olika skepnader och 
han har därefter fortsatt på denna linje. I avsnitt 3.4 följer vi utvecklingen 
av Pirinens jag-!gur genom nedslag i tre decennier: När jag var 7  (Dagens 
Nyheter 1989; !g. 4), Följ med mig hem till huset där jag växte upp (Den 
universella bristen på respekt 1999) samt, slutligen, Pirinens sexton 
 tusen femhundrade Dröm (Döda paret och deras ”vänner” 2008).48 
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Behandlingen av ämnet samt urvalet av serietecknare och verk grundas 
i en förkunskap om svenska serier och vuxenserier. Jag har läst en stor 
mängd tecknade serier, både svenska och internationella, före och  under 
arbetets gång.49 Dessa serier utgör ett sekundärt jämförelsematerial 
som bidrar till att ge en historisk, kulturell och social kontext. Utöver den 
större korpusen av svenska vuxenserier, alternativserier och andra väs-
terländska serier hör verbala källor som handlar om serietecknarna och 
deras serier till avhandlingens sekundärmaterial. Den svenska seriens 
historia perioden 1965–2015 är till stora delar oskriven och jag använder 
en rad källor och texter från olika områden. I detta avsnitt nyanseras den 
tecknade livsberättelsens historia i relation till samtida konst och kultur.

Tidigare forskning om livsberättelser i tecknade serier

Intresset för självbiogra!n kan sättas i samband med stora samhällsför-
ändringar under 1900-talets senare hälft och har kommit att intressera 
forskare inom olika ämnesdiscipliner. Ännu !nns det dock ingen meto-
dologisk översikt som övergripande belyser självframställning som ett 
fenomen i skärningspunkten för det visuella, det narrativa, det interme-
diala och självreferentiella och som även tar hänsyn till seriemediets 
 materiella aspekter. Tecknade livsberättelser behandlas mer ingående i 
fyra monogra!er som nedan ska presenteras kortfattat, nämligen Nina 
Ernsts avhandling Att teckna sitt jag: Gra!ska självbiogra!er i Sverige 
(2017)50, Elisabeth El Refaies Autobiographical Comics: Life Writing in 
Pictures (2012)51, Hillary Chutes Graphic Women: Life Narrative & 
 Contemporary Comics (2010)52 samt Frederik Byrn Køhlerts avhandling 
Serial Selves: Identity and Representation in Autobiographical Comics 
(2019).53 Nina Ernst behandlar ett svenskt material bestående av tjugo-
två verk från perioden 1998–2016, Elisabeth El Refaie undersöker åttio-
fem nordamerikanska och västeuropeiska självbiogra!ska serier, Hillary 
Chute tar upp verk av fem kvinnor som alla utom en är verksamma i USA 
och Byrn Køhlert studerar olika aspekter av fem internationellt verk-
samma serieskapare.

Nina Ernst belyser i Att teckna sitt jag: Gra!ska självbiogra!er i 
 Sverige framväxten av den gra!ska självbiogra!n internationellt och i 
Sverige, en utveckling som hon sätter i samband med den växande ten-
densen till självframställning i andra medier. Ernst utgår från att en 
 kulturell statushöjning var en viktig förutsättning för framväxten av den 
gra!ska självbiogra!n. Författaren använder termen gra!sk själv bio-

!.!.#
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gra! speci!kt för en konstnärlig konstruktion som uppfyller vissa av-
gränsande kriterier, nämligen hela fristående verk som är framställda av 
en ensam upphovsperson och publicerade i bokform, som utgör sam-
manhängande berättelser med mänskliga !gurer i vilka en pakt upprät-
tas, i Philippe Lejeunes mening. Studien är avgränsad till en korpus av 
tjugotvå verk utgivna i Sverige från slutet av 1990-talet fram till 2017, 
 vilket gör den särskilt intressant i jämförelse med materialet i föreliggande 
avhandling. I tre fallstudier behandlar Ernst självbiogra!ska serieroma-
ner av Malin Biller, Mats Jonsson och Simon Gärdenfors. Valet av dessa 
tre serieskapare motiveras med deras särart och Ernst framhåller att de 
tre är etablerade och erkända och att deras berättelser är förankrade i 
klass och historia, i trauma och barnlitteratur samt i sociala spel. Ernst 
undersöker hur serieskaparna kommunicerar sina självframställningar 
på olika sätt utifrån olika villkor, strategier och individuella stilar för att 
återskapa minnen och skapa autenticitet, där retoriska grepp som ofta 
förekommer i verken beskrivs som autenticitetsskapande komponenter. 
Hon pekar särskilt på gestaltningen av kroppslighet, bruket av intertext, 
icke-tecknat material samt dokumentära inslag. Nina Ernst !nner att se-
rierna i undersökningsmaterialet ofta handlar om olika livskriser. Barn-
dom och uppväxt är centralt i nästan hälften av verken. Graviditet och/
eller föräldraskap samt psykisk ohälsa är andra vanliga teman. Med ut-
gångspunkt i den personliga berättelsen kan angelägna frågor lyftas 
fram i det o"entliga rummet.54

I Autobiographical Comics undersöker Elisabeth El Refaie ett stort antal 
nordamerikanska och västeuropeiska självbiogra!ska serier i syfte att 
identi!era de formella egenskaper och narrativa tekniker som främst 
används. I fem kapitel diskuterar El Refaie narrativ identitet, kropp, tid, 
autenticitet samt trovärdighet. Att teckna sitt jag i multipla versioner 
skapar ett fokus på det kroppsliga, där självuppfattningen är knuten till 
den visuella representationen och till själva tecknarakten – El Refaie 
 talar här om visuellt förkroppsligande, pictorial embodiment, ett an-
vändbart begrepp som vi ska återkomma till (1.2.6). Författaren diskuterar 
även betydelsen av sociokulturella värden som genus, klass, etn icitet, 
 ålder, hälsa/sjukdom och skönhet/fulhet för framställningen. Självbio-
gra!ska serier har en uttalad föreställning om att skapa autenticitet och 
El Refaie lyfter fram rollspel och performativa inslag, med stöd av Erving 
Go"mans teorier om social interaktion som ett maskspel.55 

Elisabeth El Refaie använder autobiography, memoir och life writing 
mer eller mindre likvärdigt, liksom andra liknande termer som graphic 
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memoirs, graphic life writing, autographics, men hon väljer bestämt att 
tala om comics i stället för graphic novels: ”I will strive to rehabilitate the 
term ’comics’ and rid it of its close association, in the minds of some, 
with childish humor and trivial fantasy.”56 Det är seriemediets historiska 
koppling till lågkulturen som, i takt med en tilltagande legitimitet, har 
skapat impulsen till ”life writing in pictures”, menar hon och framhåller 
att den självbiogra!ska seriegenren har bidragit till en djupare förståelse 
av såväl jaget som seriemediet.57

Hillary Chute föredrar att tala om life narratives framför graphic novels 
och använder begreppen cartoonist och comics auteurs som jämställda 
med author.58 I Graphic Women: Life Narrative & Contemporary Comics 
(2010) undersöker Chute självframställning i verk av fem kvinnliga serie-
skapare som hon identi!erar som nyckelpersoner inom området, näm-
ligen Aline Kominsky-Crumb, Phoebe Glockner, Lynda Barry, Marjane 
Satrapi och Alison Bechdel. Deras serier utgår från traumatiska upp-
levelser och de kan varken kategoriseras som !ktion eller icke-!ktion, 
menar Chute, som i fem kapitel analyserar olika narrativa strategier och 
mediespeci!ka drag. Chute beskriver serier som plats-speci!ka och 
performativa och betonar gra!sk stil och betydelsen av att de är hand-
tecknade. Vidare menar Chute att kvinnors tecknade serieskildringar 
ofta behandlar svåra upplevelser och att mediet i sig är särskilt väl läm-
pat för dessa ämnen: ”The stories to which women’s graphic narrative is 
today dedicated are often traumatic: the cross-discursive form of co-
mics is apt for expressing that di%cult register, which is central to its im-
portance as an innovative genre of life writing.”59 Dessa serier bidrar till 
att vidga litteraturbegreppet, menar Chute. Alison Bechdels Fun Home60 
beskrivs som ”a prime example of how the form of comics expands what 
’literature’ is in a way that puts productive pressure on the academy, the 
publishing industry, and literary journalism.”61 

I Serial Selves: Identity and Representation in Autobiographical Comics 
(2019) undersöker Frederik Byrn Køhlert självbiogra!n i verk av Julie 
Doucet, Phoebe Gloeckner, Ariel Schrag, Al Davison samt Tou!c El  Rassi. 
Byrn Køhlert undersöker det förkroppsligade jaget i handtecknad form 
och dess betydelse för representationen av genus, trauma, sexualitet, 
etnicitet och funktionsvariation. Självbiogra!ska tecknade serier kan 
förändra dominerande synsätt på identitet, menar Byrn Køhlert.62

Chute, El Refaie, Ernst och Byrn Køhlert är alla hemmahörande i 
 litteratur- och språkforskningen. De fyra studierna skiljer sig vad gäller 
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material, tillvägagångssätt och terminologi, men de uppehåller sig alla 
kring nyckelorden kropp, autenticitet och trovärdighet och betonar 
genom gående formella egenskaper och narrativa strategier. 

Två andra verk som ger en större förståelse av självbiogra!ska serier i 
ett historiskt perspektiv kan också nämnas här. I Reading Bande Dessinée: 
Critical Approaches to French-language Comic Strip (2007) beskriver 
Ann Miller självbiogra!n och dagboken som huvudgenrer sedan 1990- talet, 
med Lewis Trondheims Approximativement (1995) och  Dupuys och 
 Berberians Journal d’un album (1994) som fördjupande  exempel.63 I 
 Unpopular Culture: Transforming the European Comic Book in the 1990s 
(2007) beskriver Bart Beaty självbiogra!ns betydelse för  independent- 
seriernas framväxt sedan 1990-talets början. Beaty framhåller att själv-
biogra!n är de!nierande för serien i sig.64 Tecknade livsberättelser 
 behandlas ur olika perspektiv i en rad kortare texter som jag i vissa fall 
kommer att beröra i teoriavsnittet.65

Vad gäller forskning om svenska självbiogra!ska serier för vuxna är 
detta begränsat. Förutom Nina Ernsts avhandling, ovan, kan även Anna 
Hultmans magisteruppsats Jaget i gra!sk form: En studie av självfram-
ställning i svenska serier 2010 nämnas, där författaren undersöker själv-
framställning i ett liknande material: Om någon vrålar i skogen (2010) av 
Malin Biller, Mats kamp (2011) av Mats Jonsson, Misslyckat självmord i 
Mölndals bro (2011) av Linda Spåman, samt Död kompis (2012) av Simon 
Gärdenfors.66 Hultman utgår från Thierry Groensteens seriesystem och 
lyfter bland annat fram intertextualitet och meta!ktionalitet som stra-
tegier i jagframställningen. En teoretisk grund utgörs av Arne Melbergs 
Självskrivet: Om självframställning i litteraturen (2008). Varken Cecilia 
Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs eller Joakim Pirinen har dock hittills 
presenterats i någon större studie, endast i ett mindre antal artiklar eller 
uppsatser, som ska presenteras i fallstudierna. Inte minst av denna an-
ledning har jag sett det som nödvändigt att sammanställa en översikt 
som ger en historisk kontext (kap. 2). 

TEORI OCH METOD 

Vilka är seriemediets respektive självbiogra!ns speci!ka förutsättning 
för narration och gestaltning? I följande avsnitt diskuterar jag betydel-
sen av olika synsätt på seriemediet (1.2.1), på seriens status och synen på 
mediet som Low Art och vad som händer när självbiogra!ns och seriens 
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vägar korsas (1.2.2); vidare tar jag upp aspekter på !ktion och verklighet 
(1.2.3); speci!ka frågor som är knutna till självframställning i den tecknade 
seriens form, särskilt likhet (1.2.4); teckningens betydelse och hur vi ska 
se på stil (1.2.5); seriemediets speci!ka möjligheter att gestalta tid och 
rum (1.2.6); samt intermediala perspektiv på serier (1.2.7), med målet att 
nyansera synen på vad tecknade serier är och gör och hur de fungerar. 
Med stöd av teorier som tagit form inom en rad områden, förutom 
konstvetenskap särskilt narratologi, intermedialitets-, serie- samt själv-
biogra!forskning, leder genomgången fram till en grund för beskrivning, 
analys och tolkning av materialet (1.2.8). 

Seriemediet

Så vad är då en tecknad serie? Denna fråga har, naturligt nog, upptagit 
mycket av serieforskarnas intresse särskilt i forskningens tidigare fas. 
Serien kan ses som ett system, ett språk, ett medium eller en konstform 
– ett föränderligt medium, helt enkelt, som också Thierry Groensteen 
framhåller ovan.67 Groensteens beskrivning av serien som ett spatio-
topiskt system i The System of Comics (Système de la bande dessinée 
1999) är ett inom serieforskningen grundläggande och ofta citerat arbe-
te.68 I en tecknad serie är berättelsen både linjär och icke-linjär, vilket 
präglar läsningen. Serien berättar genom bilderna och olika ögonblick 
kan beskådas samtidigt, framhåller Groensteen. Relationerna mellan se-
riens enheter är betydelsefulla; samtidigt som serien är överblickbar 
!nns olika narrativa lager och perspektiv sida vid sida.69 Ett nyckelbe-
grepp är ikonisk solidaritet som Groensteen de!nierar som: 

interdependent images that, participating in a series, present the double 
characteristic of being separated – this speci!cation dismisses unique 
enclosed images within a profusion of patterns or anecdotes – and which 
are plastically and semantically over-determined by the fact of their coex-
istence in praesentia.70 

Groensteen utvecklar framför allt sättet att se på seriesidan i förhållan-
de till verket som helhet och menar själv att hans seriesystem går emot 
den vanligaste uppfattningen om tecknade serier, nämligen att den 
 spatiala strukturen skulle vara helt underordnad berättandets strate-
gier, en beskrivning som kan förstås i relation till traditioner där till ex-
empel strippen varit dominerande för framställningen (såsom i den 
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amerikanska dagspressen). Jag själv kommer främst att använda ikonisk 
solidaritet som ett verktyg för att se på tids- och rumsgestaltning i de 
tecknade livberättelser som jag presenterar här. Groensteen anger även 
fem principer för den narrativa teckningen som är tillämpbara i fallstudi-
erna, nämligen antropocentrism (!gurens betydelse som aktör i sitt 
scenrum); förenkling genom synekdoke (endast delen behöver gestaltas 
för att ge helheten); typi!ering (som gränsar till stereotypisering); 
 expressivitet (gestaltningsmässiga strategier som är viktiga för att läsa-
ren ska förstå helheten, till exempel det ögonblick som valts för att re-
presentera ett händelseförlopp); retorisk konvergens (seriens element i 
samverkan för att åstadkomma en viss e"ekt).71

Tecknade serier liknar i vissa avseenden !lm och !lmvetenskapen 
har också inspirerat seriestudiet på $era sätt, inte minst i synen på serie-
tecknaren som auteur. När den vetenskapliga serieforskningen börjar 
växa fram under 1960-talet med Frankrike i täten är in$ytandet från just 
!lmområdet påtagligt, med strukturalismen och psykoanalysen som 
 huvudsaklig grund. Begrepp som refererar exempelvis till klippning och 
kameravinklar är användbara i serieanalyser. Kai Mikkonen utgår exem-
pelvis från subjekti!erande !lmtekniker för att beskriva narrativa aspek-
ter på serier.72 Begreppet monstration som har in$uerat Philippe Mari-
ons gra!ationsteori i Traces en cases (1993)73 är ett annat exempel, som 
kommer från André Gaudreaults Du littéraire au !lmique (1988).74 I gra-
!ationsteorin utgår Marion från en skillnad mellan monstration (som 
syftar på berättande som utförs av historiens [!lmens] karaktärer utan 
berättarens intervention) och gra!ation, som har med tecknarens av-
tryck att göra.75 Marions teori kan ses som ett försök att beskriva seriens 
alla visuella delar som spår av berättarens subjektivitet vilket är av in-
tresse när det gäller till exempel stil, som vi ska återkomma till nedan. 

Många serieskapare har själva lämnat intressanta bidrag till serie-
teori; så även de fyra tecknarna som presenteras i denna avhandling, 
som vi ska se. En av de tidigaste serieteoretikerna är Rodolphe Töp"er, 
ofta omnämnd som den tecknade seriens fader.76 I Essai de Physiogno-
monie (1845) demonstrerar Töp"er hur ett uttrycksfullt ansikte kan ska-
pas i några få enkla streck då betraktaren beredvilligt läser in !gurer och 
mönster.77 Utifrån denna lek med linjen myntade Ernst Gombrich be-
greppet Töp"ers lag, för att förklara hur en förenklad teckning kan fyllas 
med liv av mottagaren.78 Betraktarens bidrag till tolkningen av ett verk 
kallar Gombrich the beholder’s share: konstnären som använder en så-
dan stil – ”such an abbreviatory style” – kan förlita sig på att betraktaren 
fyller i det som utelämnas.79
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Det !nns två sätt att skriva historier, säger Gombrich vidare, i sin analys 
av Töp"er; ”one in chapter, lines, and words, and that we call ’literature’, 
or alternatively by a succession of illustrations, and that we call a ’picture 
story’.”80 Gombrich ser bildberättelsens företräde framför den verbala 
berättelsen:

With its dual advantages of greater conciseness and greater relative 
 clarity, the picture story, all things being equal, should squeeze out the 
other because it would address itself with greater liveliness to a greater 
number of minds, and also because in any contest he who uses such a di-
rect method will have the advantage over those who talk in chapters. 81 

Frågan är med vilka redskap bildberättelsen ska analyseras. Många av de 
koncept som växt fram kring berättelser kommer från det litterära fältet 
och fungerar inte alltid fullt ut för den visuella berättelsen. När det gäller 
serier är till exempel mottagaren konventionellt sett en läsare medan 
betraktare egentligen är mer lämpligt. Detta kommer vi att se med stor 
tydlighet när vi kommer till fallstudierna. En av dem som särskilt ägnat 
sig åt området är Kai Mikkonen, som tar sig an narratologin för att hitta 
redskap som är direkt tillämpbara på serier och som utvecklar en 
 syste matiserad narratologisk teori för berättande serier.82 Ändå vill jag 
behålla en viss reservation för att enbart se på serier som berättande 
 eftersom bildens bidrag riskerar att förbigås: det ordlösa, poetiska, 
 surreala som bidrar till helhetsupplevelsen. 

Förenklingen är en för seriemediet utmärkande egenskap som ofta 
betonas; serien har rent av kallats en metonymisk maskin.83 Att serielä-
saren mentalt skapar en helhet genom att binda samman de enskilda 
delarna är en av Scott McClouds viktigare poänger i Understanding 
 Comics: The Invisible Art (1993), där McCloud talar om closure, som 
 ungefär kan förklaras som samläsning (eller slutning).84 Han betonar 
särskilt mellanrummet mellan rutorna (kanalen eller the gutter): ”The 
heart of comics lies in the space between the panels where the reader’s 
imagination makes still pictures come alive!”85 Härav titeln som förklarar 
serien som den osynliga konsten och McCloud betonar mellanrummet 
som en av seriens mest intressanta beståndsdelar. Lika viktigt är dock 
skeenden inom rutan, något som Will Eisner särskilt framhåller: ”What 
goes on inside the panel is primary!”86 

Både Will Eisner och Scott McCloud hör till de ofta citerade serie-
tecknare/-teoretiker som utgår från sin egen praktik. Det är Eisner som 
myntat begreppet sekventiell konst.87 Han beskriver seriemediet som 
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ord och bild som sätts samman för att berätta en historia eller levande-
göra en idé: 

the unique aesthetics of sequential art as a means of creative expression, a 
distinct discipline, an art and literary form that deals with the arrangement 
of pictures or images and words to narrate a story or dramatize an idea.88 

Will Eisner demonstrerar hur serieberättande fungerar i Comics & 
 Sequential Art (1985), en bok som utgår från de föreläsningar som 
 Eisner  under många år gav på School of Visual Arts i New York City. 
 Eisner  betonar serien som ett huvudsakligen visuellt medium där 
 beskrivning och berättande främst vilar på bilden. McCloud å sin sida 
 beskriver  serier som ett språk.89 Understanding Comics: The Invisible 
Art (1993) är tecknad i form av en serie där Scott McCloud själv fram-
träder som serie!gur i rollen som föreläsare. Scott McCloud behandlar 
seriens elementära struktur i nio kapitel och de!nierar tecknade serier 
som juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence.90

Comics o"ers tremendous resources to all writers and artists: faith-
fulness, control, a chance to be heard far and wide without fear of com-
promise…/It o"ers range and versatility with all the potential imagery of 
!lm and painting plus the intimacy of the written word.91 

Juxtaposed kan översättas som intilliggande eller sidoställd när vi talar 
om serier. Detta förhållande ligger till grund för Groensteens ovan nämn-
da begrepp ikonisk solidaritet92 och även för det som Helena Magnusson 
benämner överblickbarhet. Magnusson de!nierar den tecknade serien 
som en egen uttrycksform som utgör en speciell form av berättande i 
bilder, nämligen: ”en överblickbar sekvens av orörliga berättande 
 bilder”.93 Tid och rum åskådliggörs simultant, sida vid sida. Detta är  också 
en egenskap som skiljer serien från !lmen. Vi ska återkomma till  tidens 
och rummets funktion och betydelse i tecknade serier. 

I sina de!nitioner fäster varken McCloud eller Eisner vikt vid seriens 
presentationsformer eller materiella manifestation utan ser främst till 
verkets inre kontext. Men den som arbetar med att analysera tecknade 
serier kan, enligt min mening, inte bortse från verkets yttre kontext; det 
är i $era avseenden stor skillnad på ett verk som publiceras i exempelvis 
dagspresstripp-, album- eller bokfomat. Karin Kukkonen behandlar i Stu-
dying Comics and Graphic Novels (2013) serien som ett medium som 
kommunicerar genom bild, ord och sekvens. Med medium avser hon ett 
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kommunikationssätt som beror av viss teknologi och som är förankrat i 
samhället genom vissa institutioner.94 Kukkonen avvisar synen på serier 
som ett språk:

I have refrained from presenting comics as a ”visual language” as opposed 
to a medium here, because the contexts within which comics are produ-
ced and read are highly important for the ways in which we understand 
them and make sense of them. 

Inte heller berör McCloud eller Eisner serien som självbiogra!skt medium, 
trots att båda i hög grad använder dess självreferentiella funktioner. De 
verk som Eisner lanserar som graphic novels95 handlar delvis om egna 
upplevelser och Scott McCloud talar direkt till publiken genom sin persona. 

För egen del ser jag mediets komplexitet som en styrka och delar 
 synen på serien som ett föränderligt studieobjekt, ”inevitably located at 
the interstices of existing disciplines”, med Lisa El Refaie, Charles  Hat!eld 
och en rad andra serieteoretiker.96 Att lyfta fram serien som ett ämne i 
egen rätt är vällovligt, så länge det sammansatta perspektivet inte be-
gränsas.97 Men hellre än att göra det till en autonom konstart bör dess 
gränsområden och metamorfoser, enligt min uppfattning, studeras ur 
skilda perspektiv.98 Föreliggande studie är således ett bidrag till under-
sökningen av serien som identitetsskapande projekt, som tar sin ut-
gångspunkt i konstvetenskapens intresse för det visuella.99

Självbiogra"n och den tecknade seriens status

Det hävdas ofta att seriens kulturella anseende hänger samman med 
framväxten av den självbiogra!ska seriegenren och det akademiska in-
tresset för serier. Två motsatta påståenden är återkommande, nämligen 
att en kulturell statushöjning är en förutsättning för framväxten av teck-
nade livsberättelser, å den ena sidan, samt, å den andra, att tecknade 
livsberättelser bidrar till att höja seriens kulturella legitimitet. Dessa dia-
metrala synsätt tycks vara två sidor av samma mynt som kan belysas 
med ett historiskt perspektiv. Innan vi ser på den svenska vuxenseriens 
och alternativseriens utveckling under den aktuella tidsperioden är det 
nödvändigt med en kortfattad utblick på serien i västvärlden. För förstå-
elsen av tecknade livsberättelser kan vi inte bortse från historiska, kultu-
rella och sociala faktorer som har betydelse för vilka slags berättelser 
som skapas, något som också Elisabeth El Refaie betonar: 

!."."
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The medium’s long history of skirting the margins of ”polite” society, 
however, continues to in$uence how comics artists tell their life stories, 
with taboo-breaking subject matter, subversive humor, and irony still 
playing a central role in many such works.100 

I den franskspråkiga kulturen var synen på serier som en seriös konst-
form tidigt etablerad, medan serien i USA har haft (och har) en annan 
status.101 År 1962 bildades en fransk serieklubb, Club des bandes dessi-
nées, den första organisation som ägnade sig åt seriestudiet. Drivande 
var bland andra Francis Lacassin, sällskapets ordförande, samt Alain 
Resnais, Alain Robbe-Grillet och sociologen Evelyne Sullerot som skrivit 
en av de första akademiska seriestudierna, Bande dessinée et culture 
(1966).102 Club des bandes dessinées (senare CELEG103) gav ut bulletinen 
Gi"-Wi" och medverkade i arrangemanget av den första internationella 
seriefestivalen i Bordighiera 1965. Detta evenemang gav också den 
 direkta impulsen till bildandet av Svenska Serieakademin senare samma 
år.104 De föreläsningar som Francis Lacassin gav på Sorbonne utkom som 
ett manifest – Pour un neuvième art, la bande dessinée, år 1971 – för den 
tecknade serien, den nionde konstarten.105 Här introduceras denna be-
nämning, alltså den nionde konstarten, som sedan fått fäste, i synnerhet 
sedan Lacassins manifest utgavs på nytt år 1982.106 

Serieorganisationer och akademisk forskning till trots; ännu vid millen-
nieskiftet var serien ringaktad och styvmoderligt behandlad. Vid Köpen-
hamnskonferensen Comics & Culture år 1998 ställde Thierry Groen-
steen frågan om detta långvariga seriemotstånd: varför måste serier 
fortfarande kämpa för kulturell legitimitet? 107 Att serien har setts som 
en litterär subgenre, ett barnmedium, en hybridform och en form av 
 karikatyr var fyra förklaringar som Groensteen pekade på. Under hela 
1900-talet har tecknade serier skapats för såväl barn som vuxna men 
har ändå setts som en form av barnkultur med låg status.108 Detta  synsätt 
hänger till stor del samman med serietidningarnas popularitet under 
1940- och 50-talen.109 Det är välkänt att 1950-talets moralpanik satte 
kniven i serietidningsbranschen och i detta !nns ett incitament till 
 vuxenseriens framväxt.110 Ett starkt seriemotstånd väcktes mot att barn, 
utan vuxenin$ytande, läste serietidningar som var fyllda av skräck och 
våld.111 År 1949 infördes en lag i Frankrike, Le Loi du 16 juillet 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse112 som förbjöd exponering av demo-
raliserande ämnen i publikationer riktade till barn och unga. Något sena-
re, år 1954, instiftades i USA The Comics Code113 som tvingade förlagen 
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till självcensur, vilket gjorde att marknaden för serier minskade drama-
tiskt.114 Drivande var särskilt Fredric Wertham med boken Seduction of 
the Innocent (1954).115 I USA pågick faktiskt denna kontrollverksamhet 
ända fram till år 2011, om än i minskande omfattning och urvattnad form, 
medan den franska lagen fortfarande är i bruk, något moderniserad.116 I 
Sverige var särskilt Nils Bejerot, professor i socialmedicin och narkotika-
debattör, tongivande i det svenska motståndet i samma anda. Bejerots 
bok Barn – serier – samhälle (1954) är tillägnad Fredric Wertham och 
bygger till stor del på Seduction of the Innocent.117

Seriemotståndet !ck långtgående verkan i många länder och däm-
pade serieproduktionen avsevärt.118 1950-talets satsning på svenska 
kvalitetsserier för barn kan ses som en e"ekt. Tuss och deras vänner 
(1953–58) var den första helsvenska serietidningen och sågs som ett 
 alternativ till amerikanska serier.119 Den andra sidan av myntet var att 
 repressionen tjänade till att stimulera satiren.120 The Comics Code 
 banade på så sätt väg för undergroundserierna, the comix, som växte 
fram med subkulturella strömningar i det sena 1960- och 1970- talens 
motkultur, the counter-culture.121 

Denna bakgrund är bidragande till seriens status i USA, där serier 
länge betraktades som ett populärkulturellt fenomen utan värde, som 
low culture. De ofta motstridiga förhållningssätten till populärkulturen 
och till framväxten av tecknade serier som studieobjekt belyses bland 
annat i två antologier: Arguing Comics: Literary Masters on a Popular 
Medium (2004) samt A Comics Studies Reader (2009).122 I dessa texter 
framträder en motsättning över tid, från den viktorianska eran till 
2000-talets postmodernism, mellan (det skrivna) ordet och (den mång-
faldigade) bilden.123 I brytningstiden mellan modernism och postmoder-
nism förändras synen på populärkulturen och distinktionen high/low 
 eroderar, vilket också återverkar på seriernas kulturella status.124 Utställ-
ningen High and Low: Modern Art and Popular Culture på MoMA i New 
York (1990–91) som lyfte fram populärkulturens bilder och kopplingen 
till modernismen, särskilt gra%ti, reklambilder och tecknade serier, var 
ett tecken på detta skifte.125 John Storey beskriver i Inventing Popular 
Culture: From Folklore to Globalization (2003) denna förändringspro-
cess som en ”demokratisk” attack på modernismens elitism, och ett 
motstånd mot ”’the great divide’, det vill säga klyftan mellan ”high art 
and mass culture.”126 

Såväl framväxten av alternativserien, den självbiogra!ska serie-
genren, det akademiska intresset som idén om romanformatet hänger 
samman med seriens förändrade kulturella anseende. Med Art Spiegel-
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mans  omskrivna verk Maus placerades serieromanen, the graphic novel, 
 omedelbart i en seriös litterär kontext.127 Spiegelmans verk är en själv-
biogra!sk berättelse om sonen Arts samtal med sin far, Förintelse- 
överlevaren Vladek.128 Serien publicerades först som följetong i Raw, det 
avantgardistiska seriemagasin som utgavs av Françoise Mouly och Art 
Spiegelman i USA åren 1980–91 och som kom att få stor betydelse för 
serie konsten.129 Maus utkom därefter i bokformat i två delar, år 1986 
 respektive 1992. Raw blev ett forum för kvalitetsserier från olika håll i 
världen. ”High culture for low brows” löd underrubriken på ett av om-
slagen, som en (själv)ironisk kommentar till detta kulturella arv.130 I svensk 
översättning utgavs den första delen av Maus av Brombergs förlag år 
1987.131

Art Spiegelman var en erkänd undergroundtecknare och med Maus 
demonstrerade han seriens potential att gestalta såväl det personliga 
som det kollektiva minnet. Redan på 1970-talet hade Spiegelman  närmat 
sig detta svåra och känsliga ämne i Prisoner on the Hell Planet, en  kortare 
serie som skildrar moderns, Anja Spiegelmans, självmord, som Groen-
steen alltså ser som ett av seriesjälvbiogra!ns ursprungsverk (1.1 not 6).132 
Den förkrossande händelsen återberättas i Maus, där Prisoner on the 
Hell Planet återges i faksimil och inkorporeras i en mise en abyme, som 
en berättelse i en berättelse.133 Spiegelmans verk bidrog till att etablera 
seriekonsten som seriös litteratur: ”the reception of Maus suddenly 
made serious comics culturally legible, recognizable, in a way they had 
not been before”, framhåller till exempel Charles Hat!eld i Alternative 
 Comics: An Emerging Literature (2005).134 Maus innebar även ett 
 genombrott för alternativserien, vars mottagande och praktik revolutio-
neras, menar Hat!eld: ”it has publicly rede!ned the potential of the art 
form”.135 Med detta synsätt kan ett skifte iakttagas som sträcker sig över 
tjugo år: från 1972, då den självbiogra!ska serien enligt Thierry Groen-
steen ”föds” med bland andra Prisoner on the Hell Planet, till 1991 då den 
själv biogra!ska alternativserien Maus som första serieroman erhåller 
ett ansett litteraturpris, det vill säga Pulitzerpriset. Själva beteckningen 
 graphic novel136 kom att användas som en medveten strategi för att höja 
seriens status och populariserades med Will Eisners A Contract With 
God: A Graphic Novel år 1978 (1.2, not 95).137 Före graphic novels var ett 
verk på 44 sidor ”an epic”, skriver Spiegelman.138 

Undergroundserierna gav starka impulser till ett nytt sätt att berätta 
med jaget som utgångspunkt, som vi kan se hos Art Spiegelman, Robert 
Crumb eller Aline Kominsky-Crumb bland andra, men självreferentiella 
framställningar förekommer redan före 1970-talet. Laurence Grove 
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 spårar de första tecknen på självbiogra!skt berättande i fransk BD till 
1950-talets mitt och beskriver till exempel serietecknaren Gires inträde 
som !gur i Vaillant nr 465 år 1954 som en direkt förelöpare till Marcel 
Gotlibs självreferentiella lek med mediet i Rubrique-à-Brac i Pilote  under 
perioden 1968–1972.139 Andra exempel är Nikita Mandrykas Les Aven-
tures de Moi i Echo des savanes år 1972 samt Moebius L’Autointerview 
(en intervju som serieskaparen gjorde med sig själv där han framträder 
 maskerad i olika roller) i Schtroumpf: Les cahiers de la bande dessinée år 
1974. Det kan !nnas $era ännu ouppmärksammade tecknare som har in-
tresserat sig för liknande grepp och det !nns även andra närliggande 
 berättarformer, till exempel biogra!n som var populär i bande dessinée 
åtminstone från och med 1940-talet.140 

Medan Thierry Groensteen hävdar att självframställningar av det slag 
som Robert Crumb skapade inte har förekommit i Frankrike före 1980141 
framhåller Laurence Grove alltså att det blir vanligt med jag- berättare 
och subjektiva vinklingar redan vid 1950-talets mitt, vilket han menar har 
att göra med att ett ideologiskt innehåll då börjar bli framträdande.142 Jan 
Baetens argumenterar, å sin sida, för en vidare syn på självbiogra!skt be-
rättande.143 Genomslaget för självbiogra!ska tecknade  serier är kopplat 
till postmodern kultur och samtidskonst och Baetens menar att $er seri-
er än de explicit självbiogra!ska kan läsas som själv biogra!er. Ur denna 
synvinkel skulle den samlade globala korpusen av tecknade serier kunna 
läsas om med nya ögon, föreslår Baetens. Även Bart Beaty betonar den 
förändring som följer av postmodernismens genomslag.144 Beaty argu-
menterar för att det mest signi!kanta skifte som skett inom seriefältet 
under det senaste århundradet är utvecklingen av värdekriterier som 
grundas i konstnärsboken, artists’ book, snarare än i romanen. På 
1990- talet blir bildkonsten en viktigare inspirationskälla för många serie-
tecknare: ”A generation of cartoonists raised in art schools saw in post-
modernism’s erosion of high/low distinctions the possibility of creating 
avant-gardist work in the comic book form.”145 Kanske kan detta be-
skrivas som en visuell vändning – a visual turn – för seriekonsten.

Utifrån ovanstående kan vi alltså för det första konstatera att det 
!nns $era tidiga exempel på serier med olika former av självre$exiva in-
slag, inte sällan på en meta-nivå, som föregår den självbiogra!ska gen-
rens genomslag; för det andra att det även !nns berättarformer med 
genremässiga likheter, till exempel biogra!n, möjligen även historiska 
genrer, och, för det tredje, att förhållningssätten till biogra!/självbiogra!/
självreferentialitet är ambivalenta. 

Karin Kukkonen menar att självbiogra!n i senare tid blivit den kanske 
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mest respekterade seriegenren. Samtidigt ser hon att en elitistisk 
 distinktion har fört genren långt från sitt ursprung i undergroundserier-
na.146 Det !nns även tecken på att intresset för den självbiogra!ska 
 genren delvis mattats av efter en lång period av hausse. Michael A. John-
son ser exempelvis en kris för genren; självbiogra!n urvattnas av en stor 
mängd serier av låg kvalitet, menar han.147 Ändå är det egentligen inget 
anmärkningsvärt att många i hypens kölvatten känner sig manade att 
berätta om sig själva i serieform. Snarare skulle jag se det som ett tecken 
på att nya möjligheter att gestalta det självupplevda växt fram när 
 konstarten väl etablerats och mediets mångfald och diversitet visat på 
dess potential. Genretillhörighet är inte längre lika viktigt.

Denna bakgrund för oss nu över till teorier som rör visuellt berättan-
de och gestaltning, där tecknade serier och livsberättelser möts. I nästa 
avsnitt (1.2.3) ska jag ta upp några aspekter som rör självbiogra!n och 
livsberättelsen generellt och därefter (1.2.4–7) sådana som mer konkret 
kan knytas till den tecknade seriens speci!ka förutsättningar.

Den visuella självframställningens problem

Är alla berättelser självbiogra!ska eller är självbiogra!n en kontrakts-
bunden genre? Två motsatta synsätt återkommer, å ena sidan den som 
ger självbiogra!n en sträng formell de!nition (självbiogra!n upprättar 
en pakt med läsaren), å andra sidan den som hävdar att självbiogra!n 
inte kan de!nieras som genre eller form (allt är självbiogra!skt).148 
 Däremellan !nns berättelser som varken är sanna eller falska eller bå-
de-och. I serieboken One! Hundred! Demons! (2002) sätter Lynda Bar-
rys tecknade alter ego !ngret på problemet: ”Is it autobiography if parts 
of it are not true?”; ”Is it !ction if parts of it are?”149 Barry framställer sig 
själv vid ett bord, med papper, bläck och pensel framför sig, en fågel på 
axeln och en ka"ekopp i hand, samt en demon i ett böljande vatten. Alla 
!gurer och objekt anges omsorgsfullt med ord och pilar: Author, Birdie, 
Ink  stone, Demon och så vidare. Autobi!ctionalography är Barrys bidrag 
till terminologin.150 

Forskningen på området life writing är mycket omfattande inom 
 skilda ämnen.151 James Olney beskriver i inledningen till antologin Auto-
biography: Essays Theoretical and Critical hur självbiogra!n växer fram 
från en andlig till en sekulär litterär genre med bekännelsen som grund.152 
I det sammanhanget kan vi notera att ett konfessionellt inslag även kan 
iakttas i de tre tidiga självbiogra!ska serierna The Confessions of R. 

!.".#
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Crumb, Binky Brown Meets The Holy Virgin Mary av Justin Brown samt 
Prisoner on the Hell Planet av Art Spiegelman. Samtidigt som alternativ-
serien tar form och självreferentiella serier blir populära ökar även olika 
former av självframställning i andra medier och under 1970-talet får 
(den litterära) självbiogra!n en framträdande position. För feminismen, 
postkolonialismen, black studies och andra områden blir självbiogra!n 
av central betydelse, menar till exempel James Olney, som betonar att 
tidigare marginaliserade röster gör sig hörda och förmedlar personliga 
berättelser: ”the story of a distinctive culture written in individual 
 characters and from within”.153 Detta blir även en strategi som kan ses 
hos många serietecknare; Alison Bechdel beskriver exempelvis ett 
 behov av att skildra liv som inte tidigare varit synliga och att hon i detta 
syfte skapade Dykes to Watch out for, en strippserie som handlar om en 
grupp lesbiska vänner och deras vardagsbestyr på 1980-talet.154  Serien 
är delvis självbiogra!sk. Att se det egna livet speglas – ”my queer life 
 re$ected back at me” – var en tröst, förklarar Bechdel, en motvikt till 
den gängse negativa bilden av lesbiska personer: ”By drawing the every-
day lives of women like me, I hoped to make lesbians more visible not 
just to ourselves but to everyone.”155

Serierna i denna avhandling rör sig, som tidigare nämnts, över ett vidare 
register av subjektiva uttryck. Frågor som uppstår i arbetet med detta 
material kretsar oundvikligen kring vissa noder: kring jaget och den ska-
pande akten, kring representation, referentialitet, sanning, minne, histo-
ria, autenticitet, kreativitet och spegling. I grunden handlar det om för-
hållandet till världen och den upplevelse av verkligheten som tecknaren 
vill återge. James Olney argumenterar för att alla litterära texter är själv-
biogra!ska och ser själva skrivandet som ett dynamiskt spel där jaget 
skapar sig självt. I en yttre värld som är fragmentarisk och förvirrande är 
själva föreställningen om ett jag värdefull, menar Olney, som i detta ser 
orsaken till det stora intresset för självbiogra!n. Det dröjde innan han in-
såg att han faktiskt arbetade med självbiogra!:

When I began (in about 1966) to write what eventually became Meta phors 
of Self it never occurred to me to look for critical works on auto biography 
for the simple reason that I did not think of what I was doing as a study of 
autobiography; I thought of it as a study of the way experience is transfor-
med into literature (which I suppose could be another way of describing 
autobiography) – as a study of the creative process, a humanistic study of 
the ways of men and the forms taken by human consciousness.156
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Vid konferensen Att skriva liv: Fakta, !ktion, feminism vid Göteborgs Uni-
versitet (2014) beskrevs life writing som ett expanderande fält och en ny 
undersökande fas inom humanistisk forskning.157 Lisbeth Larsson, som 
var en av de sammankallande, beskriver i Sanning och konsekvens: Mari-
ka Stiernstedt, Ludvig Nordström och de biogra!ska berättelserna 
(2001) linjerna i det sena 1900-talets självbiogra!forskning med en vänd-
punkt vid 1950-talet, då intresset riktades från upphovspersonen själv till 
texten i sig.158 Källor i form av brev, dagböcker och andra dokument !ck 
ny status som konstprodukter, men samtidigt ifrågasattes sanningsvär-
det. Larsson beskriver två motsatta riktningar, där dekonstruktivister 
som Barthes, Derrida och de Man gör skiljelinjen mellan liv och dikt de!-
nitiv och oöverkomlig samtidigt som självbiogra!ska dokument och be-
rättelser ingår i identitetsskapande projekt tack vare sin referentialitet.159 

Philippe Lejeunes stipulativa de!nition ger en snävare syn på själv-
biogra!skt berättande som lyfter fram för genren speci!ka drag, men å 
andra sidan faller andra viktiga aspekter bort. Med Lejeunes treenighet 
– det vill säga att berättare, författare och huvudperson kan kopplas till 
en och samma person – förankras självbiogra!n i världen utanför verket 
genom sina referenser till verkligheten. Som mottagare får vi utgå från 
att det !nns en intention att berätta en sann historia och sätta tilltro till 
detta uppsåt. Det är dock inte säkert att en upphovsperson vill berätta 
någon sanning alls – ett självbiogra!skt kontrakt ger ingen garanti. Paul 
John Eakin är en av dem som framhåller denna risk: ”When Lejeune cer-
ti!es the existence of identically named protagonist-narrator-author !-
gures as ’real persons’, he is only validating autobiographers’ conventio-
nal posture of truth telling, leaving open the possibility that they may not 
be telling the truth”.160 I Sanning och konsekvens: Marika Stiernstedt, 
Ludvig Nordström och de biogra!ska berättelserna (2001) diskuterar 
Lisbeth Larsson sanning som olika versioner av ”textliga positioner” 
som verkar utifrån en idé om möjligheten att berätta sanningen.161 Eva 
Hættner Aurelius, som menar att självbiogra!er inte är !ktioner och inte 
heller en skönlitterär genre, slår i Inför lagen: Kvinnliga svenska självbio-
gra!er från Agneta Horn till Fredrika Bremer (1996) fast att de är berät-
telser som kan läsas på olika sätt och som kan vara lögnaktiga.162

I seriesammanhang !nns det $era kända exempel på falska självbio-
gra!er; ett av dem är den föregivna auteuren Judith Forest, som demon-
strerade självbiogra!n som en konstruktion.163 Ett annat och mer närlig-
gande exempel som belyser frågan är Joakim Pirinens serie This is my 
life (2010), som ger olika versioner – eller ”textliga positioner” – av Piri-
nens liv.164 Denna serie, som vi ska återkomma till, kan tjänstgöra som ex-
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empel på att en historia kan berättas på många olika sätt som varken är 
sanna eller osanna – eller bådadera. I avhandlingen använder jag huvud-
sakligen Philippe Lejeunes de!nition som ett verktyg för att jämföra 
 berättar- och gestaltningsmässiga strategier, med eller utan uttalade 
självbiogra!ska anspråk och skiljer, som sagt, på livsberättelse och själv-
biogra! i arbetet med det empiriska materialet (jfr 1.1, s. 12–14). I antolo-
gin Den tvetydiga pakten diskuteras självbiogra!n och !ktionsproble-
matiken i en lång rad litterära exempel, bland dem Duras, Mishima och 
Coetzee och här är även serien representerad i Sonia Lagerwalls analys 
av  Edmond Baudoin, ”Jaget i den andres spegel: Postmodern roman 
 möter seriemediet möter deckaren (Cartarescu-Baudoin-Vargas)”.165 

Såväl !ktiva som faktiska berättelser använder samma medel för sin 
framställning och det tycks inte !nnas någon inneboende egenskap som 
faktiskt skiljer självbiogra!n från den !ktionella berättelsen.166 Michael 
A. Johnson inkluderar ett brett spann av såväl traditionella självbio-
gra!ska som auto!ktionella berättelser, till exempel dagboken, reporta-
get, den fotogra!ska serien, i självbiogra!ska serier: 

Although sometimes de!ned as a genre in relationship to a set of static 
generic conventions, autobiographical comics are more accurately de!-
ned as both an institutionalized communicative act in which a degree of 
adequation is established between author, narrator, and protagonist (Le-
jeune 1975), and a tendency de!ned in relationship to orthodox uses of 
the medium (Beaty 2007).167 

Tecknade serier lämpar sig väl för att skildra verkligheten, vare sig den är 
subjektiv eller faktisk. I Den dokumentariske teikneserien: Teikneserien, 
animasjons!lmen og det verkelege (2014) lyfter Øyvind Vågnes fram se-
rieteckningsjournalismens betydelse i verk av Joe Sacco, Alison Bechdel 
och Marjane Satrapi, serier som är icke-!ktionella konstruktioner.168 En 
tecknare kan med fördel skildra känsliga förhållanden, till exempel livet 
bakom fängelsemuren eller återge en rättegång, i synnerhet som tilltron 
till fotogra!et som bevis och sanningsdokument är underminerad;  Sacco 
har exempelvis rapporterat från kon$ikter i Gaza, Västbanken, Gorazde 
och andra platser. Detta slags journalistiska gestaltning förekommer 
inte konkret i avhandlingens primära material169, men den dokumen-
terande funktionen är viktig på många andra sätt.170 

Ett verk måste inte heller vara självbiogra!skt för att kunna framstäl-
la det självupplevda. Auto!ktionen kan ses som en egen genre som ut-
märks av ett dubbelt kontrakt: ”the autobiographical contract deman-
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ding the author to tell the truth about his life, and the !ctional contract 
allowing fabulation and invention.”171 Men även självbiogra!n lämnar ut-
rymme för det påhittade, vilket Lynda Barry re$ekterar över, som vi sett 
ovan. Joanna Rubin Dranger talar om automytologisk framställning och 
beskriver sina serier som essensen av hur hon upplevt saker och som er-
farenheter som hon delar med många andra. ”Berättarjaget kan inte 
 berätta saker om sig själv som det inte själv vet om”, skriver Rubin Dranger, 
som förklarar att hon i den tecknade formen kan berätta en helt subjek-
tiv berättelse utan att någonsin säga att det är en jag-berättelse.172 Att se 
på världen och i serieform gestalta den subjektiva upplevelsen av det 
sedda ger således en viss frihet: det kan vara subjektivt sant utan krav på 
objektivitet. Men det subjektiva är inte enbart relaterat till innehållet 
utan även till formen, det sätt som bilden gestaltas på. I Drömmen om 
Europa 173 (2018) menar sig Fabian Göranson sträva efter att vara maxi-
malt subjektiv; det är inte en objektivt rättvist heltäckande framställning 
som ges, utan en vinklad subjektiv gestaltning av ”min bild och min upp-
levelse”.174 När det $yger svettdroppar ur ansiktet gör det inte det i verk-
ligheten: det är en förstärkt version av mig själv, förklarar Göranson. ”Jag 
tar mina personliga upplevelser, verkliga reaktioner och känslor, och  vrider 
upp dem, förstärker dem”.175 Bakgrunderna däremot är delvis  realistiska 
och utgår från fotogra!ska förlagor. Till sådana aspekter ska vi återkom-
ma i följande avsnitt. 

Den som berättar om sig själv berättar även om andra. Detta är en 
fråga som vi redan snuddat vid $era gånger ovan, exempelvis i Maus. 
Paul John Eakin, som behandlar den relationella biogra!ns etiska sidor, 
menar att vår individualistiska kultur har blockerat oss från den relatio-
nella dimensionen av identitetsskapandet.176 I undersökningsmaterialet 
!nns många exempel på hur serietecknarna förhåller sig till sina närmas-
te. Förhållningssätt är individuella men bär även spår av den tid som 
konstnären verkar i. Jag kommer att uppmärksamma hur serieskaparna 
förhåller sig till i verkligheten existerande personer, men även frågor 
som rör det individuella och det kollektiva. 

Intresset för livsberättelser är stort och genomgripande och kan för-
klaras på olika sätt. I Jag: En !ktion, spårar Ingrid Elam jaget genom lit-
teraturhistorien, från antiken till samtiden, och menar att det stora ut-
rymme som jaget tar idag kan vara ett uttryck för att något gått förlorat: 
”ett centralperspektiv, ett kollektivt sammanhang, eller en världsbild.”177 
Detta intressanta perspektiv på livberättelser ska fördjupas i fallstudier-
na. Att självreferentiella framställningar blir framträdande med vuxense-
riernas genombrott är en utgångspunkt för arbetet med det empiriska 
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materialet och den betydelse som detta får för seriens fortsatta utveck-
ling är en fråga som belyses ur olika perspektiv. I Torudds, Lundkvists, 
Grähs och Pirinens verk undersöker jag den subjektiva bild som serie-
tecknare ger av sig själv och världen. 

Livsberättelser måste inte nödvändigtvis kopplas till det enskilda 
verket; produkterna av ett helt konstnärskap kan ses som en livsberät-
telse. I detta avseende ser Yvonne Eriksson en skillnad mellan ett konst-
historiskt och ett litterärt förhållningssätt:

det är inte särskilt vanligt att man tolkar bildkonstverk som utsagor från 
konstnären eller direkt relaterade till enskilda händelser. I stället brukar 
man utgå från biogra!ska data och sedan söka en relation mellan dessa 
uppgifter och enskilda motiv. Betydligt vanligare är att man uppfattar lit-
terära verk som berättelser baserade på författarens egna erfarenheter, 
något som många författare vittnat om inte stämmer.178

Yvonne Eriksson följer Vera Nilsson genom att se hennes hela konstnär-
skap som en bildvärld där hon presenterar ”sig själv indirekt genom att 
gestalta sina iakttagelser”.179 På samma sätt kan vi betrakta de fyra serie-
tecknarnas bildvärldar som jag lyfter fram i fallstudierna, det vill säga 
som presentationer av dem själva. Genom att följa deras konstnärliga 
verksamhet, framför allt deras tecknade serier, vill jag undersöka vilka 
livsberättelser som kommer fram.

Det tecknade jaget
 
Vad är det som säger oss att ett verk är ett självporträtt eller en själv-
biogra!? Eller, omvänt, att det inte är det? Problemet kan förtydligas i de 
scener som inleder avhandlingen (jfr 1.1, s.9). Kvinno!guren i Ensamma 
 mamman liknar Cecilia Torudd och kan alltså lätt tolkas som ett själv-
porträtt, men det ges ingen ledtråd i anslutning till bilden. Eventuell 
 l ikhet måste dessutom veri!eras (eller falsi!eras) i paratexten, till exem-
pel i fotogra!er. Därmed är det inte sagt att historien för den skull är 
självbiogra!sk. Gunna Grähs $ickebarn och Joakim Pirinens skolpojke 
kan med stöd av bildtext och verkstitel ses som självporträtt. Även här 
!nns viss likhet men den är ännu svårare att belägga mellan barnet och 
den vuxne. Vissa tecken kan bistå vid igenkänning; det krusiga håret ett 
sådant tecken hos Gunna Grähs. I Ulf Lundkvists teckning av pojken på 
tåget !nns ingen likhet alls, av uppenbar anledning; vi kan inte se hans 

!.".$
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ansikte då han är vänd från oss. Den information som verkar för uppfatt-
ningen att det handlar om upphovspersonen själv, så att en kontrakt-
situa tion uppstår, förmedlas i paratexten och ikonotexten. Begreppet 
ikono text ska diskuteras närmare nedan (1.2.7) men i korthet menar jag 
här ord och bild i samverkan.180 

Frågan om likhet har betydelse på $era plan i tecknade serier. I konst-
vetenskapen är porträttstudiet en given ingång till biogra! och själv-
framställning. När Bia Mankell i sin avhandling Självporträtt: En bild-
analytisk studie i svensk 1900-talskonst (2003) beskriver självporträttet 
som bild och konstruktion ser hon det som en symbolisk akt inom kultu-
rens tradition för representation. Mankell undersöker hur konstnärer 
presenterar sig själva och lyfter fram konstnärsrollen och de olika motiv-
kategorier som kan beskriva hur konstnären ser sig själv som konstnär. 
Vissa grepp är återkommande, till exempel konstnärer som blickar på sig 
själv genom spegeln eller som avbildar sig i typiska roller (som hjälte, 
 visionär, profet, avantgardist, bricoleur, medium eller entreprenör). Att 
presentera sig själv i bild innebär att göra en visuell gestaltning av jaget, 
det vill säga av den egna uppfattningen av jaget. Här aktualiseras frågan 
om likhet. Det är inte alltid uppenbart om den avbildade gestalten är 
 l iktydig med konstnären själv men avbildningen kan ofta tolkas som ett 
alter ego till konstnären. Bia Mankell drar slutsatsen att självporträttet i 
högre grad än porträttet frigjort sig från likhetsidén. Det är omöjligt att 
samtidigt se sig själv som subjekt/personlighet/själ och objekt/kropp, 
skriver hon, eftersom den egna upplevelsen inifrån paras med föreställ-
ningar om uppfattningar utifrån.181

Spegeln förvränger bilden. Charles Hat!eld är inne på samma spår 
och menar att den tecknade serien erbjuder särskilda möjlighter för 
tecknaren att gestalta sitt inre jag i en yttre form: ”the cartoon self-image, 
then, seems to o"er a unique way for the artist to recognize and exter-
nalize his or her subjectivity.”182 ”In sum the cartoon self enacts a dialec-
tic tension between impression and expression, outer and inner, extrin-
sic and intrinsic approaches to self-portrayal”, resonerar Hat!eld.183

Serietecknare gör ofta porträtt av både sig själva och andra, inte bara 
i sekventiell form.184 Många serietecknare återkommer till självframställ-
ningens problem, bland dem Nina Hemmingsson, som menar att det är 
sällan som någon uppfattar henne så som hon själv gör: ”Mina  teckningar 
är mer rättvisande än min spegelbild”, säger Hemmingsson.185 Konst-
historikern Solfrid Söderlind beskriver likhet som en oprecis och värde-
laddad term som inte måste relateras till den avbildade utan snarare till 
minnen och erfarenheter som utgör uppfattningen om den avbildades 
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identitet. Identitetsuppfattningen är subjektiv och att ett porträtt är likt 
betyder bara att det råder viss samsyn mellan betraktarens uppfattning 
om den avbildades identitet och konstnärens uppfattning. Likhet förut-
sätter olika grader av olikhet eller skillnad mellan bilden och den avbil-
dade. Den avbildade personen förändras konstant, vilket till exempel gör 
det svårt att jämföra bilden av barnet med den vuxne. Begreppet är 
kopplat till det falska: porträttet är – i Platons mening – en kopia av ori-
ginalet och därmed falskt i förhållande till ursprunget. Solfrid Söderlind 
påminner också om att individ och identitet uppfattas på andra sätt 
 utanför västerlandet.186 Med hänsyn till resonemang som dessa vill 
 Mankell betona skillnaden mellan visuell och konceptuell likhet.187

När det gäller igenkänning har likhet en viktig funktion i tecknade se-
rier. Upprepningen av en ikonisk bild hjälper betraktaren att förstå vem 
det handlar om och vem det är som agerar i rutorna. Wendy Steiner pe-
kar på att kontinuiteten i ett upprepat subjekt kan göra en målning nar-
rativ. Steiner använder begreppet cohesion (bindning, sammanhållning) 
för att förklara visuell narrativitet, pictorial narrativity: ”In visual narrati-
ve the repetition of a subject is the primary means for us to know that 
we are looking at a narrative at all.”188 Graden av likhet mellan en !gur 
och dess skapare är ett val av serietecknaren själv, ett val som åstad-
kommer en viss e"ekt som är intressant att studera i den sekventiella 
konsten där multipla versioner av jag-!gurer är grundläggande. 

Teckning och stil

Jag lägger som sagt betoning på det tecknade i dessa livsberättelser 
som gestaltas i serieform.189 Tecknandet är viktigt ur $era perspektiv 
och behandlas på olika sätt av serieteoretiker.190 Det är ett hantverk som 
för många serieskapare åtminstone är startpunkt för arbetet och som 
för de fyra konstnärerna i denna avhandling är det grundläggande ut-
tryckssättet – med variation, som vi ska se. Att följa denna  process, från 
skiss till färdigt verk, vore mycket intressant, men har inte givits utrym-
me här.191 Studien grundas i de verk som presenteras i fallstudierna, i 
 vilka teckningens och stilens betydelse ska undersökas. 

Att teckna är att ge tanken gestalt, menar Bia Mankell, som beskriver 
teckningen som ”ett sätt att förstå och förhålla sig till världen samtidigt 
som den berättar om världen.” 192 I många fall används uttrycket gra!sk 
om serier, ofta som en direkt översättning från engelskan. Detta ord kan 
dock vara problematiskt då det har så många skiftande betydelser; det 
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används, enligt SAOB, dels för gra!k (som på konstområdet avser bilder 
som mångfaldigas genom tryck), dels för grafer, det vill säga matema-
  t iska kurvor (som gör något åskådligt), och dels som ett ord som är 
 besläktat med karva. I detta sammanhang kan det för övrigt noteras att 
autogra! på svenska även är benämningen för gra!ska övertryckstek-
niker, såsom litogra!, samt för den egenhändiga handskriften eller namn-
teckningen (att samla på autografer kan vara en hobby).

I Philippe Marions mening är gra!sk stil en serietecknares  individuella 
uttryck, som vi redan varit inne på ovan (jfr 1.2.1, not 73–75). Den som ut-
för akten kallas graphiateur.193 Karin Kukkonen förtydligar att autogra! 
avser de verk där serieskaparen tecknar sig själv, medan autobiogra!  
 refererar till den traditionella, litterära genren ”which does not imply a 
connection to visual style”.194 För mig är dock stil stark kopplad till teck-
nade livsberättelser i alla hänseenden. Även Gillian Whitlock använder 
begreppet autography, till synes oberoende av Marion: ”By coining the 
term autographics for graphic memoir I mean to draw attention to the 
speci!c conjunctions of visual and verbal text in this genre of autobio-
graphy, and also to the subject positions that narrators negotiate in and 
through comics”, skriver Whitlock.195 

Vad som avses med stil är dock långtifrån entydigt. Å ena sidan kan 
det förstås som ett begrepp i vid mening kopplat till genrer, skolor, tids-
perioder, geogra!ska områden men även layoutmässiga principer – el-
ler, å andra sidan, som det individuella uttrycket för ett skapande sub-
jekt. Den kanske mest kända stilen (även utanför seriekännarkretsar) är 
Brysselskolans klara linje, som särskilt förknippas med Tintin.196 I konst-
historien speglar stil kulturell kontinuitet och förändring, framhåller 
Hans-Olof Boström, i en översikt av stilbegreppets historia.197 Det an-
vänds ofta klassi!katoriskt och innebär i allmänhet en positiv värdering, 
men stilbegreppet är vanskligt och bör absolut inte användas som epok-
beteckning, varnar Boström. Stil har kommit att stå för det normativa 
och lagbundna i det individuella och originella, vare sig man talar om pe-
riodstil eller individualstil, skriver Boström. Samtidigt är deskriptiva och 
klassi!katoriska instrument nödvändiga. De kan användas då vi vet vad 
vi menar med dem. Under 1900-talet uppkom successivt en starkare in-
sikt om stilbegreppets begränsning, att det speci!ka i konstverket för-
summas i sökande av det lagbundna. Rudolf Zeitler, som menade att stil-
begreppet endast bör användas om det enskilda konstverket, föreslår 
konstnärlig karaktär hellre än stil.198 Ytterligare en konstterm är maner, 
som enligt Nationalencyklopedin främst avser ”en enskild konstnärs el-
ler en nära samarbetande grupps karakteristiska sätt att måla, teckna 
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etc., med betoning av materialhantering”, medan stil har betydelsen per-
sonligt framställningssätt, utvecklad ur betydelsen ”bruk av stilus”, ”$i-
tigt skrivande”. 

Den tecknade serien kan kännas igen på vissa typiska drag (till exem-
pel rutor, pratbubblor, !gurer, konventionella tecken, linjer som ramar in 
och skiljer ut kroppar som ytor), en syntax och ett uttryck som är 
 ”serieaktigt”, en cartoony stil, ibland omnämnd som serietidningsestetik 
(på ett mycket förenklande sätt).199 Enkla former, tydliga konturer, platta 
ytor med en enda färgnyans i varje fält förknippas med tecknade seri-
er.200 Cartoon är dock en något motsägelsefull term, eftersom den kan 
syfta på såväl skämtteckningar som tecknade serier och tecknad/ani-
merad !lm. I The Narratology of Comic Art (2017) belyser Kai Mikkonen 
stilbegreppets problematik vad gäller serier och subjektivitet.201 
 Serietecknarens subjektivitet kan uttryckas genom stilistiska konventio-
ner såsom linjen, textningen, färgen och sidans spatiala struktur. Den 
traditionella uppfattningen av gra!sk stil som sättet att teckna serier 
har setts som ett slags signatur där berättelsen bär spår av sin tillblivelse. 
När serier framställs gemensamt av $era personer !nns det emellertid 
utrymme för en mångfald av subjektiva avtryck. Gra!sk stil kan ha olika 
narrativa funktioner för att förmedla information och kan dramatisera 
en viss !gurs världsbild och tankemönster. Mikkonen nämner exempel-
vis perspektiv, berättarens röst (som kan vara intra- eller extradiegetisk, 
se nedan), tal och tankar i bubblor, spatial framställning, visuell gestalt-
ning av gester, ansiktsuttryck, konventionella tecken, metaforer och 
 piktogram. För serietecknaren !nns också många möjliga val mellan en 
mer realistisk eller ”cartoony” stil. Mikkonen föreslår begreppet mind 
style för det sätt på vilket tecknaren kan uttrycka olika !gurers världs-
bild: ”the impression that visual style or stylistic variation re$ects the 
character’s situation or state of mind is taken to another level, and in a 
way literalised, so that style per se seems to result from the character’s 
mind and experience.”202 

Medan vissa serietecknare genomgående håller fast vid en viss stil 
väljer andra att växla mellan olika uttryck. Denna spännvidd ska jag bely-
sa i det empiriska materialet och frågan gäller vilken e"ekt detta får. Jag 
kommer att diskutera stil i vid bemärkelse för det personliga uttrycket 
som helhet, som omfattar olika visuella och retoriska strategier men 
även genrebundna och traditionsmässiga grepp. Jag ser teckningen som 
ett hantverk som skapar ett särskilt band till upphovspersonen i själva 
samspelet mellan det kroppsliga och det mentala, mellan handen, tan-
ken och ögat, där själva linjen vittnar om konstnärens arbetssätt. 
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Tid, rum och scen

Serietecknaren har tiden likaväl som rummet i sin hand, skriver Joakim 
Pirinen, som därmed pekar på en av den tecknade seriens mest intres-
santa egenskaper: möjligheten att gestalta tid och temporalitet som 
rumslighet.203 Tid och rum är sammanlänkade i serier, i rutor som ofta 
har karaktären av tittskåp som vart och ett återger en egen värld.204 I av-
handlingen talar jag omväxlande om rutor och om scener, vilket delvis är 
samma sak: med ruta menar jag en avgränsad enhet på seriesidan i det 
spatiotopiska systemet (inramad eller ej), med scen menar jag särskilt 
det som utspelar sig i rutan. Seriens avgränsade tidrum sammanlänkas 
till en historia. Vi har redan varit inne på betydelsen av själva avgräns-
ningarna, dessa gaps205 som bidrar till att stimulera mottagarens fantasi 
och gjuta liv i berättelsen genom closure (1.2, not 84). Jag har även 
 berört hur händelseförlopp gestaltas såväl mellan som inom rutorna. 
Rutorna, som kan vara markerade på olika sätt, strukturerar sidan och 
innehållet, markerar skiften mellan händelser eller tillstånd, anger olika 
former av övergångar och utgör begränsningar av synfält, såväl betrak-
tarens som !gurernas.206 

För narratologin är förhållandet mellan berättelse (discourse) och 
historia (story) grundläggande.207 Narratologer talar om temporalitet 
som relationer mellan historia och berättelse, där förhållandet mellan 
historiens och berättelsens tid – durationen – kan gestaltas på olika sätt. 
De fyra durationssätt som nämns är sammanfattning, ellips, paus och 
scen.208 I en scen är tiden isokron; det tar lika lång tid att berätta som det 
tar för historien att utspela sig och det är vanligt med dialog. Att fram-
ställa ett skeende i en scen skapar vissa e"ekter. Det är ett framställ-
ningssätt som kan skapa sken av att historien är icke-berättad och som 
därmed kan förmedla en illusorisk verklighet. 

I den sceniska framställningen, som är vanlig i serier, skapas en upp-
levelse av ett pågående nu. Figurerna agerar i ett !ktivt tidrum som 
 gestaltas visuellt med seriens konventionella byggstenar och här !nns 
likheter med både teater och !lm.209 I en scen kan läsaren föreställa sig 
tiden som för$yter medan !gurerna språkar, vilket återges i bubblor. 
 Serie!gurerna är historiens aktörer och det visuella förkroppsligandet 
är en viktig del som omtalas som embodiment och enactment. Med 
graphic enactment syftar Charles Hat!eld på subjektsframställningen 
som i serien präglas av en spänning mellan det verbala och det visuella, 
mellan då och nu.210 Serieskapare använder sig av mediets narrativa 
funktioner för att gestalta tid, rum och subjekt på olika sätt och vittnar 

!.".&



52

om vitt skilda strategier för den sceniska gestaltningen, från mental fö-
reställning och fantasi till korporeal dramatisering, antingen med hjälp 
av den egna kroppen eller skådespelare. Alison Bechdel använder till ex-
empel kameran som hjälpmedel och poserar själv för varje enskild scen: 
”I can’t even draw the simplest pose now without a reference shot.”211 I 
en passage i Are You My Mother? – där Bechdel re$ekterar över brev-
växlingen mellan det unga par som sedermera blev hennes föräldrar – 
ikläder hon sig både skribentens och mottagarens roll: ”This was a pecu-
liar performance in which I played both my mother the reader”/…/”and 
my father the  writer”, säger Alison, seriens berättare och huvudperson, i 
textplattor som ger en voice-over-e"ekt. 212 I arbetet med Egendomen 
(The Property)213 använder sig Rutu Modan av skådespelare.214 Modan 
undviker berättartext, utgår från kroppsspråk och använder nästan bara 
dialog: ”Mina  serier är inte heller så !lmiska. De är mer som teater”, sä-
ger hon.215 Art Spiegelman skriver om sitt arbete med att närma sig sin 
faders, Vladeks, upplevelser i Maus: ”The very process of giving voice 
and visual gesture to Vladek was a way of inhabiting his point of view so 
he could be more than I might otherwise reduced him to.”216 Spiegelman 
betonar serie skaparens behov av att identi!era sig med de !gurer som 
tar form på pappret: ”in making this kind of work, one has to inhabit and 
identify with each character. You have to act out their poses, you have to 
think them through.”217 

Med detta resonemang vill jag belysa hur serieberättandet bygger på 
förenkling och förtätning. Viktiga mellanrum, överlagringar och tidsför-
lopp ryms inom scenerna, det utelämnade, beskurna och förkortade är 
betydelsebärande och alla tecknade detaljer bidrar till helheten. Den 
narrativa bilden gör mer än att gestalta !gurer, händelser och miljöer.

Till hjälp i analysen av serier är fokalisering, som något förenklat handlar 
om olika slags perspektiv och om vem som ser vad i bilden. Fokalisering 
kan liknas vid !lmkamerans rörelse och sätt att lyfta fram objekt och 
personer. Begreppet lanserades av Gérard Genette för att ange hur be-
rättelsen fokuseras genom en karaktärs medvetande och har sedan 
dess utvecklats inom olika områden, bland andra av Mieke Bal.218 Bal un-
dersöker bildberättandets funktioner och är en av dem som särskilt in-
tresserat sig för hur fokalisering kan tillämpas på ett visuellt material. 
Alla händelser som gestaltas är framställda ur en viss ”vinkel” ( ”vision”) 
vilket ger utrymme för en manipulerad e"ekt, förklarar Bal. ”Focalization 
is the relationship between the ’vision’, the agent that sees, and that 
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which is seen”, är Bals förklaring. 219 Mikkonen förklarar fokalisering mer 
precist som ”the information the narrative conveys about the spatial and 
physical point of observation, and the sensory range of that position, in-
cluding information of the spatiotemporal position of the focalised, that 
thing which is perceived.”220 Karin Kukkonen, som tar upp fokalisering i 
Studying Comics and Graphic Novels (2013), menar att den självbiogra-
!ska pakten även kan omfatta fokalisering. Kukkonen förklarar fokalise-
ring som det perspektiv som begränsar vår insyn i berättelsens !ktions-
värld. I tecknade serier !nns ett visuellt och ett narrativt perspektiv som 
inte alltid matchar varandra.221 Kukkonen anger tre skilda ”autographic 
agents”, berättaren, fokaliseraren samt betraktaren.222 

I analysen av Torudds, Lundkvists, Grähs och Pirinens serier kommer 
jag att undersöka hur de använder scenisk och rumslig gestaltning, 
 temporal struktur och andra narrativa strategier. Jag kommer att använda 
fokalisering för att identi!era och analysera de tecknade !gurernas per-
ception och hur denna, så att säga, infärgar berättelsen, samt för att 
 urskilja olika subjektiva instanser i såväl den sceniska framställningen 
som i seriens verbala respektive visuella nivåer som gestaltas i ikonotexten. 

Ikonotexten

Kai Mikkonen har en poäng i att serier är värda att undersökas som 
 berättelser: i stället för att se serier som antingen en form av litteratur 
eller konst kan problematiken i bild/ord-dikotomin undvikas genom att 
betona narrativiteten, menar han. Narratologin tillhandahåller redskap 
för analys av berättelser men dessa är inte alltid tillfyllest för arbetet 
med den visuella berättelsen, som jag har berört ovan.223 Både teori och 
metod måste således anpassas för studiet av andra intermediala  uttryck, 
däribland serier. Vi behöver en interdisciplinär narratologi, för att tala 
med Mieke Bal, och vi ska sträva efter att läsa visuellt och skåda narra-
tivt.224 Alltså: en djupare förståelse för hur vi ska tolka serier liksom 
 ändamålsenliga verktyg är nödvändig. Även Kai Mikkonen understryker 
att teorier som huvudsakligen utvecklas inom det litterära fältet måste 
utvecklas för att kunna användas för analys av annat slags material.225 

Serien är en helhet som ord och bild är delar av, fastslår Joakim Pirinen 
i en essä; allt i serien samverkar eller motverkar.226 Som en samlande 
term för detta sam- eller motspel kommer jag att använda det ovan 
nämnda begreppet ikonotext, ungefär så som det inom bilderboksforsk-
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ningen används för att beteckna den gemensamma utsagan på den 
 enskilda sidan eller uppslaget eller inom boken som helhet (jfr 1.2.4, not 
180).227 Begreppet tycks vara mindre vanligt bland serieforskare, men 
det används till exempel av Sonia Lagerwall.228 

Centralt för denna avhandling är att undersöka den ikonotextuella 
subjektsgestaltningen, där subjektet manifesteras i sam- och motverkan 
mellan det verbala och det visuella.

Serietecknare själva !nner olika utryck för att beskriva uttrycksformens 
särart: Art Spiegelman talar till exempel om serietecknande som ”picture- 
writing” och Marianne Satrapi om ”narrative drawing”.229 Redan på 
1970-talet uppmärksammades den tecknade serien som ett multimodalt 
verktyg för förmedling av information och som pedagogiskt redskap av 
Sven Lidman och Ann-Marie Lund, som dock använde en annan termino-
logi.230 Mottagaren, som skribenterna benämner ”lästittare”, tillägnar sig 
innehållet i en serie lexivisuellt. Serierna pekar ut en ny riktning, skriver de:

Hela det gra!ska mediet är idag i stöpsleven. Den nya lexivisuella informa-
tionen be!nner sig ännu på ett begynnelse- och experimentstadium./…/
Den gra!ska informationen håller kanske på att bli – måste kanske bli – 
något av en visuell-verbal folklig teaterscen.231

Intresset för relationen mellan ord och bild löper som en tråd genom 
västerländsk historia och intermedialitetsaspekter är centrala inom oli-
ka områden. I antologin Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel 
(2002) får vi en elementär introduktion till detta område.232 Det är själva 
olikheten som gör att ord- och bildmedierna i sin interaktion förmedlar 
innebörder som ingen av dem kan producera på egen hand, menar Hans 
Lund, som själv föredrar termen duomedialitet.233 

Ett vidgat textbegrepp har även undersökts inom multimodalitets-
forskningen med företrädare som Gunther Kress och Theo van Leeuwen, 
som bland annat skrivit om detta i Reading Images: The grammar of 
 visual design (1996). 234 Anders Björkvall introducerar deras  teorier på 
svenska i sin bok Den visuella texten: multimodal analys i praktiken 
(2009).235 I modellen ses texter som ett materialiserat resultat av social 
interaktion.236

Med ikonotextbegreppet vill jag betona bildens och ordens del i den 
helhetsverkan som skapas i ett verk men det är även viktigt att ta hänsyn 
till seriens presentationsformer, som ord och bild tillsamman verkar i. 
Jag har tidigare nämnt serieromanens betydelse där bokformatet bidra-
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git till att etablera serien som en konstform bland andra och höja dess 
status, men även för sättet att berätta. Serier i bokform kan, enligt min 
mening, ses som en form av bilderböcker (ett av Aaron Meskins gräns-
fall).237 Ulla Rhedin föreslår att bilderboken ska ses som ”en bok av be-
gränsat omfång som i skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom 
en kombination av text och bilder” och menar att det är fruktbart att ar-
beta med bilderboken som fenomen utan att ställa upp entydiga formella 
eller innehållsliga kriterier för vad som ska gälla för en bilderbok.238 Med 
bilderboken som överordnat begrepp kan många serier betraktas som 
visuella verk där gestaltning och narration lyfts fram på lika villkor – 
 oavsett om det är ett album, en serieroman eller en bok, om det är ett 
verk av monogra!karaktär eller om det består av en samling strippar, ett 
$ertal kortare eller längre verk eller rent av en ruta per sida och oavsett 
hur scenerna disponeras på sidorna. 

Metodiska utgångspunkter

I avhandlingens empiriska material undersöker jag hur självsyn och 
världsbild framställs i tecknade serier. Serier av Cecilia Torudd, Ulf 
 Lundkvist, Gunna Grähs och Joakim Pirinen beskrivs, analyseras och 
 tolkas med hänsyn till en inre och yttre kontext för att nå en djupare för-
ståelse av tecknade livsberättelser i serieform. Det !nns ingen speci!k 
modell till hands för denna uppgift varför jag i de föregående avsnitten 
(1.2–1.2.7) har redogjort för viktiga resonemang som underbygger min 
hantering av ämnet och som rör speci!ka frågor kring berättande och 
gestaltning i relation till mediets och självframställningens särskilda 
 problematik. 

Arbetet bygger på en grundläggande kunskapsorientering inom se-
rieområdet. Den beskrivning av den svenska alternativserien i ett histo-
riskt, kulturellt och socialt perspektiv, som följer i nästa kapitel (2.1–2.2), 
är ett delresultat av denna överblick. Översynen har även lett fram till att 
urval och forskningsfrågor ser ut som de gör samt till fallstudiernas (kap. 
3.1–4) tredelade kapitelstruktur (A, B, C). (A) innehåller en presentation 
av konstnärskapet där serieskapandet och de tecknade livsberättelser-
na ges en personhistorisk kontext som kompletterar den övergripande 
historieskrivningen i avhandlingens andra kapitel; (B) innehåller själva 
verksanalyserna; (C) innehåller en summerande diskussion kring tolk-
ningen av självsyn och världsbild i materialet. Nedan presenteras tillvä-
gagångssättet för dessa olika delar.
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A – Konstnärskapen

I A-delen ger jag en samlad bild av konstnärskapet som helhet. Genom 
att kartlägga den konstnärliga produktionen framkommer en bild av 
konstnären själv och dennes liv. Denna information kompletteras i den 
biogra!ska berättelsen, utifrån olika källor. Jag har trä"at och samtalat 
med alla fyra serietecknarna, men inte genomfört systematiska intervju-
er. Detta motiveras av att jag i första hand utgår från bilden/ikonotexten 
som källa; det som förmedlas i serierna är det centrala.239 

B – Serierna

I B-delen analyserar jag vissa utvalda verk mer ingående. I analysen sö-
ker jag efter ledtrådar till konstnärernas självsyn och världsbild. Vad 
handlar deras serier om och hur gestaltas deras verk? Intresset för den 
enskilde upphovspersonens liv och person grundas i första hand på det 
som framkommer i serierna, det vill säga i de bilder som de ger av sig 
själva i sina verk. Urvalet består, som redan beskrivits (1.1.2), av olika for-
mer av självreferentiella verk, såväl självbiogra!ska som auto!ktionella. 
Serierna beskrivs med stöd av de narratologiska, intermediala och ge-
staltningsmässiga koncept som jag redogjort för ovan. Jag undersöker 
!ktionsvärldens narrativa konstruktion och visuella gestaltning, insce-
neringen, med tonvikt på historiens elementära byggstenar (!gurer, 
händelser och miljöer), berättelsens gestaltningsmässiga grepp (stil, 
den ikonotextuella förmedlingen och subjektiva markörer). I detta iden-
ti!eras särdrag och markörer som gör det möjligt att tolka verket som 
livsberättelse. 

Beskrivningen är det första steget i analysen av en bild. Bildens olika 
beståndsdelar ska lyftas fram och beskrivas i ord. Denna uppgift är ele-
mentär för konsthistorikern och innebär i praktiken en översättning från 
ett medium till ett annat, i ekfrasens form. Detta moment är nödvändigt 
för kontextualiseringen och tolkningen. Här !nns dock en särskild utma-
ningarna för serieforskaren som har att omsätta såväl historia – med 
händelser, aktörer, miljöer samt berättelsens olika nivåer – som den 
 visuella gestaltningen i ord. Hur ska vi läsa visuellt och skåda narrativt är 
frågan. Serietecknare själva lyfter ofta fram bildens gestaltande för måga 
som en styrka i mediet: en situation, en plats, en tid, ett känsloläge eller 
en rörelse kan fångas med några få streck – omvänt behövs det många 
ord för att beskriva desamma. Ett par serierutor kan motsvara $era sidor 
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text, säger till exempel Cecilia Torudd; serieskaparen kan vara tydlig i ord 
och nyanserad i bilden.240 Alla handtecknade element är  betydelse  - 
bärande, men att till exempel återge pratbubblornas och  textens visuella 
form är komplicerat – bokstäverna kan uttrycka ”mer än vad orden 
 s äger”, påminner oss Joakim Pirinen.241 Allt kan inte sägas, men i B-delen 
öppnar jag verket för tolkning genom att lyfta fram det väsentliga.242 

Till detta kommer även problemet med att det empiriska materialet 
skiljer sig åt på $era sätt. Här !nns serier som publicerats i dagspress, 
tidskrifter eller magasin, i form av seriealbum eller –böcker och som till-
kommit i olika kontexter.243 De är olika långa, från den fristående strip-
pen, den enstaka sidan eller fåtalet sidor till det enhetliga bokverket. 
Dessutom kan ett och samma verk se olika ut i olika publikationer och 
sammanhang. En och samma serie kan publiceras i varierande format, 
på olika papper, i olika färgställning som ändrar dess karaktär och som 
påverkar mottagandet. Verket kan vara beskuret så att sekvensen änd-
ras. Skalan kan förskjutas och tryckkvalitet kan variera. Sådana faktorer 
påverkar mottagandet och måste beaktas i analysen. Materiella aspek-
ter är viktiga och kan inte förbigås helt och hållet.

C – Tolkningen 

Ett verk kan ses som en konceptualisering av en konstnärs uppfattning 
av sin värld. Serierna kan till exempel gestalta en miniatyrvärld i en ost-
kupa, för att låna en metafor av Ulf Lundkvist – en värld sedd genom den 
omvända kikaren. I tolkningen vänder vi på kikaren och väger samman 
resultatet av verksanalyserna som visar hur mediets resurser kommer 
till bruk samt vilka narrativa och visuella strategier som tecknarna an-
vänder för förmedlingen av sin uppfattning av sig själva och omvärlden. I 
C-delen lyfter jag även fram den historiska, sociala och kulturella kontext 
som serierna tillkommer i och tolkar den i relation till tidigare forskning. 
Dessa delresultat som summerar fallstudierna jämförs och diskuteras 
sedan i den sammanfattande slutdiskussionen i kapitel 4.
 

DISPOSITION

Avhandlingen är disponerad i fyra kapitel. Det första innehåller en ge-
nomgång av ämnets frågeställningar och problem samt behandlar teori 
och metod. Här går jag igenom ett antal teoretiska begrepp kring förhål-

!.#
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landet mellan liv och konst, avsedda att fungera som verktyg i avhand-
lingens analyser och tolkningar. I det andra kapitlet, som följer härnäst, 
beskriver jag alternativseriens utveckling i Sverige 1965–2015, där jag 
ger en historisk kontext för framväxten av tecknade livsberättelser i 
Sverige samt för de fyra aktuella konstnärskapen. Det tredje kapitlet 
omfattar fallstudierna, där Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs 
och Joakim Pirinen behandlas i varsitt kapitel som följer samma tredela-
de struktur, A, B och C, vilket jag redogjort för ovan. I avhandlingens 'är-
de och avslutande kapitel diskuterar jag resultaten i relation till de per-
spektiv på självsyn och världsbild som behandlas i fallstudierna, såsom 
konstnärernas individuella särdrag och likheter, mediets betydelse för 
gestaltningen samt tidsandan, den kultur som serierna skapas inom. Av-
handlingens resultat bidrar till att nyansera synen på den tecknade livs-
berättelsen och att visa hur en inre och yttre verklighet gestaltas i den 
tecknade serien som konstnärligt medium.
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NÄR SERIER BLIR KULTUR

De så kallade sextiotalisterna, som jag själv tillhör, utgör den andra 
 stora serieläsargenerationen, efter fyrtiotalisterna, som var de första 
att masskonsumera serier.1 För mig, som för så många andra, utgör 
tecknade serier en del av ”mina universitet”, om jag får parafrasera 
Gunna Grähs (som i sin tur parafraserar Maksim Gorkij).2 Som barn 
 läste jag min  pappas gamla Illustrerade klassiker, Karl-Alfred, Pigge och 
Gnidde och Kalle Anka från sent 1940-tal och tidigt 1950-tal. Mina favo-
riter var julutgåvorna av Fantomen som var utgivna i ett större format 
än en serietidning3, men ändå inte som ett traditionellt seriealbum.4 De 
var tryckta i o"set hos Åhlén & Åkerlund och syndikerade genom Bulls 
Presstjänst. Pappret påminde om tunn kartong och de dämpade 
 blågröna och röda valörerna mot den matta ytan gav ett intryck som är 
väsensskilt från många av 2000-talets serier. På 1970-talet började jag 
prenumerera på Fantomen5, som till stor del skapades av svenska 
 tecknare, samt på  Kamratposten, där särskilt Cecilia Torudds teckning-
ar fångade mitt  intresse. På 1980-talet kom vuxenserierna med nya 
spännande upp levelser, på 1990-talet uppmärksammades de många 
självreferentiella serierna, där särskilt självbiogra!n sågs som en viktig 
genre, och på 2000-talet det svenska serieundret, en expansion som 
väckte stor uppmärksamhet, inte minst för att så många av tecknarna 
var kvinnor. 

Under den period som Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och 
Joakim Pirinen själva var i skolåldern på 1950-, 60- respektive 70-talen, 
förändras världen dramatiskt i många avseenden. På 1950-talet svepte 
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seriemotståndet över västvärlden och i Sverige satsades det på barnse-
rier av klass. Serietidningarna var attraktiva – under 1950-talet gav 
marknadsledande Centerförlaget6 ut omkring ett trettiotal titlar årli-
gen.7 Kalle Anka hade från och med starten 1948 fram till 1970-talet den 
största årsupplagan av alla serietidningar och Fantomen har utgivits 
oavbrutet i Sverige sedan år 1950. ”Jag tillhör den första seriegeneratio-
nen (liksom den första TV-generationen men TV blir man dum och sjuk 
av)”, säger Lars Hillersberg, och tecknar sig själv som äppelkindad och 
glosögd serieälskare, uppkrupen i so(örnet med en bunt Seriemagasi-
net och Fantomen, i serien Konstnärer blir dom som inte kan bli serie-
tecknare.8 

Vilken var Torudds, Lundkvists, Grähs och Pirinens väg till serierna 
och hur såg det ut på den svenska seriescenen när de själva började att 
arbeta med den konstform som fransmännen kallar den nionde och 
amerikanerna den sekventiella? Även om nästan alla har en kärleksrela-
tion till åtminstone någon serie är det få som har djupare kunskaper om 
seriehistoria.

Det !nns ingen samlad översikt av svensk seriehistoria. Den översikt 
som följer nedan har jag sett som nödvändig för att skapa förståelse för 
den tid som Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och Joakim 
 Pirinen verkar i och den kultur som deras visuella livsberättelser uppstår 
i. I presentationen kartlägger jag svensk serieproduktion i stora drag ut-
ifrån en rad källor av olika slag. Jag identi!erar viktiga händelser som är 
avgörande för den svenska alternativseriens framväxt och utveckling 
och därmed för Torudds, Lundkvists, Grähs och Pirinens serieskapan-
de.9 Deras cirklar tangerar varandra. De framträder som vuxenserie-
tecknare vid ungefär samma tid, rör sig delvis i samma kretsar och pre-
senterar sina verk på samma arenor, trots att de är födda under tre olika 
årtionden. Vad för skillnaderna i generationstillhörighet med sig? Vilka 
nätverk, uppdrag och yttre händelser påverkar deras serieskapande? 
Genom att rama in deras konstnärliga verksamhet och synliggöra den 
svenska seriescenens utveckling vill jag ge förklaringar till viktiga likhe-
ter och skillnader mellan dem. I fallstudierna fördjupas bilden med ett 
personorienterat perspektiv där det omvända blir tydligt, det vill säga 
den betydelse som Torudd, Lundkvist, Grähs och Pirinen har och har 
haft för den svenska alternativserien och för den tecknade livsberättel-
sen. Framställningen är i princip kronologisk och syftar förutom detta 
även till att spåra framväxten av den självbiogra!ska seriegenren i ett 
vidare perspektiv. Översikten omfattar cirka 50 år och inleds vid mitten 
av 1960-talet – det decennium ”då serier blir kultur”, för att citera Serie-
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främjandet som anger detta som tema för Svensk seriehistoria: första 
boken från Svenskt Seriearkiv – och avrundas omkring år 2015.10 

1965: Konstlösa gränsöverskridningar

På 1960-talet börjar serie-Sverige att institutionaliseras efter europe-
iskt mönster. De båda organisationerna Serieakademin11 och Seriefräm-
jandet12 bildas år 1965 respektive 1968. År 1965 arrangerade Serieaka-
demin Seriernas fantastiska värld på Galleri Karlsson i Stockholm, 
”världens första serieutställning” enligt arrangören själv.13 Serier blev 
synliga på ett nytt sätt. Intresset för serier märks i 1960-talskonsten, 
som rymmer både lekfull experimentlusta och politisk radikalism, men 
inte bara i popkonsten och den nya realismen utan även i den gränsöver-
skridande estetik som inspirerade många till att laborera med ord- och 
bildkonst. Här kan exempelvis nämnas Mats G. Bengtsson, som arbetade 
med en visuell poesi i sekventiella teckningar, och bland annat i häftet 
Äventyr i Riemannrummet 14 (1966), samt Elis Eriksson, som gjorde bild-
dikter, konstnärsböcker och serier.15 Med Pavan åstadkom Elis Eriksson 
en serie för vuxna som liknande ett barns bildberättande.16 Pavan kom 
till år 1965, först som en installationsutställning och strax därefter som 
seriehäfte som utgavs av Åke Hodell på Kerberos förlag. Utställningen 
Indijaner å en kåvbåj öppnade den 2 januari efter tio dagars arbete där 
Pavans värld växt fram som en form av environment i teckningar, collage 
och objekt i utställningsrummet på Galerie Burén i Stockholm. Elis 
 Eriksson har beskrivit detta arbete: 

den 22 börja ja me guldtret.. under tret där PAVA bor ett av tillknykklat guld 
inramat område.. till vensterom tret (dom tolv.. tog snart slut) åt fönstre till 
ett minre tre i vitt åså BOLLEN till häst.. mellan tret å bollen sattja åpp en 
beskrivning på pavas bostad… till höger om tret indijanområdet.. tält.. pota-
tisland.. jodgubbsland.. åså en bred väg i lakkrosa papper.17

Denna dagboksliknande text kan inte återges på ett rättvisande sätt an-
nat än i faksimil. Bilderna var utförda i seriestil, platta och enkla och 
språket liknade talspråk. Figurerna presenteras under rubriken ”DÅMM-
SÅMMEME”, med Pavan (”KÅVBÅJJ”), Hessten (”PAVANS HESST”), 
 Bållen (”INDIJAN”) och så vidare.18 

Drömmen och leken blir poesi i Pavan, skrev Ulf Linde i Dagens Ny-
heter. Pavan ska inte kopplas samman med popkonsten, framhöll Linde, 
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1 Seriemagasinet Karlsson, utställningskatalog 
till Seriernas fantastiska värld, Galleri 

 Karlsson, 11 december 1965–6 januari 1966.
2 Elis Eriksson, Pavan (Kerberos, 1965).
3 Ur Pavan.
4 Mats G. Bengtsson, Äventyr i Riemann-

rummet (Albert Bonniers Förlag, 1966).
5 Ur Äventyr i Riemannrummet.
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som hävdade att Elis Eriksson har undvikit att exploatera en viss stil och 
att vem som helst skulle kunna teckna seriens !gurer på samma sätt – 
något som inte var möjligt när det gäller Roy Lichtensteins serierutor. 
Pavan var ”konstlös i ordets bästa bemärkelse”.19 

1970: Barnkultur, konst, serier

Under det tidiga 1970-talet spretar serier åt olika håll; barn, pop och 
konst. Serieskaparen Magnus Knutsson beskriver 1970-talet som en 
 period av förnyelse av den svenska seriekonsten efter en tillbakagång 
under 1950- och 60-talen.20 Serietidningarna hade en topp på 1970- talet 
och de äppelkindade kunde till exempel krypa upp i so"an med Kalle 
Anka & Co och Fantomen, som länge var de två största publikationer-
na.21 Med förlaget Carlsens satsning på fransk-belgiska albumklassiker 
som Tintin, Asterix, Lucky Luke och Spirou kom det europeiska al-
bum-formatet22 att populariseras och de läshungriga !ck mer att välja 
på.23 Även svenska serier tog nu på allvar upp kampen om de unga läsarna. 
När Kamratposten blev en tidskrift för prenumeranter blev särskilt 
 serierna och illustrationerna viktiga för attraktionskraften, i synnerhet 
som Kamratposten inte innehöll någon reklam, vilket gav bildmaterialet 
ett större värde.24 Under 1970-talet genomgick Kamratposten en för-
nyelse och det var många tecknare och illustratörer i 1940- och 50-tals-
generationen som !ck möjlighet att pröva på att arbeta med barn som 
målgrupp.25 Under Margareta Toss redaktörskap åren 1957–79 skapade 
bland andra Ola Ambjörnsson, Gunna Grähs, Eva Lindström, Anna-Clara 
Tidholm och Cecilia Torudd serier.26 Torudd blev en av de mest populära 
med sina tecknade inslag om maskoten Karl-Putte, illustrationer av 
 läsarnas brev samt serien Familjeliv. Enligt Lilian Edvall, som periodvis 
hade hand om insändarbreven, där unga läsare beskrev sin vardag och 
ventilerade sina funderingar, förknippade barnen hela Kamratposten 
med Cecilia Torudd och trodde att hon alltid fanns på redaktionen.27 

Samtidigt som barnkulturen och serierna utvecklades i förening vidga-
des även serien inom andra områden. På de konstnärliga utbildningarna 
fanns ett stort intresse för serier som uttrycksform. På Konstfack  gjorde 
bland andra Johan Höjer och Ulf Frödin fanzines med titlar som  Näst 
sista striden och Strålande tider.28 Senare bildades frilansgruppen 
 Nostra där även journalister och fotografer ingick. Ett annat exempel är 
Historieboken (1970), där kapitalismens historia presenteras ur det ar-
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1 Ola Ambjörnsson, Harulven i 
 Kamratpostens Samlade serier 
 (Specialtidningsförlaget, 1980). 
2 Lilian Edvall, Sonja Hulth och 
 Anna-Clara Tidholm, Ordentliga Olle 

och Slarviga Stina i Kamratpostens 
Samlade serier. 

3 Cecilia Torudd, Familjeliv i 
 Kamratpostens Samlade serier. 
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betande folkets perspektiv.29 Historieboken var ursprungligen ett 
 examensarbete av de fyra konstfackseleverna Annika Elmqvist, Gittan 
Jönsson, Ann-Mari Langemar och Pål Rydberg.30 Det började som en 
väggtidning där den sekventiella formen var grunden för framställningen. 
Serietecknandet ”bara kom”, berättar Annika Elmqvist: ”Vi var fyra stycken 
som jobbade ihop, vi tecknade t.o.m. varsina !gurer i samma serieruta, 
en gjorde hjälten, en gjorde skurken, en gjorde bakgrunden…”31 De hade 
deltagit i studentrevolten 1968 och ville inte längre bli reklamare som 
utbildningen syftade till; nu ville de göra bilder med viktiga budskap.32

Historieboken blev en stor framgång för Ordfront, en organisation 
som kommit att spela en viktig roll för svenska serier.33 I en senare utgåva 
av Historieboken beskriver upphovspersonerna hur deras historiesyn 
förändrats med tiden. Då, i slutet av 1960-talet, präglades deras världs-
bild av världssvält, kolonier och krig, och okunskapen om förhållanden i 
vissa länder ersattes av drömmar och övertygelse, skriver de själva som 
i efterhand !nner vissa inslag i Historieboken pinsamma: ”Men så var vår 
bild av världen 1970”.34 

På Konstakademin verkade Lars Hillersberg som lärare och kring 
 honom samlades konstnärer i den vänsterradikala satirtidskriften Puss 
(1968–74) – Carl Johan De Geer, Karin Frostenson, Ulf Rahmberg, Lena 
Svedberg och Sonja Åkesson var några av dem.35 ”Detta är en ’över-
jordisk’ tidning”, deklarerade redaktionen i det första numret av Puss: 
”Vi sympatiserar dock med de massor som dväljs under jorden”.36 Puss 
 sällade sig till en lång satirtradition och Lars Hillersberg själv pekar på 
förebilder som O.A., Th. Th. Heine, Gustave Doré och Ronald Searle.37 I 
Puss publicerades främst satirteckningar och annat material men även 
en del serier, bland dem Carl Johan De Geers och Jan Hannerz fotogra-
!ska serie Lille Marx, med Hillersberg i huvudrollen.38 Robert Crumb 
presenterades liksom en mycket ung Gunnar Lundkvist (då tretton år) 
med en serie i nummer 20.39 Alla inslag är inte signerade.40 Många av 
dem som medverkade i Puss utvecklade satiren och den sekventiella 
bilden i olika verk.41 

Under 1970-talet kom allt $er populära men även akademiska texter 
om serier. Seriöst om serier (1973) beskrivs som den första skandinavis-
ka antologin om serier för studerande. Barbro Werkmäster skriver här 
om mansrollen och andra stereotyper i serien och Sven Lidman och 
Ann-Marie Lund tar upp serien som informationsmedel och pedago-
giskt verktyg.42 Nationalmuseum visade sin första utställning med serier, 
Serier! Serier! Serier! år 1970.43 Synpunkt: Populär tidskrift för konst äg-
nade ett temanummer åt serier samma år där frågan ställdes om serier 
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1 Näst sista striden (Comix Nostra, 1972).  
2 Strålande tider (Konstfack/Allförlaget, 1974). 
3 Puss nr 3, 1968, omslagsbild: Karin Frostenson.
4 Historieboken (Ordfront förlag, 1970).
5 Historieboken blev även till nio animerade 
 kort!lmer i regi av Jannik Hastrup
 (Folder från Filmcentrum, 1975). 
 

16

1

3

4 5

2



68

skulle ses som konst, litteratur, informationsmedium, propagandavapen, 
indoktrineringsredskap eller underhållning.44 ”Vem skulle för 10–15 år 
sen ha vågat tala om t. ex. serier i konstsammanhang eller i något posi-
tivt sammanhang över huvud taget?”, skriver redaktören Rolf Sellgrad, 
som framhåller att serier nu till och med har blivit föremål för forskning 
och utställningar och att särskilda intresseorganisationer har bildats.45 

En av de konstnärer som tidigt såg seriemediets och den subjektiva 
bildberättelsens potential är Claes Jurander. Med Nilsson: En bildroman 
(1974) skapade Jurander en egenartad bilderbok för vuxna.46 I denna 
introspektiva berättelse gestaltas nattvakten Nilssons minnen och 
 re$ektioner över livet, sitt eget och andras. Berättelsens jag-form och 
den ikonotextuella gestaltningen gav denna !ktiva berättelse ett seriöst 
anslag och en poetisk kraft. Verket !ck ny aktualitet med förlaget 
 Optimals nyutgåva år 2002. Göran Ribe beskriver i ett efterord situa-
tionen då Nilsson publicerades, innan serier togs på allvar. Juranders 
beundran för Fantomen-tecknaren Wilson McCoy är tydlig men lika 
 viktigt, menar Ribe, är att han förde med sig ”gallerikonstnärens bagage” 
till bildberättelsen.47 Nilsson var före sin tid, skriver Ribe, med sin ”fusion 
av det  dramatiska, åskådliga seriemediet, den analytiska, meditativa 
 romanen och den orörliga, inträngande bildkonsten”.48# 

1975: Vuxenserier

Under den senare delen av 1970-talet sker en expansion. Avgörande var 
den nya kulturpolitiken som från och med år 1975 möjliggjorde för serier 
att få stöd, en åtgärd som hade en omedelbar och avgörande betydelse 
för utgivningen av seriealbum.49 Litteraturstödet är avsett att främja 
kvalitet och mångsidighet i bokutgivningen och utdelas fortfarande av 
Statens kulturråd till svenska förlag. Även Bildkonstnärsfonden delar ut 
stöd till konstnärer i form av stipendier och bidrag.50

Kvalitetsserier för barn var fortfarande i fokus och år 1975 utlyste 
förlaget Rabén & Sjögren en barnserietävling där första pris tilldelades 
Johan Vilde, en äventyrsserie i historisk miljö51 av Janne Lundström och 
Jaime Vallvé.52 På andra plats kom Ulf Frödins Älgen är lös, en historia 
om en älg som rymmer från Skansen för att leva i Stockholm. Älgen, 
seriens huvudperson, försöker !nna sig till rätta i storstaden och åter-
vänder till skogen men är inte hemma där heller.  Älgen är lös, som hand-
lar om att känna sig vilsen i en föränderlig värld och att söka sin identi-
tet, var inte någon barnserie i egentlig mening. År 1977 publicerades 
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1 Sture Hegerfors och Stellan Nehlmark, 
 Seriöst om serier (Almqvist & Wiksell, 1973).  
2 Synpunkt: Populär tidskrift för konst, 
 nr 4 1970 (Fibs Konstklubb, 1970). 
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Frödins serie som Comix-Nostra album nummer 1 på förlaget Röda 
Rummet.53 Älgen är lös kan ses som ett tidigt exempel på en vuxenserie, 
även om denna benämning ännu inte användes. 

Ett år senare, år 1978, efterfrågar Göran Ribe svenska alternativ-
serier: Ribe menar att de etablerade förlagens intresse för svenska 
 kvalitetsserier hade varit svagt sedan 1958 då Tu" och Tuss upphörde.54 
 Detta skriver Ribe i ett inlägg i Bilden i tiden: 9 debattinlägg (1978), en 
antologi som utkom i samband med en bildfestival på Liljevalchs där 
Kulturrådet var huvudarrangör, i samarbete med olika organisationer 
och enskilda bildskapare. Idén var ”aktivt kulturpolitisk”: att låta alla som 
arbetar med bilder komma samman för att utbyta idéer och formulera 
”kulturpolitiska krav” samt att öka intresset för bild.55 

På Nationalmuseum tog sig Lena Johannesson an ett material ur 
museisamlingen som kom att presenteras i artikeln ”Swedish comics: 
original art and handicraft in mass reproduction” (1977) samt i museets 
andra serieutställning Serier för alla: Svenska serier och serietecknare, 
år 1979.56 Nationalmuseum ville med denna utställning tänja på gränser-
na för en traditionell estetisk grundsyn. Serier för alla var just en sådan 
inventering av ett bildområde som efterfrågades i Bilden i tiden, fram-
håller Per Bjurström i katalogen.57 Lena Johannessons forskning låg till 
grund för presentationen och i katalogen behandlas den svenska se-
riens historia, främst under 1900-talet, utifrån perspektivet ”original-
konst och hantverk i massreproduktion”.58 

År 1979 utpekas ofta som startår för vuxenserierna i Sverige.59 Carl-
sens  satsning på albumklassiker utökades med franska vuxenserier av 
tecknare som Jacques Tardi, Hugo Pratt och Enki Bilal och album-
omslagen märktes med etiketten Serier för vuxna.60 

Samma år bildades Fria Serier i det uttalade syftet att främja svensk 
serieproduktion.61 Föreningen hade en förhistoria i Comix Nostra, den 
seriegrupp som Johan Höjer och Ulf Frödin bildade i början av 1970- talet, 
när de båda utbildade sig på Konstfack och gjorde seriefanzines.62 År 
1979 inleddes en mer omfattande verksamhet med utgivningen av 
 serieantologin Mammut (sex utgåvor 1980–83) och monogra!albumen 
Mammut special (fem album 1979–80). Mammut presenteras i det  första 
numret som: 

platsen för fritt serieskapande, utan de för seriekonsten gängse kommer-
siella begränsningarna. Här är det fritt fram för satir, formexperiment, var-
dagsrealism eller vad som helst serieskaparna önskar.63 
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1 Serier för alla: Svenska serier 
 och serietecknare, utställningskatalog, 
 Nationalmuseum 11 januari–18 mars 1979. 
2  Katalogens baksida.
3 Ulf Frödin, Älgen är lös, Comix-Nostra 
 Album Nr 1 (Bokförlaget Röda Rummet, 1977).
4 Hugo Pratt, Corto Maltese: De vackra 
 drömmarnas lagun (Carlsen/If, 1978).
5 Pierre Christin och Enki Bilal, Terroristerna 

(Carlsen/If, 1979).
6 Jaques Tardi, Adeles extraordinära äventyr: 
 Den galne vetenskapsmannen 
 (Carlsen/If, 1980).
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Bland de aktiva fanns Ola Ambjörnsson, Anna Bengtsson, Susanne Fre-
delius, Ulf Frödin, Gunna Grähs, Carina Hellström, Johan Höjer och Eva 
Lindström. Många av dem som medverkade var debutanter på serieom-
rådet och många var som synes kvinnor. För de kvinnliga tecknarna kan 
Fria Seriers betydelse knappast överskattas, framhåller Inger Jalakas.64 
Några av de främsta utländska serieskaparna, Moebius65, Mandryka66 
och Art Spiegelman67, introducerades också för den svenska publiken. 
Joakim Pirinen medverkade i det näst sista numret av Mammut (1982)68 
och det var även tänkt att Cecilia Torudds längre serie Kristina och 
 kärleken skulle publiceras här. Mammuts utgivning upphörde dock med 
det sjätte numret och Torudds serie kom i stället att publiceras i det 
 album där serierna ur Kamratposten samlades, nämligen Familjeliv: 
Kamratpostens serie för alla barn mellan 7–70 (1986).69 

På baksidan av Mammut presenterades en serie om urtidsdjuret 
som givit namn åt seriemagasinet, skapad av olika tecknare för varje 
nummer. Johan Höjer inledde denna tecknarstafett i det första numret, 
där en upptinad mammut hittas av ett par ute på landsbygden. I det 
 andra numret lät Ola Ambjörnsson mammuten plöja åkern med sina be-
tar och i det tredje tog Gunna Grähs vid. Nu !ck paret sina namn, Tyra 
och Evert, och därmed införlivades dessa båda sturiga landsbygdsbor i 
den Grähsska fabuleringskonsten, som vi ska se. Evert bygger en gigan-
tisk kyrkliknande koja åt det nya husdjuret som skrämmer bort ”bygg-
nadsnämnsordförand” när denne ifrågasätter bygglovet.70 

I Mammut Special-sviten (1979–80) publicerades verk av Leif 
 Almqvist, Lars Hillersberg, Johan Höjer, Per-Inge Isheden, Ulf Jansson, 
Magnus Knutsson och Peter Wanger.71 Den tematiska och uttrycks-
mässiga spännvidden var stor, från exempelvis Per-Inge Ishedens fram-
tidsdystopi Spindlarnas rike till Hillersbergs och Wangers bohem-
romantiska äventyr i Storfamiljen. Spindlarnas rike tar sin början år 1995 
på planeten Jorden, som är förödd av miljökatastrofer och krig sedan 
Vietnamkriget gått över styr och gestaltas i svartvita teckningar och 
rastrerade fotogra!er som infogats med collageteknik.72 Storfamiljen 
är en humoristisk skildring med livet i Brommakollektivet Vita Hästen 
som förebild, ett ”folklustspel med alternativ fond”, med Andreas Bergs 
beskrivning.73 Satiren är mild och ligger långt från rabulismen i Puss. 
Serien är tecknad i en traditionell strippform med regelbundna rutor 
och rejäla kanaler. Figurerna har tydliga konturer och ytorna ser ut att 
vara färglagda med vanliga tuschpennor. Historien inleds med en in-
gress i snirklig handstil:
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1 Cecilia Torudd, Familjeliv: 
 Kamratpostens serie för 
 alla barn mellan 7–70 
 (Rabén & Sjögren, 1981).
2 Mammut 3 (Fria Serier 1981).
3 Per-Inge Isheden, Spindlarnas 

rike (Fria Serier/Förlaget 
 Barrikaden 1979).
4 Leif Almqvist, Stenstaden 
 (Fria Serier/Bokomotiv 1979).
5 Johan Höjer, Snövita stålar 

(Fria Serier/Bokomotiv 1979).
6 Ulf Jansson och Magnus 
 Knutsson, Snells Express 
 (Fria Serier/Bokomotiv 1980).
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De enskilda medlemmarna i Storfamiljen har skiftande öden och bostäder 
bakom sig. Efter sammanslagningen sitter man trångt men har gemen-
samma öden och bostäder framför sig.74

När Larsson vinner första pris i en konsttävling och en rik dam (med sin 
man i koppel) köper hans målning (vars motiv är ett dollartecken) så 
köper familjen ett större hus: Villa Waterloo. På albumets baksida pre-
senteras familjens medlemmar, bland dem Målaren Larsson, en konst-
när med tydliga drag av Hillersberg själv. Seriens övriga karaktärer går 
också att identi!era med verkliga personer, och !gurerar till exempel i 
teckningen Från övre hallen av Lars Hillersberg och dottern Pansi år 
1975 som återges på omslaget till Kollektivbok av Storfamiljen Vita 
 hästen, sammanställd av Jarl Hammarberg-Åkesson (regnmakaren 
Stubbe).75 Familjen avbildas även i ett grupporträtt som Hillersberg 
 arbetade med under cirka tio års tid – målningen Det blå bordet.76 Några 
år senare kom en uppföljare, Storfamiljen på semester (1986), publicerad 
på Tago förlag.77 Detta charmigt bohemiska franska äventyr påminner 
vagt om Mumin familjens strapatser på Rivieran.78 Andreas Berg beskriver 
Hillersbergs och Wangers Storfamiljen som 1970-talets svar på Carl 
Larssons Sundborn och kärnfamiljen som ideal, men påpekar också att 
seriealbumets idyll kontrasterar mot den kärvare vardag som framtonar 
i Kollektivbok.79

Det händelserika året 1979 debuterade även Ulf Lundkvist som se-
rietecknare. Från och med hösten bidrog Lundkvist med fristående se-
rier i varje nummer av den nystartade radikala tidskriften Etc. Dessa 
serier var oftast på en sida, med en icke-namngiven man med stor hårig 
näsa i huvudrollen. Året därpå utgav Etc Förlag dessa serier i samlad 
form i  albumet Sibylla, där mannen med näsan på omslaget tecknas 
framför en korvkiosk, ett motiv som ska bli ett återkommande inslag i 
Lundkvists Sverige-bilder.80 Etc utgav ytterligare sju album av Ulf Lund-
kvist fram till år 1986 då samarbetet med Tago förlag inleddes med 
 serieboken Djupfryst i hemmet. Förutom Ulf Lundkvist knöts även 
 Jean-Marc Reiser till Etc som ständig medarbetare, en tecknare som re-
presenterar den franska satirtraditionen, bland annat i satirmagasinet 
Hara-Kiri (1960–70). Etc-redaktionen beskrev Reiser som en av vår tids 
roligaste och elakaste serietecknare i ett specialnummer utgivet vid 
hans bortgång.81 Mellan dessa båda tecknare, Reiser och Lundkvist, 
!nns ett konstnärligt släktskap som inte minst ger sig till känna i vad vi 
kan kalla den fula linjens estetik, från franskans la ligne crade. Det är en 
stil som utgör ett slags antites till den klara linjens tradition.82
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1 Lars Hillersberg, Storfamiljen
 (Fria Serier/Bokomotiv, 1979).
2 Lars Hillersberg, Storfamiljen 
 på semester (Tago, 1986).
3 Ur Storfamiljen.
4 Svenska serier, första numret, nr 1 1979
 (Semic, 1979).
5 Svenska serier, nr 7 1980. I detta 
 satir nummer medverkade bl. a.
 Joakim Pirinen, Charlie Christensen, 
 Ulf Frödin och Olle Berg vilka alla 
 skulle bli tongivande i Galago.
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Även förlaget Semic gav sig på ett seriefrämjande projekt: Svenska 
serier, en serietidning som Nisse Larsson lyfter fram som en viktig länk 
mellan amatörerna och den kommersiella marknaden.83 I sin första 
 skepnad utkom Svenska serier åren 1979–82 och bland de medver-
kande då fanns Joakim Pirinen tillsammans med bland andra Max 
 Andersson, Olle Berg, Hans (Charlie) Christensen, Nicolas Krizan och 
Joakim Lindengren.84 

Samtidigt ökar produktionen av fanzines kraftigt och blir en stor och 
vital del av den svenska seriescenen. Många tecknare skapar och distri-
buerar helt enkelt egna tidningar. I Fanzine-Index 2001 redovisar redak-
törerna Ingemar Bengtsson och Gunnar Krantz ett index som omfattar 
över 630 olika titlar.85 Ett av dessa är Böld & Fibbla nr 3 (1981), ett fanzine 
av Gunnar Krantz och Lars Andreasson som innehåller självbiogra!ska 
 serier med titlar som Serier – vår barndom, Mer barndom – analysera dig 
själv! samt Våran fröken, där scener ur uppväxten och minnen från skolan 
återges.86 År 1981 börjar Seriefrämjandets tidskrift Bild & Bubbla att 
 rapportera om ”de serier som $yter vid sidan av den breda strömmen”, 
det vill säga amatörserierna och sådana som de etablerade förlagen refu-
serar, skriver Göran Ribe som en introduktion till den nya satsningen med 
rub riken ”Avigserier”.87

Den intensiva aktiviteten på seriescenen i slutet av 1970-talet kan 
ses i ljuset av omstörtande världshändelser. Vietnamkriget, oljekrisen 
och andra kon$ikter väckte kampviljan hos många, något som bland 
 andra konstnärerna bakom Historieboken hänvisar till.88 Historikern 
Martin Wiklund beskriver 1970-talet som en brytpunkt där 60-tals-
vänstern, den nya kvinnorörelsen, alternativrörelsen och liberalismen 
kämpar om herravälde över berättelsen.89 Anna Brodow Inzaina beskriver 
i sin konstvetenskapliga avhandling Konstnärliga projekt & experiment: 
Beviljade projektbidrag ur Sveriges bildkonstnärsfond 1976–2007 (2014) 
hur kulturpolitiken förändras med 1960-talets polarisering, då ett folk-
bildningsideal ersattes av en mer samhällsorienterad och radikal kultur-
syn, följt av 1970-talets modernitetskritik med kopplingar till alternativ-
rörelsen (det vill säga freds-, kvinno-, miljö- och solidaritetsrörelsen).90

I konsten kom protest- och alternativrörelserna till tals. Kollektiva 
manifestationer användes som inspel i samhällsdebatten, som till exem-
pel när Ho#rigaden skapade den 24 meter långa målningen Kejsarens 
nya kläder till den tidigare nämnda Bildfestivalen på Liljevalchs år 1978.91 
Kvinnokultur etablerades som begrepp92 med utställningen Kvinnfolk på 
Kulturhuset i Stockholm år 1975 och den andra vågens feminister träd-
de fram i en rad stora kvinnoutställningar, som till exempel Vi arbetar 
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1 Första sidan av spalten ”Avigserier” i 
 Bild & Bubbla nr 3, 1981. 
2 Svenskt Seriefanzineindex, red. Ingemar 

Bengtsson (Ingemar Bengtsson, 1989).
3 Fanzine-Index 2001, red. Ingemar 
 Bengtsson & Gunnar Krantz 
 (Optimal Press, 2001).
4 Böld och Fibbla Nummer 3 Årgång 1, 1981. 

Sanna serier – vår barndom.
5 Lars Andreassons omslag var en parodi 
 på Pockettidningen R. Här nr 10, 1980 
 (Prisma, 1980).
6 Lars Andreasson & Gunnar Krantz, 
 Mera barndom, analysera dig själv!, 
 Böld och Fibbla nr 3, sid 10.
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för livet på Liljevalchs 1980, med bland andra Anna Sjödahl, Kristina 
Elander och Gittan Jönsson.93 Det personliga är politiskt är kanske den 
mest kända parollen från 1970-talets kvinnorörelse. Lena Lennerhed 
skriver om hur idéer som kom från USA banade väg för en ny feministisk 
kamp: ”Det självupplevda, det egna livet, banade tillsammans med poli-
tisk-feministisk teori väg för nya politiska mål och arbetsformer.”94 Med 
miljonprogrammet förändras stadsmiljön och levnadsförhållandena för 
många. Proggarna följdes av punkarna, som delvis sjöng om samma 
 saker; hos de senare märks ett tonårsperspektiv på skola, tristess, läng-
tan, rädslan att bli en Svensson, misstro mot politiker, auktoriteter och 
mot kärnkraftsdebatten, menar Peter Kagerland.95 I denna anda tar den 
svenska seriekulturen ett språng.

1980: Gränssprängande motkultur, kvinnohumor och systerskap

Tecknade serier möttes alltjämt av motstånd och skepticism. Folket i 
Bild/Kulturfronts nyutgivning av debattskriften Barn – serier – sam hälle, 
med anledning av författaren Nils Bejerots 60-årsdag, är ett exempel.96 
Bekämpandet av ”det kulturella förfallet, särskilt bland ungdomen, är 
ännu en första rangens kampuppgift för föräldrar, lärare och den 
ansvars kännande folkopinionen”, framhålles det i förordet.97 Åtgärden 
motiverades av en omsorg om barn och den negativa inverkan som 
 serier förmodas ha på läsvanor och den mentala hälsan. Händelsen kan 
ses som en parallell till och efterklang av 1950-talets serieskräck och 
under 1980-talet hårdnar motståndet, i takt med tillväxten av vuxen-
seriemarknaden. 

År 1979 grundas Galago och året därpå utkom det första numret med 
undertiteln Tidsmagasinet nr 1. Denna kulturtidskrift innehöll noveller, 
dikter, reportage, prosatexter, svartvitt fotogra! samt serier och skulle 
knyta an till den ”gränssprängande motkulturen”: 

Språket utarmas hela tiden. Det !nns så mycket poesi folk går miste om. 
Språket är ju ett maktmedel, som vi genom poesin kan utnyttja till vår 
fördel. /… / Så vi vill koppla lite annorlunda grepp. Försöka blanda ko-
miska och kontemplativa doser till en brygd med ovanlig smak. Vi kallar 
publikationen ”tidsmagasinet”. 98



79

1 2

3

4

1 Joakim Pirinen, Herr Planta, Galago nr 1. 
2 Galago nr 1 (Föreningen Galago, 1980).
3 Joakim Pirinen, Välkommen till sandlådan 
 (Tago, 1983).
4 Joakim Pirinen, Hur man läser serier från 
 baksidan av Välkommen till sandlådan.
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Redaktionen bestod av Rolf Classon, som ansvarig utgivare, och Jan Olof 
[Olle] Berg.99 I det första numret medverkade Edvard Derkert, Rolf Clas-
son, Stig Sjölund, Susanne Fredelius, Jan Olof Berg, Ola Ambjörnsson, 
Kerold Klang, Stefan Ekman samt Joakim Pirinen, som bidrog med ett 
 fåtal korta serier. Ett av Pirinens bidrag var pantomimserien Herr Planta 
(signerad 1978) med en björnliknande !gur i huvudrollen, med stora ögon, 
svart nos och små öron som tecknats med distinkta konturlinjer i en car-
toony stil eller i serietidnings-estetik. Herr Planta gräver ett djupt hål och 
slänger ned en kista som landar på en tunnelbaneräls i underjorden, vilket 
orsakar kalabalik bland de många små björnarna som väntar på perrongen. 

Med Joakim Pirinens Välkommen till sandlådan100 och Ulf Lodins 
Öronälskaren101, båda år 1983, inleddes Galago-teamets utgivning av se-
riealbum på det nystartade förlaget Tago.102 Lodins Öronälskaren är en 
mystisk historia med döda människor och avhuggna öron i Stock-
holmsmiljö. Huvudstaden avbildas även på det färgglada omslaget på 
Pirinens debutalbum, med Sergels torgs svarta och vita trianglar, stads-
hustornet med sina tre kronor, tra!k och höga hus, en T-baneskylt, en 
punkare med tuppkam, en kanin$icka och en modernistiskt mönstrad 
kvinno!gur, Socker-Conny och Chester Goulds Dick Tracy. Längst ned 
syns geometriska former som påminner om en modernistisk målning.103 
Välkommen till sandlådan innehåller till övervägande delen ensidaserier 
som tecknats åren 1981–83. I en av dessa gör Pirinens mest kända 
 antihjälte sin brutala entré i serien Socker-Conny hälsar på hemma hos 
Kent och Kristina. Albumets första serie heter Den siste och handlar om 
den siste mannen, Molloy, som delar namn med en !gur hos Samuel 
Beckett104. Andra verk är Jag tänkte berätta lite om när jag var barn, En 
serie om en sten eller Modern en fadernistisk serie, med drag av Samuel 
Becketts I väntan på Godot. 105 Välkommen till sandlådan omfattar även 
$era abstrakta serier utan narrativ och utan föreställande bilder. 
 ”Pirinens expressiva tuschpenna målar upp skräckbilder av glappet mel-
lan barn och vuxna, ibland drunknar !gurerna i svärtan och det ständigt 
föränderliga betonglandskapet”, skrev Nisse Larsson om albumet, i en 
kort notis på Dagens Nyheters kultursida.106

Allt $er förlag prövar på att ge ut seriealbum under 1980-talet. Bak-
håll gav till exempel ut Pladask! (1983) där 14 ”tuschkonstnärer” med-
verkade med många experimentella verk, bland dem Ann Olander, Gun-
nar Krantz och Pia Johansson.107 Carlsen Comics gav ut bland annat ut 
Magnus Knutssons och Carina Hellström-Norrmans Nina: En serie om 
kärlek (1982), en ungdomsserie i realistisk ton och med välgjord färg-
sättning, något som inte var så vanligt vid denna tid.108 
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1 Ola Åstrand och Christian Cavallin red., 
Pladask! (Bakhåll, 1983).

2 Ulf Lodin, Öronälskaren (Tago 1983).
3 Carina Hellström-Norrman och Magnus 

Knutsson, Nina: En serie om kärlek 
 (Carlsen Comics, 1982).
4 Claire Bretecher, De frustrerade 
 (Hammarström & Åberg, 1980).
5  Wimmens Comix, nr 1, 1972, omslagsbild: 

Patricia Moodian.
6  Twisted Sisters, nr 1, 1976, omslagsbild: 

Aline Kominsky-Crumb.
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Före 1970 var det relativt få kvinnor som skapade serier, men detta 
förändras nu.109 I USA samlades många kring Wimmen’s Comix och 
 Twisted Sister110, bland dem Aline Kominsky-Crumb, Dori Seda och 
Phoebe Glockner. I Frankrike hade Claire Bretécher slagit igenom som 
en av de främsta skaparna av serier för vuxna i den nya pressen, la nou-
velle presse (där allt var tillåtet så länge det var förbjudet).111 Bretécher 
tecknade sina satiriska serier om medelklassens vedermödor, Les 
 Frustrés, för Le Nouvel Observateur åren 1973–80112 och i början av 
1980-talet utkom dessa på svenska med titeln De frustrerade 1–5 
(1980–84).113 Dessa album blev enormt populära.114 

Mammuts betydelse för att synliggöra de svenska kvinnliga serieska-
parna har redan nämnts. Ett annat viktigt forum var Fnitter, ett humor- 
och motståndsprojekt som samlade många kvinnliga författare och 
konstnärer och som resulterade i fem Fnitter-böcker under perioden 
1981–86, liksom ett $ertal andra verk. Fnitter var ett samarbete mellan 
Aftonbladets kvinnoredaktion och bokförlaget Prisma som tog sin början 
med en artikelserie med rubriken ”Kvinnor har ju ingen humor” i Afton-
bladet hösten 1980. Tidningens kvinnliga medarbetare hade några år tidi-
gare framfört krav på ökad jämställdhet i ett #metoo-liknande upprop.115 
Den första boken, Fnitter: En rolig bok av kvinnor – på fullt allvar (1981) 
disponerades under tematiska rubriker som ”Mödrar & morsor”, ”Tjejer & 
käringar”, ”Makten & männen” och ”Kroppen & kläderna” och innehöll 94 
bidrag av bland andra Barbro Lindgren, Sonja Åkesson och Kerstin 
Thorvall.116 Här medverkade Kristina Elander,  Susanne Fredelius, Gunna 
Grähs, Helga Henschen, Mia Högberg, Gittan Jönsson, Anna-Clara Tid-
holm, Cecilia Torudd och Eva Lindström med serier och/eller illustra-
tioner.117 Familjepoesi med vardagsgaranti är ett av Gunna Grähs bidrag 
till den första Fnitter-boken, där hon tar upp  familj och äktenskap. Här är 
kärnfamiljen inte längre det enda tänkbara alternativet.118 I Ännu Mera 
Fnitter (1983), där 124 svenska kvinnliga skribenter, tecknare, fotografer, 
kompositörer och konstnärer medverkade i 98 artiklar, bidrog Cecilia 
Torudd med några avsnitt ur Familjeliv.119 Bland övriga bidrag fanns till ex-
empel Eva Lindströms serie om ”brödbak och det som därtill hör” och 
Kristina Elanders Konstnärsliv, om bildskaparnas ekonomiska bekymmer 
och prestationsångest.120 Fnitter  följdes bland annat av Damernas ABC: 
Ett alfabet av och för kvinnor i alla åldrar (1983) samt en sagobok (1985).121

Feministiska serier publicerades även i tidskrifter såsom till exempel 
Kvinnobulletinen, som gavs ut av den feministiska organisationen Grupp 
8 (1971–96), där bland andra Anne Lidén, Gunna Grähs, Marie Falksten 
och Margareta Stål medverkade med serier. 
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1 Fnitter: En rolig bok av kvinnor – på 
 fullt allvar. Omslagsbild: Barbro Andréen 
 (Bokförlaget Prisma, 1981).
2 Mera fnitter: En rolig bok av kvinnor.
 Omslagsbild: Lena Larsson 
 (Bokförlaget Prisma, 1982).
3 Ännu mera fnitter : en rolig bok 
 av kvinnor. Omslagsbild: Stina Bockman 
 (Bokförlaget Prisma, 1983).
4  Cecilia Torudd i Fnitter.
5  Gunna Grähs i Fnitter.

1

2

4

3

5



84

I en artikel, ”Women’s Liberation: Swedish Feminist Comics and 
 Cartoons from the 1970s and 1980s” (2019), beskriver Anna Norden-
stam och Margareta Wallin Wictorin de feministiska seriernas framväxt 
i Sverige från och med 1970-talet i de radikala tidskrifterna Kvinnobulle-
tinen, Vi Mänskor samt Fnitter-antologierna, där de betonar seriernas 
betydelse som forum för debatt. Feministiska serier sågs som avantgarde. 
Kropp, kärlek och sexualitet behandlades ofta, liksom arbetsmarknaden 
och kvinnors rättigheter. De $esta serierna är tecknade i svartvitt 
 linjeteckning på vit bakgrund och författarna jämför med Bretécher, 
 Kominsky-Crumb samt Franziska Becker. Med humor och satir utmana-
des föreställningar om kvinnors förmenta brist på humor.122

1985: Ett nytt skede

Åren kring 1980-talets mitt utgör något av en kulmen för vuxenserierna, 
en höjdpunkt som håller i sig fram till år 1992. Gunnar Krantz beskriver 
situationen så här:

1984 fanns det bara en [sic!] dussintal serietecknare i Stockholm. Några 
var knutna till Semic, de kommersiella skräpseriernas näste. Några fanns 
på Epix och ytterligare en bunt publicerades av Galago. Till en början var 
alla förvånade över vuxenseriernas plötsliga succé. De recenserades i DN, 
ställdes ut på Kulturhuset och sålde bra. En känsla av broderskap [sic!] 
bredde ut sig en kort tid.123 

Epix satsade på serier som de stora serieförlagen bedömde som olön-
samma, uppger Gunnar Krantz, som på 1980-talet arbetade för Horst 
Schröder, bland annat som förlagsredaktör för Pox.124 Epix skapade en 
ny seriemarknad, vuxenseriemarknaden, i det närmaste på egen hand, 
menar Krantz. Detta påstående är kanske väl hårdraget men sant är att 
Horst Schröder publicerade en mycket stor mängd serier under några 
intensiva år, huvudsakligen från tidigt 1980- till 1990-tal, då han drev 
seriebutiken Metropolis i Stockholm, albumförlaget Medusa och serie-
tidningsförlaget RSR Epix. År 1987 hade Schröders förlag ökat i omfatt-
ning med ett stort antal titlar, men det var endast Epix och Pox som gick 
med vinst. Framgången berodde på ”de lättklädda tecknade damerna”, 
skriver Krantz, som samtidigt framhåller att Horst Schröder även förde 
in feministiska serier och gay-serier.125 Ett av de första albumen som för-
laget Medusa gav ut var Spegelns ansikte: Kvinnoserier från Frankrike 
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1 Spegelns ansikte: Kvinnoserier från Frankrike och Italien,
 omslagsbild: P. Garaude (Medusa, 1982).
2 Elektriska Zerier, omslagsbild: Joakim Pirinen (Medusa, 1983).
3 Gunnar Krantz, Alger (Medusa, 1986).
4  Epix nr 2, omslagsbild: Bill Gri%th (Epix förlag, 1984).
5 Pox nr 2, omslagsbild: Gilbert Shelton (Epix förlag, 1984).
6 Pox Special nr 1, omslagsbild: Robert Crumb (Epix förlag, 1985).
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och Italien (1982) med serier från det feministiska seriemagasinet Ah! 
Nana av bland andra Florence Cestac, Nicole Claveloux och Cecilia 
 Capuana.126 Men Schröders publikationer spädde givetvis på serie-
kritiken. I Epix, Pox, Tungmetall, Maxx, Samurai, Inferno, Studio Epix, Pox 
 Special, Casablanca, Elixir och 2000+ publicerade Schröder ”världens 
bästa vuxenserieskapare för svenska läsare”, bland dem Phoebe Glock-
ner, Joyce Farmer, Joe Sacco och Kazuo Koike.127 Även svenska serie-
skapare presenterades; i antologin Elektrizka Zerier (1983) ingick till 
exempel tretton svenska tecknare, bland dem Joakim Pirinen, som även 
tecknat omslaget.128 Gunnar Krantz dramatiska franskinspirerade Alger, 
som först hade publicerats som följetong i Pox 1985, utgavs som  Medusa- 
album året därpå.129 

Betydelsefullt var även att dagspressen öppnade dörren för svenska 
serier. Här ska Dagens Nyheters insats, med Nisse Larsson som serie-
redaktör, särskilt nämnas.130 I mars 1985 inbjöds tolv svenska serieteck-
nare att under en period teckna varsin serie för seriesidan. Syftet var 
enligt Larsson att skapa bättre förutsättningar för svenska tecknare och 
att bryta USA-dominansen på seriesidan.131 Detta var upptakten till 
Gästserien132 som inleddes den 1 april 1985 med Joakim Pirinens Sand-
lådan133, följd av Ulf Lundkvists Ola134, med en hund i huvudrollen. Året 
därpå, i februari 1986, tecknade Gunna Grähs sitt bidrag, Turistinvasion-
en135, där !gurerna Tyra och Evert hade huvudrollerna. Det största gen-
svaret !ck Ensamma mamman.136 Cecilia Torudds serie slog omedelbart 
skriver Nisse Larsson: 

Normalt tar det två, tre år för en serie!gur att etablera sig hos en publik. 
Men på bara sex veckor hade Ensamma mamman ska"at sig en trogen 
beundrarskara som överöste redaktionen med brev när hennes gästspel 
var slut. Överallt !ck Cecilia Torudd beröm för sin serie som det bästa av 
alla bidrag till DN-serien. Gamla och unga, serieexperter och sporadiska 
läsare, alla tycktes gilla Ensamma mamman.137 

Det stora intresset ledde till att Torudd kontrakterades för ett längre 
uppdrag under 1987–88.138 Serien Ensamma mamman har ”på gott 
och ont” kommit att överskugga allt annat hon gjort, menar Torudd 
själv.139

Även Lars Hillersberg medverkade i Dagens Nyheter. Hösten 1986 
publicerades 50-talet där Hillersberg tar sig själv som utgångspunkt för 
att i 48 strippar berätta om 1950-talets utvecklingsoptimistiska knäpp-
upp fram till det postmoderna 1980-talet.140 Tecknarjaget dyker upp 

2
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1 Joakim Pirinen, Sandlådan (Publicerad i DN 1 april–4 maj 1985).
2 Ulf Lundkvist, Ola (Publicerad i DN 6 maj–29 juni 1985).
3  Cecilia Torrud, Ensamma Mamman (Publicerad i DN 14 oktober–23 november 1985).
4  Gunna Grähs, Turistinvasionen (Publicerad i DN 3 februari–18 februari 1986).
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både som pojke och som vuxen konstnär i ateljén. En del av materialet 
hade !gurerat i Puss, till exempel kommentarerna om Enbom-a"ären. 
50-talet väckte förargelse hos många läsare och på baksidan av boken 
med samma titel (1988) återges en insändare där serien anklagas för 
historieförfalskning.

Gästserien samlade en stor del av Sveriges verksamma serie-
tecknare, bland dem alltså alla de fyra serietecknare som är centrala i 
min studie. Initiativet !ck stor betydelse för vuxenseriens etablering. 
Fram till hösten 1991 medverkade ett sextiotal tecknare och många av 
bi dragen samlades senare i två album, DN-Serien (1986) och Svenska 
strippar (1988).141

Serier märktes i o"entligheten på $era sätt. Skandinaviens första inter-
nationella seriefestival och kongress, Comics ’85 i Helsingborg, arrange-
rades av Svenska Serieakademin år 1985.142 Sedan dess har serier blivit 
ett fast inslag på den årliga Bokmässan i Göteborg.

På våren år 1985 utkom så Socker-Conny, Joakim Pirinens andra 
 album som blev en succé av stora mått. Med detta verk befästes vuxen-
seriens status som ”ny” och vital konstform.143 Historien inleds med att 
Socker-Conny ertappas när han snattar modellera i leksaksa"ären Lek 
& Lars och i albumets avslutande episod sluts cirkeln, när Socker-Conny 
stjäl på nytt i samma butik. Dessförinnan, i historiens upplösning, passe-
rar Socker-Conny genom underjorden och återvänder till föräldrahem-
met bakvägen, via avloppssystemet och upp genom toaletten, som en 
omvänd återfödelse. 

På albumets omslag står Socker-Conny framför obelisken och Stor-
kyrkan vid Stockholms slott och på försättsbladet svingar han det tillhyg-
ge som blivit hans attribut, järnröret, följt av den ofta citerade devisen: 
”Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad!”144 Socker- 
Conny är Pirinens enda album med en lång sammanhängande historia, 
med en handling som är strukturerad efter episoder som utspelar sig i 
olika miljöer, såsom universitetet, äldreomsorgen, innestället, armén och 
skolan. Många av dessa platser går att identi!era med verklighetens 
Stockholm, till exempel Frescati och Café Opera.145 ”Jag gick igenom det 
samhälle jag kände och sedan knöt jag samman de lösa idéerna med en 
genomgående, enkel historia om att förlora pengar”, förklarar Pirinen 
upplägget.146 Joakim Pirinen pekar ut $era verkliga förebilder till !gurer i 
albumet: Leif Nylén, Horst Schröder, en dörrvakt vid rockklubben Ritz, 
Michel Foucault och seriehandlaren Sta"ar Moberg !gurerar i periferin. 
Pirinen själv syns i vimlet på innestället tillsammans med en kamrat.147 
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1 Joakim Pirinen, Socker–Conny (Tago Förlag, 1985).
2 Socker–Connys berömda devis från albumets titelsida. 
3  Boken om Serier!, huvudkatalog till utställningen ”Serier!”.
 Omslagsbild: Mikael Grahn (Stockholms kulturförvaltning, 
 Hammarström & Åberg, 1986).
4 Serier! Serietidning. Omslagsbild: Mikael Grahn 
 (Stockholms kulturförvaltning, Semic Press, 1986).

2

1

3



90

Socker-Conny blev en kult!gur och ett fandomfenomen. Monica 
Hellström framhåller att Socker-Conny markerar ”starten för alterna-
tivseriernas guldålder”148 och Nisse Larsson menar att Joakim Pirinen 
kom att ses som en galjons!gur149 för 1980-talets seriekonst. Pirinens 
serier slog en bro från de nya seriernas rum till det etablerade kulturli-
vet och när serierna ”togs på ett nytt allvar blev Joakim Pirinen, trots att 
han var yngst bland dem det gällde, sinnebilden för den nya litterärt- 
konstnärliga nivån”, enligt Larsson.150 Pirinen bearbetade berättelsen till 
en pjäs som uppfördes av Teater Sputnik (1985).151 Originalteckningarna 
till Socker-Conny visades på Malmö konsthall i utställningen Metápolis 
(1986) och samma år medverkade Pirinen i Kulturhusets serieut-
ställning.152 Albumet har utkommit i $era upplagor och utökade publika-
tioner, bland dem Stora boken om Socker-Conny (1998) som innehåller 
serier, teckningar och texter från perioden 1983–98.153 Här presenteras 
Socker-Connys dödsbud, nekrolog, bouppteckning och testamente, 
omedelbart följt av nyheten om hans återuppståndelse. I Det sista 
 samtalet med Socker-Conny genomför Joakim Pirinen en intervju med 
Socker-Conny, där det meddelas att Zacharias Konrad avlidit i hjärt-
infarkt på sjukhus, tjugoåtta år gammal. Denna text avslutas dock med 
en rättelse, där det meddelas att Socker-Conny ändå lever.154 

År 1986 mönstrades den samtida seriescenen i Kulturhusets stora 
utställning Serier!155 Förutom själva utställningen omfattade projektet 
även en serietidning156 med samma titel, med nyproducerade serier av 
tjugo serietecknare, samt Boken om serier, med ett tjugotal texter av 
samtida svenska serieexperter.157 I denna bidrog Pirinen med texten 
”Den tecknade seriens gra!ska dräkt”, där han skriver om samspelet 
mellan form och innehåll, rummets och tidens perspektiv, ord och bild 
och andra aspekter på mediet och skapandet, inte minst om förhållan-
det mellan det handtecknade originalet och slutprodukten, den mass-
reproducerade seriesidan i tidningen.158 En serie kan i princip handla om 
vad som helst, skriver han; allt borde kunna uttryckas i tecknade  serier.159 
I själva utställningen medverkade Pirinen bland annat med en tredimen-
sionell serie som bestod av åtta tittskåp med leksaker, plast!gurer, lego 
och skrot, enligt en uppsats av Elisabeth Halldin och Per-Gunnar 
 Pettersson.160

Kulturhusets utställning markerar seriens nya status som ”nyska-
pande och provokativ – en väg in i framtiden”, framhåller Beate Syd-
ho".161 Sydho" ser en kvalitativ utveckling som hon sätter i samband 
dels med det statliga litteraturstödet, dels med ett större intresse för 
masskulturfrågor: 
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Den tecknade serien innebär i allt detta en sammankoppling mellan en tra-
ditionell bildteknik och en ny upplevelseform, där snabbheten och dynami-
ken kanske kan ses som en parallell till andra typer av bild$öden i vår tid. 162 

Rolf Classon skriver entusiastiskt att det tio år tidigare inte fanns någon 
ny svensk vuxenserieproduktion att tala om, men nu hade ”korken gått 
ur”.163 Elisabet Haglund menar å sin sida att serieskapandet nu var inne i 
”ett nytt skede”, då tecknare över hela världen publicerade ”experimen-
terande produkter i olika specialserietidningar som då ofta mest riktar 
sig till vuxna”.164 

Serieklimatet var, minst sagt, livaktigt under 1980-talet. Françoise 
Moulys och Art Spiegelmans Raw, som utkom åren 1980–91, hade till 
exempel stor betydelse för revitaliseringen av den tecknade serien efter 
undergroundperioden, i både USA och Europa (jfr 1.2.1, s. 34").165 En sta-
tistisk undersökning visar att antalet utgivna serietidningar mer än för-
dubblas under perioden 1954 till 1985, samtidigt som albumutgivningen 
femfaldigas.166 År 1954 utgavs 32 seriealbum och 129 stycken år 1985.167 
Men även om Socker-Conny markerar början på en guldålder för alter-
nativserierna, som Monica Hellström skriver, gick vuxenserien i  själva 
verket mot en djup kris under följande decennium.168 

Det sena 1980-talets samhälle präglades av stora skiften. Berlinmu-
ren faller år 1989, kalla kriget upphör, vänstervågen ändrar skepnad,  en 
 högervåg växer sig starkare. Idéer som kan tolkas som en reaktion mot 
modernismen tar tydligare form under benämningen postmodernism, 
vilket bland annat manifesteras i Moderna Museets utställning  Implosion: 
ett postmodernt perspektiv169 år 1987. Serievärlden gjorde en halvhalt.

1990: Ett skifte

År 1992 utgavs 154 stycken serieböcker i Sverige (inklusive översatta), 
men därefter sjunker utgivningen konstant fram till år 1996 då endast 61 
serieböcker publicerades.170 Horst Schröders mest intensiva verksam-
het stannade av 1993, även om han aldrig upphört helt och hållet med 
serieutgivningen. Bakgrunden är – förutom det globala skiftet i serie-
världen – dels att Horst Schröder på 1990-talet hamnade i kon$ikt med 
tidningsdistributören Tidsam171 (1994), dels det mer omtalade så kallade 
Pox-målet172 år 1990. Efter en anmälan av Folkaktionen mot pornogra! 
åtalade Justitiekanslern Schröder i egenskap av ansvarig utgivare av 
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Pox. Folkaktionen mot pornogra! var en lobbygrupp med rötterna i 
1970-talets kvinnorörelse och hade bildades på initiativ av Kvinnofron-
ten.173 Under perioden 1985–99 verkade aktionsgruppen aktivt för att 
skapa opinion mot pornogra! och påverka lagstiftningen. Åtalet föran-
leddes av en ny lag inom Tryckfrihetsförordningen rörande sexuellt våld 
i bild174 och gällde några serier i Pox (1989), bland dem serietolkningar av 
Domarboken i Gamla Testamentet samt Hor på kontor av Dori Seda.175 
Sedas Hor på kontor handlar om en manlig kontorschef och en kvinnlig 
arkivarie. På arbetstid hunsar chefen sin underordnade, men på natten 
är förhållandet omvänt sado-masochistiskt. Kvinnan trycker till exempel 
vässade blyertspennor i mannens bak och tar hans pengar. 

Debatten som följde rörde yttrandefrihet, censur och moralism.176 
Chefsåklagaren Per-Håkan Bondestam framförde att serierna syftade 
till att ge läsaren sexuell stimulans medan Horst Schröder argumentera-
de för att serier skulle bedömas som vilken annan konstart som helst. 
En del av rättegången kom att handla om bildtolkning. Konstvetaren 
 Isabella Nilsson !ck som sakkunnig vittna om stjärnornas betydelse i 
Hor på kontor.177 Stjärnorna, som käranden tolkat som blod, kunde 
 Isabella Nilsson förklara som vedertagna markörer för smärta – typiska 
seriesymboler. Detta var ny information, framhöll försvarsadvokaten: 
”Det har sagts att blodet sprutar här, men är det i själva verket så att det 
här inte alls är något blod, utan det är smärtmarkeringar istället?”, vilket 
bekräftades av Nilsson. ”Så det är en vedertagen symbol?” frågade för-
svarsadvokaten igen.178 I Dagens Nyheter framhöll Leif Nylén just hur 
bristande kunskaper om seriemediet förhindrade en korrekt tolkning: 

Poängen är den originella stilen i teckning och text, det självsvåldiga 
 fabulerandet, de överraskande perspektiven, de utstuderade parodierna 
och parafraserna. Där !nns en spännvidd mellan det groteska och det 
romantiska, det realistiska och det abstraherande.179

En del av serierna var förvisso usla i konsthänseende men detta var inte 
Justitiekanslerns uppgift att bedöma, avrundade Nylén. Schröder och 
Pox friades men opinionen mot vuxenserier lät sig inte blidkas. Koope-
rativa förbundet beslutade att inte sälja seriepublikationerna, vilket till 
slut blev kännbart för Schröders serieverksamhet. 

Ändå är 1990-talet förnyelsens tid, vilket kan synas paradoxalt, men 
e"ekter av de stora förändringar som serie-Sverige nu genomgår blir 
märkbara på sikt. Särskilt gäller detta de specialiserade utbildningar för 
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serietecknare som nu sjösätts, först i Hofors180, år 1992 och därefter i 
Malmö181, år 1999. Även på förlagssidan skedde en rad förändringar. 
Flaggskeppet Galago bytte format och genomgick $era ägarbyten i 
 mitten av 1990-talet och nya aktörer tillkom, som blåste nytt liv i serie-
världen. Stor betydelse !ck Optimal Press som Ingemar Bengtsson och 
Mikael Tegebjer startade år 1991, ett förlag som särskilt kommit att för-
knippas med den självbiogra!ska seriegenrens genomslag.182 Hit knöts 
serieskapare som Daniel Ahlgren, Åsa Grennvall, Gunnar Krantz, Mats 
Källblad och Anneli Furmark, en ny generation med en annan sensibili-
tet.183 Daniel Ahlgrens tidiga serier handlar ofta om ungdomars vardag, 
där tristess och absurdism återges i realistisk framställning, ofta i färg, 
och det självupplevda och det !ktiva glider om vartannat.184 Åsa Grenn-
valls serieberättelser präglas av re$ektioner över livet och våndan över 
komplicerade relationer och hon återkommer ofta till sin traumatiska 
uppväxt.185 Hennes serier är tecknade i en trubbig svartvit stil, vissa 
med punkiga drag. Hon benämner själv sitt serieberättande som 
vardags expressionism.186 Mats Källblads Garagedrömmar handlar om 
livet i Osby på 1980-talet och är delvis självupplevt.187 Anneli Furmarks 
serier rör sig kring mänskliga relationer som gestaltas i laverade penn-
teckningar, med det nordiska landskapet som scen. Hennes ofta var-
dagspoetiska berättelser är med något undantag inte uttalat självupp-
levda.188 

Nina Ernst lyfter fram Åsa Grennvall, Mats Jonsson, Martin Keller-
man, Gunnar Krantz och Mats Källblad som de tecknare som tidigast 
närmade sig ett självbiogra!skt berättande.189 Fredrik Strömberg å sin 
sida pekar ut Gunnar Krantz Superangst (1993) som ett av de tidigaste 
självbiogra!ska seriealbumen.190 I Superangst berättar Krantz i jag-form 
om händelser som ligger nära det självupplevda. Huvudpersonen Johan 
Holm är serietecknare och $era andra !gurer liknar verkliga personer, 
men det !nns inget som konkret anger att berättelsen skulle vara 
 självbiogra!sk. Göran Ribe vill i stället se Gunnar Krantz som den som 
etablerade realismen som seriegenre i Sverige, med album som Falska 
liv (1987) och Superangst.191 Monica Hellström, som själv skapat två 
självbiogra!ska seriealbum192, beskriver 1990-talets självbiogra!ska 
tecknare som en kompromisslös generation, besatta av vardagen och 
verkligheten, som inte tillät ”någon som helst !ktion” och som inte 
 tvekade att lämna ut i verkligheten existerande personer med namn 
 eller framställa dem som fula. Hellström beskriver det som ett slags 
 ”aggressiv realism, där man vill berätta till varje pris, på bekostnad av 
estetik om så krävs.”193
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Dagens Nyheter var fortfarande en viktig uppdragsgivare. Här pub-
licerades bland annat Ulf Lundkvists Assar, en serie som är starkt för-
knippad med sin skapare. Under perioden 1990–2012 tecknade Lund-
kvist totalt 6793 stycken Assar-strippar som sedan år 1991 har samlats i 
ett tjugotal samlingsvolymer.194 I dagspresstrippen är serien tecknad i 
svart-vitt men Assar har även framställts som söndagsserier i färg.195

1995: Utåtriktade insatser och inåtblickande serier

Den nedåtgående trenden vände efter 1996 och utgivningen av serie-
album och -böcker ökade på nytt. Serieteket, som instiftades år 1996 
med Kristiina Kolehmainen som första verksamhetsledare, blev en 
 betydelsefull aktör som Sveriges enda specialbibliotek för tecknade 
serier. Serieteket utgör en viktig arena för utställningar och evene-
mang, bland annat för den årliga Stockholms internationella seriefesti-
val.196 Det internationella samarbetet utvecklas och svenska serieteck-
nare presenteras allt oftare för en utländsk publik. Antologin Gare du 
Nord197 utgavs i samband med seriefestivalen i Angoulême år 1997, som 
en av de första samordnade insatserna för att lansera nordiska serie-
skapare för en utländsk publik, under ledning av Kristiina Kolehmainen 
och Rolf Classon.198 I denna antologi ingår Cecilia Torudds A Modern 
Middleclass Male199, Joakim Pirinens Beppo200 och Ulf Lundkvists The 
Man with the Hairy Nose201, ur det äldre gardet.202 I inledningen skriver 
Rolf Classon om de nordiska  serierna: ”In the Nordic countries, I 
thought, we had developed a form of satire, wit and so-called everyday 
realism that was all our own.”203 Stil och kynne var inte alls så lika som 
Classon hade trott och pornogra!ska och våldsamma inslag bidrog 
visst till framgången, upptäckte han. Även Optimal Press vidgade det 
nordiska samarbetet med sin antologiserie Allt för konsten, som utkom 
i tio nummer (1998–2012). 

Samtidigt vände många tecknare fortfarande blicken inåt, mot det 
egna livet. Martin Kellermans Rocky, som lanserades i gratistidningen 
Metro år 1998, är en strippserie som kretsar kring livet i staden, relatio-
ner, jakten på arbete och festande och som utgår från det självupplevda. 
Rocky har vartefter samlats i ett trettiotal album och Kellerman har 
även skildrat sin vardag i en dagbok (2007), utan illustrationer.204 I Metro 
startade också Elvis (2000–10) där upphovspersonerna Tony och Maria 
Cronstam berättar om vardagen och sitt liv tillsammans.205 Båda dessa 
verk kan beskrivas som auto!ktionella komedier. En annan in$ytelserik 
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1 Gunnar Krantz, Superangst (Medusa, 1993).
2 Gare du Nord (Tago, 1997).
3  Ulv i fårakläder (Optimal Press, 1991).
4 Åsa Grennvall, Det känns som hundra år 
 (Optimal Press, 2002).
5 Anneli Furmark, Labyrinterna 
 (Optimal Press, 2002).
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tecknare som utgår från egna upplevelser är Joanna Rubin Dranger. Hon 
debuterade med Fröken Livrädd & Kärleken (1999) som följdes av  
 Fröken Märkvärdig och Karriären (2001), självmytologiska206 serier som 
handlar om förväntningar och prestationskrav i karriär och relationer.207 
Samtidigt fortsätter Joakim Pirinen att teckna självreferentiella serier i 
Den universella bristen på respekt (1999), bland dem Gå hem samt Följ 
med mig hem till huset där jag växte upp.208 

I skiftet mellan 1990-tal och 2000-tal har den digitala revolutionen 
och internet gjort avtryck. Vissa sätter detta i samband med en till-
tagande globalisering men även med en ökad individualisering. Själv-
centrering, egoism, ensamhet och isolering är en e"ekt, skriver Kristina 
Hermansson, som undersöker subjektets framväxt och individualismens 
etablering i sin avhandling Ett rum för sig: Subjektsframställning vid 
1900-talets slut – Ninni Holmqvist, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Magnus 
Dahlström och Kirsten Hamman (2010).209 Även Cristine Sarrimo be-
skriver en individualiseringsideologi med en tilltagande hedonism och 
narcissism. I Jagets scen: Självframställning i olika medier (2012) kart-
lägger Sarrimo hur relationerna mellan privat och o"entligt förändras 
med o"entlighetens intimisering och pekar på en realityströmning som 
ger sig till känna i dokusåpa, bloggar och dagböcker.210 

En annan förändring är den ideologiska omsvängning som Anna 
 Brodow Inzaina beskriver under de 20 år som följde på 1974 års kultur-
politik. Europa präglas av ett skifte mot ökad marknadsliberalism. Med 
en borgerlig regering (Bildt 1991) sker avregleringar och bolagiseringar, 
 vilket återspeglas i kulturlivets mer marknadsliberala idéer där konkur-
rens ska garantera kvalitet. I den statliga utredning av konstnärernas 
villkor som redovisas i Konstnärens villkor (SOU 1990:39) används ett 
bredare kulturbegrepp, jämfört med betänkandet Konstnärerna i sam-
hället (SOU 1975:14). Här ges även populärkulturen ett positivt värde.211 

2000: Nya vågor

Vid 2000-talets början svepte manga-vågen över länderna i väst och 
serieintresset ökade. Bland konsumenterna fanns nu sextiotalisternas 
barn, 1980- och 90-talskullarna som även kallas MeWe-generationen. 
Åren 1999–2003 var utgivningen av serieböcker och -album i Sverige 
relativt stabil. I genomsnitt utgavs 105 stycken om året. Av dessa var 40 
publikationer skapade av svenska tecknare, alltså betydligt $er än topp-
året 1992. Men från och med 2003 tog utgivningen ny fart och ökade till 
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359 år 2008. Under samma tid fördubblerades i princip produktionen av 
svenska serier i album- och bokform, från 45 till 91 stycken.212 

Malmö utmärker sig nu som ”Seriestaden”213, med Seriecenter på 
Kulturhuset Mazetti som nav. Kring serieutbildningen på Kvarnby folk-
högskola formas nätverk och kollektiv, såsom C’est Bon Kultur, Dotter-
bolaget och Nosebleed Studio. C’est Bon grundades som ett fanzin- 
projekt vid serieskolan 2001214 och C’est Bon Kultur (2001–09, 2015–) är 
en kulturförening som bland annat ger ut den internationella seriekonst-
antologin C’est Bon Anthology (2004–) och arrangerar serieutställningar. 
Dotterbolaget är ett feministiskt kvinno- och transseparatistiskt 
 serieskaparnätverk som bildades år 2005, i syfte att stärka sina 
 medlemmar i en mansdominerad seriebransch.215 Nosebleed Studio är 
en svensk mangastudio som bildades 2006 med parollen ”manga för 
folket”.216 Tillsammans bidrar de till det växande intresset för seriekultur 
som har kommit att kallas det svenska serieundret.217 Uttrycket före-
kommer redan i början av 1990-talet218 men börjar användas mer frek-
vent under 2000-talet. 

2005: Det svenska serieundret

Politiska och samhällskritiska, särskilt feministiska, serier har en stark 
ställning under början av 2000-talet och Sverige utmärker sig inter-
nationellt genom de kvinnliga svenska serieskaparnas framträdande 
 position. I antologin Dotterbolaget (2008) samlas trettiotvå av nät-
verkets serietecknare.219 År 2007 debuterar till exempel So!a Olsson 
med Ända hit (2007), ett seriereportage som handlar om ”den besvärliga 
verkligheten”.220 Olssons samtal med fem personer som $yttat till 
 Sverige från Iran, Irak, Somalia, Azerbajdzjan och Mexiko, är ett exempel 
på den dokumenterande serien. Liv Strömquist, som började att ge ut 
egna serier i fanzinet Rikedomen221, utkom med sitt debutalbum Hundra 
procent fett år 2005.222 Med humor och svidande kritik slår Strömquist 
hål på samhällets maktstrukturer i sina konstnärliga gestaltningar, löd 
motiveringen när Strömquist utnämndes till hedersdoktor på Fakulte-
ten för lärande och samhälle vid Malmö högskola år 2016.223 1970-talets 
kollektiva insikter och 2000-talets individualistiska hållning existerar 
sida vid sida, konstaterar Isabella Nilsson, som i en artikel i Konstfemi-
nism (2005) presenterar kvinnliga serieskapare från 1970-talet till 
2000-talets början.224

På högskolenivå fördjupas ämnet tecknade serier som estetisk prak-
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tik. År 2005 utkom Gunnar Krantz Seriemagi: en handledning som ett re-
sultat av ett konstnärligt utvecklingsprojekt vid den Konstnärliga 
 Fakulteten vid Göteborgs Universitet.225 Sedan 2010 är Krantz verksam 
vid Malmö universitet (sedan 2020 som professor) där serier fått större 
utrymme, bland annat i kursen Serieteckning och visuellt berättande.226 På 
Konstfack är serier i fokus särskilt vid Institutionen för design, inrednings-
arkitektur och visuell kommunikation/Gra!sk design och illustration227, 
där Joanna Rubin Dranger är en av dem som verkat som professorer. 

Flera nya serieförlag startar vid denna tid, bland dem Kolik228 och 
Sanatorium.229 På förlaget Kartago, som Rolf Classon grundat år 1999, 
fortsätter utgivningen av etablerade serieskapare från 1980- och 
90- talen (Lena Ackebo, Max Andersson, Charlie Christensen) men 
även yngre tecknare, till exempel Nina Hemmingsson och Lina Neide-
stam. Lena Ackebo utvecklar sina satiriska skildringar av typfamiljen.230 
Inger Edelfeldt presenterar sitt Hondjur på nytt, i Hondjurets samlade 
värk (2000) och spinner vidare på samma tema i Den kvinnliga 
 mystiken (1988) i Den manliga mystiken: en slutgiltig genusanalys 
(2009).231 Samtidigt ges ”moderna” svenska serieklassiker ut på nytt, 
bland dem Socker-Conny, Assar samt Torudds samlade mästerverk i 
fem delar 2008–09, där merparten av Torudds produktion samlats.232 
På Galago genomfördes ett generationsskifte då Rolf Classon lämna-
de över redaktörskapet till Mats Jonsson år 2004.233 Tidskriften änd-
rade format $era gånger och införde könskvotering, för att komma till 
rätta med seriebranschens  ”grabbighetskultur”.234 Galago medverka-
de i ett $ertal utlandssatsningar, såsom seriefestivalen Crack!235 i Rom 
år 2007 och arrangerade serieutställningen Through A Panel Darkly: 
An Exhibition on Swedish  Comic-Strip Art år 2008 på Svenska ambas-
saden i Tokyo med tretton svenska tecknare, bland dem Anneli Fur-
mark, Liv Strömquist och Joakim Pirinen.236 Antologin From the 
 Shadows of the Northern Lights (2008 och 2010) utgavs i samarbete 
mellan Galago-redaktionen och det amerikanska förlaget Top Shelf, i 
samband med projektet The Swedish Invasion237, då svenska tecknare 
deltog i MoCCA Art festival, Museum of Comics and Cartoon Art, i New 
York år 2010.238 Den nordiska antologin Kolor Klimax: Nordic Comics 
Now, utgavs i samarbete med förlaget Fantagraphics i Seattle år 
2011.239 Här medverkade Joakim Pirinen med This is my life, en huvud-
sakligen ordlös serie som summerar levnadsbanan från ungdoms-
tidens drömmar via serieskapandet, familjebildandet och skilsmässan 
till livet därefter.240



101

1 Knut Larsson, Kolonialsjukhuset (Sanatorium Förlag, 2006).
2 Inger Edelfeldt, Den manliga mystiken (Alfabeta, 2009).
3 Tom Karlsson, Stolle Bengtsson (Kolik Förlag, 2006).
4 From the shadow of the northern lights: An anthology of 

Swedish alternative comics, omslagsbild: Marcus Nyblom
 (Ordfront Förlag, 2008).
5 Through A Panel Darkly, 2008, utställningsa%sch 
 av Marcus Nyblom.
6 Max Andersson, Container (Kartago, 2005).
7 Nina Hemmingsson, Jag är din $ickvän nu (Kartago, 2006).

1 2

3

5

4

6 7



102

2010: Mångfald och variation

Under 2000-talet uppvisar svenska serier allt större variation. Genrer 
som skräck och science !ction utvecklas av bland andra Lars Krantz 
(Dödvatten och Den svarta jorden)241, Dennis Gustafsson (Viktor Kas-
parsson)242 och Kim W. Andersson (Love hurts, Astrid: Vulkanmånens 
kult)243; svensk manga etableras av bland andra Åsa Ekström (Tokyo by 
Night, Sayonara september) 244, Natalia Batista (Sword Princess Amal-
tea)245 samt Johanna Koljonen och Nina von Rüdiger (Oblivion High)246; 
även intresset för tolkningar av litterära verk ökar. Tidiga verk som Per 
Demervalls Röda rummet (1986)247 och Charlie Christensens Röde Orm 
(1999)248 var länge relativt ensamma i sitt slag, men nu följer bland andra 
Emelie Östergrens tolkning av Selma Lagerlöfs Bortbytingen (2014)249, 
Knut Larssons av Harry Martinsons Aniara (2015)250 och Malin Billers av 
Frödings I varje droppe är en ädelsten (2014) 251. Utgivningen av utländska 
serier ökar och verk av några av de främsta serietecknarna som David 
B., Guy Delisle och Jillian och Mariko Tamaki utges av bland andra 
 Placebo Press252, ett förlag som startade 2013 och som särskilt kon-
centrerat sig på översatta högkvalitativa utländska serier. 

Politiska och samhällskritiska serier har fortfarande en stark posi-
tion. Ett exempel är antologin Kvinnor ritar bara serier om mens (2014), 
som utkom efter en episod som Liv Strömquist återgav i radioprogram-
met Sommar året dessförinnan.253 Denna samling kan ses som en paral-
lell till Fnitter-projektet, som utgick från liknande premisser, det vill säga 
upplevelsen av en skev samhällsstruktur. I samma anda utgavs Gunna 
Grähs Det fräscha alternativet (2012) som till större delen innehåller 
tidigare material i form av serier och satirer. I förordet skriver Grähs att 
hon under en period hade svajat i sin tillit till den politiska satiren: ”Kan-
ske hade den spelat ut sin roll? Verkligheten överträ"ade med råge dik-
ten.”254 

Påtagligt många serietecknare berättar om sig själva. Nina Ernst 
 talar om en distinkt korpus av självbiogra!ska verk från 1990-tal till 
2016.255 Här kan till exempel nämnas Malin Billers Om någon vrålar i 
 skogen (2011)256, som handlar om de sexuella övergrepp som Biller ut-
sattes för i barndomen och om vägen till serietecknandet samt So!a 
Olssons självutlämnande serieskildringar om sin parrelation och ofrivilliga 
barnlöshet i Hetero i Hägersten (2012) och Det bästa barnet (2013).257 
När millenniumgenerationen# äntrar scenen kommer berättelser från 
barnen i 1970-talets storfamiljer, där till exempel Julia Thorell ger sin 
version av kollektiv-idén i de auto!ktionella albumen Juni (2012)258 och 
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Fri kärlek (2013) 259. Det blir även vanligare med !ktionella berättelser i 
jag-form. Henrik Bromanders Smålands mörker (2012), en studie i 
 rasism, är ett exempel på en historia som berättas på ett sätt som gör 
det svårt att omedelbart avgöra om det är självupplevt eller inte.260 

De politiska och de självbiogra!ska seriernas starka ställning utmanas 
dock av en grupp tecknare som med Fabian Göranson i spetsen samlas 
kring serietidning Utopi (2011–14).

År 2011 publicerades ett ”Manifest för en ny seriekonst” i Dagens 
Nyheter, undertecknat av Kim W. Andersson, Elin Fahlstedt, Fabian Gö-
ranson, Karl Johnsson, Lars Krantz, Lisa Medin, Lina Neidestam, Aurora 
Walderhaug och Jan Bielecki, som beskrev sig själva som ”en ny genera-
tion serietecknare som vill förändra världen med episka serier.”261 Mani-
festet skrevs delvis i polemik mot realismen och självbiogra!n, som 
gruppen beskrev som dominerande. Dagens Nyheters publicering av 
manifestet på Kultursidan visar tydligt hur seriernas status förändrats. 

Medielandskapet och seriekonsumtionen växlar ständigt.262 År 2012 
lade Dagens Nyheter ned sin ordinarie seriesida (och därmed avslutades 
även Ulf Lundkvists Assar), även om serier !nns kvar på söndagar.263 Ett 
dråpslag, menade Rolf Classon, som framhöll hur denna tidning ”gått i 
bräschen för det svenska serieundret”.264 Fortfarande publiceras serier i 
olika tidskrifter och tidningar, även om resurserna för serier och teck-
nad satir minskar. I Metro publicerades till exempel Ellen Ekmans Lilla 
Berlin, en serie om storstadshipsters, mellan 2013–19, fram till dess att 
tidningen lades ned.265 Serietidningarna förespås undergång: ”Serie-
tidningen kommer att försvinna helt med tiden”, framhåller Helena 
Magnusson som pekar på en diskrepans mellan seriekris och serieunder: 

Undret är serier som litteratur, men den publiken är marginell och kom-
mer inte att rädda branschen. Den generella serieläsningen, som har varit 
enorm, minskar stadigt. Serietidningen kommer att försvinna helt med 
tiden.266

År 2015 publicerades 273 stycken serieböcker i Sverige, varav 119 
 stycken med svenska som originalspråk” (att jämföras med år 2008 då 
359 stycken serieböcker kom ut).267 På produktionssidan kan två motsat-
ta rörelser iakttas: en allt större ägarkoncentration där ett stort förlag 
(Egmont) dominerar samtidigt som allt $er mindre förlag balanserar vå-
gen. De stora medie koncernerna leder utgivningen med Egmont i täten, 
följt av Bonnier, Ordfront/Alfabeta Media samt Norstedts och vid sidan 
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av dessa jättar verkar en mängd småförlag, där många bara ger ut ett 
enda verk.268 Som exempel fanns det 48 stycken utgivare i Sverige år 
2014 och av dessa var det 26 stycken som under året endast gav ut ett 
verk vardera. År 2015 fanns det 65 utgivare och av dem var det 41 styck-
en som gav ut en enda bok. Dessa solitära verk kännetecknas ofta av ett 
brinnande engagemang för speci!ka ämnen, hjärtefrågor, och syftar till 
att belysa skillnader och motverka fördomar.269 Det !nns även förlag 
som ger ut en eller ett fåtal titlar i serie, exempelvis Ades media, som 
satsar på den italienska skräckserien Dylan Dog270 och Apart som bland 
annat ger ut The Walking Dead271. Även om ett stort förlag huvudsakli-
gen dominerar är alltså de små så många att de överväger, sett till antal 
utgivna titlar.272 De små förlagen bidrar till dynamik och variation. Det 
statliga litteraturstödet är fortfarande betydelsefullt för bokutgivare.273

Intresset för serier för vuxna har länge varit stort och produktionen 
av svenska barnserier har minskat, men under 2010-talet kommer det 
en vändning; barnseriernas återkomst var den stora nyheten år 2015.274 
Som en följd lade Seriefrämjandet ned utdelningen av sitt Unghunden- 
pris år 2018, samtidigt som ett förnyelsearbete inleddes inom den nu 
50-åriga organisationen Seriefrämjandet.275 

Unghunden kom till under en period då man såg ett behov att lyfta serie-
initiativ för barn och unga; nu har dock den svenska seriemarknaden för 
barn och ungdomsserier blivit så självgående att priset, såsom det är ut-
format, har spelat ut sin roll. Vår första Unghundenpristagare var Rune 
Andréasson och det är med stolthet den 25:e och sista Unghunden delas 
ut till Cecilia Torudd.276

Även detta är ett utslag av seriernas förändrade ställning. I inledningen 
till sin bok om alternativserier konstaterade Charles Hat!eld att serier 
är ”in the process of being repositioned within our culture”.277 På 
2000-talet ser vi hur tecknade serier har uppnått en kulturell acceptans 
och blivit en erkänd konstform som intresserar allt $er läsare och teck-
nare och som uppvisar stor variation vad gäller genrer och in$uenser. 
Vissa uttrycker en tveeggad hållning till dess status; Klara Wiksten, som 
bland annat skapat Hjärnan darrar (2016)278, är rädd för att serier ska bli 
”!nkultur” och för att utrymmet för ”udda !gurer i serievärlden” ska 
 inskränkas.279 Nina Hemmingsson beskriver det svenska serieklimatet 
som ”supervitalt”, men menar att då förväntningarna på serier inte är 
särskilt höga placeras serien i ”en sorts luddig humorkategori”.280  Fredrik 
Strömberg tycker att serien har politiserats och intellektualiserats. ”Den 
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har gått från masskultur till ren kultur, och på vägen dit har den tappat 
sin stora publik”, säger Strömberg; ”För trettio år sen var serie läsarna 
äldre män som var nostalgiska över sin barndom, idag är de unga kvinnor 
som är entusiastiska över sin samtid”.281 En viss polarisering mellan syn-
sätt och rörelser i olika riktningar kan alltså iakttas. 

”[S]atiren kan avslöja intressanta motsättningar”, skriver Gunna 
Grähs i Det fräscha alternativet. Detta visade sig på sitt dystraste sätt i 
januari år 2015 när Charlie Hebdo-redaktionen i Paris attackerades av 
extremister som dödade $era av tecknarna.282 Dådet skakade världs-
samhället och satte yttrandefriheten på sin spets. En radikal satirtradi-
tion konfronterades med ett annat slags radikalism och den tecknade 
bilden hamnade i världens ögon. 

OMKRING %#")

Att teckna sitt jag är att vara i samspel med världen, avrundar Nina Ernst 
sin avhandling som beskriver den gra!ska självbiogra!n idag (2017) som 
en konstnärligt vital genre där serieskaparna tar sig an brännande 
 samhällsfrågor.283 När Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och 
 Joakim Pirinen etablerar sig som vuxen- eller alternativserietecknare 
var det dock inte givet att behandla seriösa ämnen i serieform, över-
huvudtaget. Äventyr och humor var den tecknade seriens traditionella 
huvudfåror och serier sågs huvudsakligen som ett nöje för barn och 
unga. Serien står även satiren nära, även om denna särskilt slår igenom i 
skämtteckningen, det vill säga den icke-sekventiella bilden. 

När subjektet tar plats i rutorna förändras läget. Olika omständigheter 
bidrar till detta skifte, inte minst det ökade utbytet över och mellan 
språkgränser och seriekulturer. Att den manliga dominansen bryts och 
$er kvinnliga serieskapare kommer fram är också betydelsefullt. Nya 
generationer ser på serierna och på världen med andra ögon. När serie-
tecknarna utforskar mediets narrativa och gestaltande möjligheter öpp-
nas det för nya former och uttryck. Art Spiegelman beskriver upptäck-
ten av seriemediets mångsidighet som något av en överraskning och 
poängterar särskilt det intima formatet, hantverket och närheten till 
 läsaren som utmärkande: 

Comics have often demonstrated how well suited they are to telling ac-
tion adventure stories or jokes, but the small scale of the images and the 
directness of a medium that has something in common with handwriting 

"."
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allow comics a kind of intimacy that also make them surprisingly well 
suited to autobiography.284

Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och Joakim Pirinen har alla 
medverkat till att forma alternativseriekulturen samtidigt som de själva 
har formats av den. ”We make history and are made by history; we make 
culture and are made by culture”, för att låna ett kulturstudieperspektiv 
av John Storey.285 I fyra delkapitel ska vi nu se närmare på hur de fyra 
framställer sig själva och vilken syn på världen som de presenterar i sina 
verk.
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CECILIA TORUDD

A – Cecilia Torudds konstnärskap 

1960–70-talen

Vägen till serietecknandet var inte given för Cecilia Torudd; den gick via 
monumentalmåleriet och teckningsläraryrket. Torudd är född 1942 i 
Lund och utbildad på Konstfack, som då var en yrkesutbildning och ännu 
inte högskola. Redan som sextonåring – direkt efter grundskolan – bör-
jade hon på den fyraåriga grundutbildningen i dekorativt måleri, som 
skämtsamt kallades ”Deken”.1 Hon avbröt dock dessa studier då hon blev 
ensamstående frånskild förälder till två pojkar. I stället kom hon att utbil-
da sig till teckningslärare vid dåvarande Teckningslärarinstitutet vid 
Konstfack. Detta var en möjlighet som erbjöds henne i form av ett om-
skolningsbidrag för ensamstående föräldrar.2 

Cecilia Torudd berättar en del om sig själv och sitt liv i olika essäer 
som samlats bland annat i Livet är ett helvete (2001)3 samt I huvudet på 
en gammal hagga (2005)4. Även i de fem delarna av Torudds samlade 
mästerverk (2008–09) ingår korta texter där hon berör sitt skapande.5 
Den betydelsefulla tiden på Konstfack skriver hon särskilt om i ”De glada 
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sextio- och sjuttiotalen” (2005), där hon berör de genomgripande för-
ändringar som denna institution genomgick.6 Under 1960-talet ifråga-
sattes utbildningarna vid Konstfack av såväl studenter som lärare och 
särskilt aktiva var bildlärarstudenterna. En bidragande orsak var de stora 
skolreformer som genomfördes under 1960-talet.7 År 1968 brast för-
dämningarna och hela Konstfack kokade, som Gert Z. Nordström målan-
de beskriver detta skede.8 Bengt Olvång, som blev lärare vid Tecknings-
lärarinstitutet i samband med majrevolten, ser dessa förändringar – dis-
kussionerna, de nya ämnena, synen på samhälle, kunskap – som ett le-
vande bildarbete.9 Essän ”De glada sextio- och sjuttiotalen” illustreras av 
en teckning där Cecilia Torudd avbildar sig själv som ung student med 
ritblock under armen, omgärdad av bråte som enligt en skylt represen-
terar just Teckningslärarinstitutet. ”Det var som att stå i en ruin!”, skriver 
hon.10 I teckningen ser hon förfärad ut och i texten re$ekterar hon över 
tidsandan och följderna av omdaningen, där hon ser både för- och nack-
delar. Det var en helt ny atmosfär och det var ute att göra konst.11 I efter-
hand konstaterar Cecilia Torudd själv hur starkt 1960- och 70-talens 
idéer präglat henne: livet igenom har hon ägnat sig åt politiken, var-
dagen och humorn i sitt skapande, slår hon fast.12

Våren 1970 blev Cecilia Torudd (som då hette Torudd-Levan) färdig 
teckningslärare. Hennes examensarbete var en bilderbok för barn, En by 
i Sydamerika, med text av Stig Unge från Journalisthögskolan. Tillsam-
mans med sina forna studiekamrater planerade hon därefter att starta 
ett arbetskollektiv, men övergav denna idé när hon !ck ett erbjudande 
att ge ut En by i Sydamerika. Det var Verdandi som i samarbete med för-
laget Rabén & Sjögren ville satsa på en ny typ av barnbok med ett ”radi-
kalt idéinnehåll”, i syfte att ”tillgodose barns behov av saklig information 
om aktuella internationella samt sociala problem”.13 Sprätten satt på 
 toaletten (1970) av Annika Elmqvist var den första av totalt 21 böcker 
och En by i Sydamerika (1970) utkom som den andra i denna boksvit.14 
Utgivningen blev en vändpunkt för Cecilia Torudds del, då hon insåg att 
hon kunde försörja sig som illustratör och hon lämnande kollektividéerna 
bakom sig för gott för att arbeta ”kommersiellt”.15 

En by i Sydamerika handlar om fattiga bönder som sätter sig upp mot 
den rike jordägaren, men som massakreras av soldater i tanks. Torudds 
bilder är luftigt tecknade, med distinkta linjer som fångar människors 
kroppshållning och minspel. Berättande detaljer lyfts fram i miljöerna, 
som i övrigt är summariskt återgivna. Illustrationerna följer textfram-
ställningen och kompletteras här och var med pratbubblor. Vissa ytor är 
färglagda med tuschpenna i en begränsad färgskala i svartvitt samt grått 
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och gulbrunt, som enda kulör och nyans. Boel Westin menar att denna 
nya typ av faktainformativa och radikala bilderböcker gav upphov till ett 
nytt sätt att illustrera. Ämnen som imperialism, förtryck och utsugning 
gör sig kanske bäst i svartvitt, eventuellt med en tilläggsfärg, som i En by 
i Sydamerika, re$ekterar hon. Westin beskriver Torudds bilder som nak-
na och stiliserade, i samspel med berättelsens allvarliga och grymma 
grundstämning.16 

Under 1970-talet arbetade Cecilia Torudd som teckningslärare och 
 illustratör. I en småländsk skola gjorde hon serier tillsammans med bar-
nen: de berättade och hon gestaltade.17 Så kom serierna om Arne till: 
”Eleverna berättade för mig om en dag i Arnes liv. Jag tecknade framme 
vid tavlan och de gav mig sto" till serien.”18 Detta arbetssätt gav henne insyn 
i barnens liv: ”Jag gör serien framför deras ögon och de fyller i med rätt 
uttryck och sannolika skeenden.”19 På så sätt formades Cecilia Torudds 
skapande i hög grad av mötet med barns tankar och syn på världen.

Under 1970-talet blev Kamratposten en viktig uppdragsgivare och 
dess chefredaktör Margareta Toss kom att få stor betydelse för Cecilia 
Torudds yrkesmässiga utveckling.20 Torudd skapade Kamratpostens 
maskot, masken Karl Putte, år 1975 och tecknade korta serier om Karl 
Puttes äventyr.21 Hennes illustrationer av läsarbrev blev mycket populära 
och satte en distinkt prägel på hela tidskriften. På ett omslag till Kamrat-
posten (1975) återges ett av dessa illustrerade brev, som handlar om en 
lärares 'äskande i samband med en åhörardag i skolan. Läraren är teck-
nad som en sagoprinsessa i lång klänning, med halsband och lockar och 
mellan tänderna har hon en röd ros. Hon välkomnar föräldrarna till  skolan 
med orden: ”Vi kör precis som vi brukar så ni får en sann bild av arbetet 
i skolan!”, i en pratbubbla.22 

1980-talet

Med Familjeliv skapade Torudd en serie i något längre avsnitt för Kam-
ratposten. De samlades i tre album: Familjeliv (1986)23, Mera familjeliv 
(1989)24 respektive Ännu Mera familjeliv (1994)25, alla med tillägget 
Kamratpostens serie för alla barn mellan 7–70.26 Serierna handlar om 
familjen Larsson: pappa Kenneth, mamma Lisbeth, de tre barnen Lotta, 
Johan, Lillen samt hunden Kalle. ”Det var en gång en familj som åkte på 
semester…” inleds den första episoden, Familjeliv i bilen, som ingår i 
 Kamratpostens samlade serier (1980).27 Det är familjens pappa som kör, 
medan mamman sitter bredvid och de tre barnen och familjens hund i 
baksätet. Inget av barnen har bilbälte (det var ännu inte lagstadgat). 
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1 Stig Unge & Cecilia Levan-Torudd, En by i Sydamerika 
(Verdandi/Rabén & Sjögren, 1970).

2 Cecilia Torudd, En onsdag med Arne ur Ensamma 
mamman och annat att fnissa åt: Torudds samlade 
mästerverk nr 3 (Semic Press, 2008). 

3 Cecilia Torudd, illustration till ”De glada sextio- och 
sjuttiotalen” (2005).

4 Cecilia Torudd, omslagteckning till Kamratposten 
 nr 16 (1975).
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 Barnen vill ta rast men bilen stannar inte. Episoden gestaltas i tio scener 
utan rutmarkeringar, med fristående rimmad text och dialog i bubblor, 
och slutar på en överfull bensinstation: 

Här är det! sa far. Nu en paus vi tar. 
Och vad som hände sen 
det vet vi inte men 
Är dom inte framme 
så åker dom väl än …28 

I Familjeliv i bilen möts bilderbokens och den tecknade seriens form. 
 Bilderna i Familjeliv i bilen är laverade och rastrerade i gråskala. I det 
 första albumet av Familjeliv (1986) är alla serier med ett undantag svart- 
vita medan de övriga är färglagda. Episoderna sträcker sig ofta över $e-
ra sidor. Temat med familjen på bilfärd återkommer i $era serier och 
även som motiv på omslaget till Mera Familjeliv, där familjen väller ut ur 
fordonet till lokalbefolkningens förskräckelse.29 

I sin helhet handlar Familjeliv om vardagen med dagishämtning, 
handling, mellanmål, matlagning, diskning, läxläsning, hundrastning och 
så vidare. Torudd beskriver Familjeliv som om familjen skildrades genom 
plötsliga besök av någon som dokumenterade deras vardagliga göran-
den och låtanden:

Jag ser Familjeliv som korta utsnitt ur ett skeende som hela tiden fortgår. 
Familjen lever sitt liv och ibland är jag där och återger det. Det !nns ingen 
långsiktig dramatik i berättelsen utan serien utgörs helt enkelt av nedslag 
som inte behöver ha något inbördes sammanhang.30 

Skildringarna har inslag av realism och saknar glamour – men inte hu-
mor. I avsnittet Familjeliv: Efter skolan uppstår ett påfrestande gräl 
 mellan föräldrarna, som slutar i försoning.31 I Familjeliv: Pappa får en lugn 
stund, smyger sig pappan iväg för att äta godis och läsa en tidskrift i fred, 
sedan han nattat Lillen. Resten av familjen tittar på TV. När de kommer 
för att leta efter honom gömmer han sig i garderoben, men dörren går i 
baklås och först när lång!lmen är slut hittas han. Senare, när paret ligger 
i sängen på kvällen, frågar hans hustru vad han egentligen gjorde i gar-
deroben och han svarar halvsovande att han bara ville ha en stund för sig 
själv. ”Man inbillar sig att man vet allt om en människa”, tänker hon då.32 
Garderoben – eller klädskåpet som det egentligen är fråga om här – är 
en vardaglig detalj som tjänar som rekvisita i $era sammanhang. Både 
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1 Cecilia Torudd, Familjeliv (Rabén & Sjögren, 1986).
2 Cecilia Torudd, Mera familjeliv (Rabén & Sjögren, 1989).
3 Ur Familjeliv: efter skolan (Rabén & Sjögren, 1986).
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Beppe och Arne stuvar undan alla sina lösa tillhörigheter i garderoben 
när de städar och i Ensamma mamman råkar den åldrige pappan bli in-
låst i sin garderob. 

Det !nns många liknande exempel på hur Cecilia Torudd återanvänder 
sto". När Lasse i en episod i Ensamma mamman !nner sin sambo 
 sovande i sängen, med ytterkläder på, tänker även han, precis som 
 Lisbeth Larsson i exemplet ovan: ”Man inbillar sig att man vet allt om en 
människa” (han vet inte att mamman har varit på väg ut i natten för att 
leta efter sin dotter).33 Ordalydelsen är densamma. Torudd lånar så att 
säga av sig själv och omarbetar tidigare idéer. 

Några avsnitt av Familjeliv publicerades i Fnitter där Cecilia Torudd 
även medverkade med skämtteckningar. I en av dessa skryter en man 
om sina erövringar inför en kvinna: han har legat med 753 tjejer säger 
han, ”Stackars dom!”, svarar hon slagfärdigt.34 Den manliga karaktären 
petar tänderna och lutar sig arrogant mot en bordskiva. Kvinnan står 
med kroppen bortvänd men med huvudet vridet mot mannen, den ena 
armen sturskt på höften. Deras poser är utstuderade, frisyrer och kläd-
sel är typiska för 1970-talet. I en senare version återanvänder Torudd 
idén och uppdaterar klädsel och attribut till 1980-talssnitt. I stället för 
utsvängda jeans är det stuprörsmodell som gäller och pottfrisyren har 
ersatts med uppåtstående hår i ”hockeyfrilla”-stil, men dialogen är 
 densamma.35 

Ensamma mamman i Dagens Nyheters gästserie medförde, som vi redan 
vet, ett större genombrott för Cecilia Torudd.36 Seriens tematik är välbe-
kant från de tidigare verken, men här handlar det om en annan sorts familj 
än den traditionella kärnfamiljen. I Ensamma mamman skildras för första 
gången i Sverige den frånskilda/ensamstående moderns vardag, på ett in-
kännande och i många avseenden realistiskt sätt, i ett respekterat medi-
um. Det blev en serie som kom att uppskattas av läsare i alla åldrar.37 

Ensamma mamman kom till som en re$ektion över en period i livet 
som präglats av hennes föräldraskap, skriver Cecilia Torudd. Hon upp-
levde sig som stämplad: ”21 år, ensam mamma till två småbarn, boende i 
en rivningsetta utan badrum och utan någon vettig möjlighet att försör-
ja oss”.38 I efterhand konstaterar hon att hon ändå lyckats dra försorg om 
familjen genom att arbeta som hemvårdarinna, servitris, teckningslärar-
vikarie och illustratör. När hon gjorde serien hade hennes båda söner 
$yttat hemifrån. Hon försökte att bearbeta sina upplevelser av denna 
svåra men viktiga tid i livet i skriftlig form, men det blev bara en misslyckad 
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1 Cecilia Torudd, teckning ur Fnitter 
 (Bokförlaget Prisma, 1981).
2  Cecilia Torudd, teckning ur 
 Ensamma mamman och annat att 
 fnissa åt: Torudds samlade 
 mästerverk nr 1 (Semic Press, 2008). 
3  Cecilia Torudd, Ensamma mamman
 (Rabén & Sjögen, 1988).
4  Cecilia Torudd, Mera Ensamma 
 mamman (Rabén & Sjögen, 1989).
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”skurhinksrapport” om den ensamma förälderns villkor.39 Uppdraget för 
Dagens Nyheter gav henne möjlighet att arbeta om sto"et till korta 
 seriestrippar i stället. Den tecknade seriens komik tillät henne att lämna 
”skurhinksgnället” och sto"et – de självupplevda utmaningar föräldra-
skapet hade ställt henne inför – omvandlades så till korta serier i stället.40 

Ensamma mamman handlar alltså om Cecilia Torudds egna erfaren-
heter men tar inte formen av en självbiogra!. Då mamman saknar egen-
namn fullbordas inte heller någon bindning, som i Philippe Lejeunes 
 mening skapar ett kontrakt med läsaren; vi ska återkomma till detta. 
Torudd beskriver arbetet med Ensamma mamman som mycket inten-
sivt under fyra års tid. Inledningsvis publicerades en stripp om dagen 
 under sex veckor hösten 1985 och därefter förlängdes uppdraget, så att 
dagspresserien publicerades från februari 1987 till september 1988. 
Stripparna samlades i två album; Ensamma mamman (1988) och Mera 
Ensamma mamman (1989).41 I Semics samlade verk (2008–09) färg-
lade Cecilia Torudd själv sin serie.42 

Trots att serien blev så populär, och trots att Nisse Larsson försökte 
övertala henne, ville Torudd inte fortsätta att utveckla Ensamma 
 mamman.43 Själv motiverar hon detta med att hon skulle börjat berätta 
tidigare i mammans liv om hon hade vetat att serien skulle bli så populär. 
”Men i och med att mammans fästman Lasse $yttade in och dottern Mia 
$yttade hemifrån så var mamman ingen ensam mamma längre.”44

Ensamma mamman är fortfarande aktuell under 2000-talet. Serien 
syndikerades45 år 1991 genom Bulls Press och !ck därigenom stor sprid-
ning, inte bara i Sverige utan även i Finland, Norge och på Island, även 
som nätserie. Bulls Press marknadsför serien som en av de större succé-
erna i Sverige.46 

Cecilia Torudd fortsatte sitt serietecknande i andra former. På uppdrag 
av serieredaktören Nisse Larsson tecknade hon den självbiogra!ska se-
rien Mitt första skolår, där hela familjen Levan framträder: mamman 
som var pianist, brodern, pappan och Cecilia själv.47 Serien har ett tradi-
tionellt strippformat som sträcker sig över fyra sidor och publicerades i 
Dagens Nyheters söndagsbilaga år 1989. Detta skedde när tre tecknare 
samlades under rubriken När jag var sju; förutom Torudd var även  Gunna 
Grähs och Joakim Pirinen inbjudna, vilket vi ska återkomma till (jfr 1.1.2, 
not 46).48 Cecilia Torudd inleder sin historia år 1949, då hon börjar i 
 första klass i Vårfruskolan i Lund. Skolmiljön avbildas med detaljskärpa 
på skolbänkar, barnens lekar och slagsmålen på skolgården. Kristendom 
var ett viktigt ämne. Gammalmodiga idéer lyfts fram; vänsterhänta an-
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sågs  exempelvis vara vanskapta. Fröken i svart klänning är sträng och 
hårdhänt med amper uppsyn och pekpinne i handen. En elev som stän-
digt kissar på sig stra"as handgripligen genom att läraren tar honom i 
örat, samtidigt som skolkamraterna skrattar. Denna lärare av 1950-tals-
modell skiljer sig markant från 1970-talets så inställsamma herdin-
ne-fröken, som Torudd tecknade i Kamratposten.49

Mitt första skolår handlar framför allt om mobbningen som kunde 
pågå utan att någon vuxen såg. Cecilia Torudd berättar om hur hon blir 
utfryst och kallad ”Apan”, efter en apa som heter Cecilia i läseboken. 
”Pissråttan” och ”Tumsugaren” kallas två andra kamrater som drabbas 
av samma öde. Flickan Cecilia prövar olika strategier för att handskas 
med problemet, som att vara ”cool” och ignorera mobbarna och till sist 
genom att skolvägra. När hon inte vill gå till skolan konfronteras hon 
med var och en av familjens medlemmar, i tur och ordning. Mamman, 
som sitter och övar vid $ygeln, förklarar att polisen kommer och hämtar 
en om man inte går till skolan. Hennes bror är retsamt oförstående, 
 hennes far oroas och läkare tillfrågas. Då inget kroppsligt fattas henne 
måste hon gå tillbaka. Serien slutar när sommarlovet börjar.50 

Hösten 1989 tecknade Torudd även reguljära söndagsserier för 
 Dagens Nyheter, en form av betraktelser i vilka hon kommenterar aktu-
ella politiska händelser såsom lärarstrejk, reklam-TV, solidaritet och ny 
genteknik men även relationer, familjeliv och ungdomars sätt att bete 
sig – sant vuxna ämnen.51 

1990-talet

Tillsammans med annat material från bland annat Expressen, facktid-
skriften Tecknaren och den kommunistiska tidningen Ny Dag samlades 
Cecilia Torudds söndagsserier i Dagens Nyheter i albumet Med Sverige i 
tiden (och andra serier) år 1991.52 Denna rubrik, som parafraserar Kung 
Carl XIV Gustafs valspråk För Sverige – i tiden, kan även ses som en re-
ferens till Lars Hillersbergs bild med rubriken För Sverige – ur tiden, där 
samme kung sätter en pistol mot tinningen.53 

I Arbetets heliga kors avhandlas en ideologisk skiljelinje mellan en 
man och en kvinna. Denna ensidaserie, som ingick i Med Sverige i tiden, 
hade dessförinnan publicerats i antologin Efter muren: serier om Östeu-
ropas förvandling (1990). Paret ska delta i en demonstration men han 
har synpunkter på hennes klädsel. Hon är klädd i kortkort kjol, nätstrum-
por, pumps samt en t-shirt med hammaren och skäran, och det är detta 
plagg som meningsskiljaktigheten gäller. Han anser att hammaren och 
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skäran står för ”proletariatets jävla diktatur!”, medan hon ser den som 
”en fredlig symbol för att hylla hederligt arbete”. Han frammanar mass-
mord, censur och stalinism medan hon säger sig vilja återupprätta en 
vacker symbol som har släpats i smutsen. För husfridens skull klipper 
hon ett hål i fanan, som de gör ”i öst”, och går vidare med bara bröst, 
 ingen bh. ”Man kan ju inte säga att det uppstod ett tomrum…”, säger han, 
medan hon håller fast vid sin symbol, som hon ska rama in och hänga 
över so"an. Berlinmuren må ha fallit men en politisk polarisering kvarstår.54

I En modern man ur medelklassen skärskådas könsrollerna i kåserande 
ton, där stereotyperna dras till sin spets.55 Torudd tecknar på fem sidor 
en romantisk gentleman som cyklar till arbetet, som i hemlighet har 
drömt om att vara pilot och som erbjuder sin hjälp i köket (”Var ska mjöl-
ken stå?”).56 Han är händig och kan laga saker, är stark och upp!nnings-
rik men tål inte förändringar och kan inte tala om känslor. I de två sista 
scenerna skildras parets samvaro i sängen, under täcket. När det gäller 
kärlek föredrar medelklassmannen handling före prat och kärleksakten 
gör honom lugn och avslappnad, avrundas serien. Detta verk var också 
Cecilia Torudds bidrag till antologin Gare du Nord (1997), översatt till A 
Modern Middle-Class Male.57

För facktidskriften Tecknaren gjorde Torudd kortserien Det gör ont 
att skapa där vi ser en tecknare, som liknar Torudd själv, i färd med att 
teckna vid sitt arbetsbord. Hon grimaserar kraftigt medan hon arbetar 
och lever sig in i sina tecknade !gurers agerade så till den grad att hon 
vid dagens slut har ont i ansiktet – ett slående exempel på comics enact-
ment, i bokstavlig mening.58 

Serietecknandet har i hög grad präglat Cecilia Torudds karriär, men 
hon har även medverkat i ett stort antal böcker av annat slag, över 200 
stycken, främst för barn och unga men även för vuxna, i egenskap av 
både författare och illustratör.59 Från och med 1990-talet började hon 
att ägna sig alltmer åt författande. ”Jag har väl ritat upp min kvot efter 
35 år som serietecknare och illustratör”, skriver hon.60 Det blev till slut 
tråkigt att teckna.61 Hon beräknar att hon under tjugo års tid hade gjort 
i genomsnitt en bild om dagen, cirka 7300 bilder sammanlagt. I senare 
tid har Cecilia Torudd gjort Barnbarnsböckerna som handlar om relatio-
nen mellan mindre barn och mor- och farföräldrar.62 Hon har även gjort 
TV- och dramaproduktioner.63 Hennes pjäs Kunde prästänkan så kan väl 
du, som handlar om tre kvinnor på vandringssemester och om kvinnors 
livsvillkor, gjorde succé på Södra Teatern i Stockholm 1991 och har senare 
uppförts på olika teaterscener i och utanför Sverige.64 Många av Torudds 
egna texter har också dramatiserats av andra.65 Genomgående i alla 
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Familjeliv: Efter skolan

1 Cecilia Torudd, Mitt första skolår, Dagens Nyheter 890108.
2  Cecilia Torudd, Arbetets heliga kors, Efter muren: Serier om Östeuropas förvandling
 (Carlsen Comics, 1990).
3  Cecilia Torudd, En modern man ur medelklassen, Med Sverige i tiden (Rabén & Sjögen, 1991).
4  Cecilia Torudd, Det gör ont att skapa (1980), Med Sverige i tiden (Rabén & Sjögen, 1991).
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 hennes verk är relationerna mellan människor och moraliska ställnings-
taganden: de handlar, som sagt, om politiken, vardagen och humorn. Se-
rierna blir en projiceringsyta för dramat i den sociala interaktionen. Vi 
ska se närmare på hur detta kommer till uttryck i den populära serien 
Ensamma mamman.

B – Med livet som arbetsmaterial

Strippserien Ensamma mamman 

Med Ensamma mamman skapade Cecilia Torudd ett verk som omedel-
bart !ck stort genomslag och som ännu inte spelat ut sin roll. Serierna cir-
kulerar fortfarande och !nner nya läsare. Det är en serie som starkt för-
knippas med henne själv – många tänker nog att den handlar om Cecilia 
Torudd själv. Ensamma mamman börjar in medias res: i den första strip-
pen, som publicerades i Dagens Nyheter måndagen den 14 oktober 1985, 
vrålar en mamma på sina barn för att få dem att torka av bordet.66 Här 
!nns inget som anger att serien skulle handla om i verkligheten existeran-
de personer. Inga intentioner stipuleras och inga löften ges – vilka !gurer-
na är och vilka deras relation är till varandra får läsaren sluta sig till av det 
som sker i sekvensen på fyra rutor. Att det är den i titeln omnämnda mam-
man och hennes barn får ses som självskrivet. Den vardagliga inscenering-
en – som skiljer sig starkt från !ktionsvärldarna i de övriga bidragen på Da-
gens Nyheters seriesida – ger dock en föreställning om en realistisk för-
ankring; som om det var självupplevt. Den nya serien ”dyker rätt in i varda-
gen hos en svensk familj på 1980-talet”, uppges det i en kort presentation 
på Dagens Nyheters Namn och Nytt-sida, samma dag, där Cecilia Torudd 
omnämns som en av landets mer framstående barnboksillustratörer.67 

Ensamma mamman kan läsas som en dagspresserie där historien ut-
vecklas från dag till dag, stripp för stripp, eller som en sammanhängande 
albumserie där historien får ett annat $yt. I analysen som följer utgår jag 
huvudsakligen från de båda albumen Ensamma mamman (1988) och 
Mera Ensamma mamman (1989). Förutom ett kort efterord av Nisse 
Larsson i det första albumet innehåller dessa ingen fördjupande para-
text.68 Handlingen i den första strippen i albumet är i stort sett densam-
ma – en kon$ikt som utspelar sig mellan tre !gurer i ett kök – men ge-
staltningen skiljer sig något. I det följande ska vi se hur historien är upp-
byggd kring !gurer, händelser och miljöer samt hur Cecilia Torudd 
 arbetar med seriens form för att förmedla sin historia.69

#.!.! 
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1 Cecilia Torudd, Ensamma mamman, första strippen i Gästserien, (Dagens Nyheter 851014).
2 Cecilia Torudd, första strippen ur albumet Ensamma mamman (Rabén & Sjögen, 1988).
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Svensk vardag på 1980-talet

I den första scenen tecknas en kvinno!gur – mamman, således – frontalt 
mot en vit bakgrund utan föremål och detaljer i rummet. Hon är centralt 
placerad och pekar på ett runt bord med tecknat krafs som kan tolkas 
som rester av en måltid. I ett och samma nu äntrar de båda ungdomarna 
scenen: de kommer gående från höger i samma bild och ses från sidan i 
helpro!l. I denna scen kan vi se ett mini-narrativ, med ett komprimerat 
händelseförlopp. Den initiala händelsen, som är upprinnelsen till det 
som skildras i ruta ett, ligger utanför ramen. ”What goes on inside the 
panel is primary!”, säger Will Eisner, som ser den enskilda rutan som be-
stämmande för narrativet .70 Mottagaren kan inte se vad som har hänt, 
utan är hänvisad till det som pågår i seriens nu. Allt fokus riktas på !gu-
rerna och deras agerande; allt samverkar eller motverkar och det banala 
motivet med smulorna är med från dag ett.

Barnen är ungefär lika stora som mamman och det är uppenbart att de 
närmar sig vuxenåldern. Pojken bligar under lugg, $ickan har mörkt lock-
igt axellångt hår, mycket smal midja, och båda har näsor spetsiga som få-
gelnäbbar. Även mamman är slank, men till skillnad från dottern döljs hen-
nes kvinnliga former av oformliga kläder. Bysten markeras neutralt med 
likadana bågar, något som i princip gäller alla seriens kvinnliga !gurer. 

Att mamman är arg kan inte misstolkas. Hennes vrede uttrycks utan 
ord med seriens register för markerade känslouttryck i minspel, hållning 
och gester: stirrande ögon som förstärks av svarta bågar undertill, ryn-
kade ögonbryn, en statuarisk hållning. Mungiporna är så skarpt nedvink-
lade att de bryter igenom ansiktets kontur. Svarta sicksackstreck över 
huvudet understryker känsloläget ytterligare. Hon står med fötterna 
brett isär och håller den ena armen i skarp vinkel med näven i sidan. Den 
andra pekande armen är med sitt utsträckta !nger onaturligt lång. I de 
två följande rutorna städar ungdomarna bort resterna från måltiden 
med truliga miner. Mamman är !xerad och störd och borde gå i terapi 
med sin ”smulnoja”, tycker de. De riktar sin klagan mot mamman som be-
!nner sig utanför ramen. I den 'ärde och sista scenen ser vi mamman 
igen, ensam, med trotsig uppsyn och armarna resolut i kors. Vi kan fak-
tiskt se vad hon tänker, något som är en av seriens stora förtjänster: ”Ta 
hit en psykolog så ska jag ge honom en propp”, i ett tidstypiskt idiom.71 

Gestaltningen av den lilla familjens förehavanden vilar på olika visuella 
medel och retoriska grepp, såsom hyperbolen (överdriften) och litote-
sen (underdriften), liksom kontrast- och motsatsverkan. Kroppslig vo-
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lym bryter mot rummets tomhet. Mamman är ensam, ett ensam-skap 
som anges i seriens titel, medan barnen tecknas som dubbletter. Mam-
mans statuariska hållning i ruta ett kontrasterar mot barnens slokande 
gång. Hon står stilla, barnen kommer gående. Avsaknaden av verbala ut-
tryck i den första rutan förstärker det momentana och det kroppsliga/
sinnliga. Frånvaro av objekt eller detaljer som anger rumslighet förstär-
ker det väsentliga i framställningen. De få föremål som återges är det 
runda bordet med en duk och något som ser ut som en limpa, ett be-
stick, smulor, samt, från och med ruta två, en sopborste. Även det ute-
lämnade och o-tecknade kan vara betydelsebärande. Berättande objekt 
och detaljer gör sitt till för berättelsen, liksom, i vissa fall, även avsakna-
den av sådana. I betraktarens ögon får serien liv. Scott McCloud talar om 
closure för det sätt som läsaren skapar liv i serien och där särskilt det 
utelämnade är viktigt, till exempel det som sker mellan rutorna. 

Med några få koncisa pennstreck ger Cecilia Torudd form åt en !k-
tionsvärld som sammanfattar både en familjesituation, ett samtidsdra-
ma och, indirekt, ett samhälle i omvandling. Detta tema fördjupas i se-
rien som helhet. 

Det handlar inte bara om att läsa samman scener till ett händelseför-
lopp, utan även om att skapa liv i !gurernas rörelse i varje scen. En teck-
nare måste förmedla serie!gurernas reaktioner och låta berättelsen ta 
form genom !gurernas uttryck, skriver Ernst Gombrich; ”he must con-
vey their reaction and let the story unfold in terms of readable expres-
sions”.72 Den förenklade formen fylls med liv av mottagaren genom ver-
kan av Töp"ers lag. En form fylls med innehåll av betraktaren, som är 
beredd att läsa in ett ansikte med ett uttryck ur de enklaste tecken, att 
se rörelse i minsta streck och att ett bildspråk kan skapas fritt, utan att 
konstnären avbildar naturen eller tecknar efter en modell: ”you can 
 evolve a pictorial language without any reference to nature, without 
learning to draw from a model”, förklarar Gombrich.73 Torudds stil kan 
tyckas enkel och oförmedlad, men nyansrikedomen och precisionen ska 
inte underskattas: uttrycket må vara okonstlat men är för den skull inte 
konstlöst. I den exakta gesten, minen, kroppshållningen och rörelsen 
återges uttryck och skeenden i kondenserad form, som gör att mottaga-
ren kan läsa samman såväl känslolägen som skeden och simultana för-
lopp, med olika duration. 

I de strippar som följer får läsaren lära känna seriens huvudpersoner 
utifrån vad de säger, tänker och gör, hur de ser ut och var de be!nner sig. 
Stripparna är små tematiska enheter som bygger upp Ensamma mam-
man till en större helhet. Varje stripp omfattar en kärnhändelse eller en 
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situation och utgör en avslutad episod. Det !nns inga cli%angers, som 
bryggar över till kommande episoder, och inte heller omtagningar som 
hänvisar till det föregående. Stripparna följer på varandra till synes 
slumpartat i ett $öde som liknar vardagens lunk, med sina återkomman-
de moment. Stripparna imiterar på så sätt både det förutsägbara och 
oförutsägbara. Denna narrativa form bidrar till helhetskänslan i album-
versionen. Avbrottet mellan stripparna kan upplevas som överhoppad 
tid, eller som ett skifte i fokalisering när berättelsen följer ömsom den 
ene, ömsom den andre. Stripparnas sekvenser är både summeringar 
och utsnitt av längre förlopp och scenerna gestaltar både ögonblick och 
skeenden simultant. Seriens nu är epicentrum för ett pågående skeende 
som summeras med olika visuella strategier.

Mamma, pappor, barn 

Med ett persongalleri som omspänner tre generationer blir Ensamma 
mamman lättillgänglig, underhållande och spännande för många läsare 
som kan identi!era sig med de olika karaktärerna. Utöver de tre som 
framträder i den första strippen ingår även mammans pojkvän Lasse 
samt mammans egen far i huvudrollerna. De omges av vänner som upp-
träder sporadiskt och som antyder livets vidare cirklar. Var och en av hu-
vudpersonerna har sina problem och utbytet mellan seriens !gurer, de-
ras glädjeämnen och motsättningar, agon, kon$ikter mellan personerna, 
driver berättelsen.74 Syskonen slåss och Beppe kallar sin syster ”!tta” 
och ”mensäckel”. Mamman känner ständig oro över sitt föräldraskap.

Pappan och Lasse dyker upp efter hand, längre fram i serien, utan fö-
regående presentation. Med detta grepp förmedlas föreställningen att 
de hela tiden funnits – och !nns! – där även om de be!nner sig utanför 
betraktarens synfält och rutans ram. Det är samma grepp som Torudd 
använder i Familjeliv; !gurerna lever sina liv och ibland är tecknaren där 
och återger det. 75 I dagspresstrippens format med sin stränga begräns-
ning blir det än mer koncist och rytmiskt. Lasse uppvaktar mamman och 
vill ha ett liv med henne och så småningom $yttar han in hos familjen.76 I 
berättelsen utvecklas hans karaktär i begränsad omfattning, han uppträ-
der till exempel inte ensam i någon stripp och förblir därför mer en typ 
– en pojkvän – än en person. Endast i ett par strippar avbildas han utan-
för familjens hägn, på puben i sällskap med en manlig vän.77 Deras samtal 
rör sig dock om Lasses förhållande till mamman. 

Den ensamma mammans pappa är änkeman och uppträder ofta en-
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sam i ”sina” strippar. Han sitter i en rund fåtölj hemma hos sig och läser 
tidningens dödsannonser. Han hedrar bekanta som gått bort med ett 
glas ur en kara" som förvaras i ett särskilt skåp. Han går ut klädd i rock 
och hatt, med käppen i hand, och tycker om att titta på unga söta $ickor. 
Han !nner det genant att Mia utan minsta tvekan identi!erar hans nöje. 
I vissa sekvenser är hans dotter på besök för att sällskapa och hjälpa ho-
nom, vilket han inte alltid uppskattar. Här ges ytterligare ett perspektiv 
på relationen mellan barn och förälder.

I ett enda fall spelar en obekant !gur en förgrundsroll; en man som 
dricker öl blir förtjust i Mia som arbetar som servitris (”vilken goding!”). 
Vartefter berusningen tilltar och hans inviter passerar obemärkta byter 
han sinnesstämning och tappar omdömet (”jävla subba”).78 

Utanför bilden !nns även en sjätte huvudperson: den icke-synlige 
frånvarande fadern. Han tar plats i rutorna indirekt, till exempel när Mia 
frågar sin mamma hur hon trä"ade honom och varför hon blev kär. 
Dessa oskuldsfulla frågor får till följd att mamman försjunker i en fåtölj 
omgiven av vin$askor under en tankebubbla tecknad som ett mörkt 
moln med ordet ”varför??” Det är så Lasse !nner mamman när han kom-
mer hem efter jobbet och förskräckt frågar Mia vad som hänt.79 

Serien är ett porträtt både av en mamma och av en familj. Ensamma 
mamman är polyfokaliserad, det vill säga: vi ser på världen genom många 
karaktärers vinkel. Med !gurernas skiftande perspektiv skapas variation 
och $erstämmighet. Sekvenserna varieras med en eller $er aktörer i ett 
berättande som dynamiskt $ätar samman familjemedlemmarnas enskil-
da och gemensamma liv. Med växelvisa röster och perspektiv betonar 
grupporträttet dilemmat i att vara en enskild individ och samtidigt en del 
av ett kollektiv. Allteftersom läsarens bekantskap med !gurerna växer 
fördjupas insynen i en värld med moraliska dilemman och val som uppstår 
i de konkreta problem som var och en brottas med i vardagen. Denna 
komplexitet står i kontrast till seriens skenbara enkelhet. Genom upprep-
ning med variation och förskjutningar får dessa kon$ikter en tematisk 
prägel där det sammansatta persongalleriet tillåter $er synvinklar. Även 
om alla fem !gurerna i Torudds serie kan ses som berättelsens protago-
nister är det mamman som har centralpositionen. I början !gurerar hon i 
alla episoder, men efter hand börjar serien att följa de olika huvudkaraktä-
rerna växelvis, på ett sätt som påminner om scenväxlingen i en TV-serie.

Konceptet med ett tema som varieras kring en uppsättning igen-
kännbara !gurer är klassiskt och utvecklades med briljans särskilt i den 
amerikanska dagspresstrippen vid förra sekelskiftet. År 1947 beskrev till 
exempel Coulton Waugh serien utifrån tre parametrar: 
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comics usually have (1) a continuing character who becomes the reader’s 
dear friend, whom he looks forward to meeting day after day or Sunday 
after Sunday; (2) a sequence of pictures, which may be funny or thrilling, 
complete in themselves or part of a longer story; (3) speech in the 
drawing, usually in blocks of lettering surrounded by ”balloon” lines.80 

Läsaren kan genast identi!era sin favoritserie efter den återkommande 
serie!guren som blivit en kär vän, för att tala med Waugh. Igenkänning 
skapar också marknadsvärde och en trogen publik, något som Bart Bea-
ty noterar (med Asterix som exempel): 

The ability of series to construct a faithful audience – whose loyalties 
could often be expanded to include similar series from the same or di"e-
rent publishers – created a publishing institution rooted in nostagia, an 
inbred culture in which projects are promoted based on their similarities 
to previous work.81

Igenkänning bidrar även till narrativitet och skapar det som Wendy Stei-
ner förklarar som bindning (jfr 1.2.3, s. 48).82 Detta har betydelse i den 
sekventiella bilden där upprepning – i princip – är en förutsättning för 
narrativitet. Om en !gur känns igen genom att den liknar en verklig 
 person uppstår dessutom en speci!k typ av bindning. Av de fem huvud-
personerna i Torudds serie skiljer sig mamman från de andra på den 
 väsentliga punkten att hon faktiskt liknar den verkliga person som sam-
tidigt är verkets upphovsperson. Å andra sidan är Torudd inte helt olik 
Lisbeth i familjen Larsson. 

Det !nns inget som konkret pekar på att några andra !gurer i serien 
skulle vara modellerade direkt efter verkliga förebilder, även om det gi-
vetvis mycket väl kan vara så. Det är till exempel inte otroligt att vänner-
na som uppträder som bi!gurer är modellerade efter samma förebilder 
som den rödhåriga arbetskamraten Sivan eller den frånskilda syslöjdslä-
rarinnan Brasan, som ofta !gurerar i Torudds essäer, men det är inget 
förhållande som klargörs.83 

Cecilia Torudd uttalar tydligt att hon och serie!guren inte ska sam-
manblandas: ”jag är inte Ensamma mamman”.84 På omslaget till albumet 
Mera Ensamma mamman (där mamman dansar till barnens musik med-
an Beppe tar sig för pannan) har mamman rött hår. Torudd, som i verk-
ligheten är blond och inte rödhårig, kommenterar: ”Det var enda chan-
sen. Jag har ju tecknat av mig själv för att det är lättast. Men jag är inte 
Ensamma mamman. Nu syns det tydligt, säger Cecilia Torudd.”85 En 
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verklig person kan färga håret för att tillfälligt ändra sitt utseende men i 
bilden är det röda håret ett medvetet val av tecknaren. Genom att mar-
kera olikheten, slår Torudd in en kil mellan !ktion och verklighet. 

Smulorna

Bråken kring smulorna är ständigt återkommande. Mamman blir synbar-
ligen betryckt av löpsedlarnas hemska rubriker som rör familjetragedier, 
självmord, incest, barnmisshandel, otrohet, yxmord och så vidare. Hon 
går med tunga steg uppför trappan, får syn på smulorna i köket och fan-
tiserar genast om att slå ihjäl sina barn. I en bubbla ser vi hur hon före-
ställer sig tidningsrubrikerna.86 

Mamman prövar olika strategier. Vid ett tillfälle när hon blir rasande 
över det stökiga köket vräker hon ned allt från bordet och tömmer ut det 
i barnens sängar. Då drabbas hon av tanken: ”Jag kanske borde söka 
vård?”.87 I en annan stripp när hon är inne på samma spår avleds hon av 
att det ringer på dörren. Det är en vän som kommer på besök: ”Kommer 
jag olämpligt?”. ”Inte alls”, svarar mamman med förtjust min: ”Jag sätter 
på ka"et!”. ”Jag ska bara lägga det här i ungarnas sängar”, tillägger hon 
som i förbigående, i nästa ruta, redan glömsk av tidigare sinnesstämning, 
vilket gör gästen ytterst konfunderad.88 I ännu ett exempel är mamman 
på väg mot barnens sängar med duken och måltidsresterna i famnen, när 
barnen rusar upp från TV-so"an och hejdar henne: ”Vänta! Vi tar hand 
om det mamma!”. ”Var jag pedagogisk på nåt vis nu??”, funderar hon.89 

När mamman åker tåg efter en ”veckoslutskurs” sitter hon orörlig i 
sin stol i strippens fyra rutor, samtidigt som hon i tanken föreställer sig 
hur det kan se ut hemma: ”Fest troligen, !mpar, trasiga glas, all mat i 
 frysen borta…/ vidbrända kastruller, smulor och lortigt badkar”.90 I tanke-
bubblorna återges hennes föreställningen om ett möjligt framtidsscenario 
och hon blir arg tio mil i förväg, men sitter ändå blickstilla i sitt säte. 
Mammans stegrande upprördhet står i kontrast till hennes fysiska be-
härskning. Här är litotesen den visuella motsatsen till hyperbolen – de 
överdrivna känsloutspelen.

En gång upptäcker mamman överraskande att köksbordet är rent: 
”Inga smulor!” Hon börjar snyfta av sinnesrörelse och konstaterar själviro-
niskt i den sista rutan: ”Anledningen till lyckokänslor ändras med åren...”91 
Att åren går står plötsligt klart för såväl läsaren som för mamman. En dag 
presenterar Mia en pojkvän, Jakob, för sin mamma som just kommer in i 
köket. I strippens andra scen har Jabob artigt rest sig upp och de tar i 
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hand. Mamman skiner och ler. När Mia och Jakob – han med armen om 
Mias axlar – lämnar köket ser mamman efter deras ryggar med uttrycks-
lös min. ”Smulor…”, tänker hon i den sista scenen; ”Men vem bryr sig om 
smulor?” I en vardag som är fylld av stort och smått är smulorna en kon-
stant som demonstrerar att tid har för$utit i berättelsen. Mot slutet av 
berättelsen upptäcker mamman ett smuligt bord och reagerar som hon 
brukar, men strax kommer hon att tänka på att det är ”övergående”, att 
barnen snart är ”ut$ugna”. Denna insikt föder tanken: ”Plötsligt ser smu-
lorna gulliga ut!”.92 Detta är den sista sekvensen med smulorna i albumen. 

Hemmet och världen

Ensamma mamman utspelar sig omväxlande i hemmet och i världen ut-
anför. Omgivningen säger något om karaktärerna själva och deras vanor: 
rummen som de be!nner sig i och tingen som omger dem berättar om 
deras liv. Figurerna rör sig mellan lägenheten i ett $erfamiljshus och den 
närliggande omgivningen, där ett begränsat antal platser tecknas; 
 ordinära o"entliga miljöer med skolor, arbetsplatser, a"ärer, restau-
ranger och parker, med glasskiosker och lekytor. Trapphuset och lägen-
hetens ytterdörr fungerar som transitzoner. Inom hemmets väggar rör 
sig seriens karaktärer mellan hall, vardagsrum, badrum, sovrum och kök, 
med köksbordet som nav. Lasse är bibliotekarie. Mamman syns vid ett 
tillfälle vid ett skrivbord i samtal med en kollega, men det framgår inte 
vilket yrke hon har. 

Referenserna till skolans värld återkommer. Läxor och prov hör till 
vardagen. Men en vacker dag vill Beppe inte gå till skolan och ingen i 
hans omgivning kan förstå varför. Morfar, mamma och syster försöker 
alla ta reda på orsaken, men enas i en gemensam pratbubbla där de talar 
i kör: ”Hans skolleda är helt obegriplig.” Denna händelse kan sättas i re-
lation till Cecilia Torudds egna upplevelser som återskapas i Mitt första 
skolår (jfr s. 116f, bild s. 119).93 Motivet med det skolvägrande barnet speglar 
Torudds egna erfarenheter både som barn och som förälder. När 
 mamman vid ett tillfälle följer med Beppe till hans nya skola ångrar hon 
sig nästan när hon ser den otrivsamma miljön i miljonprogrammets anda. 
Byggnadens proportioner är gigantiska och korridorerna stökiga. Hur 
ska jag kunna tvinga honom till skolan hädanefter, tänker hon.94 

Figurerna presenteras med sina attribut: kläder, frisyrer, smink, ac-
cessoarer och ägodelar av typiskt 1980-talssnitt. Kläder visar vem man 
är, vem man blir, kan bli eller skulle kunna bli. Barnen försöker ändra på 
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mammans klädsel, men hon håller envist fast vid sin basker. Denna hu-
vudbonad har starkt symbolvärde och en lång historia, men på 1900-ta-
let har den fått en särskild laddning. Baskern har burits av kändisar och 
revolutionärer – från arbetare till artister – som en symbol för motstånd, 
skriver Susanne Ljung.95 Familjemedlemmarna provar och handlar klä-
der, de klär ut sig på skoj och prövar roller. När mamman hittar några 
gamla plagg (”Beppes gamla lappmössa och min gamla afganpäls”) tar 
hon på sig dem och låtsas att hon ska gå på föräldramöte. Beppe rusar 
upp ur TV-so"an i panik, medan mamman skrattar gott åt sitt spratt.96 

I hemmet kan !gurerna uppträda utan kläder, då det intima familje-
livet visas fram som ett skådespel med situationskomik. När mamman 
står naken och halvsovande i köket på morgonen retas Lasse: ”Ni frun-
timmer ska va nakna och stå vid spisen”.97 En annan morgon råkar mam-
man, naken, öppna dörren till badrummet, där Mias pojkvän står och ra-
kar sig. Hon blir mycket generad.98 När Lasse är arg över att inte få ha sin 
handduk i fred uppträder han naken i hel!gur och hoppar jämfota. 

Framställningen är ekonomisk. Det rumsliga perspektivet är i allmän-
het platt, utan betonad djupverkan. Trappan som leder fram till lägen-
hetsdörren anger tvådimensionell riktning och saknar vektor för djup. 
Med enstaka tecken anges en so"a, en fåtölj och en TV, eller, där inga så-
dana objekt avbildas, ett horisontellt streck i !gurernas ben-nivå för att 
ange rummets utsträckning. I jämförelse med Familjeliv är det en ratio-
nalisering. Med ett par streck i vinkel anges en öppning mellan rummen. 
Ibland anger en kort linje gränsen mellan golv och vägg, men lika ofta är 
den utelämnad och bakgrunden är inget annat än det vita pappret. Köks-
bordet visar på golvets utbredning. Utmärkande är också att inga skug-
gor binder !gurer eller ting vid marken. Gestaltningen är förenklad och 
förtätad på en och samma gång. Det visuella perspektivet är genomgå-
ende detsamma, i princip: scenerna framställs i betraktarens ögonhöjd, 
utan extrema vinklar som fågel- eller grodperspektiv. Det är utmärkande 
för Ensamma mamman att personerna (med få undantag) framträder i 
hel!gur, i det som med !lmens terminologi kallas ”medium long shot”.99 
Detta grepp förstärker känslan av att vi tittar in på en scen där ett skå-
despel pågår. Mottagaren sitter som på samma bänk berättelsen ige-
nom och är mer av en betraktare än läsare. Vissa iterativa situationer 
kräver dock andra bildlösningar, som till exempel mammans och Lasses 
samtal i sängen. Där tecknas de sida vid sida på diagonalen. 
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Farväl till Ensamma mamman

I många serier står tiden stilla även om årstiderna växlar, men i Ensamma 
mamman är handlingen inte bara episodisk, utan även kumulativ. Att det 
!nns en progression i handlingen blir tydligt efter hand, som vi sett. Livet 
i rutorna förändras, barnen blir mognare och mamman blir sambo. Inte 
förrän sent i berättelsen, efter ungefär tre 'ärdedelar, $yttar Lasse ihop 
med mammans familj och stripparna kretsar kring hur de ska få ihop sitt 
möblemang, vilka gardiner de ska ha, var alla hans böcker ska få plats. 
Det kan upplevas som en paradox att det ständigt pågående nuet samti-
digt är omfattande skeenden. 

I de inledande stripparna lägger Cecilia Torudd grunden för Ensam-
ma mammans !ktionsvärld. Därefter tar handlingen fart. Detta ger ett 
intryck av att serien har växt fram organiskt och intuitivt, vilket stöds av 
Torudds beskrivning att hon !ck kämpa för att få ihop det. Hon måste 
göra en stripp om dagen och bearbetade ständigt utkast och idéer, som 
hon noterade på pappersbitar och vad helst som fanns till hands. De när-
mare 500 strippar som utgör Ensamma mamman lärde henne att hålla 
liv i ett verk genom att variera grundkonceptet för en skämtstripp, som 
består av ett tiotal grundskämt eller metoder.100

De sista stripparna i albumet handlar om mammans vånda över att 
Mia $yttar och att en period i livet därmed är avslutad. Lasse förhåller sig 
skeptisk – Mia kan nog komma att ångra sig, menar han. Den 2 septem-
ber 1988 tog Dagens Nyheter ”ett tårfyllt farväl av sin mest älskade serie” 
på tidningens förstasida och hänvisade till Cecilia Torudd, som motivera-
de avslutet med att mamman inte längre var en ensam mamma.101 I efter-
hand har hon beskrivit arbetet med Ensamma mamman som så uppslu-
kande och verklighets'ärmande att ”hon” [!guren] till slut tog över helt 
så att hon själv [Cecilia Torudd] inte kunde tänka på annat: 

Till sist kändes det konstigt. En serietecknare måste ha distans till det 
hon/han gör, men jag använde ju själva livet som ”arbetsmaterial”.  Arbetet 
'ärmade mig från verkligheten (familj, vänner, fritiden osv) trots att allt 
jag gjorde handlade om just denna verklighet.102

C – Politik, vardag och humor 

Med en ny verklighet i nygammal form revolutionerade Cecilia Torudd 
den svenska serien. Hon knäckte koden, så att säga, när hon lärde sig att 

#.!.&
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bemästra dagspresstrippens teknik och hon förnyade dess tematik 
 genom att föra in svensk familjevardag anno 1985 på Dagens Nyheters 
seriesida. Ensamma mamman kontrasterar mot den konventionella 
dagspresstrippens traditionella stereotyper. Det vardagliga innehållet 
gjorde att ämnet kändes välbekant, samtidigt som familjeskildringen var 
radikal. Det sammansatta persongalleriet med sitt polyfokaliserade 
 perspektiv bidrog till att många kunde känna igen sig i den vardag som 
serien skildrade. Det prestigefulla mediet gav serien legitimitet och det 
humoristiska greppet bidrog till att göra ett i grunden seriöst innehåll 
både slagkraftigt och avväpnande.103 

Ensamma mamman är inte provokativ eller frånstötande. Vi kan jäm-
föra med verk av de amerikanska kvinnor som banade väg för nya serier 
på 1970-talet, exempelvis Aline Kominsky-Crumb och Phoebe Glockner 
vars självutlämnande skildringar ger uttryck för ”the complex terrain of 
lived sexuality that includes both disgust and titillation”, som Hillary 
 Chute beskriver det.104 Chute framställer Aline Kominsky-Crumbs 
 avidealiserade skildringar av intima relationer som frånstötande, vilket 
hon härleder dels till hennes grova primitiva stil (Chutes ordval), dels till 
att de sexuella skildringarna inte uppfattats som politiskt korrekta i 
 något läger, inte heller av feminister. Inger Jalakas menar att de svenska 
kvinnliga serietecknarna generellt sett inte var lika provocerande som 
de amerikanska undergroundtecknarna därför att de började senare, 
när sexrevolten var över och alla tabun redan var rivna. ”När promisku i-
tetens tid var passerad dominerar de ’snällare’ kvinnoämnena; vardags-
realism, humor och satir”, skriver Jalakas.”105 Men samtidigt som Ensam-
ma mamman handlar om det ordinära balanserar serien mellan det 
 passande och det frispråkiga. Torudd visar i sin kritiska framställning hur 
samhället genomsyras av en kvinnosyn som mamman vänder sig mot: 
där män nyper Mia i baken när hon jobbar som servitris och spanar på 
henne när hon solar topless, där både Lasse och Beppe visar ett intresse 
för porr och även mammans gamla pappa spanar på soldyrkande, lätt-
klädda unga tjejer. 

På 1980-talet hade Pox och Epix sina glansdagar, med allt vad detta 
bar med sig i form av icke-barnvänligt innehåll, som bokstaven x antyder. 
Torudds smulor må tyckas oskuldsfulla och Ensamma mamman kanske 
uppfattas som en familjeserie, men som jag ser det förnyade Ensamma 
mamman i själva verket den rådande, ganska stereotypa, föreställningen 
om vad serier för vuxna kunde vara. I all sin lågmälda vardaglighet var se-
rien i denna bemärkelse omstörtande. Att verket inte alltid ses som en 
vuxenserie framkommer till exempel i Seriewikins beskrivning av Cecilia 
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Torudd som en av de främsta företrädarna för den nya generationen 
svenska serieskapare under 1980-talet: ”även om hon inte främst gjorde 
s.k. ’vuxenserier’ (som t.# ex. Joakim Pirinen, Ulf Lundkvist och andra 
samtida kollegor)”.106 Det framhålls att hon nådde långt utanför de  typiska 
serieläsarnas krets. Att placera in en så mångsidig serieskapare som Ce-
cilia Torudd – som har skapat så många serier i olika genrer för skilda 
målgrupper – i ett visst fack är onödigt begränsande, men troligen över-
skuggas synen på hennes serieskapande av närheten till barnkulturen. I 
sin genomgång av Nationalmuseimaterialet (1979) understryker Lena 
Johannesson just detta, att de kvinnliga ”bildindustrialisternas” koppling 
till barnkulturen alltsedan 1860- och 70-talen har varit ”mycket stark 
och nästan obönhörlig” (jfr 2.1, s. 70).107 Torudd själv framhåller vikten av 
den starka barnkulturen och hyllar dess kvalitet, som på 1970-talet väck-
te intresse i hela världen och ledde till ett uppsving för den svenska bil-
derboksbranschen. Hon beskriver bilderboken som ”en fristad för den 
handgjorda, föreställande bilden”, med en obruten hundraårig tradi-
tion.108 

Men det är inte bara sex, eller kvinnors skildringar av kvinnors sexua-
litet, som väcker reaktioner: även kvinnors humor möter motstånd. 
Torudd som själv förvånades över att hon kunnat få nästan vem som 
helst att skratta återkommer till detta självupplevda motstånd. De kvinn-
liga förebilderna är få och stereotyperna lever kvar, skriver hon i en av 
sina essäer, ”Kvinnor är o-roliga”, och räknar upp Pippi Långstrump, Eva 
Rydberg (den första clownen) och Lucy Ball (den första roliga kvinnan 
på 1960-talet) som tidiga komedienner.109 I dramatiseringar av Ensam-
ma mamman slår ”kärringen och blondinen” alltid igenom; mamman 
framställs som en ”gnatkärring” och Mia som en ”korkad brallis”. I en tysk 
dramaproduktion framställdes mamman i ”en oformlig stor tröja med 
påstickade hängbröst, stripig frisyr och ett kroppsspråk som en utsliten, 
förvirrad höna”, skriver Torudd:

Var hittade hon [regissören] detta beklagansvärda, cirka 50- 60-åriga 
 o"er, i serien? Och det trots att hon var en självständig, snygg trettiofem-
åring med tonårsbarn själv. När jag påpekade att hon var jämngammal 
med Ensamma mamman såg hon faktiskt enbart förolämpad ut.110 

Politik, vardag och humor är Torudds credo.111 För 1900-talets feminister 
blev den politiska satiren, med sitt arv från det turbulenta 1800-talet, ett 
viktigt redskap. Fnitter-projektet, som Anna Nordenstam och Margareta 
Wallin Wictorin lyfter fram i sin studie av de tidiga feministiska serierna, 
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är ett exempel.112 En liknande händelse, som rapporteras långt tidigare, 
var The Wit of Women, en antologi sammanställd av Kate Sanborn år 
1885 i genmäle till en debatt som rörde frågan om kvinnors humor: ”the 
debate in America’s literary community about whether women posses-
sed a sense of humor”. Denna händelse omnämns av Liza Donelly i Funny 
Ladies: The New Yorker’s Greatest Women Cartoonists and their Car-
toons (2005).113

Det var med komiken som redskap som Torudd kunde komma bort 
från diskbänksrealismen och omvandla sitt sto" till korta serier i stäl-
let.114 Som satiriker och komedienne har Cecilia Torudd blivit en förebild 
för många senare serieskapare och hon jämförs ofta med Claire Bre-
técher.115 Båda har som pionjärer förnyat seriekonsten genom ett per-
sonligt förhållningssätt till sin samtid, både kritiskt och humoristiskt. 
Ylva Lindberg lyfter fram Cecilia Torudd och Lena Ackebo som två av de 
första i vågen av kvinnliga humorister och serietecknare som lockade en 
bredare publik och som kommit att bli föregångare för efterföljande ge-
nerationer av serietecknare; Nina Hemmingsson och Liv Strömquist är 
två av dem. I sin artikel ”The Power of Laughter to Change the World: 
Swedish Female Cartoonists Raise Their Voices” (2016) ser Lindberg 
skrattet som en kraft som förändrar en läsares världsbild: ”these Swedish 
feminist and comic artists are exercising power through laughter, with 
the objective to change their readers’ world view.”116 Torudd hyllas – och 
kopieras – av andra serietecknare.117 

Föräldraskapets mödor är ett tema som ständigt aktualiseras i olika 
former och sammanhang. Lena Cronqvists sorgsna eller plågade bilder 
av mor och barn – exempelvis Madonna (1969) där måltidsrester radar 
upp sig på fönsterbrädan – och Anna Sjödahls målning Konstnären som 
tonårsmorsa (1975) kan nämnas.118 Ett sentida exempel i serieform är 
Katherine Arnoldis The Amazing ”True” Story of a Teenage Single Mom 
(1998).119 Arnoldis auto!ktionella berättelse handlar om en ung kvinna 
som blivit med barn efter ett övergrepp och om hennes kamp för att 
kunna studera. Hennes syfte med boken var att hjälpa andra unga möd-
rar i en liknande situation. Verket är mycket gripande och arbetar med 
andra medel och uttryck än Torudd.

Familjetemat, som är en omhuldad genre i seriens historia, löper som 
en röd tråd genom Cecilia Torudds produktion, både i serier och barn-
böcker. Livet i den svensson-aktiga Larsson-familjen skiljer sig inte mar-
kant från livet i Arnes familj, medan Ensamma mamman utmärks av den 
udda familjekonstallationen och den nya kvinnorollen, som i hög grad byg-
ger på Cecilia Torudds egna upplevelser. Familjefrågan var högst aktuell. 
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På 1970-talet ändrades familjelagstiftningen och det blev till exem-
pel lättare att skilja sig. År 1974 var ett rekordår för skilsmässor.120 Allt 
$er kvinnor hade också kvali!cerad utbildning och egen försörjning. Var-
dagen var, då som nu, politisk. 

Den sceniska formen i Ensamma mamman betonar betraktarens 
perspektiv utifrån. Mammans perspektiv sammanfaller inte med betrak-
tarens; vi ser på henne. Genom att inte välja ett uttalat självbiogra!skt 
grepp undgår Torudd att lämna ut i verkligheten existerande personer. 
Detta är en av den icke-självbiogra!ska formens fördelar. Självbiogra!n 
framkallar idén att jaget skapar sig självt, men, påminner oss Paul John 
Eakin, som är övertygad om att identitetsuppfattning är relationell, ”If 
identity is increasingly understood in relational terms, then it follows 
that the lives of others are centrally implicated in the telling of any life 
story”.121 Ensamma mamman är ett relationellt porträtt som inte expo-
nerar någon närstående. När ämnet ges företräde framför jaget begrän-
sas de etiska komplikationerna utan att den subjektiva vinkeln måste 
upphöra. Vi kan jämföra med Alison Bechdel, som säger att hon ville 
göra kvinnor (i hennes fall uttryckligen lesbiska kvinnor) synliga för alla 
genom att teckna vardagslivet för sådana som hon själv (jfr 1.2.3, s. 41).122

Att se på världen och i serieform gestalta den subjektiva upplevelsen 
av det sedda ger frihet: det kan vara subjektivt sant utan krav på objek-
tivitet. Eftersom den traditionella självbiogra!ska berättelsen är knuten 
till ett enda erfarande medvetande, kan anspråk på tolkningar av de 
 andra personernas uppfattningar av sig själva och sin omgivning inte 
 göras objektivt. Den som vill skildra olika karaktärers perspektiv kan rent 
av vinna i trovärdighet med en !ktionell framställning.
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ULF LUNDKVIST

A – Ulf Lundkvists konstnärskap

Serier och andra verk

För Ulf Lundkvist !ck serieskapandet en knu" framåt i den radikala tid-
skriften Etc, som kom till ungefär samtidigt som Lundkvist blev klar med 
sin Konstfacksutbildning. Därefter har tecknandet fortgått med ett stort 
antal publikationer, både egna serieböcker och samarbetsprojekt i olika 
former. Ulf Lundkvist är född i Norrköping år 1952 och $yttade till Stock-
holm år 1961. Han utbildade sig i gra!sk form och design vid Konstfack 
åren 1973–77 och återvände senare till Östergötland. Examensarbetet 
var ett häfte med titeln Välkommen: 32 teckningar (1977) som han gjor-
de tillsammans med studiekamraten Alf Tjällskog.123 Denna nätta volym 
i pocketformat innehåller fristående teckningar med sparsmakad text 
på 32 uppslag: ”Vi ville göra en bok med våra egna bilder. Så här blev 
det”, skriver de summariskt.124 På omslaget ses en tecknad hund (eller 
varg) med munkorg. Vem som gjort vad är inte entydigt, men här !nns 
$era motiv som framgent återkommer i Ulf Lundkvists serieuniversum: 
djur (hundar, katter, kråkor), !gurer med stora näsor, stadsbilder samt 
referenser till det östgötska landskapet. Ett par på rälsbussen (med sto-
ra näsor), återges i en teckning, i en annan syns en lustig !gur (med stor 
hårig näsa) i en kartong. Vissa av teckningarna åtföljs av text i form av 
enstaka ord (”på taket”) eller en längre mening i skrivstil (”Här $addrar 
gardinerna och i bakgrunden ligger Rappestad kyrka”). 

Efter Konstfack inledde Ulf Lundkvist ett samarbete med Johan 
 Ehrenberg och den nystartade tidskriften Etc (i sin första omgång 1978–
85), som kom att bli både långvarigt och betydelsefullt för Lundkvists 
bildskapande. En skrift utgiven av Kommunistiska arbetarförbundet 
(KAF), Allt om meningen med livet: En presentation av KAF:s ”ungdoms-
politik” 125 år 1979 är ett tidigt exempel och i ett senare berättar Ehren-
berg och Lundkvist tillsammans den ”sanna historien” om Etc (2014), om 
hur Etc återuppstått i ständigt nya former; från en tidning som blev en 
veckotidning, en reklambyrå, ett galleri och så vidare.126 För Etc har Lund-
kvist skapat skämtteckningar och illustrationer127, men det är från och 
med hösten 1979, när han medverkar med fristående tecknade serier i 
varje nummer av Etc, som serietecknarkarriären börjar på allvar. De $es-
ta var på en sida, med den ensamme och namnlöse mannen med näsan i 

#."
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huvudrollen. Året därefter utgavs dessa verk i debutalbumet Sibylla 
(1980) på Etc förlag.128 Hans karriär omfattar mycket mer än serier och 
han arbetar ofta med gra!k, måleri och skulptur. År 1984 hade han sin 
första utställning som ägde rum på Nationalgalleriet i Stockholm.129 Ulf 
Lundkvist arbetar även med bokillustrationer i olika sammanhang.130 Om-
slagen till de egna albumen har ofta en målning som förlaga, på samma 
sätt som exempelvis omslagen till gamla äventyrsserier som Fantomen.

1980-talet

På omslaget till Sibylla ser vi mannen med näsan framför en korvkiosk. 
Själva ordet Sibylla har här en !nurlig dubbelfunktion då det kan utläsas 
både som albumets titel och som gatukökets namn.131 Sibylla är ett varu-
märke med anor i 1930-talets ambulerande korvförsäljare med vagn 
 eller låda på magen, som representerar snabbmat på folkhemsvis. I 
 albumets första serie följer vi mannen genom dagens olika bestyr: en-
sam vid frukostbordet, vid sitt skrivbord under dagen och i sängen på 
kvällen, då han pussar sig själv godnatt på sin stora näsa. På köksväggen 
!nns en bild (kanske en broderad bonad?) med texten ”Krama dig själv” 
och på en reklampelare på stan syns texten ”Bejaka dig!” 132 I andra episo-
der gör han ut$ykter i naturen, inköpsärenden i butiker eller går på res-
taurang med runda bord och vita dukar. Serierna är fristående från var-
andra och mannen med näsan är inte någon utmejslad karaktär med 
personliga drag – han namnges aldrig. Vissa av serierna utgår från ett 
slags folklig humor med roliga historier och vitsar som script, av typen 
”en-$uga-i-soppan”-skämt. I likhet med Ulf Lundkvist själv, vid denna tid, 
är han en storstadsbo. Upphovspersonen kan identi!eras genom den 
grova och skissartade linjen, en stil som ger !gurerna och miljöerna en 
ru%g karaktär. Det är, om man så vill, en svensk motsvarighet till la ligne 
crade, som tidigare nämnts (jfr 2.1 1975, s. 74). Med den ”fula linjens” es-
tetik som kan ses som en antites till den klara linjen sällar sig Lundkvist 
till den franska auteur-traditionen, företrädd av bland andra Philippe 
Vuillemin och Jean-Marc Reiser; den sistnämnde som i likhet med Lund-
kvist medverkade regelbundet i Etc.

En av serierna i Sibylla handlar om konsten och skapandet: mannen 
med näsan gör en sta&imålning ute i det fria som han sedan ställer ut.133 
Serien inleds med att han blickar ut genom ett fönster och ser solen ski-
na. Därefter ger han sig ut med rullar och annat material under båda ar-
marna. I den tredje scenen ser vi honom när han målar. Han har en upp-
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spänd duk på ett sta&i framför sig och blickar ut över ett böljande land-
skap med träddungar i fonden, samtidigt som han för penseln över ytan 
med en vispande gest. I den 'ärde och sista scenen ser vi två damer 
framför två tavlor som hänger på en osynlig vägg. Den ena håller i ett 
häfte som kan tolkas som en utställningskatalog. Hon läser: ”Lannskap 
med objekt” [sic!]. Det står klart för serieläsaren att objektet ifråga är 
mannens håriga näsa som har avbildats i förgrunden av målningen. Detta 
häcklande av konsten, både av de radikala konstnärerna och den konser-
vativa publiken, har en lång tradition i serier och skämtteckningar.134 
 Elisabeth Lidén nämner Eigil Schwab och Oscar Jacobsson som exem-
pel.135 En konstnär med palett, basker och pipskägg !gurerar även i 
 albumet Lyckans tomtar, framför en målning som, säger han, föreställer 
”vår tids brännande problem” (på sta&iet syns en duk med bilden av en 
hund, ett motiv som knappast rimmar med konstnärens intention). 

Under 1980-talet publicerade Ulf Lundkvist elva seriealbum, från Si-
bylla (1980) till Tassa vidare (1989), i vilka kortare och längre serier var-
vas med skämtteckningar.136 Här förekommer inslag med mer eller min-
dre uttalad personlig koppling. ”Våra mostrar blev sömmerskor och 
drömde om lyckan”, heter det till exempel i serien Våra mostrar, i pock-
etboken Serier: Sanna berättelser ur livet (1981).137 Även på detta omslag 
förekommer Sibylla-motivet. I samma album berättas om hur ”Våra för-
fäder byggde sommarstugor av masonit i eländig terräng”.138 De om-
nämnda stugorna återges på fotogra!er med semestrande människor. I 
albumet Lyckans tomtar (1981) berättar Lundkvist om sina morbröder 
som svarvade ljusstakar och dansade och sjöng i verkstaden, i En liten 
historia om sju morbröder.139 I seriens vinjettbild bär morbröderna till-
sammans på en jättelik gädda. ”Hej hå hej hå till vårt sågspån vi gå”, 
sjunger morbröderna när de går till sin verkstad, likt sagans sju dvärgar i 
Walt Disneys Snövit-!lm. Morbröderna ägde en folkabuss och hyrde en 
ö där de byggde sju masonithus, berättar Lundkvist vidare. När de rensa-
de ön på sly och buskar blev den helt kal och då upptäcktes husen av 
”byggnadsnämnden”. Denna myndighetsinstans representeras av ett 
periskop som sticker upp ur vattnet. ”Det var efter den episoden dom 
övergick till att svarva jojosar”, summeras händelsen i denna familjemy-
tologiska historia, som har skrönans humor och moral. I den sista bilden 
syns ön dels med träd, ”före morbröderna”, dels kal, utan växtlighet och 
hus, med kommentaren ”så kan det gå”, i texten.140 

Lyckans tomtar tar sin titel från en rimmad dikt, som återges i faksi-
mil, i ett brev undertecknat ”Din vän Alice Davidson Norrköping den 1 okt 
1915” i snirklig skrivstil:
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Må lyckans tomtar små 
Alltid vid din sida stå 
Stödja leda dig så nätt, 
Göra livet ljuvt och lätt.141

I serien Kalla kriget, i samma album, får vi en tillbakablick på tiden när 
järnridån dragits ned. Kommunister, Flygande tunnan, nylonstrumpan, 
TV:n, snabbköpet är tidstypiska inslag. 1968 års barn föddes, modsen 
försvann och en och annan punkare blev till, förklarar en berättarröst i 
text under bilderna, som summerar en epok.142

I albumet Får jag lov (1982) berättar Lundkvist om livet i skolan på 
1960-talet.143 En serie med titeln Barndomsminnen inleds med en bild av 
en pojke med en ballong i handen. Titeln pekar på det självupplevda, 
men berättelsen håller distans till berättarjaget. Pojken i den inledande 
scenen ses bakifrån i hel!gur mot ett öppet landskap med småstenar på 
marken, som om en ökenvandring väntar honom. På tjugoen sidor visar 
och berättar Ulf Lundkvist hur livet i skolan tedde sig för ett barn på 
1960-talet: dåtidens godis, barnens lekar och samtal, hur de större bar-
nen imponerar på de yngre med roliga historier och fräckisar och med 
sina vanföreställningar om sex, återges i teckningar och collage. I under-
visningen introduceras moderna pedagogiska hjälpmedel, vilket illustre-
ras av en knastrande grammofon med fågelläten, men samtidigt lever 
”den gamla hederliga pedagogiken” kvar, som symboliseras av stup-
stocken, det o"entliga begabbandets stra". Läraren, ”Fröken Birgit”, 
spelade orgel. Vid examen !ck skolbarnen uppträda i någon pjäs inför 
föräldrarna och sedan var det sommarlov ”som trots sin oändlighet alltid 
närmade sig sitt slut”. Nära skolgården tronar ett höghus på en höjd.144

Även Djupfryst i hemmet – detta verk som utkom på Tago förlag år 
1986 sedan tidningen Etc lagts ned – handlar om folkhemmets omvand-
ling. Ulf Lundkvist re$ekterar här över bland annat modernitetens e"ek-
ter när jordbruket förändras på 1970-talet och arrendatorer tar över, när 
diken växer igen och gäddor och kor trängs undan. När korven får kon-
kurrens av hamburgaren.145 I B-delen ska tematiken och framställningen 
i detta verk analyseras ingående. 

I Dagens Nyheters gästserie år 1985 medverkade Ulf Lundkvist som 
nummer två i ordningen, direkt efter Joakim Pirinen, med en serie om 
hunden Ola, en varelse som är ständigt förbannad och, dessutom, pass-
gångare.146 Serieredaktören Nisse Larsson kom att bli en långvarig sam-
arbetspartner och tillsammans har de båda gjort en rad böcker.147 
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1990-talet

I Dagens Nyheter publicerades även Assar, en serie som hållit Ulf Lund-
kvist sysselsatt under mer än tjugo år i sin mest intensiva fas. Assar är en 
slags tokrolig saga med inslag av populärkulturell folklore som utspelar 
sig i Nollberga. Ett stort antal !gurer kommer och går, som i en teater-
pjäs, och handlingen är full av infall och fantasifulla vändningar. Assar 
själv är en korv148 på rymmen, varken människoväsen eller fabeldjur – en 
$anör som ofta har rollen av iakttagare. I de första stripparna $yr Assar 
storstadens avgaser och mänskliga misär för landsbygdens rena skogar, 
i sann gröna vågen-anda. Framträdande roller har hjälten Tyrone alias 
Bimbo, den onde Razor, sjömannen Explorer Johansson och handlar-
dottern Flora, men även cowboys, sjömän, tomten, skådespelare och 
kändisar (bland dem Pamela Anderson och Samantha Fox). De väller 
fram ur fantasins ymnighetshorn och deras öden $ätas samman i dagli-
ga eskapader. Ulf Lundkvist hämtar sto" från en parafernalia av visuellt 
material i form av gamla tidskrifter, tecknade serier (Kapten Miki), !lm 
och reklam, äventyrsberättelser (Jules Verne) och TV-program (Bröder-
na Cartwright) – många med ursprung i barndomens skattkammare av 
bilder och berättelser. 

Assar inleddes den 1 februari 1990 och avslutades dramatiskt den 31 
december 2012 (när seriesidan läggs ned), då Nollberga i den sista strip-
pen krossas under en Bolinder Munktell-traktor.149 Nollberga är nämli-
gen en miniatyrvärld i en glaskupa, ett faktum som är okänt för invånar-
na själva, men som då och då åskådliggörs för läsaren. Totalt tecknade 
Lundkvist under denna period 6793 stycken Assar-strippar, som sedan 
år 1991 har samlats i ett tjugotal samlingsvolymer.150 Dagspresstrippen 
är i svartvitt, men Assar förekommer även som söndagsserie i färg.151

 Under 1990-talet publicerade Ulf Lundkvist 13 stycken seriepublika-
tioner på förlagen Tago, DN, Etc samt Nisses böcker, från Medan ka"et 
kallnar (1990) till Assar: Nollberga runt (1997) samt Det bästa (1997).152 
Många av de enskilda serierna är först publicerade i andra fora. Så har till 
exempel materialet i Medan ka"et kallnar (1990) först publicerats i tolv 
tidningar och tidskrifter, såsom Aftonbladet, Arbetaren, Metallarbeta-
ren, Japanska kulturföreningens tidskrift, Ordets Makt och studenttid-
ningen Vertex. 

I ett verk med titeln Rita serier (1994) ger oss Ulf Lundkvist en inblick 
i serietecknandets problem.153 Detta anspråkslösa häfte – i själva verket 
ett otryckt fanzine på 17 sidor – kan ses som en enkel men lärorik hand-
bok, där Lundkvist ger nycklar både till sitt personliga tillvägagångssätt 
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och till serieberättandets konstruktion, generellt. I Rita serier demon-
strerar han sitt arbetssätt, samtidigt som den tecknade seriens resurser 
åskådliggörs i serieform. Lundkvist informerar om arbetsmaterial, till ex-
empel vilken e"ekt olika pennor ger teckningen, men visar även olika be-
rättarstrategier och bildlösningar. Som exempel använder han en text-
förlaga, ett utdrag ur en detektivroman i Alibi-magasinet år 1955, som 
inleds med orden: 

Livsfången nummer 13, trettiofyraårige vaneförbrytaren Bert Siller, gick 
med släpande steg ut till rastgården denna förmiddag. Han var trött på 
det enformiga livet bakom gallergluggen på Härlanda.154 

I fyra varianter visar Ulf Lundkvist hur textförlagan kan bearbetas och 
bildsättas. I det första försöket syns en !gur på långt håll med en text 
som förklarar: ”Livstidsfången nummer 13, 34-årige vaneförbrytaren 
Bert Siller, gick med släpande steg ut till rastgården denna förmiddag”. I 
det andra kommer !guren i närbild med en tankebubbla som säger: ”Jag 
är trött på livet bakom galler”. I en textplatta förtydligas: ”Livstidsfången 
nummer 13, vaneförbrytaren Bert Siller, gick med släpande steg.” I det 
tredje är det två fångvaktare som betraktar fången på håll och berättar 
om Siller, ”ett ökänt namn i poliskretsar”. Det 'ärde försöket är början till 
en dramatiserad serieversion i tre scener, där Lundkvist förhåller sig mer 
fritt till ursprungstexten. Denna version utgör prov på en syntetisering 
av text och bild som Ulla Rhedin kallad genuin, när det handlar om bilder-
boken. Rhedin menar att bildskaparen antingen kan illustrera en färdig 
text, expandera eller iscensätta ett synopsis eller bilderboksberätta en 
historia i en ömsesidig text/bildprocess (jfr 1.2.7, s. 56) och det är denna 
sistnämnda strategi som enligt Rhedin sker i den så kallade genuina 
 bilderboken. Rita serier är en liten manual i visuell narratologi där Lund-
kvist visar hur en text antingen kan illustreras eller gestaltas ikonotextu-
ellt, i en genuin process. En text vinner oftast på att kortas ned, summe-
rar Ulf Lundkvist: ”bilderna ska ju berätta nåt också”.155 

2000-talet

Ulf Lundkvist fortsätter att arbeta med serier, måleri, skulptur och gra!k 
och han ställer regelbundet ut på gallerier och konstinstitutioner.156 Un-
der 2000-talet utges 12 seriepublikationer, bland dem In colores 2002 
och Nästan gratis 2009.157 Tillsammans med sin son, Ola Lundqvist 
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[sic!], gör Lundkvist illustrerade essäer som skildrar platser i trakten 
kring Norrköping, för Norrköpings Tidningar. Dessa utkom senare i lätt 
redigerad form i boken Östgötarymder (2016).158 Utsikten över Bråvi-
ken, radion och jordkällare, liksom den kombinerade snickarverkstaden 
och bostaden i stadsdelen Kneippen i Norrköping, där Lundkvists mor-
bröder tillverkade jojoar och pepparkvarnar, !nns bland motiven. ”Ulf 
glömmer aldrig den gången då Lasse tog fram dragspelet och började 
spela och sjunga”, berättar Ola Lundqvist. ”Erik, Göte, Sven och Olle ha-
kade på, de stod i en ring runt Lasse, skrattade högt och slog sig på låren 
så att trädammet yrde.”159 I ett annat avsnitt vandrar far och son genom 
Getåravinen norr om Norrköping och blickar ut över ön med stugorna: 
”En bra bit ovan havet, med utsikt över Bråviken, kan vi mellan trädstam-
marna se den lilla ön där Ulfs morbror Lasse byggde sig en enkel maso-
nitsommarstuga på femtiotalet.”160 Ett annat inslag handlar om radion:

Jag visar mina fynd för Ulf. Han lyser upp och förklarar att jag har åter-
upptäckt morbror Svens sedan länge försvunna radio. Den har varit i Ulfs 
ägo sedan 1986 – året då Sven gick bort. ”Inte visste jag att Svenne var en 
sådan radiofantast” säger jag och nickar mot tidningsartikeln. ”Att lyssna 
på radio var det bästa han visste” säger Ulf, och drar sig till minnes en 
sommardag för över fyrtio år sen då han och Sven reste till Motala i en 
ljusblå Ford Anglia för att se på masterna.161 

Flera av dessa motiv känner vi alltså igen från Ulf Lundkvists tidigare se-
rier. En övergiven jordkällare framställs som en egendomlig kulle i land-
skapet, mellan tågspåren och den hårt tra!kerade vägen, omgiven av 
skräp som blåst dit som spår av civilisationen; en jordkällare som kan 
kopplas till minnet av barndomens landskap.162 

2010-talet

Seriepublikationerna blir med tiden färre; fem stycken under 2010-talet. 
Alla verk är inte renodlade serieböcker, Bakro har rom i blodet är till ex-
empel en bok med skämtbilder som handlar om romer (2015).163 Andra 
medier och uttryckssätt tar över, åtminstone för en tid. Vi ska nu åter-
vända till två intressanta verk från Ulf Lundkvists 1980-tal.
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B – Barndomsminnen och det samtida landskapet

Tillbakablick och utåtblick

Tillbakablickar är vanliga i många av Ulf Lundkvists serier. I två tidiga ex-
empel kan ett personligt minne knytas till en representation av Ulf Lund-
kvist själv; både Några barndomsminnen i Lyckans tomtar (1981) och 
Barndomsminnen i Får jag lov (1982) handlar till stor del om livet i skolan. 
De snarlika titlarna pekar på ett självbiogra!skt innehåll. Men där den sist-
nämnda endast $yktigt rör vid det personliga och lägger större tonvikt vid 
skildringen av skolans värld, är den pojk!gur som framträder i Några 
barndomsminnen (1981) tydligare kopplad till upphovspersonen själv. 
Denna serie, som ska undersökas närmare i följande avsnitt, utgår från en 
speci!k händelse, nämligen $ytten till en Stockholmsförort år 1961. 

Det andra verket som analyseras är Djupfryst i hemmet (1986), ett 
verk som har ett format som gränsar till både pocketboken och serieal-
bumet. Här rör sig Ulf Lundkvist i sitt minne och i nuet, när han gestaltar 
samtid och svunnen tid på en viss plats, som en utblick från en jordkälla-
re. Berättelsen har en nostalgisk ton som !ltreras genom en icke-synlig 
berättare.164 

Tåg till 1960-talet

Några barndomsminnen omfattar tio scener på sex sidor. I den första 
scenen ser vi en pojke som blickar ut genom ett tågfönster mot tre hög-
hus. Scenen som upptar hela första sidan är en så kallad splash page, en 
typ av bild som Will Eisner beskriver som ”a launching pad for the narra-
tive”.165 Denna inledande bild etablerar seriens referensram och fångar 
läsarens intresse. Pojken är tecknad bakifrån i halv!gur, med utstående 
öron och spretig hårstubb, på liknande sätt som i Barndomsminnen. Jag 
ser !guren som en bild av Ulf Lundkvist själv som barn. Den nästan kala 
hjässan och de stora öronen ger honom ett lätt ömkligt eller komiskt ut-
seende. Ena handen vilar mot fönsterbordet i tågkupén. Pojkens gest 
och kroppshållning antyder en rörelse, som om han just rest sig upp och 
lutar sig fram en aning för att kunna se ut genom tågfönstret och bort 
mot de tre höghusen som tornar upp sig vid horisonten. Den unge Ulf 
be!nner sig framför tågfönstret, som även kan uppfattas som en del av 
en serieruta. Rutan gestaltas som en barriär mellan barnet och världen 
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och det uppstår ett spänningsförhållande mellan inne och ute, djup och 
yta. En känsla av ödslighet och alienering förstärks av den vidd som bre-
der ut sig mellan pojken och husen som gestaltas av det vita papprets 
otecknade yta. Som betraktare be!nner vi oss strax bakom pojken, nära 
men inte helt i linje med hans synfält. Scenen återges i en ”over-the-
shoulder shot”, med en !lmterm.166 

”Där ska vi bo sa morsan när tåget stannade”, lyder en textrad under 
bilden. Med textens ”vi” är det underförstått familjen, eller åtminstone 
mamman och sonen, som åsyftas, men Lundkvist refererar inte till sig 
själv i jagform eller med namn. Texten uppfattas som en osynlig berätta-
res röst, utanför bilden, en verbal motsvarighet till !lmens voice-over. 
Detta är en berättarteknik som Ulf Lundkvist ofta använder och som vi 
sett exempel på ovan, till exempel i Kalla kriget. När tåget rullar in och 
mamman säger ”Där ska vi bo” be!nner vi oss i historiens här och nu, 
med pojken på tåget. Strax förskjuts händelseförloppet, från det samti-
da till det för$utna, med orden ”sa morsan”, som förlägger händelsen till 
dåtid. Meningens avslutning – ”när tåget stannade” – har ett i ikonotex-
ten dubbelverkande tempus; då och nu gestaltas samtidigt. Texten kom-
primerar händelseförloppet. Vi kan jämföra strategin med den som Ulf 
Lundkvist demonstrerar i häftet Rita serier. Den kan kan ses som ett sig-
num för hans visuella berättande, en del av hans stil.167

Den första rutan i Några barndomsminnen är ett exempel på en scen 
som inrymmer olika simultana tidrum. Som mottagare påminns vi här 
om hur vi läser skriven text linjärt men överblickar bilden på annat sätt. 
Thierry Groensteen talar, som sagt, om ikonisk solidaritet för fenomenet 
att olika tidrum framställs intill varandra på seriesidan och kan överblick-
as samtidigt (jfr 1.2.1, s. 26f).168 Men samtidigt som seriens struktur möj-
liggör en annan läsordning, så att skeenden kan läsas parallellt, möjliggör 
även ikonotexten komplexa lager av närvaro i olika tidrum. Detta hör till 
seriens speci!ka egenskaper, som serietecknare utnyttjar på olika sätt. 
Återigen: det som sker inne i rutan är bestämmande, för att referera till 
Will Eisner.

Vår position som betraktare sammanfaller med berättarens, utanför 
bilden och diegesen – den i berättelsen etablerade verkligheten – tycks 
det, där vi ser på barnet samtidigt som vi ser det som han ser genom tåg-
rutan. På sätt och vis ser vi genom berättarens/auteurens ögon med dis-
tans på verket. I tågscenen fungerar både berättaren Lundkvist och poj-
ken Ulf som fokalisatorer, den ene extra- och den andre intradiegetisk; 
deras fokus överlappar varandra. Den sistnämnde är innesluten i den ex-
terna berättarens perspektiv, som jag ser det. Pojkens blick ligger i linje 
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med den vuxnes och barnets blick är innesluten i den vuxnes. Olika per-
spektiv och subjektiva synvinklar överlagras i samma ikonotext.169 

”Vi $yttade in på sjunde våningen”, meddelar berättaren i nästa scen, 
där ett höghus syns, schematiskt tecknat med få detaljer. Högst upp 
!nns fyra fönster och en antydan av ett ansikte som tittar ut. På marken 
!nns en piskställning och en liten !gur som blickar upp. Livet i förorten 
summeras i denna bild. Avståndet mellan föräldrarna på sjunde våningen 
och barnet på marken är enormt och ger en känsla av distans. Den höga 
byggnaden liknar många av de punkthus som byggdes runt om i Sverige 
under 1960-talet, bland annat i Trångsunds centrum, dit Ulf Lundkvist 
$yttade vid denna tid. 

I den tredje scenen får vi veta att Bröderna Cartwright visades på TV 
den första sommaren. En bild av en TV med ett inklippt foto följs av en 
röst: ”Allright Little Joe …”170 Därefter berättar Lundkvist om skol-
barnens liv. Den tidstypiska klädseln för pojkar och $ickor avtecknas, 
med förklarande textkommentarer: grabbarna hade tofsmössa, täck-
jacka och slamkrypare, tjejerna var klädda i rosa eller ljusblå babymössa 
i angora, täckjacka och elastabyxor. Skolgårdens lekar visas: grabbarna 
lirar ”nigger” och tjejerna hoppar twist. Lundkvist nämner lucia!randets 
självskrivna, men outtalade, regel att den snyggaste blonda tjejen i klas-
sen blev Lucia. I den sista scenen sitter barnen i klassrummet i skol-
bänkar i räta rader. Längst fram i klassrummet, vid katedern, sitter en 
 !gur vänd mot sina kamrater och berättaren beskriver det som vidrigt 
att hålla föredrag. Det är en scen som för tankarna till Peter Tillbergs Blir 
du lönsam lille vän171 (1972), en målning som pregnant återger laddningen 
i ett dåtida klassrum, visserligen från 1970-talet men där mycket från 
1960-talets skola lever vidare.

Den pakt som upprättas i Några barndomsminnen är konkret, men 
ändå vag. Upphovsperson, huvudperson och berättare syns vara förena-
de, men knyts varken med namn eller likhet till varandra. Bilden av Ulf som 
den lille pojken som iakttar världen och försöker förstå den är ett i Lund-
kvists produktion sällsynt självporträtt. Men vi möter inte hans blick, han 
är vänd från oss – på så sätt låter Ulf Lundkvist bilderna berätta.

 Utsikt från en jordkällare

På omslaget till Ulf Lundkvists Djupfryst i hemmet (1986) sitter en hund 
och en katt på en gräsklädd jordkulle – en jordkällare, ska det visa sig. Ett 
inslag i landskapet som är välbekant. Detta verk liknar mer en bilderbok 
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än en traditionell album-strippserie. Scenerna upptar, med några undan-
tag, en sida eller ett uppslag och strippformatet används endast i be-
gränsad utsträckning. Graphic novel-begreppet hade vid denna tid ännu 
inte populariserats i Sverige, men Djupfryst i hemmet kan mycket väl ses 
som ett tidigt exempel på en svensk serieroman – om vi, med Jan Bae-
ten och Hugo Frey, menar en seriebok för vuxna av god kvalitet i en igen-
kännbar stil, med ett vuxet/seriöst innehåll samt, ofta, med realistiska 
och semi-självbiogra!ska inslag eller subjektiva drag.172 Vi ska se närma-
re på hur verket är konstruerat och hur historien förmedlas.

Det första uppslaget i boken är en karta där byggnader och landmär-
ken är avtecknade: motell, Viby kyrka, radiomaster, stormarknad, grav-
fält, dike, lada och hus samt, längst ned till höger i bilden, en jordkällare. 
En kompass anger väderstreck och en pil pekar ut riktningen mot Mjölby. 
Motorvägen, den nya E4:an, skär som ett diagonalt band över bilden. Pa-
rallellt med den nya vägen löper den gamla E4:an. 

Kartan följs av en bild av en hög teaterscen på nästa uppslag. Ridån 
är nere och mikrofonen på plats. Publiken nedanför väntar på kvällens 
föreställning vid små runda bord med dukar. Därpå annonserar en man 
från scenen: ”Mina damer och herrar får vi presentera:”. På följande sida 
kommer en kvinna som bär en skylt med texten: ”Utsikt från en jordkäl-
lare”. Föreställningen kan börja. Skyltkvinnan dyker upp då och då i be-
rättelsen, med olika meddelanden till publiken/läsarna.

Efter denna introduktion börjar en historia med en landskapsbild 
tecknad ur ett grodperspektiv. En textrad är inskriven med versaler i 
bilden och svävar fritt, mjukt böljande över landskapet, vars topogra! 
den följer: ”Det här är en jordkällare”. I förgrunden avtecknar sig några 
gräsvippor och ax som tonar ut i 'ärran. Jordkällaren syns som en gräs-
beväxt puckel till vänster och till höger !nns ett träd. Rymden välver sig 
över landskapet, som avgränsas av atmosfäriska streck i en antydan av 
höga moln. Bilden är tecknad i en lätt och skissartad stil med svart pen-
na. Trädet och jordkällaren får volym av tecknarens !ngeravtryck, en 
förkroppsligad akt som utgör ett fysiskt tecken för närvaro. Detta av-
tryck, som liknar ett bomärke, har en skra"erad textur. 

Texten, som svävar genom boken, bär fram berättarens röst. Berät-
taren gestaltas på så sätt som en mentalt närvarande existens, ett med-
vetande som !ltrerar vår perception och vars perspektiv dominerar 
framställningen. Existens eller väsen (existents eller entities) är begrepp 
som H. Porter Abbott föredrar framför character (som Mieke Bal använ-
der) och som fungerar väl som beteckning för den berättare som i Djup-
fryst i hemmet inte ger sig till känna i bild genom att ta gestalt.173 Genom 
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denna existens, som uppfattas som auteuren Ulf Lundkvist, fokaliseras 
landskapet. Platsen presenteras med den osynlige berättarens röst och 
blick som sveper över den och historien framskrider genom gradvis in-
scenering. Perspektivet sammanfaller med betraktarens position. 

Jordkällaren på slätten är den högsta punkten i trakten och överblick-
ar huset på åkern. Därefter kommer huset i fokus med sin historia: ”En 
skomakare bodde här på 1800-talet och sen beboddes huset av en skräd-
dare från sekelskiftet och fram till 1940-talet…” Längre fram i boken 
återges ett gammalt svartvitt fotogra! av ett skomakarpar, utan att nå-
gon källa anges. Sådana föremål med verklighetsanknytning – gamla tid-
ningsklipp, kvitton, reklam, tidskrifter eller brev – förkommer ofta i Ulf 
Lundkvist verk. I Djupfryst i hemmet gräver han sig bokstavligen genom 
materiella lager i husets trossbotten. Fynden från vinden redovisas i bild- 
eller bildcollage på $era sidor: barnteckningar, bokmärken, Buster Brown- 
strippar klippta ur en gammal veckotidning, ett brev i handstil till ”Käraste 
Lilla Vanda” och räkenskapsböcker från 1888 med rubriken ”Bokföring 
för husmödrar på landet”, återges i faksimil.174 Längre fram i berättelsen 
återges en reklambild för AGA-radion, där Hitler ses på bild med armen 
höjd i nazisthälsning. I marginalen anges Svenska Journalen 1936 som   
 referens. Reklamtexten lyfter fram hur tidens politiska ledare Mussolini, 
Stalin och Hitler alltmer utnyttjar radion för sina proklamationer.175

Ulf Lundkvist använder ofta fotogra!er och visuella objekt i sina 
verk. Dessa utgör en form av objets trouvés. Berättelsen knyts till tingen 
och skapar på så sätt en länk till verkligheten. Det frekventa återbruket 
av fotogra!er, reproduktioner och gamla texter bidrar till att framkalla 
en nostalgisk ton. De som – i likhet med Ulf Lundkvist – var barn på 
1950- och 60-talen växte upp med amerikanska serietidningar, radio 
och TV, kapten Miki och Bröderna Cartwright. Med masoniten, jojon, ra-
dion och TV:n visualiseras historiska skiften. Livshistoriens rockhängare, 
kallar etnologen Orvar Löfgren sådana favoritsaker som individualiseras 
och personliggörs. Föremål och attribut skapar en materialiserad fond 
av tidsatmosfär, skriver Löfgren. ”Genom denna process kan det mass-
producerade och anonyma förvandlas till det unika, och samtidigt få en 
viktig position som stödjepunkter för minnet eller som livshistoriska 
orienteringsmärken”.176 Karin Johannisson är inne på samma spår när 
hon beskriver hur föremål blir konkreta tidsmarkörer: ”För$utenhetens 
ting – ofta de mest vardagliga och den gången tysta, förbisedda eller tri-
vialiserade – blir meningsbärande just som minnen”. 177

Djupfryst i hemmet löper vidare i en betraktelse över människors 
drömmar och villkor. Vissa valde att utvandra till Amerika. Skrönor som 
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man berättade för varandra förr i världen, om övernaturliga ting och 
händelser, om lustigt folk och grannar återges. Världen förändras och li-
vet på landet förr ställs i kontrast till nya tiders infrastruktur, bilsamhäl-
lets motell och stormarknader. Miljöskildringarna är ofta exakta med vä-
sentliga detaljer och namngivna platser. Längs E4:an registreras forn-
minnen, Sjögestad Motell och stormarknaden Mobilia i ikonotexten. ”På 
nätterna ligger Mobilia som ett rymdskepp och glimmar på det som för-
ut var åkrar…”, lyder texten till bilden av ett skymningslandskap med ett 
gravfält i förgrund och ett ljussken vid horisonten. 

Ett längre avsnitt handlar om radions sensationella inträde. På ett 
uppslag avbildas två radiomaster mot en mäktig rymd, som välver sig 
över en slätt. Abstrakta former ser ut att ha skapats med bläckstänk och 
utsparade fält. ”Röster och ljud kom från hela världen”, lyder texten i en 
platta. Det är en både storslagen och poetisk bild.

I en annan sekvens syns en pojke som blickar ut från en balkong. Nä-
san når knappt över räcket. Sättet att teckna pojken bakifrån korrespon-
derar med pojk!gurerna i de barndomsskildringar som vi har sett, ovan. 
Vi ser ryggen på honom och kan följa hans tankars vindlande gång, som 
återges i text: 

att stå på en balkong / och blicka ut över busstorget / och se tant Karls-
son knalla iväg till Konsum / och se farbröderna åka bil / och se en gubbe 
få hundskit under skon / och tänka: att allt det här ska jag göra när jag blir 
stor / och göra det / och ha gjort det / för att sedan stå på en balkong / 
...och se en yngling trampa i en hundskit.

I Djupfryst i hemmet !nns det inte någon genomgående huvudperson 
som agerar och inte heller någon överordnad handling. Berättelsens 
egentliga huvudrollsinnehavare är snarast huset, ladan och jordkällaren. 
Berättaren som iakttar, studerar, registrerar, insamlar, begrundar och re-
$ekterar över spåren av liv i det omgivande landskapet har en viktig roll 
som en subjektiv närvaro, som kommer läsaren nära; en $anör i an-
danom. Som betraktare är vi i samma position som berättaren, framför 
bilden, inför motivet. Berättarens röst och synfält visualiseras för vår 
blick. Likt Assar färdas berättaren genom landskapet och ser spåren av 
tid och liv. Emellanåt får den inre monologen ett slags förströddhet, som 
i ett fritt strömmande medvetande. I epilogen smyger sig ett ”jag” in, 
plötsligt och oförmedlat, som i !nurlig ton meddelar: ”annars drömmer 
jag om att bo på landet...” med en hund på pakethållaren, ”och lyckliga 
skulle vi färdas tillsammans genom landskapet på söndagsut$ykterna...” 
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Platser är speci!ka och generella på samma gång, säger Ulf Lundkvist, 
som !nner sina motiv på resor runt om i Sverige: 

Platserna brukar jag ange exakt. Kyrkan i Viby, stationen i Törnevalla och 
idrottsplatsen i Ledberg, kyrkan i Normlösa. Samtidigt som de !nns över-
allt: skymtar till utanför fönstret när man åker tåg eller bil genom vårt av-
långa vackra land.178 

På ett svartvitt fotogra! i Djupfryst i hemmet avbildas jordkällaren som 
en mörk siluett mot en molntäckt himmel. Berättelsen avslutas lika 
snirkligt som den började, med en epilog i $era delar: servitrisen sitter 
och röker efter sitt pass vid ett av de runda borden; dada-inspirerade 
collage och en epilog-epilog, där katten och hunden på jordkällarens kul-
le går in för att ta en kopp ka"e. Bokens allra sista bild är ett $ygfoto av 
ett hus med uthus med lada och jordkällare som omnämns med ”ett spe-
ciellt tack”. 

Mycket talar för att historien handlar om en plats som Ulf Lundkvist 
själv har bebott, men det är inte uttalat i själva serien. Under en period 
hade Lundkvist själv ett torp i närheten av Viby, på den östgötska 
slätten.179 Nisse Larsson uppger att en stor del av materialet hittats på 
loftet i Lundkvists eget torp i Östergötland.180 Är serien självreferentiell? 
Ja, om vi ser på den värld som ses genom Lundkvists blick.

C – Flanörens blick 

Det är det lustiga och det nostalgiska som ofta framträder hos Ulf Lund-
kvist – själva titeln på Lundkvists serieroman är både nostalgisk och lus-
tig. Före frysboxen var jordkällaren hushållets förvaringsplats för livs-
medel. Djupfryst i hemmet är även titel på små häften, utgivna av Ica-för-
laget på 1950-talet när Sverige moderniseras – en slags handböcker i 
fryskonservering för husmödrar.181 Ett stråk av längtan ligger som en un-
derton i många av Lundkvists verk som ger uttryck för re$ektion över 
förändringen, det gamla landsbygdslivets försvinnande och modernite-
tens inträde. Än är det serie!guren Assar som $anerar runt i Nollberga 
och betraktar dess förändringar, än är det den osynlige berättaren som 
låter sin blick falla över världen. En liknande folkhemsnostalgi yttrar sig 
hos många konstnärer som verkat i samma tid som Ulf Lundkvist, till ex-
empel Anders Åberg, med sina husporträtt från och med början av 



161

1970-talet, Olle Kåks eller Peter Tillberg, med sina fotorealistiska bilder, 
som ofta rymmer en viss surrealistisk skevhet. 

I Ulf Lundkvists bildberättande !nns både förtrolighet och integritet. 
Nostalgin är påtaglig. Nisse Larsson beskriver Lundkvist som samtidsar-
keolog, ”det moderna folkhemmets suveräne skildrare”.182 Även känslor 
har en historia, skriver Karin Johannisson, som undersöker nostalgins för-
ändring från att vara en längtan efter en plats till att bli en längtan efter en 
tid. Nostalgin omde!nieras från en medicinsk diagnos till ett bitterljuvt 
sinnestillstånd. Med 1800-talets modernitetsprojekt blir nostalgin omo-
dern men får en ny roll i 1900-talets intensiva tillbakablickande. Johannis-
son beskriver här en känsla som blandar smärta med lust, melankoli med 
sötma; den är bitterljuv. En trånande och självmedveten längtan, en sak-
nad utan objekt som från början var en dödlig sjukdom: $yktingens eller 
emigrantens förtärande hemlängtan. Nostalgin bygger på en djupt ro-
mantisk föreställning om historien, skriver Johannisson vidare: det för-
gångna som det goda för$utna. Under 1900-talet degraderades nostalgin 
till ”$ykt eller tröst, ett surrogat för de o$exibla och enkelt tänkande” men 
under 1980-talet får den en renässans.183 Kulturpessimism, framtidsrädsla 
och identitetssökande är tänkbara orsaker. I Ulf Lundkvists serier fram-
ställs det nya Sverige som både främmande och lockande. Korvkiosken 
befästs som den trygga, oföränderliga samlingsplatsen. Hans serier hand-
lar delvis om en längtan efter ett idealiserat för$utet och drömmen om 
lyckan, men är även en re$ektion över tillvaron och den omvärld som för-
ändras omkring människan. Man kan bara vara nostalgisk över det man 
själv upplevt, inte över platser eller erfarenheter som man aldrig har sett 
eller haft, konstaterar Johannisson: ”Nostalgi, skulle man kunna säga, är 
att återvända inuti sin egen historia”.184 Minnesplatser kan representera 
individens egen levda för$utenhet och har till skillnad från historiska ob-
jekt ingen motsvarighet i verkligheten: ”Från sådana utgångspunkter 
handlar nostalgin om en ny historisk sensibilitet där vårt sätt att använda 
för$utenheten glider samman med självbiogra!n”, skriver Johannisson. 
”Den subjektiva historien rör sig sida vid sida med den ’stora’ historien.”185 

Människor syns genom sina spår. Denna tanke snuddar vid alla som 
rört sig på en plats och som haft sin hemmahörighet där, men som vi inte 
vet något om när de väl är borta. Idén synliggörs på ett intressant sätt i 
Richard McGuires Here, en serieroman där en plats har huvudrollen som 
historiens nod.186 Kring denna plats $yter tiden omkring, visualiserad i se-
rie- form. Eller så är platsen en punkt där all tid är samtidig. I McGuires 
verk Here avbildas ett visst rum genom alla tider och in i en ofattbar fram-
tid. Denna tanke är besläktad med Ulf Lundkvists Djupfryst i hemmet.
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I Några barndomsminnen gestaltar Ulf Lundkvist självbiogra!ns ja-
nusansikte, den paradoxala dubbelheten där den självbiogra!ske berät-
taren blickar på sig själv i nutid och dåtid. Den som berättar om sig själv 
och sin livshistoria blir i själva berättarakten det observerande subjektet 
och det undersökta objektet – föremål för hågkomst och kontempla-
tion, på en och samma gång.187 Livstecknaren tacklar inte bara ett liv 
utan två: den person som andra ser och det inre jaget, ”the self felt from 
the inside that the writer can never get outside of.”188 Rutan, som i den 
första scenen gestaltas som en barriär mellan barnet och världen, utgör 
även en barriär mellan den som ser och den som ses, som i en !lm, där 
betraktaren alltid be!nner sig utanför. 

Att !nnas på två ställen samtidigt är inte möjligt, konstaterar Elisa-
beth W. Bruss som diskuterar det omöjliga att i !lmen sammanföra be-
traktaren/!lmaren och aktören till en och samma !gur. Betraktaren be-
!nner sig alltid utanför !lmrutan som skapar en barriär mellan den som 
ser och den som ses. Att sammanföra dem till en och samma !gur är 
ogörligt: ”To merge them into a single !gure would be equivalent to ad-
mitting the possibility of being in two places at the same time – a clear 
violation of governing geometric and optical codes”.189 I serien kan dock 
denna dualism gestaltas i ikonotexten. Mediet skapar olika möjligheter 
till självframställning.

I linje med H. Porter Abbott, David Gorman och andra (jfr 1.2.3, not 
166) framhåller Elisabeth W. Bruss att det inte !nns någon stil eller form 
som är unik för självbiogra!n eller som skiljer den från till exempel bio-
gra!n eller !ktionen. Självbiogra!ns struktur återger och förstärker en 
struktur som är implicit i språket: 

Like the speaking subject, the classical epistemic subject is both the site 
or source of consciousness and the subject matter of its own re$ections. 
Indeed to be a ”self” at all seems to demand that one display the ability to 
embrace, take in, one’s own attributes and activities – which is just the 
sort of display that language makes possible. This fundamental identi!ca-
tion (or con$ation) of two subjects – the speaking subject and the sub-
ject of the sentence – is, then, crucial to the autobiographical project, to 
the unity of observer and observed, the purported continuity of past and 
present, life and writing. 190 

Charles Hat!eld hänvisar till Bruss teori och tar fasta på hur det visuella 
självporträttet slår en kil mellan självbiogra!ns expressiva respektive 
deskriptiva funktion medan det verbala språket sammanför dem.191 De 
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båda verk av Ulf Lundkvist som lyfts fram i B-delen är exempel på hur 
auteuren tecknar sig själv i ett föränderligt tidrum. Lundkvist traskar 
runt i sina minnen eller $anerar i landskapet. Han re$ekterar över sig 
själv och sitt liv och över världen omkring honom och dess förändring 
(”Tänk när radion kom!”). Självporträttet bär på idén om att få se sig 
själv, skriver Bia Mankell.192 Det återkommande motivet med den bort-
vände pojken är förbundet med denna tanke. I Assar är det sjömannen 
Explorer Johansson som ser ryggen på en pojke i hamnen och säger för 
sig själv: ”... som att se sig själv, innan ...”193 I serien kan tecknaren helt en-
kelt iscensätta sina alter egon och skicka iväg dem på äventyr, utan an-
dra redskap än papper och penna. 

Utsikten över ett landskap är ett vanligt motiv i konsten, liksom varia-
tioner med personer som blickar ut genom fönster med landskapvyer. 
Lundkvist ansluter sig till denna motivtradition. I tågscenen är den cen-
tralt placerade huvudpersonen vänd bort från betraktaren, inåt mot bil-
dens $yktpunkt. Bilden är viktig: det är endast i denna första scen som 
pojken Ulf framträder i bild. Han försvinner strax ur fokus. När barnet gli-
der undan och berättaren tar över sker en tidsförskjutning, till den vux-
nes nutid, tiden för hågkomsten. Inga andra !gurer avbildas som namn-
givna eller identi!erbara individer. Mamman är närvarande i berättelsen 
men be!nner sig utanför bilden. Detta är den enda referensen till Ulf 
Lundkvists närmaste familj i hans serier. Han snuddar endast vid sina an-
höriga och drar en gräns för den personliga information som han vill för-
medla. 

Överblickbarheten och sidoställningen hör till seriens speci!ka egen-
skaper som möjliggör att då och nu existerar samtidigt, in praesentia.194 
Betraktaren som rör sig med blicken över ytan kan blicka framåt och 
bakåt i händelsekedjan. Men det är inte enbart genom att scenerna ställs 
intill varandra som denna möjlighet till tidsför$yttningar skapas – serien 
har $er resurser som bidrar. Med det linjära perspektivet inåt i bilden blir 
vi även påminda om det tidsperspektiv som !nns med en punkt i histori-
en, i barndomens upplevelseögonblick, en annan utsträckt till tiden bort-
om berättelsen. Den bortvända blicken är inte bara en spatial markör 
utan även en vektor för tid. 

Utmärkande för Ulf Lundkvist är dels hans icke-behagfulla stil, dels 
att han ofta arbetar med utvalda föremål, objets trouvés i collage, vilket 
är en av anledningarna till att epitetet samtidsarkeolog har fastnat. Vi 
ser det i både Några barndomsminnen och Djupfryst i hemmet. Denna 
metod att närma sig verkligheten är Lundkvist inte ensam om att tilläm-
pa. I Maus för Art Spiegelman in en avtecknad kopia av sitt eget, tidiga, 
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verk, Prisoner on the Hell Planet (1972) och på liknande sätt arbetar Ali-
son Bechdel i sina relationella självbiogra!er Fun Home (2006) och Are 
You My Mother? (2012).195 Familjefotogra!er, dagböcker, brev och lik-
nande personliga ting avtecknas i en förkroppsligad akt, ”the embodied 
process of reinscribing archival documents”, med Hillary Chutes ord.196 
Fotogra!er, kartor, tidningsurklipp, intyg från myndigheter med mera 
förekommer även rikligt i de gra!ska serieromanerna som Nina Ernst 
undersöker. Ernst ser det som ett uttryck för självre$ektion och auten-
ticitetsträvan, en metod för att fästa minnet. 

I artikeln ”Den smala linjens kraft” framhåller Jan von Bonsdor" just 
linjen i teckningen som en av 1900-talets viktigare men undanskymda 
mediarevolutioner.197 Med denna omvälvande utveckling, som gjorde 
bilden mer förenklad och överskådlig, kunde skuggor, måleriska e"ekter 
och krångliga perspektiv överges till förmån för konturer, linjer och omo-
dellerade ytor. I kombination med den e"ektiva fusionen av text och bild 
!ck man en teknik för att förmedla snabba händelser, känslouttryck och 
korta, slagfärdiga berättelser”, skriver von Bonsdor", som härleder ge-
nomslaget dels till idealismen, dels till litogra!n, som vid början av 
1800-talet bidrog till att främja linjens betydelse.198 Ulf Lundkvists ex-
pressiva stil kan ses som en konstnärlig programförklaring, ett artist’s 
statement, i opposition till traditioner eller skolor som till exempel 
1950-talets Tintin-in$uerade Brysselskola, men även som ett personligt 
sätt att förhålla sig till världen.
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GUNNA GRÄHS

A – Gunna Grähs konstnärskap

”Serier ska man inte göra annat än när man behöver formen för att k un-
na köra loppet”, säger Gunna Grähs; ”Räcker det med en ruta så ska man 
stanna vid det”.199 Född 1954 i Filipstad och uppväxt i Hallstahammar 
etablerade sig Gunna Grähs tidigt på 1980-talet som skapare av bilder-
böcker, illustrationer, satirbilder och serier. Hon utbildade sig vid Konst-
fack åren 1974–79, där hon först läste ett och ett halvt år på Tecknings-
lärarinstitutet innan hon började på den fyraåriga utbildningen vid Fack-
avdelningen för gra!sk form och illustration.200 Bilderboksarbetet bör-
jar med Jullan vill vara med (1982), som handlar om den lilla Jullan som 
vill leka med de större barnen och där Grähs gjorde bilder till Kjell Jo-
hanssons text. Hon publicerar sina första serier i Mammut och Fnitter.201 

I Mammut föddes Tyra och Evert och i Fnitter var Grähs även en av 
redaktörerna. Som vi sett insceneras Tyras och Everts värld i Mammuts 
stafettserie på baksidan av det tredje numret år 1981. Denna värld ut-
vecklar Grähs därefter i de tre serierna So"an: folklig skildring202 (1983), 
Pälsresan: folkligt drama från MellanSverige203 (1985) samt Turist-
invasionen204 (1986). Tyra och Evert är två rundnätta karaktärer i en lätt 
stereotyp gumma- och gubbe-form. Med sitt förkläde och sin hårknut 
liknar Tyra såväl Fru Bölja i Dirks Pigge och Gnidde – den typiska ragatan 
med brödkavel som attribut – som den egensinniga Lilla My i Mumin- 
världen. Tyra och Evert bor i en stuga på landet, där Evert gnolande krat-
tar gruset medan Tyra kokar ka"e på spisen. Likt Elov Perssons antihjäl-
te Kronblom sträcker Evert allt som oftast ut sig på so&ocket. Serierna 
om dessa båda !gurer kan beskrivas som en satir över mänsklig fåfänga, 
högfärd och avund, med ett klasstema i botten och med rötterna i 
svensk seriemylla. 

I upptakten till So"an: folklig skildring drabbas Tyra av avund när hon 
hör grannen, Pettsonskan, skryta om en ”so"a prestige” som hon har be-
ställt från ”en Möbel-Fabian i Dorotea”, för pengar som hon ärvt av sin 
bortgångne far. I denna serie, som sträcker sig över fem sidor i Mammut, 
beställer Tyra en ”so"a allmoge” från samma leverantör, men det visar 
sig att den måste monteras hemma med hjälp av en komplicerad bruks-
anvisning, till Everts förtret: ”Rene sjökorte tror dum man är insjenjör?” 
Tyra inser till slut att det var ett misstag att beställa den gigantiska sof-
fan, som Evert liknar vid regalskeppet Wasa, men den upp!nningsrike 

#.#
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(Förlaget Barrikaden, 
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Evert bygger då om den till en kista ”modell allmoge” som Pettsonskans 
far jordfästs i. Evenemanget betraktas på avstånd av två !gurer som fäl-
ler seriens slutkommentar: ”Ja herrigud di där Pettsons di ha då jämt 
vela vuri litt förmer.”205

I Pälsresan: folkligt drama från MellanSverige (1985), en serie på sju 
sidor, utvecklas Jante-temat på nytt. Utgångspunkten är likartad: Tyra 
lockas att beställa en bussresa sedan hon hört Pettsonskan tala om en 
”chartiresa ti nå ’Rådis’”. Det blir en av Pingstkyrkan arrangerad päls- och 
pilgrimsresa till Tranås, ”ferkunnelsens ferlovade sjinnparadis dä vi 
komm ti kunn tjän bådi mammon o vår herri! Halliluja!”, som pastorn ut-
trycker det. På färden upplever gruppen en rad strapatser på ”Dolly’s 
Jolly Burger Motel Saloon”, i Tranås pälsa"ärer och på väckelsemötet 
”Jesus Camp”. Här blir Evert stungen av en geting, vilket misstas för 
tungomålstal. När resan är till ända upptäcker resenärerna att alla de in-
köpta pälsarna tappat håret. Väl hemma syr Tyra varsin mössa åt sig och 
Evert av skinnet från Pettsonskans döda katt; Evert får en mössa med 
två öron och Tyra en med svans. I endräkt beger de sig så till Pettson-
skan för att bjuda in sig på ka"e och visa upp sig. På vägen dit instruerar 
Tyra: ”Kom nu ihåg va je ha sagt: nutria o inge annat!”. Två !gurer som 
betraktar dramat på håll fäller seriens slutrepliker: ”Ne va ju en Evert 
Skoglund. En lär ha vuri på pälsresa”, säger den ene. ”Jo ne kan en blinn 
si. En va no int billi, en dänne mössa!”, svarar den andre.206 Vilken dialekt 
som talas må vara osagt, mest troligt är att Grähs skapat den själv. 

År 1986 belägrades Evert och Tyra av turister (”rene gräshoppssvär-
men”) i Turistinvasionen, Gunna Grähs bidrag till Dagens Nyheters Gäst-
serie. Paret exploaterar nu turisternas vurm för det ursprungliga, med 
vargsafari, hemslöjd, bygdespel och ”dyngsprättarterapi”.207 

Serierna om Tyra och Evert har ett traditionellt strippformat, med 
jämnt fördelade kvadratiska och rektangulära rutor, som är tydligt mar-
kerade och åtskilda. Bildlösningarna är varierade och dynamiska med 
skiftande rumsliga perspektiv. I Pälsresan !nns infällda ovala textplattor, 
som förtydligar skeenden (”timmarna går...”), samt överliggande runda 
serierutor som visar dolda händelser i närbild, till exempel när Tyra tram-
par Evert på foten under bordet eller när getingen sticker Evert i nacken. 
Turistinvasionen är anpassad till dagspresstrippens funktion. Här använ-
der Grähs till exempel text i plattor som cli(angers för att knyta an till 
kommande avsnitt: ”Ska turisterna svälja vargen? Svar i morron...”.208 

I Fnitter bidrog Gunna Grähs med feministisk samhällssatir i form av 
teckningar och serier. Ett exempel är serien Familjepoesi med vardags-
garanti, en rimmad berättelse i tretton verser på en sida, som handlar 
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1  Gunna Grähs, So"an: folklig skildring, Mammut nr 6 
 (Bokomotiv Förlag/fria Serier, 1983).
2 Gunna Grähs, Pälsresan: folkligt drama från MellanSverige, Tandem
 (Alfabeta  Förlaget Barrikaden AB/Kvinnotidningen Q, 1985).
3 Gunna Grähs, Turistinvasionen, Gästserien (DN 860213) .
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om nya familjemönster.209 Kent Assar Svärd gör Doris Lundin ”på tjock-
en”, de bildar familj men skiljer sig när Doris går med i Grupp 8. Därmed 
stakar Doris ut en ny väg för sig och Kent och barnen. Kent blir en enga-
gerad familjefar som får lära sig att ”bryna kotlett” och ”knyta rosett på 
rätt sätt”. I den sista scenen har nya familjekonstellationer uppstått och 
vi ser en man och en kvinna som håller om varandra, två män som kra-
mas näsa mot näsa och, mellan dem, fyra barn och en barnvagn. Den sis-
ta versen lyder: 

Så börjar de om med helt andra visioner
och klumpar ihop sig i nya fusioner, 
tills på nytt något oförutsett råkar hända, 
som ställer familjebegreppet på ända.210

Könsroller och samhällsstrukturer granskas och exponeras. I ett annat 
bidrag i Fnitter, en kort serie på tre rutor, möter vi en skränande nationa-
list som avväpnas av en kvinnlig !gur som vänligt men dräpande påpekar 
att hans gylf är öppen.211 I en annan stripp i fyra scener ser vi en kvinna 
som är ute och går och som möts av ideliga, nedlåtande, kommentarer 
från män och pojkar som korsar hennes väg: ”Vicket kex! Phjuitt!”, ”Gräv 
ner dej kärring!” och ”Serej för kossa!”, får hon höra. Till slut trär hon en 
påse över huvudet: ”Ja se fruntimmer”, anmärker då en annan, passeran-
de, man.212 

Fnitter gav även upphov till andra verk, till exempel Damernas ABC213, 
där Gunna Grähs hittade på ordet Apmorgon, om dagen efter festen 
(kollegan Eva Lindström valde Föredöme, ”sån är jag”), samt Fnitters sa-
gobok för stora $ickor (1985).214 I sagoboken medverkade Grähs med 
Sagan om den genstörtiga unga damen som köpte en dyr erfarenhet. 
Denna saga, som kallas ”en moralisk pekpinne av fröken Grähs”, gestal-
tar i serieform en kvinna som är missnöjd med tillvaron – denna rymmer 
ett tilltrasslat kärleksliv, en kaotisk arbetssituation och en känsla av van-
makt. När hon plötsligt möter en liten man i gyllene sidensmoking från 
företaget Dream Future köper hon ett ”sagoset” till ett förmånligt pris. 
Hon färdas genom staden på jakt efter gullpudran som ska göra henne 
till den vänaste jungfrun i sju socknar och hon hittar den till slut i botten 
av en sopkorg. Hon får kämpa mot både en drake och en riddare till häst, 
bara för att upptäcka att gullpudran inte var något annat än en nattkräm. 
Detta förargar den unga damen storligen men i ett trollslag återvänder 
hon hem, där hon slutligen känner sig tillfreds med tillvaron. Den dyrköp-
ta erfarenheten omfattar även insikten om att den unge mannen på häst 
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– en enkel lönearbetare i tjänst hos Dream Future – hade sämre arbets-
förhållanden än hon själv. Serien har ett strippformat med väl avgränsa-
de scener i följd. Att rutmarkeringar inte används för alla scener ger 
framställningen ett luftigt och varierat uttryck som balanserar den ut-
rymmeskrävande texten.215

En stor del av Gunna Grähs serier samlas i de två seriealbumen Tan-
dem: Serier av Gunna Grähs & Eva Lindström216 (1985) och Det fräscha 
alternativet: Serier och satirer i urval217 (2012). I Tandem (1985) delar 
Grähs och Lindström på utrymmet. Detta album utgavs år 1985 av förla-
get Alfabeta i samarbete med den feministiska Kvinnotidningen Q218 och 
innehåller trettioåtta fristående serier samt några satirteckningar. På 
omslaget till Tandem porträtteras Gunna Grähs och Eva Lindström på 
en tandemcykel i ett ökenlandskap. Utförandet pekar på Grähs som !-
gurtecknare och Lindström som landskapstecknare. I bakgrunden av-
tecknar sig två pyramider mot en nattsvart himmel och i förgrunden 
syns en mängd udda föremål – bananer, en apelsin, småstenar, pyramid-
formade objekt, ett veckat papper, en kaktus samt en brödkavel – ut-
spridda på marken. Det är ett landskap som för tankarna till Coconino 
County i Krazy Kat och som säkerligen kan ses som en hyllning till  George 
Herriman, den absurda komikens mästare. Cyklisterna trampar så att 
svettdropparna skvätter och håren $yger: den ena – Lindström – har 
spikrakt, gult hår, den andra – Grähs – vågigt rött, som distinkta visuella 
kännetecken. Två små pyramider i röda gummistövlar håller varsin 
repända, som mål för cyklisterna. På omslagets baksida har båda avbildat 
sig själva; Eva Lindström smal och gänglig med spretigt uppstående hår, 
Gunna Grähs kort och rund med krusigt hår. 

Mellan Eva Lindströms och Gunna Grähs serier !nns en tematisk och 
uttrycksmässig korrespondens. Deras !gurer ser med kritisk distans på 
den bisarra tillvaron eller snärjs av ett fåfängligt sökande efter lycka och 
tillfredsställelse, ofta i konsumtionens form. Figurerna be!nner sig hem-
ma i köket eller framför TV:n, vid vägrenen eller på gatan, i a"ären eller 
på krogen. Snabbköpet, korvgrillen, sandlådan och cirkusmanegen hör 
till scenerierna. Språkandet färgas ofta av (påhittade) dialekter, talspråk 
och idiom. Medan Eva Lindström även tecknar fabel!gurer arbetar dock 
Gunna Grähs genomgående med mänskliga gestalter.

Gunna Grähs album Det fräscha alternativet: Serier och satirer i urval 
(2012) innehåller främst ett äldre material av serier och teckningar, in-
klusive de tre serierna om Tyra och Evert och sagan om gullpudran samt 
alla de tre verk som vi ska komma till strax, i nästa avsnitt, nämligen Mina 
universitet, Matinévåldet samt Skolstart. I förordet lyfter Grähs fram 
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1 Gunna Grähs & Eva Lindström, Tandem 
(Alfabeta  Förlaget Barrikaden AB/

 Kvinnotidningen Q, Stockholm 1985).
2 Eva Lindström, Tandem, baksida.
3 Gunna Grähs, Tandem, baksida.
4  Gunna Grähs, Festivalfyrverkeri här 

– kärnvapenprovsprängning där, Det 
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 satirens värde och frågar, retoriskt, om satiren nu har spelat ut sin roll, 
emedan verkligheten överträ"ar dikten? Hon beskriver en utveckling 
från 1970-talet då arbetarrörelsen ”slumpat bort” sin dags- och 
veckopress och inte kunnat bemöta Timbros ”aggressivt nyliberala vär-
deladdningar”.219 Svenskarna genomlevde 1990-talets !nanskris och ef-
terföljande IT-bubbla och ”marinerades i nyliberalism och teorier om 
självförverkligande”, skriver hon.220 Hon uttalar sitt försvar för demokra-
ti och statsunderstödd kultur, särskilt folkbiblioteken. 

Krig är ett återkommande tema. ”Nä nu säger jag opp TV-licensen!”, 
säger mannen i so"an när TV:n rapporterar om ”krig i Europa”.221 I en an-
nan satirbild, som har diptykens form, avbildas en grupp människor som 
blickar mot skyn; i den vänstra bilden lyses deras ansikten upp av ett ljus 
ovanifrån, i den högra tycks deras ansikten överexponerade som i en ne-
gativ bild. ”Festivalfyrverkeri här – kärnvapenprovsprängning där”, lyder 
bildtexten/rubriken.222 I Krig är ett sätt umgås utövas sällskapssporten 
”War Games” mellan dataadministrationen och vaktmästarna på 
Electrolux.223 I serien American Dream eller ”Ett jobb vilket som helst” 
 arbetar en familjefar med att spränga kärnladdningar: ”Bara a couple of 
provsprängningar över Nevada-öknen”, är dagens värv för pappan. Den 
löjeväckande blandningen av engelska och svenska som talas i familjen 
kan tolkas som en kritik av kulturimperialismen. Den amerikanska dröm-
men är i det närmaste en trop (Lars Hillersbergs sista utställning på 
Kvartersbion Hornstull i Stockholm år 2004 hette till exempel The Ame-
rican Dream.224) Enligt Nisse Larsson publicerades American Dream 
 eller ”Ett jobb vilket som helst” i Rädda Barnens fredstidning Droppen, 
vilket väckte anstöt hos vissa läsare som sade upp sitt medlemskap.225 

Gunna Grähs växlar mellan olika former av bildskapande. Redan i Jul-
lan vill vara med (1982) arbetar hon med skrapkartong.226 Här gestaltas 
bostadsområdets miljöer och barnens samspel på gården med många 
talande detaljer. Jullans familj bor i ett höghusområde som inte är helt 
olikt det som Ulf Lundkvist skildrar i sin serie om $ytten till förorten. Jul-
lans föräldrar sover i en bäddso"a i lägenhetens vardagsrum. TV-appa-
raten står på ett underrede med hjul och pryds av en snidad stork, en så 
kallad TV-stork. Jullan vill vara med har följts av ett femtiotal andra bil-
derböcker i samarbete med författare som Håkan Jaensson, Arne Nor-
lin, Gun-Britt Sundström och Lennart Hellsing, men hon har även gjort 
egna. Ett exempel är Tutu och tant Kotla (2006), som ingår i Gunna 
Grähs Hejhej-böcker, en boksvit som handlar om vardagliga möten mel-
lan människor.227 Tutu och tant Kotla möts i ett bostadsområde som är 
fullt av klotter och överfulla soptunnor – en bild av miljonprogrammet 
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på 2000-talet. Främlingskap och ensamhet kan överbryggas av en ka"e-
stund: Tant Kotla bjuder in tidningsbudet Tutu på en kopp ka"e och de 
berättar för varandra om sin uppväxt. Deras minnen gestaltas i bilder av 
olika världar och världsdelar som står i kontrast till vardagen omkring 
dem. ”Jag ville göra något vardagligt, böcker om att bara trä"as och så 
är det inte mer med det”, säger Grähs om sina Hejhej-böcker.228

I olika sammanhang har Gunna Grähs skrivit om sitt bildarbete och 
om likheter och skillnader mellan illustration, satirbild och serier. I En 
fanfar för bilderboken! (2013) medverkar hon med texter om bild- och 
ordsamverkan, storyboard, maner, det personliga uttrycket samt en text 
som handlar om hur bilden, enligt Grähs, osynliggörs i kritiken av bilder-
böcker. Denna publikation kom till i samband med ett projekt som på-
gick under sex år i form av utställningar och seminarier vid Nordiska Ak-
varellmuseet, där Gunna Grähs medverkade.229 Distinktionen mellan il-
lustrationens och bilderbokens berättarteknik utvecklar Gunna Grähs i 
ett epostmeddelande:

Ett illustrationsuppdrag förhåller sig till texten på helt andra villkor – och 
erbjuder inte samma möjlighet till fritt berättande.# Bilderboken har ju 
 däremot vissa likheter med serien i så måtto att den bygger på aktivt bild-
berättande i förening med en (i bästa fall) sparsam text – och just den 
 relationen har ju alltid intresserat mej.#Med bilderboksuppdragen föddes 
också ett teoretiskt intresse för bilderbokens speciella berättarteknik. 
Och det har vuxit under åren, i takt med att jag också börjat undervisa 
bildstudenter. Utöver dom här aspekterna handlar det också om att 
 bilderboksuppdraget kan inrymma ett stort mått av frihet. (Glädje, expe-
riment, analys och valmöjligheter.) Man kan variera sina estetiska uttryck, 
man kan ägna sej fullt ut åt gestaltning och form, mm.230 

Samtidigt som Gunna Grähs arbetar med dessa bildformer – illustration, 
satir, politiska kommentarer och bilderböcker för barn – berättar hon 
även om sig själv, vilket vi nu ska undersöka närmare i tre exempel.

B – Uppväxt och karaktärsdanande

Tre tillbakablickar 

Tre serier är, av allt att döma, knutna till Gunna Grähs egna barn- och 
ungdomsupplevelser och handlar om uppväxten på landsorten under 

#.#.!



177

perioden 1961–74. I Matinévåldet eller ”Min första bio” (1989) berättar 
Grähs om det första biobesöket.231 När jag var sju år år 1961 handlar om 
skolstarten och beställdes, som redan har nämnts, av Dagens Nyheter år 
1989.232 Den har även publicerats i en särskild serieutgåva av Kritisk Ut-
bildningstidskrift KRUT (1989).233 Mina universitet (1985) är en uppväxt-
skildring som sträcker sig från de tidiga barnaårens intryck och upplevel-
ser till dess att det bär iväg ”ut i livet på egna ben”. Samtliga verk är 
svartvita, utförda i skrapkartong och har publicerats under 1980-talets 
senare hälft i olika fora och format. De tre historiernas tidsspann är olika 
långa. Matinévåldet återger en episod som utspelar sig under några tim-
mar. När jag var sju år handlar om sjuåringens första tid i skolan. Mina 
universitet sträcker sig från skolåldern till uppbrottet från hemmet. 

Det första biobesöket

Matinévåldet eller ”Min första bio”, som är tecknad på 1980-talet och 
publicerad i Det fräscha alternativet: Serier och satirer i urval (2012), är 
en anekdot i fyra strippar som handlar om hur Farbror Elov tar med sig 
”ungen” på biomatiné.234 Händelseförloppet återges i sexton scener. 
Idén får Elov när han läser tidningen vid köksbordet, vilket åskådliggörs i 
den första scenen. Bakom Elov skymtar en kvinno!gur i förkläde (hus-
tru, faster?) men varken Elov eller hon presenteras närmare utan får ses 
som närstående till Gunna Grähs. Ungen, som vi utifrån titeln kan se som 
Gunna själv, klamrar sig storögd fast vid bordskivan, som hon nätt och 
jämnt når över. Därmed kan vi gissa hennes ungefärliga ålder. De bor 
tydligen i ett mindre samhälle.

Mästerdetektiven Blomkvist235 ges på Roxy, läser Elov, men kvinnan i 
förkläde ifrågasätter förslaget: ”Äron inte för liten fördä? Tänkom dä blir 
hemst?” De kommer överens om att hon, ungen, ska säga ifrån ”ifall atte 
blir hemst”. De beger sig ut, hand i hand; $ickebarnet får sträcka på sig för 
att nå upp till farbrodern. Elov är klädd i hatt och rock, Gunna i toppluva 
och barnkappa i ett typiskt 1960-talssnitt, som konturerna av de två tyd-
ligt avslöjar på håll. Elov påminner henne än en gång om att hon ska säga 
till om det blir hemskt. I foajén är det lång kö med stoj och bus, rop och 
busvisslingar. Serierutan är fylld av små barnhuvuden, endast Elov är lång 
och vuxen. ”Jösus vicken kö!”, säger Elov förvånat. Kanske är det länge se-
dan han besökte en matiné. I salongen är det lika mycket väsen. Popcorn 
och skräp far genom luften, barnen busvisslar och ropar till varandra. Allt 
detta ljud återges i text, fritt över bildytan: ”'uitt”, ”huii”, ljuder det. När 
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 ridån dras isär och förtexten SF presenteras blir det mörkt. Publikens hu-
vuden avtecknar sig bakifrån som vita konturer. ”Bambadabam” låter det, 
som av en fanfar. Någon säger ”Jää” och en annan, kanske Gunna-ungen, 
låter ”ouää”. Ungen får nog: ”nu ädä lite hemst” och de får lämna salongen 
innan !lmen börjat. Elov lyfter upp ungen och tränger sig fram i raden, 
samtidigt som han yttrar: ”Jamän !lmen haju fer fasen inte hunni börji 
än!!!” Protester hörs omkring dem: ”Unnan gubbe”, ”Man ser inge”. Väl 
hemma igen frågar förklädeskvinnan: ”Huva dädå?” Ungens svar blir: ”Kul 
fast hemst”. Hemskt kort blev det i alla fall, det första bioäventyret.236

Matinévåldets gestaltning är livfull och distinkt med ett expressivt 
uttryck som liknar träsnittet och som understryker den för $ickan Gun-
na överväldigande upplevelsen. Bildytan är tät och detaljrik och texten 
tar plats mellan !gurer och föremål i rutorna. Dialogen präglas av tal-
språk och dialekt och återges på ett sätt som påminner om Elis Eriks-
sons barnaliknande språk. Serien saknar markeringar för bubblor. Rutor-
nas linjer är inte räta och tillsammans med linjespelet över hela ytan, de 
gra!ska mönstren och de skarpa kontrastera mellan svart och vitt, ljus 
och mörker, skapas en livfull visuell dynamik. 

Sannolikt grundar sig Matinévåldet eller ”Min första bio” i ett barn-
domsminne. Så kan verket tolkas. Den som tar titeln ad notam godtar 
detta utan tvekan och det framkommer inte något som motsäger tolk-
ningen av serien som ett personligt minne och ungen som ett självpor-
trätt av Grähs. Episoden är dock skildrad ur ett externt perspektiv, med 
både Elov och Gunna som huvudaktörer, och inte som en internt fokali-
serad jag-berättelse. Grähs ser sig själv utifrån, som vuxen. Titeln är tu-
delad och betonar dels själva ämnet – det som kallas ”matinévåld” – dels 
den jungfruliga upplevelsen, som är rolig och omskakande på en och 
samma gång. Skildringen objekti!eras på så sätt, som ett drama där 
Gunnas !gur är en tecknad aktör. Möjligen bär framställningen spår av 
en händelse som hon dels själv minns, dels fått sig återberättad av andra. 

Skolstart år 1961

När jag var sju år237 har ett traditionellt strippformat och inleds med ett 
textblock som tydligt anger en tidpunkt: 

Året är nittonhundrasextioett. Det är den första måndagen i mitt liv. Ge-
nomfört pepitarutig står jag i begrepp att börja skolan. I den tomma skol-
väskan rullar ett ensamt äpple runt, runt. 
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I den första scenen tar seriens Gunna med förargad min farväl av sin mor 
– den kvinno!gur som står vid grindstolpen framför ett brädfodrat hus 
och som det ligger närmast till hands att tolka som $ickans mamma. ”Lil-
la stumpan man måste”, säger hon. Gunna svär på vägen till skolan där 
hon går längs med vägrenen. Hon kan redan läsa och när en förhoppning 
om att bli hemskickad när detta uppdagas. Ett äldre par – grannar eller 
släktingar? – kikar i den tredje scenen ut genom ett fönster, när hon går 
förbi, och säger till varandra: ”Ja nu ädä slut på friheten”.

Därefter återges barnens liv i skolan. Läraren, klassens ”fröken” som är 
fru och heter Hök, tecknas som en auktoritär jätte i storblommig klänning. 
Hon har redan två prickar för olaga aga, uppger berättarrösten, som tar 
form i en av seriens många infällda textblock mellan rutorna. Barnen trä-
nar läsning och skanderar i kör: ”Aaaa-pann är ett lus-tigt djur. Den kan 
skå-das u-ti bur!”. De underkastas frökens lekar, som Gunna inte förstår 
sig på. Gunna får en bäst-vän och byter sina Cartwright-!lmisar mot infor-
mation om horungar (den som inte har någon farsa kommer ur ett ägg, 
vet bästisen Tuula, lika välinformerad som ungarna i Ulf Lundkvists skolse-
rier). Barnen får lära sig om biblisk historia och kristna sedvänjor. Gunna 
blir en social varelse, lär sig multiplikationstabellen och att skilja ”ett knull-
gummi från en vanlig barnkalasballong”. Hon löser två kon$ikter med 
 läraren på eget vis; den ena gången handlar det om att slippa äta upp de 
avskyvärda sillbullarna (hon ber till gud och hamnar i skamvrån); den andra 
gången om att skriva en saga som hon raskt avslutar med ett abrupt nö-
drim. Det som inte är tillåtet är oftast kul, det som är tvång är aldrig roligt, 
är den lärdom hon tar till sig. Hon skiljer sig inte från mängden, framhålls 
det (utom i ett avseende, att morfar hejar på fel fotbollslag). Morfar i bas-
ker kommer på cykel för att hämta Gunna, som på barns vis protesterar 
och hävdar sin självständighet: ”Inga andra hämtar nånsin sina ungar”. 

Förmedlingen bjuder motstånd: det är tidsödande och koncentra-
tionskrävande att ta sig igenom massan av ord som tar plats i, under och 
mellan rutorna. Berättandet sker i växelverkan mellan textblocken och 
skeenden, som gestaltas ikonotextuellt. Själva bokstäverna är plastiska, 
utkarvade rent fysiskt, med tyngd och pondus. Det är action i hennes se-
rier, ett schvung som vittnar om både temperament och patos.

”Jag ville gärna tycka om skolan men det var inte lätt”, säger Gunna 
Grähs i en intervju. ”Det var som ett järnband över pannan, en mängd 
obegripliga uppdrag som lades på en av gudfruktiga tanter i prickiga 
klänningar” (här anar vi Fröken Hök). Det roligaste med skolan var den 
sociala samvaron och de goda lärarnas insatser. Men på gymnasiet blev 
hon oppositionell.238
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Mina universitet 1960-tal till 1974 

I Mina universitet möter vi $ickan Gunna, först som ett litet barn med 
runt ansikte och lockigt hår, sedan som $icka, fram till steget ut i vuxen-
livet, som ung och oppositionell.239 Seriens titel är densamma som Mak-
sim Gorkijs socialrealistiska ungdomsskildring som utgör tredje delen i 
en självbiogra!sk svit (1913, 1916 respektive 1923).240 I den första scenen 
ser vi henne i basker, jacka och randig tröja, rutiga byxor och med en väs-
ka över axeln. Gunna ser ut att stå stadigt på jorden och marken under 
hennes fötter är tydligt svartmarkerad. Hon ler rart, medan texten under 
rutan säger: ”Som barn var man en liten skenhelig unge”. I fonden antyds 
ett åkerlandskap med plöjda fåror och ett skogsbryn. Det kan vara var 
som helst och det kan vara Kolbäckstrakten. 

Mina universitet har en mycket regelbunden yttre form med sex väl 
åtskilda scener på vardera av de tre sidorna i albumet Tandem. Under 
varje serieruta !nns en fristående textplatta. Dessa båda element, ru-
torna och textplattorna har ett fast yttre mått och är jämnt fördelade 
över sidorna. De väl tilltagna mellanrummen – seriens kanaler – är signi-
!kanta och betonar tidsrymden mellan scenerna. Serien liknar på så sätt 
ett fotoalbum med sina åtskilda ögonblick. Den regelbundna och statis-
ka formen skapar en rytm som betonar berättelsen som glimtvisa håg-
komster, framför ett händelse$öde i nuet. Det är en framställning som 
liknar den som Claes Jurander använder i Nilsson: En bildroman (1974).241 

I den andra scenen ser vi mormor som demonstrerar självförsvar 
med träskor. Av mormor syns endast kjolfållen och hennes sparkande 
ben, som upptar större delen av bildytan. Rösten hänger i luften kring 
benet: ”Så här gjorde vi i Småland”. På trasmattan på golvet står Gunna, 
en liten $icka som i bilden inte är större än träskon. 

I nästa scen upptar köksbordet med sin rutiga duk en stor del av utrym-
met. ”Kinka inte med gröten unge”, säger någon, som bär fram en stor kast-
rull till bordet, i brysk ton. Det är främst händerna med den stora  ka strullen 
som syns och texten, som är fristående, fyller ut en del av bildytan. I bildens 
nedre del avbildas Gunna själv, som ett litet runt huvud med knappnäsa 
som blickar uppåt. Bilden är beskuren så att både Gunnas och den vuxnes 
kroppar till större delen be!nner sig utanför ramen. Denna komposition 
förstärker det lilla barnets begränsade perspektiv. Radio apparaten med 
sina två rattar och rutiga front liksom det tetraediska mjölkpaketet, tetra-
paken, som står på bordet berättar om en förgången tid. Genom radion 
förs världshändelserna in i köket: ”Leopoldville Brazzaville” ljuder det från 
apparaten, som ett eko av Kongokrisen, som pågick åren 1960–65.

#.#.$
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Media påverkar människor på olika sätt. I den 'ärde scenen speglar sig 
Gunna med en gardin över huvudet och konstaterar att ”man inte var lika 
vacker som prinsessan Birgitta”, en av dåtidens mediala celebriteter. Att 
äga en TV var sällsynt. ”Godda tant mormor undrar om tant tänker titta 
på Hyland ikväll”, frågar Gunna som i den femte scenen gläntar på dörren 
hos en granne. Denna granne – tanten – är klädd i förkläde och huckle 
och bakom henne !nns städredskap: en stege, hink och kvast. Hennes 
yttre står i stark kontrast till ”de stora $ickorna”, i nästa scen, som med 
moderiktig frisyr, toppig byst och tu" attityd anammat den nya ungdoms-
kulturen.

På så sätt återges händelser och situationer i punktvisa nedslag i 
Mina universitet. Olika stadier i barn- och ungdomen framställs genom 
speci!ka händelser. Barnen leker i vägrenen, i seriens sjätte scen: ”På 
60-talet satt man gärna i diket och lekte ’gissa färgen på nästa bil-le-
ken’”. I skolan !ck eleverna rita ”modern konst”; i parken uppträder Owe 
Thörnquist på scen; förhandlingarna med det motsatta könet inleds 
(moped, cigarett och hångel ingår i bytesbalansen) och SSU erbjuder 
disco med kollektivanslutning, berättas i de följande scenerna.

Radion förmedlar inte bara nyheter utan även populärkultur. ÅÅOPP-
OPOPPAA242 skvalar det från en bärbar radioapparat, som har ett nättare 
format än köksradion ovan. Ett gäng snusmumrik-liknande !gurer sitter 
på en äng och avnjuter musik och röker pipa och bildtexten förklarar: 
”Karaktären danades under utstuderade men lättsamma former”.

Den oppositionella Gunna formas och hennes politiska ställningsta-
gande blir alltmer tydligt. I sovrummet träder två detaljer fram: en nalle 
på sängen och en Hegel-a%sch på väggen. ”Den intellektuella framto-
ningen kom att bli viktig”, förtydligar texten i plattan, i saklig ton. Hon 
blänger surt på dem som sjunger studentsången: ”dinosaurer”. Gunna 
blir aktivist vid en tid då bildaktivist var ordet för dagen, för att parafra-
sera Bengt Olvång.243 ”Oljemåleriet är dött, leve a%schen”, löd appellen 
i Clarté år 1968 och på 1970-talet var gatukonsten och brigadmåleriet 
ett medel för konsten att lämna gallerierna för att nå ut till folket.244 En 
mörk natt står Gunna med rullar under armen, en hink i den ena handen 
och en pensel i den andra, näsa mot näsa med en polisman, i den sexton-
de scenen. Hon hytter med penseln mot polisen, som bistert blickar ned 
mot henne. Mellan dem är texten inristad i bilden, i vitt mot svart botten: 
”Historien ska frikänna mig!!!” A%schen är en tidsmarkör, en produkt 
som från slutet av 1960-talet blir både en populär och kommersiell pro-
dukt, men även ett medium för radikala politiska grupper.245 
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De två sista scenerna handlar om uppbrottet från hemmet. När Gun-
na kommer in på Konstfack blir det nödvändigt att förnya garderoben 
(”morfars tolv nattskjortor”). Till sist, i slutscenen, bär det ”iväg ut i livet 
på egna ben”. Nu står Gunna med väskor i hand, tillsammans med en man 
– pappan? – vid ett övergångsställe: ”Säj för helvitte inte nu när det blir 
grön gubbe! Då hör dom att vi e lantisar”. Historien har ett öppet slut: den 
bär iväg ut i livet och krokar tag i Gunna Grähs, historiens berättare. Vid 
gatans övergångsställe ger landsorten symboliskt plats för det urbana.

Genomgående används tredjepersonssubjektet ”man” i stället för 
”jag”, vilket signalerar ett milt självironiskt distanstagande. Huvudperso-
nen nämns inte heller vid namn. Till skillnad från till exempel Cecilia 
Torudds Ensamma mamman skapar Mina universitet inte känslan av ett 
pågående nu som utspelar sig i rutorna, utan en rekapitulering eller ett 
återskapande (reenactment) och en presentation av ett tidigare upplevt 
förlopp, i enstaka scener. Preteritum är textens tempus. Berättarens 
röst lyfts fram på ett sätt som liknar !lmens voice-over och som ledsa-
gar oss genom projicerade minnen. I både Mina universitet och Juran-
ders Nilsson ligger texten nära monologform. Själva placeringen åstad-
kommer en spänning mellan text och bild. Läsaren har att ta till sig bil-
dens och textens separata budskap och jämka dem samman. Rörelsen 
mellan dessa element blir dynamisk. 

C – Rutans realiteter 

Realiteter är vad det handlar om i Gunna Grähs serier och satirbilder. 
Hon räknar sig själv till kategorin vanligt folk: ”så sa vi om oss själva där 
jag växte upp”.246 Många av Gunna Grähs serier och satirer har ett bud-
skap – för fred, jämställdhet, rättvisa – men hon skildrar även en vardag 
som hon själv minns, som hon själv har upplevt och som danat henne. 
Hon är tydlig med sina politiska ståndpunkter och beskriver sig själv som 
ett arbetarbarn.247 Alla kvinnor i hennes släkt har varit pigor i ”obrutna 
led sen Gustav Vasa”, säger hon i en intervju.248 Hennes verk ger uttryck 
för en grundhållning som formats vid köksbordet i ett hem där man dis-
kuterade politik.249 

Om ”vanligt folk” handlar också hennes serier – förutom ett och an-
nat ”präktigt svin”.250 Farbror Elov, mormor och alla de andra som omger 
seriernas Gunna hör till vanligt folk, liksom !gurerna Evert och Tyra. 
Landsorten med sina dikesrenar, stugan med sitt prydliga staket, spröj-
sade fönster och trasmattor, liksom småstadslivets biomatinéer ramar 
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in deras !ktionsvärldar och tidstypiska detaljer väcker igenkännande 
hos många av läsarna. 

Grötkastrullen, trasmattan och städredskapen är andra återgivna fö-
remål. Barnaminnets idyll paras med en ny realism där vardagsföremål 
lyfts fram och ges en ny betydelse. Många av de kvinnliga konstnärer 
som verkade under Gunna Grähs uppväxt, i den andra vågens feminism, 
förde in nya motiv som särskilt belyser kvinnors liv och vardag. Barbro 
Werkmäster noterar till exempel hur vardagsföremål som skurhinken, 
diskborsten, dammsugaren, sandlådan eller sängen kom att höra till den 
nya ikonogra! som växte fram i de kvinnliga konstnärernas bildvärldar 
under 1960- och 70-talen.251 Vi ser det exempelvis i Marja Rutas träsnitt 
Ur en städerskas dagbok252 eller Snabbköpsbarn (1978), Kristina 
 Anselms Städpatrullen (1985) eller Ulla Wennbergs Det omöjligas konst 
(1988).253 Många av de kvinnliga konstnärerna eftersträvade att gestalta 
insikten om kvinnans speci!ka livsvillkor.254

Gunna Grähs serier har en expressiv karaktär där linjen är grov och 
robust. Mediet – och då menar jag skrapkartongen – och berättartekni-
ken utmärker Grähs visuella berättelser. Hennes bilder är so!stikerat 
rustika.

Även om budskapet är tydligt bjuder läsningen motstånd. Bildytan i 
Gunna Grähs serier är tät, lika tät som miljön i Matinévåldet är bullrig; 
ljud tar utrymme i ikonotexten. Grähs verk grundas i ett verklighetsstu-
dium och hon menar att tjuvlyssning är den bästa metoden för att hitta 
ämnen och språklig tonalitet: ”Alla jönsiga resonemang och alla roliga 
krångel med tingen har en grund i egna minnen, språklekar och upplevel-
ser”, säger hon.255 Talspråk, dialekter och idiom ger serierna färg, inhäm-
tat ur vardagen och som läsare kan vi ”höra” !gurernas tal. I Graphic 
 Storytelling illustrerar Will Eisner denna inre process som sker hos 
 mottagaren.256 I två rutor jämför Eisner mottagandet av en !lm, där ljud 
och bilder sköljer över betraktaren, respektive av en serie, där läsaren 
återskapar ljud och händelser mentalt. Serieläsaren är en medskapare 
(participant) i högre grad än den som ser en !lm, och måste kunna till-
gängliggöra sig seriens ikonotextuella gestaltning genom sin läsförmåga 
(literacy) och sitt medskapande. Serietecknarens uppgift, enligt Eisner, 
är att skapa bilder som kan tilltala läsarens fantasi. ”A !lm watcher is 
 imprisoned until the !lm ends while the comics reader is free to roam, to 
peek at the ending, or dwell on an image and fantasize.”257 

Grähs serier är snarare karvade än tecknade; ikonotextens gra!skt 
expressiva uttryck skapas i en hantverksmässig process med andra in-
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strument än pennan. Bilderna har en robust karaktär, som står i kontrast 
till såväl den klara linjens tradition som till den svulstiga färgprakten i 
många av 1980-talets serier, till exempel science !ction- och fantasyse-
rierna i Tung Metall (1986–90).258 Grähs beskriver själv valet av denna 
tidskrävande och hantverksmässiga metod som en motreaktion mot 
samtida ”storvulna” franska serier. Hon tar avstånd från den samtida eu-
ropeiska serieromanen med sina stora ”svulstiga” bilder.259 Härmed kny-
ter hon an till en konstnärlig tradition som särskilt förvaltats av bokillust-
rationen, trägra!ken och a%schen. Under 1960- och 70-talen populari-
serades träsnittet på nytt i bokillustrationer, $ygblad, a%scher och kom 
till bruk inte minst som politiskt redskap, som Clarté-konstnärerna anför 
ovan. Denna materialprimitivism uppfattades som radikal i förhållande 
till popkonstens ytestetik, skriver Bengt Olvång.260 Petter Zennström ar-
betade till exempel med skrapteckningar som utgavs i stora album med 
titeln Dödens Nyheter, med inspiration från mexikansk bildkultur.261 Fle-
ra amerikanska serietecknare arbetade också med skrapkartongteknik 
på 1970-talet, bland dem Penny Moran van Horn, Carel Moiseiwitsch och 
Krystine Kryttre, som medverkar i antologin Twisted Sister.262 Även Art 
Spiegelmans Prisoner on the Hell Planet (1972) är gestaltad i skrap-
kartong (jfr 1.2.2 not 132). Detta är en tradition som kan kopplas till Frans 
Masereel och Lynd Wards ordlösa bildberättelser, som lyfts fram som 
föregångare för den moderna ordlösa bildromanen.263 

Kvinnors humor har berörts tidigare. I Gunna Grähs realiteter utgör var-
dag, politik och humor ledord, precis som hos Cecilia Torudd, och rym-
mer en önskan att förändra världen. Anna Lundberg behandlar kvinnors 
humor som motstånd i avhandlingen Allt annat än allvar: Den komiska 
kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur (2008). Lundberg be-
skriver humor som källa till lust och underhållning och till omkastning, 
med utgångspunkt i Bachtins skrattkultur, ett begrepp som förklaras 
som ”uttryck och sammanhang där den komiska formen är avgörande för 
den mening som skapas i uttrycket och där uttrycken bygger på inklusivi-
tet, rörelse, inkongruens och ambivalens.”264 Gunna Grähs tecknar sig 
själv som en kavat bildaktivist, med rötterna i ett folkhem som hotas av 
kärnvapen, kulturimperialism och främlingskap. Ilska och rättvisepatos 
genomsyrar hennes serier, snarare än nostalgi, även om tillbakablickarna 
rymmer personliga känslor. I hennes serier !nns inslag från bondkomik, 
folksaga, vardagsrealism eller den sedelärande berättelsen, alltid till ett 
grundackord av komik: smittsamma gapskratt, är vad hon vill höra.265 
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JOAKIM PIRINEN

A – Joakim Pirinens konstnärskap 

Serier och andra verk

Joakim Pirinen är född 1961 och uppväxt i Stockholm, har läst kurser i !-
loso! och konstvetenskap vid Stockholms universitet, men har – till skill-
nad från de andra tre i studien – inte någon formell konstnärlig utbild-
ning. I slutet av 1970-talet började Pirinen att publicera sina serier. Han 
medverkade i olika fanzines och serietidningar och var med i kretsen 
kring Galago, som grundades år 1979. När Rolf Classon sensommaren 
1978 mötte honom och !ck se hans första tecknade serier var de svenska 
moderna vuxenserierna ännu en ung och oprövad genre, något som Joakim 
Pirinen skulle vara med om att ändra på, skriver Classon.266 Sedan dess 
har han åstadkommit en mycket stor mängd serier som vi här, i A-delen, 
ska överblicka för att få en bättre förståelse av hans konstnärskap.

I Joakim Pirinens serievärldar paras fantasterier och Stockholms-
miljöer. Han arbetar med !gurer av olika slag – antropomorfa, mänskliga 
 eller helt abstrakta – och med tiden uppträder allt oftare !gurer som på 
olika sätt kan knytas till honom själv. I samlingsantologin Kvarteret 
 Kniven (1989) presenteras en stripp på tre rutor, daterad år 1978, som 
”Min första serie”.267 Vi ser en liten björn!gur som ska laga en reva i ett 
plagg, men som i stället råkar sy fast tyget i sin hand.268 Detta är en form 
av slapstick-humor som är besläktad med farsen och stum!lmen. I 
 Kvarteret Kolossen (2009) ingår några ännu tidigare (och dittills opubli-
cerade) serier från åren 1976–77. 269 Flera av dessa är signerade ”JimJim 
Pirinen” eller bara ”Jocke”.

Till Joakim Pirinens verksamhetsområden hör även drama, !lm, 
 ljudverk, lyrik, prosa samt tredimensionella verk.270 Pjäsen om Socker- 
Conny271, som uppfördes av Teater Sputnik år 1985, har redan nämnts 
(jfr 2.1).272 Samma teatergrupp satte året därpå upp Pirinens pjäs Famil-
jen Bra på Teater Bellamkåm på Döbelnsgatan i Stockholm.273 Pirinen 
nämner Lars Norén som inspiratör till detta drama, som är skrivet i en-
bart positivt laddade ord.274 Pirinen har gjort animerade kort!lmer, bland 
dem Dagen bräcks275 (1986) liksom text- och ljudkompositioner som 
han framfört på scen och i radio, bland annat i samarbete med dåvaran-
de fästmön/hustrun Susanne Skog – journalist, ljudkonstnär, radiopro-
ducent.276 På ljudkonstområdet kan även samarbetet med Mikael Ström-
berg lyftas fram, exempelvis Ljudbiblioteket277 (2008), där upphovsper-

#.$



191

sonerna refererar till kompositionen Fåglar i Sverige (1962) i vilken 
Öyvind Fahlström skapar språket fåglo.278 Andra exempel på text- och 
ljudkompositioner är Afrika279 (2005), Fåglarnas underbara liv280 (2006) 
och Skönhetsmord (2008).281 Ljudtemat behandlas även i boken Men 
först lite musik! 21 bilder och 60 texter om konsten att lyssna.282 Ett an-
nat slags projekt är pärlplattorna, där Pirinen intresserade sig för ”hur 
många meningsfulla variationer det går att få fram ur en så begränsad – 
ja, nästan idiotisk – form” som en viss platta gav, vilket resulterade dels i 
en utställning på Nordin Gallery, dels i pocketboken 333 pärlplattor 
(2012).283

Joakim Pirinen har även publicerat $era novellsamlingar, med eller 
utan egna bilder, bland dem Den svenska apan284 (2001), 100 noveller285 
(2011) samt Den röda drömmen286 (2013). Den sistnämnda innehåller 
tjugofyra noveller i ”varje genre som !nns” i litteraturen och hit räknas 
traditionella genrer såsom deckare, fabel och saga samt även språkma-
terialism (lipogram287), pornogra! och modernism. Även självbiogra! 
!nns med och på bokens baksida framhålls det att allt egentligen är 
självbiogra!skt. Genren representeras av Pappas böcker, en novell som 
avslutas med en cirkulär metagest:

Även om pappas namn inte står på omslaget [till ett tidigare omnämnt li-
tet häfte] så är det helt klart han som skrivit denna text, som i bokform 
tydligen gavs ut i tre exemplar, varav två omedelbart förstördes, och som 
alltså bär samma titel som – och vars innehåll är fullständigt identiskt 
med – den text du just nu läst: ”Pappas böcker”.288 

Vid sidan av dessa konstnärliga aktiviteter har Joakim Pirinen alltsedan 
det sena 1970-talet arbetat med serietecknande i relativt jämn takt. Med 
några års intervall har detta arbete burit frukt i form av en seriebok eller 
ett seriealbum, vilket vi ska se närmare på i följande avsnitt.

1980-talet

Med sitt debutalbum Välkommen till sandlådan (1983) och – i ännu hö-
gre grad – med albumet Socker-Conny (1985), får Joakim Pirinen status 
som den nya stjärnan på den svenska seriehimlen. Gunnar Krantz beskri-
ver det som en sensation när Välkommen till sandlådan recenserades på 
Dagens Nyheters kultursida år 1983 – ”ungefär lika overkligt som att se 
en $ygande gris”.289 Pirinen bodde fortfarande hemma hos sina föräld-
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rar, i en villa på Lidingö, när han på våren 1984 började att skissa på 
 Socker-Conny-albumet.290 

Redan i sina tidigaste serier arbetar Pirinen med avatarer och alter- 
egon i olika skepnader. I Jack Snorvel hoppar av!! (1980) möter vi till ex-
empel en tecknare med namnet Jocke och hans  !gur Jack Snorvel, som 
är ”född i seriernas dimension”.291 I denna pastischartade metaserie rym-
mer Jack Snorvel från sin tecknare, söker arbete och försöker klara sig 
själv, men går ned sig i storstadsträsket. Där åter!nner Jocke honom 
och återinstallerar honom i sin roll som serie !gur. Jocke är en människo-
liknande !gur med ögon tecknade som tomma cirklar, vilket ger honom 
ett märkligt livlöst utseende. Detta slags ögon utan pupiller är en serie-
konvention som favoriserats av vissa tidiga amerikanska serietecknare 
men som även kan ses i exempelvis verk av Nina Hemmingsson, vars !-
gurer får ett skrämmande drag av de omänskliga ögonen.292 Det är en li-
ten men intressant detalj som tecknare kan använda för att skapa vissa 
e"ekter. I Pirinens fall tror jag att inspiration kan ha kommit från de ame-
rikanska förebilderna och att han använder de tomma ögonen för att 
göra sin !gur mer serieaktig. Snorvel-!guren liknar både Herr Planta och 
fabel!guren i den första strippen och utgör en tidig version av de många 
björnar som återkommer i Pirinens serier.293 Han har tecknat nallen se-
dan tioårsåldern, säger Pirinen i en intervju: ”Han är min själ”.294 I bak-
grunden uppträder andra serie!gurer; Klas Katt, Snobben, Milou samt 
Feta Freddys katt.295 

I det femte numret av Mammut (1983) medverkar Joakim Pirinen 
med en serie på en halvsida med åtta rutor som har titeln Pirinen, kort 
och gott.296 Till skillnad från !guren Jocke, ovan, som delar namn och yr-
kesroll (men knappast något mer) med verklighetens Joakim Pirinen, re-
presenterar pojk!guren i Mammut Joakim Pirinen själv på ett tydligare 
sätt. En ung och smärt pojk!gur framför en monolog som kan ses som 
en programförklaring för de nya serierna, ur Joakim Pirinens perspektiv. 
Denne avatar vänder sig direkt till läsaren och ger kropp och röst åt idé-
er på ett sätt som sätter tecknaren själv och mediet i fokus. Seriens 
handskrivna titel och !gurens namn skapar en personlig koppling, men 
den traditionella självbiogra!ns tillbakablickande perspektiv saknas, na-
turligt nog, i denna korta serie. Inte heller berättas någon historia i tradi-
tionell mening, med en början, en mitt och ett slut. I den första scenen 
sitter pojken med korslagda ben på golvet i ett rum som formas av svar-
ta och vita fält. ”Oi! Jag heter Joakim Pirinen och jag ritar serier ibland”, 
presenterar han sig. I den andra scenen står han på alla fyra och fortsät-
ter sin utläggning: 
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1  Joakim Pirinen, ”Min första serie”, Galago nr 1 (1980).
2  Joakim Pirinen, en ruta ur Jack Snorvel hoppar av!!, 
 Svenska Serier nr 7 (1980).
3  Joakim Pirinen, Mammut nr 5 (1983).
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Serier, det är minsann ett rackarns bra medium! Man har språk och bild 
och snabbt går det, och serier är så illa sedda att man kan göra precis vad 
som helst.297

Den som ritar serier själv ska se !lmer, reklam, konst och design samt 
läsa lyrik och lyssna in sig på dialekter, framhåller han i den 'ärde sce-
nen, där han ligger på rygg med uppåtsträckta ben. Han är alltjämt vänd 
mot läsaren men bär nu solglasögon.

Jag ritar helst ensidaserier. Då har jag kontroll. Alla bitar är viktiga: 
 !gurerna, formen, språket och handlingen. Snyggt ska det vara.298 

Medan monologen fortgår rör han sig akrobatiskt i sitt svartvita bildrum. 
Man ska inte förvänta sig att någon bryr sig och inget spelar någon roll, sä-
ger han vidare. Den som frågar vad han ”egentligen” vill säga får svaret: 
”Det ska ni skita i!”, i den sista rutan.299 Ansiktet ses nu i närbild och krop-
pen är beskuren av rutan. Ögonen är hopknipna och munnen formad till 
ett fräckt grin. Halsen är onaturligt lång och vriden på ett manieristiskt vis. 

Med den punkiga hälsningen ”oi” och den fräcka avslutningsrepliken 
ger Pirinen röst åt den nya generation som trädde fram i rampljuset på 
1980-talet, efter det proggiga Comix Nostra-gänget. Pirinen-pojken i 
Mammut sällar sig till raden av stöddiga och streetsmarta pojk!gurer i 
seriehistorien, bland dem Mad-magasinets omslagspojke Alfred E. Neu-
man (1955) eller, ännu tidigare, Richard F. Outcaults Yellow Kid (1895). 
”Uppkäftig och taktlös har Joakim Pirinen hittat in i den svenska serie-
världens befriade område: albumet Mammut”, skriver Nisse Larsson i en 
kort anmälan i Dagens Nyheter, som lyfter fram Pirinens bidrag och som 
illustreras av den $inande pojken, i den sista rutan.300 

Under 1980-talet experimenterar Joakim Pirinen vidare med ge-
staltning och olika sätt att iscensätta historier eller idéer. Han skapar en 
uppsättning !gurer som han använder både i fristående serier, som soli-
tära skapelser eller i återkommande avsnitt med tematiska variationer. 
Inspiration kommer från många olika håll och kan avläsas i stilmässiga 
och intertextuella referenser. Bland förebilderna märks särskilt Öyvind 
Fahlström och George Herriman, amerikaner som Robert Crumb och 
Gilbert Shelton, eller den franska tradition som bland andra Moebius och 
Philippe Druillet representerar. Det är viktigt för serietecknaren att skaf-
fa sig en rik repertoar av stilar och att låta idén bestämma stilen, säger 
han i Den tecknade seriens gra!ska dräkt, en programtext där Pirinen 
beskriver seriens grundläggande funktioner.301
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Den punkiga fräckheten går igen hos De små rackarna, sandlådevärl-
dens suveräna invånare som !gurerar i många av Pirinens tidiga verk. 
Historier med rackarungar har en lång tradition i såväl barnlitteraturen 
som i tecknade serier, med stilbildare som Heinrich Ho"manns Der 
Struwwelpeter (1845, Pelle Snusk på svenska)302 och Wilhelm Buschs 
Max und Moritz (1865), som föregår Mad och Yellow Kid.303 Kring sekel-
skiftet skapade till exempel Bruno Liljefors304 och Carl Larsson305 varian-
ter på det populära temat.306 Pirinens postmoderna rackare utgör en 
$ock av mestadels anonyma varelser, som står i opposition till ett vuxen-
samhälle där marknadskrafter, myndighetsutövare och föräldrar rege-
rar. De vistas i ett urbant förortslandskap och sätter sig upp mot aukto-
riteter på ett försåtligt vis. 

Seriekonstens rackarungar utvecklades vartefter till trevliga och väl-
menande typer, menar Helena Magnusson, som tar Outcaults Buster 
Brown som ett exempel. Pirinen går däremot tillbaka till den ursprungli-
ga sorten som grundas med Max och Moritz: det ”lätt alienerade, lite 
grymma perspektivet är här tillbaka – även denna gång avsett för vuxna 
läsare”, skriver Magnusson i sin avhandling om svenska barnserier.307 Ett 
exempel är pristävlingen där de små varelserna får till uppgift att skapa 
sandskulpturer, en till synes oskyldig lek som är ett lustmord på konsten 
och konstvärlden.308 Den bastanta lekledaren Malin utlovar ett pris till 
den som gör den bästa sand!guren. Barnen åstadkommer omgående en 
rad fantastiska skapelser: Lisa gör en perfekt korv med bröd, som Malin 
berömmer för att den är så naturtrogen: ”Den kan man ju nästan äta.” 
Leroy gör en moské (”Så ser djyrkan ut hemma”) och A"e en  Moses- 
 skulptur, som får Malin att häpna. Malin berömmer även den knivskarpa 
kub som K skulpterat: ”Oj, en sån festlig tärning du gjort, K!”, men K svarar 
kaxigt: ”Det är ingen tärning, kärring. Jag söker den rena formen”. Kents 
fallosskulptur lyckas däremot göra Malin rasande och hon krossar den 
omedelbart, i den näst sista scenen. ”Jisses, vilken högersving!”, säger K 
och Kent, båda uppenbart förtjusta över e"ekten: ”Jag som hade hopp-
ats att hon skulle sätta sig på den!”, säger Kent fräckt, nöjd över att ha 
lyckats få Malin ur balans.

Välkommen till sandlådan följdes som nämnt av succéalbumet 
 Socker-Conny som gjorde Pirinen känd för en större publik (jfr kap. 2, s. 
88"). Två år senare utkom Joakim Pirinens tredje album Gas (1987), där 
vi återser De små rackarna i $era verk, till exempel i en serie som handlar 
om språkande: ”Ere dära en lillebrolla?”, frågar en björn!gur sin kompis, 
som håller en liten !gur i handen. ”De e en ideot”, blir svaret. Lillebrollans 
tal gestaltas inte i ord utan endast i bilder; glädjerika och fantasifulla 
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 bilder av hemmet och modern fyller hans bubblor som är detaljrika, 
 varierade. Men de stora rackarna ser honom likväl som en ”ideot” eller 
”idijot”. Språkandet sker inte bara verbalt utan även visuellt och det upp-
står en förbistring. I den sista scenen kommer lillebrollans frustration och 
vrede till uttryck i en pratbubbla där de två stora !gurerna   tecknas som 
fula typer, där den ene får ett hakkors på bröstet; det är så han uppfattar 
dem. Handlingen utspelar sig mot en fond av abstrakta former, som 
 Pirinen ofta arbetar med i sina rutor. Här understryker de icke-förestäl-
lande inslagen betydelsen av den icke-verbala kommunikationen.309 

Seriealbumet Gas innehåller både kortare och längre serier i olika 
genrer och är mer varierat än Pirinens båda föregående album. Kommis-
sarie Likanen är en intrikat kriminalhistoria. Pirre och Lena reser till rym-
den är en naivistisk kortberättelse som för tankarna till Mark Beyers 
 absurdistiska serier – kanske ett barndomsminne?310 I Mor Gertrud och 
Världsfreden, är en äldre dams stuga utvald som plats för fredsförhand-
lingar mellan supermakterna USA, Sovjetunionen och Kina – en påmin-
nelse om det kalla kriget. Mötet är ett mediespektakel som refereras av 
en stor mängd reportrar, som om det vore en fotbollsmatch.311 Serien är 
tecknad i sirliga, svepande jugendaktiga linjer, i en stil som liknar Moebius.312 

Pirinens 1980-tal summeras med Kvarteret Kniven (1989), ett 
 samlingsverk som Rolf Classon beskriver som ett slags bokslut.313 Både 
 detta album och den utökade utgåvan Kvarteret Kolossen (2009) 
innehåller ett index där Pirinen noggrant belägger var och när varje bild 
respektive serie först är publicerad samt i vilka album som den förekom-
mit.314 Denna omsorg är ovanlig i seriesammanhang och tyder på en ut-
präglad självmedvetenhet kring rollen som serietecknare. Båda albumen 
innehåller ett avsnitt med rubriken ”Självbiogra!ska serier”.315 Här ingår 
den motsägelsefulla och svårtolkade Jag tänkte berätta lite om när jag 
var barn, ovannämnda Pirre och Lena reser till rymden, Serien om Kris-
ters Himmelsfärd – en skröna om livet efter detta – samt När jag var 7, 
som publicerades i Dagens Nyheters söndagsbilaga år 1989. Denna serie 
är ett barndomsminne som handlar om att börja skolan och är det enda 
verket i avsnittet som faktiskt har ett uttalat självbiogra!skt anslag, en-
ligt Lejeunes de!nition. Vi ska återkomma till När jag var 7 som är det 
första av de tre serier som analyseras i B-delen.316

1990-tal

På 1990-talet är Joakim Pirinen etablerad och uppburen, något som ut-
ställningen Öyvind och Sockerbjörnen: teoretiska skämtteckningar av 
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1  Joakim Pirinen, De små rackarna, Välkommen till 
sandlådan (Tago Förlag, 1983).  

2 Joakim Pirinen, De små rackarna, GAS
 (Tago Förlag, 1987).
3 Joakim Pirinen, Mor Gertrud och Världsfreden, 
 GAS.
4 Joakim Pirinen, Pirre och Lena reser till rymden, 
 GAS.
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Joakim Pirinen (1992) på Moderna Museet i Stockholm visar.317 Året där-
på beviljas han ett av Konstnärsnämndens långtidsstipendier på 10 år.318 
Stefan Helgesson, som behandlar Pirinens serieskapande i en essäsam-
ling, beskriver Gas som en brytningspunkt; efter detta album skärps 
”den syntetiserande tendensen”, menar Helgesson.319 På 1990-talet skif-
tar Pirinens verk verkligen karaktär. Han prövar mediets resurser – inte 
bara när det gäller !gurer, stilar, teman utan även olika former av 
bild-ordsamverkan. I Den sjunde björnen: teckningar (1992) har serierna 
lämnat plats för en annan form av ikonotextuell gestaltning, nämligen 
fristående teckningar med underställd text. Han gör blyertsteckningar i 
ett skissblock och söker tills ett sammanhang plötsligt uppstår, skriver 
han: ”De får en mening, oklar om än oavvislig. De vill något. Jag drar en 
ram omkring dem och börjar tuscha dem.”320 Att komma på titlar till bil-
derna var som att leka charader med en okänd. ”Självporträtt som robot 
ertappad med smygrökande skyddsmask i utkanten av ett koordinatsys-
tem” är ett exempel.321 Pirinen menar sig laborera med ett tillstånd mel-
lan medvetande och automatism, vilja och frihet, där det ”omedvetna 
gör jobbet”.322 ”Bilderna och deras tillhörande ord är alltså tänkta att till-
sammans bilda något tredje, kalla det en tanke eller idé, något avrundat, 
avgränsat, i bästa mening oavslutat”, förklarar han.323 Björn!gurerna ra-
mar in verket: på försättsbladet syns en liten björn som ler insmickrande 
och i bokens slut ser vi en annan, som tecknar vid ett ritbord.

Åren 1992–96 visar, som vi sett, på en markant nedgång för svensk 
serieproduktion, samtidigt som förändringens vindar blåser genom 
 serie-Sverige. Punkvågen klingar av, marknaden förändras och vuxen-
serierna lämnar det juvenila stadiet. Hos Pirinen uppträder samtidigt en 
annan påtaglig förändring när den privata sfären kan skönjas i hans verk, 
glimtvis till en början. Både Den sjunde björnen och det påföljande albu-
met Split Vision (1995) är till exempel dedicerade till Susanne och det 
sistnämnda avslutas med en scen där Susanne tecknas havande i deras 
gemensamma hem.324 Från och med nu får vi successivt information om 
livet utanför rutorna, som pusselbitar i en större bild. 

Med Split Vision återgår Joakim Pirinen till ett stående rektangulärt 
format i ett album med mjuka pärmar på 126 sidor med både serier och 
teckningar. På omslaget återges tjugo kvadratiska småbilder, varav två 
utpekas som självporträtt i paratexten: ett foto på en pojke som Pirinen 
utnämner till självporträtt för att det är så likt honom själv som barn, 
samt en enkel pennteckning av ett ansikte. På försättsbladet !nns en 
teckning av en björn med Socker-Conny-luva och en osthyvel i handen. 
Tecknaren själv avbildas vid ett ritbord i albumets första serie som 
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1  Joakim Pirinen, teckning, Den sjunde 
björnen (1992).

2  Joakim Pirinen, Självporträtt som robot 
ertappad med smygrökande skydds-
mask i utkanten av ett koordinatsystem i 
Den sjunde björnen (1992).

3  Joakim Pirinen, Nattliga grubblerier, 
Split Vision (Tago Förlag, 1995).

4  Joakim Pirinen, Nattliga grubblerier, 
Split Vision.
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 består av sex rutor med bilder helt utan narrativt sammanhang, non- 
sequitur med Scott McClouds terminologi.325 

Många av teckningarna i Split Vision har en nervig karaktär med drag 
av spontanism och teckenmåleri. I titlarna !nns referenser till !gurer ur 
antiken, till litteratur och populärkultur, politik och aktuella eller historiska 
händelser, i oväntade kombinationer. Teckningarnas titlar är rebusaktiga 
och gäckar enkel tolkning. De föreställer ofta kroppar, inte mänskliga men 
människolika, med svulstigt köttiga eller beniga och håliga delar; skra"e-
rade organismer med ansikten och kön som kranier, som tycks växa fram 
ur landskap eller skulpteras direkt ur pappret. Flera av inslagen kan upp-
fattas som frånstötande med hädiska och besudlande inslag där Gud, hel-
gon, hakkors, Gul)riget och Beckett sammanförs. Evan & Ada i Edens 
brunst-gård! är exempel på en tämligen vanvördig serie där Evan, Moses, 
Gud, Jesus, Ada och ormen uppträder.326 Men här !nns även stillsammare 
bilder där kanter och konturer mjuknar i det skumma skenet från en stea-
rinlåga. Vissa av dessa teckningar för tankarna till Ilon Wiklands illustra-
tioner eller till animationstraditionerna i de forna öststaterna, som hör till 
en bildkultur som 1960-talsgenerationen upplevt som barn.327 

”Min självbild” heter ett avsnitt med teckningar som liknar telefon-
klotter och titlar som Min reklam, Min förläggare Rolf Classon, Mina fåg-
lar – My birds eller Mina demoner. Teckningen Min mansroll föreställer 
en fallos med tillhörande ord och ordkombinationer: ”min lilla förhud, 
head, ollon, apollon, topp, närhet, urinrör, väderkorn, kaleidoskop” och 
så vidare, likt en illustration i en lärobok.328 I serien Nattliga grubblerier 
har sandlådan fått formen av en bardisk där två !gurer, som liknar Joa-
kim Pirinen och Rolf Classon, har en absurdistisk dialog om sig själva 
som serie!gurer: 

– Jag är ingen jävla mänska. 
– Nej, du är björn. 
– Va? Ska Svenska Jägareförbundet behöva komma hit och visa hur en björn 
ser ut?! Vi är abstraktioner, vi är klippdassar, prisade i den heliga skrift för sin 
renhet, nakenråttor med kuk, hobbits with habits kupidonerna vi är kupidoner.
– Vi är serie!gurer på samma basis som gör Långben till hund trots Pluto. Nu 
ger vi oss ut på äventyr. 
– Du är till en del Joakim Pirinen, det är jävla kusligt!329

I slutet av 1990-talet vidgas det globala utbytet och Pirinen är en av dem 
som uppmärksammas internationellt. I samband med Angoulême-festi-
valens Gare du Nord-satsning (1997), där även Cecilia Torudd och Ulf 
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Lundkvist medverkade, fördjupas kontakterna med franska och nord-
amerikanska förlag.330 År 1998 utkom samlingsutgåvan Den stora boken 
om Socker-Conny331 (1998) och året därpå Den universella bristen på 
 respekt (1999), en seriebok med hårda pärmar på 127 sidor med talrika 
referenser till det egna jaget och livet.332 Föräldraskapet berörs i $era 
verk, där barnets värld tematiseras på olika sätt. I Född med silversked i 
mun?333 re$ekterar berättaren till exempel över värdet av silverbestick 
som gåva till barn. Skapelseberättelse, med ett Keith Haring-liknande 
formspråk, påminner om en historia för barn.334 I serien Pim & Pum  stiger 
Pirinens ansikte upp som en sol och vandrar över himlavalvet, alltmedan 
ansiktet åldras, går ned och slutligen återuppstiger som ett mån-krani-
um.335 Ateljén avbildas ofta. I Improvisation: Depression, också den på en 
sida, uppehåller sig Pirinen vid ensamskapandet i ateljén. ”Ritad när jag 
inte kunnat göra annat”, lyder en dyster textrad i marginalen.336 Flera 
 serier handlar om hemmet och hemmahörighet, bland dem sticker två 
längre och säregna serier ut: Gå hem samt Följ med mig hem till huset 
där jag växte upp.337 Stefan Helgesson lyfter fram dessa båda verk som 
något av det sällsammaste som någon serietecknare skapat någonsin.338 
I Gå hem följer vi Pirinen som lämnar sin ateljé i Atlasområdet på Kungs-
holmen efter dagens värv för att bege sig hem till sin väntande familj: so-
nen och hustrun Susanne, som nu är gravid med parets andra barn. På 
arton sidor gestaltas denna långa vandring genom Stockholm som en 
medvetandeström med halsbrytande glidningar mellan minnen, associ-
ationer, synintryck och berusning. I den sista scenen möts Joakim 
 Pirinen slutligen av sin lilla familj på krönet av Skanstullsbron, i solupp-
gången.339 Det andra verket, Följ med mig hem till huset där jag växte 
upp, är en drömvision som närmast liknar en klardröm, där Pirinen åter-
vänder till sitt föräldrahem på Lidingö, vilket jag ska beskriva utförligare 
i B-avsnittet.

2000-tal

Även Ingens bästa vän (2004) är dedicerad till Susanne.340 Joakim Piri-
nen samarbetar nu för första gången med Norstedts förlag. Denna bok 
på 168 sidor med hårda pärmar innehåller ett femtiotal serier, många 
med självreferentiella titlar: Jag går in i ditt underbara landskap, Själv-
biogra!skt, Pirinens ABC och Pirinen & His Band till exempel. En av seri-
erna, som inte har någon titel, inleds med en dödsannons över ”Serie-
tecknaren Joakim Pirinen *28 maj 1961”.341 De många självreferenserna 
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väcker uppmärksamhet. I en intervju får Pirinen frågan varför han är 
med så mycket själv i albumet Ingens bästa vän (2004) och i sitt svar 
hänvisar han till den rådande trenden med självbiogra!ska serier: 

Man måste väl hänga på det där självbiogra!ska köret, alla yngre tecknar 
ju om sig själva. Jag tycker i och för sig att det är lite tråkigt – många är så 
allvarliga och ska ta upp oförrätter. Jag vill visa mig själv i andra kontexter. 
Till exempel har jag gjort ett alfabet som är jag, Pirinens abc.342

Pirinens ABC är ett alfabet med bild och ord på nio rutor per sida, där 
 Pirinen !gurerar i vissa. Även barnen och Susanne är med. Bokstaven Q 
illustreras av ett porträtt av Susanne och texten ”Queer ultra light” och 
innehåller även en kärleksförklaring i en bubbla (”Joakim älskar Susan-
ne!!”).343 Vid upprepade tillfällen kommer relationen till familjen till synes 
i rutorna. Sagan om den lilla stubben liknar ett barns berättelse och är 
gjord av Jim Skog Pirinen, Susanne Skog och Joakim Pirinen.344 Hela 
 familjen framträder i serien Annorlunda jul med familjen Pirinen: av 
 Joakim Skog-Pirinen; Susanne, i sekelskiftesklädsel med mu", de båda 
sönerna och Joakim Pirinen själv.345 De bor utanför innerstan i en  gammal 
smörgås. Till julmiddagen dricker familjen vatten och äter  vatten med 
sked, ett tämligen torftigt alternativt jul!rande, kan det tyckas. En av 
pojkarna grimaserar illa vid middagsbordet, som över måltidens innehåll. 
När det knackar på dörren är det Sankt Spiridon som kommer på besök, 
ett cypriotiskt helgon, får vi veta. Familjen har ingen gran utan ett ”emu-
ägg”. Firandet tycks vara familjens försök att skapa ett individuellt pro-
jekt, en egen jul med egna traditioner. Annorlunda jul är en serie om 
 helighet i en tid som saknar helhet.

I Ingens bästa vän gör två nya !gurer sitt inträde i några ensidaserier, 
nämligen Döda paret, ett ständigt grälande par i ett genomdesignat 
hem.346 Dessa obehagliga !gurer saknar händer, fötter och svävar över 
marken. De är klädda i sexuellt laddade dräkter av sado-masochistiskt 
slag och har ögon som svarta hål. Döda paret är en slags antites till Fa-
miljen Bra: allt omkring detta icke-humana par är negativt.

I det följande albumet, Döda paret och deras ”vänner” (2008), är de nya 
!gurernas närvaro än mer påtaglig, vilket också titeln indikerar. Döda pa-
ret omger sig med kylig design och deras äktenskap är ”på upphällning-
en hela tiden!”347 Boken är dedicerad till Jim och Nikolaj, de båda söner-
na och i en undertext förtydligas, i självironisk ton: ”Pirinen nyskild sedan 
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1  Joakim Pirinen, Pim & Pum, Den universella 
 bristen på respekt (Ordfront Galago, 1999).
2  Joakim Pirinen, Improvisation: Depression, 
 Den universella bristen på respekt.
3  Joakim Pirinen, Gå hem, Den universella bristen 
 på respekt.
4  Joakim Pirinen, utan titel, första rutan, Ingens 
 bästa vän (Norstedts, 2004).
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fyra år”.348 Livet med Susanne tycks vara över och Pirinen uppger själv 
att Döda paret kom till under en kritisk period i hans liv.349 Med Döda 
 paret och deras ”vänner” återvände Joakim Pirinen på nytt till förlaget 
Galago, där Mats Jonsson var ny redaktör. Med ett sjuttiotal serier och 
teckningar på 204 sidor är denna bok ännu mer omfångsrik än den före-
gående. På omslaget syns Pirinens serie!gurer Socker-Conny, pappa 
och mamma Björn, Döda paret och andra !gurer samt Pirinen själv, 
 liksom serietecknarkollegorna Liv Strömquist och Sara Granér som 
tecknas mot fonden av shoppingdistriktet Shibuyas höga hus. Bilden kan 
kopplas till den speci!ka händelse då Pirinen, tillsammans med tolv 
 andra svenska tecknare, presenterades i utställningen Through A Panel 
Darkly på Svenska ambassaden i Tokyo år 2008. Här medverkade Lars 
Sjunnesson, Gunnar Lundkvist och Joakim Pirinen som veteraner, 
 skriver Mats Jonsson och Johannes Klenell.350 Omslaget kan ses som en 
pendang till stockholmsbilden på omslaget till Välkommen till sandlådan 
(1983). Döda paret och deras ”vänner” utgavs i fransk översättning år 
2013 av förlaget L’Association under titeln Le Couple mort et ses 
”amis”.351

Innehållet i Döda paret och deras ”vänner” utmärks av ett rikt $öde 
av idéer och visuella infall. Socker-Conny uppträder ”som han ser ut nu” 
(mycket nedgången), Beppo, björnar och icke-namngivna nya !gurer 
framträder liksom Pirinen själv i olika gestaltningar. En del av albumet är 
tryckt på matt papper i annan ton och utgör ett avsnitt som benämns 
Gallerie Perineurium* *bindvävsskida som innesluter $era nervtrådar vil-
ka bildar en bunt (faskikel). En tecknad björn presenterar detta avsnitt 
med orden: ”Kolla! En personligt hållen konstutställning installerad ex-
akt mitt i albumet!” Här tecknar Pirinen bilder med titlar som Min värld, 
Mitt Afrika, Min logotype, Mina !gurer och så vidare, ett upplägg som lik-
nar det som han laborerade med i Split vision. Idén med avgränsade sek-
tioner i olika papperskvalitet är något som Pirinen fortsätter att arbeta 
med i senare böcker. Med Döda paret och deras ”vänner” följer även en 
annan speci!k förändring: från och med nu börjar Pirinen att texta sina 
serier i en snirklig handstil som ersätter den jämförelsevis mer neutrala 
pratbubbletext som han dittills använt. Paradoxalt nog skapar detta ett 
udda intryck som är märkligt opersonligt.

Döda paret och deras ”vänner” innehåller $era abstrakta serier, ex-
empelvis Seriella sekvenser: Abstract ccomiccs [sic!]. Döden är närva-
rande i många former. Ordet ”självmord” upprepas sekventiellt i en serie; 
i en annan rämnar rutor likt krossat glas. I serierna Anagram manifeste-
rar sig Pirinen i form av bokstavskombinationer som kombineras med 
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1  Joakim Pirinen, Pirinens ABC, Ingens bästa vän
 (Norstedts, 2004).
2  Joakim Pirinen, Döda paret, Ingens bästa vän.
3  Joakim Pirinen, Annorlunda jul med familjen Pirinen: 
 av Joakim Skog-Pirinen, Ingens bästa vän.
4  Joakim Pirinen, Anagram: ”Marinpojken i-i”,
  Ingens bästa vän.
5  Joakim Pirinen, Livsmönstring #2, Döda paret och 
 deras ”vänner” (Ordfront Galago, 2008).
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bilder som illustrerar de många versionerna av hans namn; Irina Pinkmoj, 
Marinpojken ii med $era.352 I Professor Pirinens tecknarskola uppträder 
hans persona som streck!gur. Denna serie är fördelad på två avsnitt i oli-
ka delar av volymen. Likaså Livsmönstring, som är fördelad på fem av-
snitt spridda över boken. Läsaren måste vara uppmärksam för att inte 
förlora sammanhanget i detta myller. Livsmönstring är en betraktelse 
över livet och dess möjligheter (och omöjligheter) där temat med 
mönstringen vid livets slut och inför den förestående pånyttfödelsen va-
rieras med olika utfall. ”Men hur ska man välja då?”, frågar sig den lilla 
björnen dystert, ställd inför alla val, exempelvis arbete eller kärlek. ”Du 
får väl göra som alla andra och bära med dig den frågeställningen genom 
livet”, säger de som förbereder !gurens återfödelse.353 

Margareta Wallin Wictorin och Anna Nordenstam behandlar just 
Livsmönstring (Drafted for Life)354 i en artikel om svenska serier och 
framtiden där de kopplar det ständiga tvånget att välja som Pirinen 
 gestaltar, till Zygmunt Baumans perspektiv på det postmoderna samhället:

In the story world of Pirinen, as in Bauman’s world view, social classes and 
the local and national communities are broken down, leaving an individu-
alized and private burden on the shoulders of the individuals, to create 
meaning and coherence out of fragments.355

Wallin och Wictorin och Nordenstam fäster uppmärksamhet vid hur den 
politiska situationen i Sverige re$ekteras och ställs mot den enskilda in-
dividens möjlighet men också krav att välja sitt liv. Det individuella pro-
jektet som komedi speglas även i Pirinens sexton tusen femhundrade 
Dröm, som en dröm eller en metafor över livet och dess bana, med alla 
vägval som ska göras. I denna serie, som är den sista serien i Döda paret 
och  deras ”vänner”, möter vi Pirinen-!guren i ett otal skepnader och va-
riationer, ett sammansatt men splittrat jag. Detta verk behandlas som 
det tredje och sista i B-avsnittet.

För Dagens Nyheter rapporterar Joakim Pirinen om resan till MoCCA 
festival, seriefestivalen i New York år 2009, i en seriedagbok.356 Han 
 avbildar bland annat den stora utställningssalen på 69th Regiment  Armory 
där seriefestivalen arrangerades – samma plats som presenterade 1914 
års Armory show då modernismen introducerades i USA, vilket  Pirinen 
noterar med en referens till Duchamps målning Nu descendant un esca-
lier 1912. Han tecknar och citerar sin stora idol Gary Panther: ”Som 
konstnär kan du aldrig konkurrera med naturen, barn eller vansinniga”.357 
Samma år utkommer Kvarteret Kolossen: Samlade serier (2009) som 
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summerar trettio år av serieskapande för Joakim Pirinen. Det före-
gående samlingsverket Kvarteret Kniven (1989) omfattar omkring 150 
verkstitlar och i Kolossen-boken är detta utökat till $era hundra serier 
(beroende på hur vissa verk ska räknas), samt teckningar, på 400 sidor.

2010-talet

I en stor del av Pirinens verk är de självre$exiva inslagen framträdande. 
Ett exempel är This is my life som publicerades i jubileumsnumret Gala-
go 100 (nr 3 2010).358 I detta verk avbildas familjemedlemmar och andra 
personer, inte med namn men på ett sätt som gör att de kan identi!eras 
som i verkligheten existerande personer. Detta verk kan på så sätt jäm-
föras med den litterära nyckelromanen. Pirinen själv, Susanne, sönerna, 
föräldrarna och Rolf Classon är alla igenkännbara från andra serier eller 
framställningar. Levnadsbanan summeras i nedslag från ungdomstidens 
drömmar och sexuella frustration via serieskapandet, familjebildandet, 
skilsmässan till livets slut, som om det vore !lmer i olika klippningar med 
Joakim Pirinen som stjärna. Den första är en vardaglig version, ”My Life” 
– The Movie Original Version Starring Joakim Pirinen. Därefter följer en 
idealiserande och tillrättalagd önskeversion, ”My Life” – The Movie 
 Director’s Cut Starring Joakim Pirinen; en ”Animated Version” samt  ”My 
Life”, en reducerad version där livet kondenserats i symboler – från lego-
bitar till en urna. Alla versioner är ordlösa, med undantag för ett av-
rundande bonusmaterial, My Life The Movie Bonus Features Interviews 
Double DVD Deluxe Edition, där föräldrarna, sönerna och serie!gurerna 
kommenterar Joakim Pirinen och hans liv. Detta grepp kan jämföras 
med hur J. M. Coetzee i sin !ktionaliserade självbiogra! Summertime: 
Scenes from a Provincial Life avporträtterar sig själv via ombud, genom 
!ktiva intervjuer med roman!gurer som beskriver Coetzee.359 Serien 
innehåller en nedsättande bild av Susanne Skog, som tecknas med en 
resväska med tre mansnamn och ett hakkors. Från väskan hänger en 
kondom och i en av sekvenserna tecknas hennes kropp som ett kvinnligt 
könsorgan. Barnens huvuden tecknas som ballonger på snören och 
 Pirinens skrattande ansikte syns i pro!l. De känslomässiga spåren av 
 separationen ger sig till känna.360 

I förlaget Orosdi-Backs utgivning av böcker om svenska illustratörer 
och konstnärer kom en volym om Joakim Pirinen (2010). Den omfattar 
illustrationer av Pirinen samt ett förord av den av ”pirininiri” smittade 
författaren Agneta Klingspor: ”Kör en tjottablänkare i syntaxens välord-
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nade palats och lyssna på surret från realismen. Pirinea mig mera”, skri-
ver Klingspor i en text som är en poetisk tolkning av Pirinens poetiska 
ikonotexter.361 

En pocketbok, Jävla svin, som utkommer år 2011, innehåller huvud-
sakligen enstaka bilder med text som tillkommit med slumpens hjälp.362 
Pirinen har tecknat med spritpenna i ett block som han burit med sig un-
der en tid och där tuschet från pennan har gått igenom pappret har han 
gjort nya bilder utifrån spåren från föregående teckning. Många är själv-
porträtt. I en vardaglig familjescen tecknar Pirinen sig själv som en ”liten 
liten pappa” som säger åt sina två söner att de är så stora att de kan 
plocka upp efter sig. Den äldste som sitter framför datorn replikerar: 
”Nej pappa, vi är så stora att vi borde kunna plocka upp efter oss.” Teck-
ningen har överskriften ”Autentisk replikväxling!!!” Med ett randigt för-
kläde över den randiga skjortan liknar den lilla pappan Muminmam-
man.363 Kristina Lindquist karaktäriserar Jävla svin som ett experiment 
och ett befrielseprojekt som står nära dagbokens form.364

År 2014 utkom Kommissarie Kvadrat, en seriebok på 190 sidor, följd 
av Att misslyckas som människa samt Född ur ett svart ägg, båda på Kar-
tago 2016.365 I en satirteckning i det sistnämnda verket ser vi en kvinno-
!gur som säger: ”Jag har gjort en självbiogra!sk serie om hur jag dricker 
ett glas vatten”. Detta läser jag som en sarkastisk kommentar till den 
självbespeglande akten och det ”självbiogra!ska köret”.366

B – Att återvända och se sig själv

Dröm och verklighet 

I de tre serierna av Joakim Pirinen som följer nedan uppträder Joakim 
Pirinen själv som !gur i olika variationer där dröm, minne, fantasi och fö-
reställning blandas. Serierna har tillkommit med cirka tio års mellanrum 
och är alla – som vanligt – svartvita. När jag var 7 tecknades på beställ-
ning för Dagens Nyheter år 1989, samma uppdrag som även gick till 
 Cecilia Torudd och Gunna Grähs, som vi tidigare har sett. I Dagens 
 Nyheters söndagsbilaga fyllde När jag var 7 ursprungligen en sida med 
tre rutor per rad, arton rutor.367 I Kvarteret Kolossen, som jag utgår från 
här, upptar varje ruta en halvsida. I Följ med mig hem till huset där jag 
växte upp368 (1999) inbjuds vi att dela återseendet av en plats med Piri-
nen som ciceron och i Pirinens sexton tusen femhundrade Dröm369 
(2008) leds vi in i Pirinens drömsyn genom hans blick. 

#.$.!
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1  Joakim Pirinen, teckning, Jävla svin
  (Ordfront Galago 2011).
2  Joakim Pirinen, This is my life i Galago 100 (2010).  
3  Joakim Pirinen, This is my life i Galago 100 (2010).  
4  Joakim Pirinen, teckning, Född ur ett svart ägg 
 (Bonnier Pocket, 2016).
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När jag var 7 (1989)

När jag var 7 är tecknad i en naiviserande stil, med värdeperspektiv och 
simultana skeenden med olika tidsförlopp. Serien har stilmässiga inslag 
som ska likna barnets sätt att teckna. Rumslighet framställs med deko-
rativa svartvita mönster som de!nierar olika ytor. Den första rutan i se-
rien När jag var 7 är utformad som en vinjett där seriens titel är textad 
på svarta tavlan i en stil som liknar ett barns mödosamma skrift. Ett av 
skrivtecknen är felvänt och på en skolbänk är underrubriken textad med 
bindestreck mellan stavelser, som hjälp för eleven som ska lära sig att 
ljuda: ”En upp-sats av Joa-kim Pi-ri-nen”. I den andra rutan presenteras 
seriens huvudperson: pojken Joakim. Han står i sitt rum bland leksaker 
och möbler, prydlig och rar i en ombonad miljö. ”Jag är redan påklädd!”, 
säger han lillgammalt, vänd till läsaren. Han packar ned en påse med 
gymnastikkläder i sin skolväska och går till skolan i sällskap med sin 
mamma. Han är dock noga med att hans mamma inte ska följa med in på 
skolan. När hon gått slinker han in på toaletten där han slänger ned jum-
papåsen i en toalettstol och spolar. 

I scenen som följer arbetar barnen med bokstäver i klassrummet. 
Flickan som sitter i bänken bredvid Joakim förstår inte uppgiften med 
”bokstavsväskan”. Joakim överväger att hjälpa henne, men avstår: ”Om 
jag hjälper Kia så blir vi ihopa-parade”, tänker han. Joakim kan redan läsa 
men han gör allt för att undvika gymnastiken. Det lyckas dock inte, hans 
lärare, en gigantisk kvinna med stormönstrade kläder är obönhörlig och 
ohörsam. Hon är inte helt olik den auktoritära Malin i serien om sand!-
gurerna. På gymnastiklektionen får han kasta boll, ”kompaboll”, med Kia, 
men han är fortfarande rädd för något som ännu är outsagt. ”Nu kom-
mer det snart”, tänker han.370 Den käcka gymnastikläraren är som en 
gummivarelse, utan markkontakt. I morgon ska det bli lite svårare öv-
ningar, säger läraren när lektionen är slut. ”Jaha då blir det imorgon då”, 
tänker Joakim. 

Därefter be!nner sig Joakim ute på skolgården. I denna scen ser vi 
två större barn med elaka miner som dyker upp bakom Joakim och 
sträcker sig mot honom. De har utsvängda jeans och platåskor. Sedan 
ser vi Joakims lärare, som med sträng min säger åt de stora barnen att 
lämna tillbaka kläderna till den rätte ägaren. Hon fyller bildrummet. Hen-
nes hand är tecknad som på barns vis med många !ngrar och runt halsen 
bär hon ett kors i kedja. I bakgrunden $yr en av de elaka pojkarna.

Även i nästa scen sker $era händelser simultant, i samma bildrum. 
Joakims mamma som kommit för att hämta honom frågar om han haft 

#.$."
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en bra dag i skolan: ”Ja, men i morgon kan jag nog inte gå, tyvärr”, svarar 
Joakim. Samtidigt skyndar läraren efter dem och ropar: ”Fru Pirrinen” [sic!]; 
till höger i samma bild vinkar Kia vänskapligt och ropar ”Hej då, Kim!” 

Läraren förklarar, i nästa ruta, för Joakims mamma att han måste ha 
en påse till sina idrottskläder, ”annars så tar de stora barna sakerna”. 
Denna konversation utspelar sig i bildens övre del. Samtidigt hittar vakt-
mästarna påsen som proppat igen avloppet och i det nedre vänstra 
 hörnet ser vi hur de stora barnen stirrar elakt på Joakim och gör ett hot-
fullt tecken med knuten näve. Joakim ser skräckslagen ut och är på väg 
att ta till $ykten.

Joakim och hans mamma går hem under tystnad. Hon stirrar argt på 
Joakim som med hängande huvud går framför henne i riktning mot 
 huset, en trävilla med burspråk, takkupa, brutet tegeltak och tillbyggnad 
i vinkel. Hemma kräver mamman att få veta varför han slängde gymnastik-
påsen som hon sytt åt honom och nu förklarar sonen något osamman-
hängande vad han tror ska hända på gymnastiken: ”Jag kan inte klara 
gymnastiken för i morgon blir det svårare och då ska vi stå på två led 
nakna pojkar mot $ickor och ta tag i varandra och pillen och” [sic!]. I  denna 
scen är det bara de två !gurernas huvuden som syns. Under det spända 
replikskiftet omgärdas de av svartvita mönster i oroliga, vassa former 
som ormar sig runt deras ansikten. Detta kan ses som ett exempel på 
mind style, Mikkonens begrepp för stilistisk variation som re$ekterar 
sinnesstämningen hos en !gur visuellt (jfr 1.2.5, s. 50). Framställningen i 
denna scen står i stark kontrast till det som följer när Joakims mamma i 
seriens sista scen förklarar att det hela är en missuppfattning. Här är 
framställningen nedtonad till två valörer av svart och vitt i kompakta 
block; ”det kommer att dröja länge än innan du ska behöva göra barn” 
säger hon, och lägger sonens problem tillrätta. 

Berättelsen är huvudsakligen fokaliserad genom Joakim; vi får ta del 
av hans tankar och känslor till en del, men berättelsen har även en 
 externt fokaliserad berättare vars visuella perspektiv sammanfaller med 
betraktarens. Former, mönster och perspektiv medverkar i gestaltningen 
och bidrar till att förmedla Joakims perception och sinnesstämning. 
Händelseförloppet är komprimerat. Mellan scenerna !nns det glapp. Till 
exempel är det som sker mellan barnen på skolgården utelämnat. På 
detta sätt liknar berättelsen barnets världsbild, med en begränsad upp-
fattning, eller minnet, som kan haka upp sig vid vissa detaljer medan annat 
sorteras ut och glöms bort. Kanske är det särskilt påfrestande att minnas 
eller visa det som händer mellan barnen som kan upplevas som plågsamt.

När jag var 7 är full av berättande föremål och detaljer. I den teckna-
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de serien är allting betydelsefullt skriver Pirinen i sin essä om seriens 
gra!ska dräkt: ”Skyltar, möbler, mat, klädesplagg, alltihop är laddat med 
betydelser och associationer, och alltihop talar”.371 Det blommar på skol-
gården samtidigt som löven pryder asfalten. Sommaren ska strax övergå 
till höst. Inredningen i hemmet och i skolan, kläder, frisyrer, ägodelar och 
redskap fungerar som koordinater i !ktionsvärlden. Joakims mamma 
har håret uppsatt med ett band i en sextiotalstypisk frisyr.

Den ofta använda diagonala kompositionen, det komplexa perspekti-
vet och den gra!skt betonade ytmässigheten liknar Marc Beyers serier 
men även Ingrid Vang Nymans Pippi Långstrump-illustrationer och -se-
rier. Handlingen är påhittad men miljöerna autentiska uppger Pirinen, i 
samband med publiceringen: ”Det är Torsviks skola på Lidingö, dit jag 
gick med bävan”.372 

Följ med mig hem till huset där jag växte upp (1999)

I serien Följ med mig hem till huset där jag växte upp spelar huset på Li-
dingö en bärande roll, vilket seriens titel understryker. Det är platsen för 
återseende, mötet med det egna jaget, med rötterna. Här återinträder 
Joakim Pirinen som tecknad !gur i sitt barndomshem och visar oss 
runt, samtidigt som han berättar verbalt i text som är underställd bil-
derna. Följ med mig hem till huset där jag växte upp omfattar 'orton ru-
tor i ett regelbundet format med två liggande rektangulära rutor på var-
je sida.373 I den första rutan ser vi huset på håll, snett uppifrån, tillsam-
mans med Pirinens ansikte i förgrunden, i bildens nedre vänstra hörn. I 
bilden syns hans ansikte i pro!l, lätt vinklat mot betraktaren. Över bild-
en, i ett avgränsat smalt vitt fält, är seriens titel textad i versaler som 
imiterar tryckt text. Titeln Följ med mig hem till huset där jag växte upp 
kan läsas som en uppmaning av Joakim Pirinen, i direkt tilltal till betrak-
taren. I bildens nedre högra del !nns en platta med texten ”av och med 
Joakim Pirinen”. Serien är tecknad i tunna, nästan spröda, linjer som 
ringar in föremål utan skuggningar eller schatteringar. Bilderna är 
 mycket detaljrika.

Bildens komposition skapar emellertid en ambivalens: var be!nner 
sig egentligen !guren Joakim Pirinen? Blicken är riktad ut ur bilden mot 
ett obestämt mål snett mot höger, varken mot betraktaren eller mot hu-
set. Kroppen be!nner sig utanför rutan. Pirinens placering som repous-
soir förankrar vårt betraktarperspektiv framför bildytan. Upplevelsen är 
att vi be!nner oss en bit bort på en höjd, i nivå med Pirinen, och att huset 
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ligger nedanför oss. Kompositionen påminner om ett fotogra!, där av-
ståndet mellan förgrund och bakgrund plattas ut och personer och före-
mål blir beskurna. Samtidigt kan rörelsen inåt betonas, som om !guren 
Pirinen är på väg mot huset och vänder sig om till hälften, med en gest 
som tycks säga: ”kom, följ med mig hem...”. Med denna tolkning be!nner 
sig  Pirinen i sin berättelse och tar plats i bildrummet och i diegesen, dit 
han också vill föra oss. Huset och trädgården som omger Pirinen kan 
även ses som mentala föreställningar; han tänker på huset. Bilden har 
skilda verklighetsnivåer. Texttillägget ”av och med Joakim Pirinen” fram-
häver serien som iscensättning. Mångtydigheten i text och bild skapar 
en spänning. Över bilden vilar en svävande känsla. Bilden kan ses som ett 
montage av skilda element: människo!gur, hus, trädgård, titel.

Huset är omsorgsfullt tecknat. Vid en noggrann granskning fram-
träder detaljer, som till exempel cykeln bakom förstukvisten eller den lilla 
barnstolen vid burspråket. Huset ser en aning förfallet ut. Takpannorna 
ligger inte i räta rader, kanske är de täckta av mossa och lavar, husets trä-
panel ser ojämn ut och balkongräcket likaså. I jämförelse med När jag var 
7 ser huset ut att ha åldrats – precis som tecknaren själv. Tid har  för$utit 
mellan de båda bilderna av huset. I båda versionerna är huset  avtecknat i 
samma vinkel, med små skillnader som kan vara grundade i estetiska av-
vägningar eller verkliga skillnader. I den senare teckningen har huset en 
ombyggd takkupa samt en förstukvist. Exteriört liknar huset Villa Ville-
kulla, såsom Ingrid Vang Nyman tecknade Pippi Långstrumps hus på 
1940-talet. I Familjen Bra förekommer huset i ytterligare en  version, en 
illustration där huset och trädgården är stiliserade. Huset har något ma-
jestätiskt över sig och trädgården är exotiskt prunkande och dekorativ.374

Den gäckande overklighetskänslan förstärks i den andra scenen; 
 Pirinen be!nner sig nu i köket och dricker mjölk direkt ur ett paket, som 
om han fortfarande bodde där. Handlingen signalerar hemmahörighet 
men det tonårsaktiga beteendet blir absurt i kontrast till hans allt annat 
än ungdomliga apparition. Köket är fullt av föremål och framställt på ett 
lustigt labyrintiskt vindlande sätt. Joakim Pirinen väljer stil efter ämne 
och här har han valt ett framställningssätt som påminner om Ingrid Vang 
Nymans ”kullkastade perspektiv” i Pippi Långstrump. Elina Druker sätter 
Ingrid Vang Nymans perspektivskiftningar och instabila bildrum i förhål-
lande till hur modernismens konstnärer undersökte bildrummets per-
spektiv, strukturer och former i särskilt stilleben och interiörer. Särskilt 
med kubismen förändrades rummet och tidsuppfattningen, skriver Dru-
ker i Modernismens bilder.375 Att placera såväl banala som signi!kanta 
föremål bredvid varandra, liksom att skildra det som tar plats i ögon-
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blicket sida vid sida med det som redan har skett – som Steiner beskri-
ver den kubistiska bildkonstruktionen – handlar om att skapa bilder som 
bryter med det invanda seendet. Bildens narrativa samband bryts ge-
nom att föremål och personer avbildas med samma utgångspunkt, som 
objekt och former i rummet.376 

Det är ett ombonat och inbott hem vi ser och det tar tid att upptäcka 
alla detaljer, till exempel teckningen på kylskåpet i köket – är det en 
barnteckning? Eller är det rent av en referens till den ”ursprungliga” 
teckningen av ett troll som enligt Pirinen uttalar Socker-Connys bevinga-
de sentens?377 Pirinen berättar att han hängt upp denna teckning på för-
äldrarnas kylskåp. 

Enligt bildtexten blickar vi därefter in i Joakim Pirinens gamla rum på 
övervåningen, i den tredje scenen. I texten sägs: ”Skrivbordet – jag har 
suttit vid samma skrivbord i tjugoåtta år!” Han tillägger att elementet 
bakom sängen var strömförande. Pirinens ansikte syns i pro!l till vänster 
i bilden – ansiktet är övernaturligt stort. Han blundar, som innesluten i 
sig själv, som om han erinrade sig rummets alla detaljer. 

I nästa scen sträcker Pirinen in huvudet i bilden från ett annat håll, 
bakifrån en bokhylla, som det tycks. Nu blickar han in mot det som förr 
var systerns rum. I den fyra meningar långa undertexten nämner han fö-
remål och inredningsdetaljer, som om vi fördes runt i huset på en guidad 
tur, eller tillsammans tittade i ett fotoalbum. Till skillnad mot Claes 
Juranders Nilsson och Gunna Grähs Mina universitet framträder Pirinen 
själv i rutorna, som ett väsen. Bilden är tecknad med samma tunna, 
 omslutande linjer som i seriens övriga rutor, men här faller även något 
slags oregelbundna svarta block över bilden, som får ett abstrakt ut-
tryck. Det kan tolkas som ljus$äckar, som av ett oregelbundet infallande 
ljus, eller som någon form av blockeringar eller minnesluckor. 

Joakim Pirinens pappa medverkar i nästa scen, seriens femte ruta. 
Han bjuder sonen på en whisky i vardagsrummet. Han har huggit ned alla 
träd på tomten, sägs det i bildtexten, något som inte syns i den första 
 rutan, med sin täta växtlighet. Pirinens pappa, tjugofem år äldre än 
 sonen, har ett godmodigt uttryck och liknar Joakim. Pirinen däremot 
tycks förminskad: han tecknar sig själv som liten och tunn, närmast ynklig, 
med trasig strumpa och sammansnörpt mun, som om han saknade tän-
der. Eller är det aktivistens hopsydda mun? Kanske kan det kopplas till 
att Joakim Pirinens pappa är tandläkare?378 I fonden öppnar sig vardags-
rummet mot två rum i !l, som slutar i ett fönster, vilket ger en väldig 
djupverkan. Möblerna i det bortre rummet tecknas i miniatyrformat, 
som dockskåpsmöbler. Den sjätte scenen återger ateljén: ”En äkta 
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konstnärsateljé med fönster åt norr. Denna tillbyggnad lät ett !nskt 
 sko-råd uppföra på femtiotalet. Här satt jag och ritade bland annat 
 Socker-Conny”, uppger Pirinen i texten. Här är förhållandet det om-
vända: Pirinen är tecknad i miniatyr och rummet gigantiskt, med ett 
 underifrån-perspektiv. I förgrunden ser vi en tennisboll vars storlek för-
stärker Pirinen-!gurens litenhet, även den. 

Joakim Pirinen be!nner sig i den sjunde scenen åter i sitt gamla rum. 
Här står en yngre, gravid kvinna med händerna på sin stora mage; det är 
hans syster. Bredvid tronar deras mor i en nyrenässansliknande stol. 
 Modern har stora glasögon som ger henne ett insektsliknande utseende, 
med spetsiga naglar och sammanknipna ögon. Hon liknar Socker- Connys 
mamma, som tecknas otillgänglig och stram, i en liknande stol. Mellan 
dessa båda statuariska !gurer be!nner sig Pirinen som tycks slå knut på 
sig själv av iver: ”För min syster och min mor försöker jag förklara på-
budet inom serievärlden att rita självbiogra!ska serier, att jag både vill 
och inte vill rita serier o.s.v.” Rörelser, gester och ansikte är upplösta i 
streck och kubiserande former för att återge agitationen.

Joakim Pirinen vandrar vidare genom husets alla rum. I pannrummet, 
ruta åtta, !nns en snickarbänk, en vedkubbe med yxa och texten nämner 
en gammal världskarta. Vinden i ruta nio, är fylld av bråte, knappt urskilj-
bart bakom en mängd diagonala streck som korsar varandra. De liknar 
strålande ljusknippen som silar in det skumma ljuset i till exempel en 
lada. En runsten står utanför huset, på en äng, i den tionde rutan. Pirinen 
återberättar ett skolbesök i årskurs fem. I den elfte scenen ligger Joakim 
Pirinen och sover på en säng, som en letargisk tonåring. Paul Éluards 
Smärtans huvudstad, som utkom på svenska år 1975, ligger bredvid 
 honom.379 Vi be!nner oss nu i källaren, under ateljén. Till detta rum i 
 villan på Lidingö $yttade han i sina sena tonår och tidiga mannaår, med-
delas i texten som uppfordrande fortsätter, som om berättaren tilltalade 
sig själv, där och då: ”Det är ju inte okontroversiellt, övre medelklass, hur 
påverkade detta ditt sätt att tänka? Och vilken samhällsklass tänkte du 
sedan själv tillhöra? Och hur skulle du bo i framtiden? Det är frågor som 
måste upptagit dig, eller hur? Nej. Jag bara drömde.” 

Växlingen till du-tilltalet kommer abrupt. Denna dialog med ett jag i 
nuet och ett i dået illustrerar återigen seriens möjlighet att splittra jaget 
i ord och bild, i det för$utna och det samtida. Här !nns en parallell till hur 
den franska författaren Nathalie Sarraute i sin barndomsskildring En-
fance380 (1983) iscensätter en dialog mellan två berättare – inte ett en-
samt jag utan ett jag och ett du som bråkar om vad som är sant i de min-
nen som skildras, som Sonia Lagerwall beskriver som: ”En spaltning i två 
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som litterärt får gestalta det förrädiska gung$y som är förknippat med 
det sanningsenliga självporträttet”.381

I den påföljande scenen, nummer tolv i följd, skildras julafton med 
femton personer och en hund. Pirinen själv agerar livligt och nästan alla 
i rummet blickar mot honom: han är jultomte, ”Alla är med.” Hans mor-
föräldrar får, enligt texten, äntligen trä"a hans son. Bland alla människor 
ser vi ett barn och en äldre man med pipa i samspel. I so"an halvligger en 
kvinna som liknar Susanne Skog. Hon ser arg ut. 

I den näst sista scenen ser vi huset $ytande som en ö mot en svart 
bakgrund. Nu är huset mycket större och har växt på alla ledder, som i 
ett trollslag. Texten under rutan preciserar scenariot: ”Klockan är tolv. 
Dags att återvända hem”. I bildens vänstra hörn svävar Joakim Pirinen 
iväg, som ett sagoväsen. Till sist ser vi Pirinen störtdyka i en båge från en 
svart ö, som kan ses som Lidingö, som svävar likt en främmande planet 
ovanför en svart stadskropp som markeras av NK-skylten och stads-
huset: ”till de södra förorterna. Oj, jag tappade visst plånboken på v ä-
gen.” En avgrund ser ut att öppna sig under staden, där den tillfälligt 
medel löse Pirinen-!guren faller huvudstupa ned, mot de södra förorter-
na. Följ med mig hem till huset där jag växte upp slutar alltså med en 
 bakåtvolt som kan tolkas som baklänges klassresa. Det liknar Socker- 
Connys återkomst till föräldrahemmet, bakvägen, genom avloppet.

Då Pirinen återupplever sitt barndomshem i olika tecknade versioner 
ställer han sig själv i kontrast till ett tidigare liv, till föräldrarnas liv, till den 
han var då och den han blivit. Karin Johannisson pekar på att den moderna 
människan inte är bunden till hemmet som plats – hennes problem är var-
ken separationen eller återkomsten utan det är kon$ikten mellan kravet 
på integrering i det stora livet och längtan efter barndomens rena varande. 

Med sina väl åtskilda bilder och kommenterande text under rutorna 
liknar seriens form den som Gunna Grähs använder i Mina universitet. 
Men Följ med mig hem till huset där jag växte upp liknar inte fotoalbu-
met, som Gunna Grähs lånar av, utan snarare mentala projektioner, som 
Pirinen fångar och för ned på pappret. Det drömska och overkliga för-
stärks av att serien saknar pratbubblor. Ingen dialog förekommer i se-
rien. Kommunikationen mellan de avbildade !gurerna återges i referat-
form och serien innehåller överhuvudtaget inget direkt tal, endast be-
ledsagande text. Bilderna är i den meningen tysta eller stumma – det 
enda vi hör är berättarens, auteurens, tankar. På så sätt gestaltas ett 
slags tystnad i scenerna, som bidrar till en känsla av distans och förlust, 
av bilderna som minnesfragment. Samtidigt fungerar texten som om vi 
hörde Joakim Pirinens röst som i voice-over, på liknande sätt som när 
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Ulf Lundkvist vandrar runt på Östgötaslätten. Det uppstår ett avstånd 
mellan scen och verklighet, som liknar klardrömmen, där den drömman-
de kan säga till sig själv: det är inte på riktigt. I tanken adresserar han ett 
du, antingen oss som betraktare eller sig själv, i en annan tid. Genom sitt 
verk för han en monolog med sig själv. 

Pirinens sexton tusen femhundrade Dröm (2008)

I Pirinens sexton tusen femhundrade Dröm möter Pirinen sig själv i olika 
skepnader och åldrar i en annan drömvärld. Denna !ktionsvärld har inte 
klardrömmens karaktär, utan mer av mardrömmens surrealitet. Pirinen 
är huvudperson och galjons!gur, han är sitt anagram (”Marinpojken ii”) 
och han är alla björnar. I drömmen är livet en seglats och skeppet, som är 
byggt av Pirinens samlade livserfarenhet, seglar mot världens rand. 
Längs färden möter de andra skepp och till slut, i den sista scenen, seglar 
skeppet ut över världens ände, in i ett allt omslutande mörker.

Pirinens sexton tusen femhundrade Dröm, som omfattar åtta sidor, 
inleds med ett stort självporträtt som upptar större delen av den första 
sidan, seriens splash page. Pirinens ansikte gestaltas frontalt och något 
nedsjunket mellan axlarna, så att halsen är dold. Pannan är rynkad och 
signalerar oro. Han blundar och tycks oåtkomlig. Med de utspärrade ar-
marna – endast axlarna tecknas – och håriga armhålorna liknar han en 
korsfäst eller en bokmärkesängel. Bakgrunden utgörs av moln eller luft-
strömmar, kanske drömmar, som virvlar kring hans huvud. Porträttet är 
allt annat än förskönande. Seriens titel är handtextad ovanför porträttet. 
Detta stora självporträtt av den drömmande Pirinen väcker intresse. Bia 
Mankell beskriver självporträttet som en sfär av introspektion och kom-
munikation, en tankarnas mötesplats för betraktare och konstnär men 
även en plats för re$ektion kring konsten själv. ”Det är som om den av-
bildade i ett och samma nu, ofta med blicken i fokus, vill berätta om sig 
själv och re$ektera över den egna identiteten. En re$ektion som allt som 
oftast också präglas av ett kontemplerande över den rolltillhörighet 
som konstnärskapet innebär.”382 I drömseriens självporträtt blundar Piri-
nen och vänder sig inåt, oåtkomlig för betraktaren.

I två mindre rutor, längst ned på sidan under det stora självporträttet, 
tar ett förlopp sin början då Pirinen-!guren vaknar. Han öppnar sina 
ögon och undrar var han är: vi ser hans ansikte och överkropp i pro!l. 
”Vad i helvete är detta!”, utbrister han. Han blickar förfärat åt höger, ut ur 
rutan, och läsaren måste vända blad för att bli varse vad han menar. På 

#.$.$
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nästa sida möter oss ett ståtligt skepp, som upptar hela sidan, med $era 
master och segel. Havets vågor böljar dekorativt och i fonden syns moln-
bankar. Närbilden har ersatts av distans och Pirinen har blivit en liten de-
talj: han hänger fastnaglad under bogsprötet som skeppets galjons!gur. 
Kanske !nns tankar kring konstnärsrollen underliggande i detta motiv – i 
sin bok om svenska serietecknare utnämner Nisse Larsson honom till 
just galjons!gur för 1980-talets seriekonst.383 Det är samma kraftiga 
perspektivväxling som Pirinen använder när han gestaltar visionerna av 
hemmets interiörer i det föregående exemplet.

De följande rutorna, fram till den sista, har samma storlek som 
 rutorna i Följ med mig hem till huset där jag växte upp, ett halvsides-
format som ger fyra scener per uppslag. När galjons!guren Pirinen 
 skriker på hjälp ser vi att hans kropp har fått kvinnobröst. Ta det lugnt, 
svarar en !gur, som lutar sig ut över skeppets reling. I nästa scen, seriens 
sjätte, ser vi $era !gurer som från skeppets däck tilltalar galjons!guren, 
alla mer eller mindre porträttlika upphovspersonen. Galjons!guren 
 undrar vilka de är och får till svar att de är skeppets besättning, ”alla du 
som levat”. Skeppet består av allt som han har lärt och upplevt, säger en 
helt ung Pirinen-pojke. ”Du är du i nuet”, förklarar en annan. 

I de följande fyra scenerna fortsätter olika Pirinen-!gurer att tala 
med varandra. Vissa av dem känner vi igen från andra serier, bland dem 
Marinpojken ii, som !gurerar som anagram i en av Joakim Pirinens 
många varianter under rubriken gör om mitt namn, eller den !nnige 
 ynglingen som föds fram på himlapällen i Pim och Pum. Skeppet stävar 
vidare och plötsligt blir galjons!guren rädd att skeppet ska krossas mot 
klipporna. Hans andra jag lugnar honom att det inte kan ske, då skeppet 
styrs av ”den Okände”, det vill säga ”Det omedvetna”.

Medan skeppet färdas möter det andra, nyare skepp, av olika slag, 
vissa med kvinnobröst. I den näst sista scenen når skeppet världens 
ände. Himlen är täckt av stjärnor och vattnet lutar nu brant mot en 
 avgrund och när vi vänder blad ser vi skeppet som seglat över kanten, ut 
i mörkret. Där slutar serien, boken sista: 

Vi seglar vidare och möter andra, nyare skepp.
Tills vi en dag når världens rand – 
där vi fortsätter.384
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C – Joakim Pirinens många ansikten

Döden är det stora mörkret vid världens rand. Döden knackar på dörren 
och vill in när tecknaren Pirinen sitter vid sitt ritbord. Livet, döden, sexu-
aliteten, relationerna, konsten och skapandet utgör större teman i Joa-
kim Pirinens serier – varianter på masterplots, sådana universella och 
arketypiska skelett som kampen, utmaningen, agon. ”Looked at from 
the perspective of narrative, then, national culture is a complex weave of 
numerous, often con$icting, masterplots”, skriver Abbott.385 

Pirinen har under en lång karriär hyllats som ett av den svenska serie-
konstens stora namn. Socker-Conny gav honom en särställning hos en 
större publik men hans konstnärskap rymmer ett mycket stort antal verk 
i vilka han grundligt utforskat seriemediets uttrycksmöjligheter. Han åter-
kommer ständigt till bilden av sig själv och har under årens lopp tecknat 
sin jag-!gur i otaliga variationer i visuell och ikonotextuell form, som vi 
sett i genomgången ovan. Vi kan känna igen Pirinen, antingen genom iko-
nisk likhet eller genom speci!ka markörer, exempelvis utifrån den randiga 
skjortan som utgör ett attribut (på samma sätt som Art Spiegelman teck-
nar sitt alter ego i rutig väst). Det privata livet – verkligheten – lyser ige-
nom; barndomshemmet på Lidingö tecknas i olika versioner; vardagens 
ritualer i den egna familjen skildras med jul!rande, arbete, dagishämtning; 
den lilla lilla ensamma pappan i ett muminförkläde försöker föda och fost-
ra sina tonårsbarn. Familjemedlemmar dyker upp sporadiskt i bild, 
 Susanne ses havande, barnen uppträder i olika åldrar, separationen från 
Susanne omtalas. Föräldrar, syskon, släktingar och vänner förekommer 
också. Vissa omnämns i dedikationer eller hänvisningar. Tecknaren åter-
ger det som utsnitt ur pågående skeenden som vi inbjuds att dela. Sam-
mantaget ger dessa verk glimtar ur ett liv som levts och levs. Över tid för-
ändras !gurframställningarna så att även Pirinens åldrande återspeglas. 

Det tycks som om Pirinen genom sina serier för en ständig dialog 
med sig själv. Serieskapandet kan ses som en identitetsskapande akt där 
världen och jaget konstrueras i nya versioner. Så beskriver Paul John Ea-
kin jaget och berättelsen; som ömsesidigt kompletterande aspekter av 
identitetsskapande, ”a self de!ned by and transacted in narrative pro-
cess”.386 Pirinen beskriver den tecknade serien ”som en stor handstil” 
där nästan allt är handgjort.387 Hela serien blir en autograf. 

I vissa bilder där vi ser ateljén med Pirinen vid ritbordet ges intrycket 
av att serierna kommer till i lek eller kamp. Tecknarakten är intensiv: 
”Det är nästan så att jag sitter och vrider mig i stolen för att få till rätt 
kroppsspråk”, säger han.388 Samma tanke skämtar Cecilia Torudd med i 
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sin serie Det gör ont att skapa.389 Den skapande akten är som en kamp 
med det egna jaget, menar Georges Gusdorf: ”Artistic creation is a 
struggle with the angel, in which the creator is the more certain of being 
vanquished since the opponent is still himself. He wrestles with his sha-
dow, certain only of never laying hold of it”.390 Pirinen talar också om sina 
!gurer som en del av honom själv. Han genomför en intervju med !guren 
Socker-Conny. I ett annat sammanhang säger han, som på skämt, att 
problempojken Socker-Conny är han själv, hans ena ”undertryckta halva; 
en glad och vildsint anarkist som slår omkring sig med ett järnrör, en 
missanpassad kille i en galen värld”, medan den andra halvan av Pirinen 
bor i Hammarbyhöjden ”med nöjd hustru och två snälla barn”.391

Stefan Helgesson menar att Joakim Pirinen i Den universella bristen 
på respekt återigen tycks underordna sig seriernas konventioner men 
med en lömsk självre$exiv underskruv.392 Det självre$exiva inslaget är 
framträdande i Pirinens serier och begränsningen tycks vara en driv-
kraft. Han sporras av att undersöka hur många meningsfulla variationer 
det går att få fram ur en begränsad form, om det så är serierutor, pärl-
plattor, det egna namnet eller personan.393 Som en parallell till Pirinens 
många självporträtt kan exempelvis nämnas Robert Crumb, som parodi-
erar sig själv under titeln The Many Faces of R. Crumb, och Art Spiegel-
man, som leker med tanken i The Several Selves of Selby Sheldrake, en 
serie där en pojke snyter fram nya versioner av sig själv i oändlig följd 
och åter!nner sin mamma i ett otal klon-versioner.394 Den tecknade 
 serien har ju ett särskilt förhållande till den mångfaldigade !guren som 
serieskaparna lever med.

Pirinen utforskar självre$exivitet i seriemediet på $era sätt. Det di-
rekta tilltalet – när berättaren vänder sig till sig själv i rutorna eller till be-
traktaren – förstärker seriens likhet med dramat. Det kan upplevas som 
om det fanns en glasruta mellan berättelsen och betraktaren, menar 
Nisse Larsson, som trä"ande beskriver serien som ett medium som 
ständigt bryter !ktionen: ”Den tecknade serien har distansen inbyggd i 
sin form.”395 Detta är som en form av metalepsis, ett begrepp som Ge-
rard Genette införde för att beteckna ett överskridande av !ktionsvärl-
dens gränser.396 (Vi ser det för övrigt även hos Ensamma mamman, som 
i många scener tilltalar läsarna direkt på samma sätt som till exempel 
Scott McCloud gör, senare, liksom Liv Strömquist.) I dramat kallas detta 
grepp populärt att bryta den &ärde väggen. Möjligen kan detta ses som 
ett sentida släktskap med det antika dramats parabas, där kören i en 
mellanakt talade direkt till publiken. Charles Hat!eld menar att serieme-
diet möjliggör en ironisk autenticering: 
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This tension enables the graphic enactment, on the picture plane, of the 
critical estrangement or distancing between the autobiographer and his/
her ”past self” (as depicted in the work). Such irony may confer emotional 
truths while confounding any literal sense of authenticity. Broadly spea-
king, ironic authentication makes the autobiographical comic reenact or 
’speak to’ its own making.397 

I Joakim Pirinens serier framträder inte någon tydlig agenda med mar-
kerade ideologiska ställningstaganden även om han ofta kommenterar 
aktuella frågor i satirbilder i dagspress. Jag har inte fördjupat detta spår 
då mitt huvudfokus legat på den sekventiella bilden, men det !nns 
många exempel på satirteckningar med politisk udd; hans första maj-
a%sch för Aftonbladet för att bara nämna ett exempel. Här ser vi en lång 
rad !gurer som alla bär plakat med olika slagord (”Ersätt sol, vind och 
vatten med Lundin oil”; ”Internationell solidaritet – var det du som sket?” 
samt, sist: ”Prata med SD”).398 Pirinen menar att en rädsla för satir håller 
på att breda ut sig. Skrattet är viktigt, med satir kan reaktionära krafter 
motas, säger Pirinen, som anser att tidningarna blivit rädda för att publ-
icera.399

Medan skämtteckningarna är slagkraftiga med en dräpande cynism 
vindlar serierna ofta runt omkring tillvarons absuriteter, där han åter-
kommer till livsvalen och dess följder. Om vi vill kan vi se barnets per-
spektiv mot vuxenvärlden eller konstnärens kreativitet mot ett stelbent 
samhälle som ideologiska ställningstaganden. Det personliga är politiskt 
i individuell form och att teckna tycks vara ett sätt för Pirinen att förhål-
la sig till världen när samtiden blivit en komplex väv av narrativ som det 
är svårt att orientera sig i. Serierna handlar om existensen, om varats 
förutsättningar, det individen har att hålla sig till. 



229 1 Joakim Pirinen, utan titel, Split Vision (Tago Förlag, 1995).
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När jag i början av 1990-talet arbetade med min licentiatavhandling upp-
märksammade jag hur vardagen gestaltades i de svenska vuxenserierna 
– ömsom realistiskt, ömsom absurdistiskt, oftast med svartsynt komik 
eller frejdig uppstudsighet. Vardagen fokaliserades genom tecknarens 
blick med det självupplevda som resonansbotten. Senare, i början av 
2000-talet, var självbiogra!n – jaget – på allas läppar, medan vardagen 
hamnade i skuggan. I föreliggande avhandling har min utgångspunkt va-
rit de förändringar som sker under 1900-talets senare del och 2000-ta-
lets början. Jag har beskrivit hur visuella livsberättelser i serieform för-
ändras i Sverige med perioden 1965–2015 som ramverk. Själva fenome-
net, som ytterst rör det mänskliga behovet av att presentera sig själv 
och berätta för andra om sitt liv och att re$ektera över livet och världen, 
har problematiserats ur olika aspekter och placerats i en historisk, kultu-
rell och social kontext. Med teorier som rör narration och visuell gestalt-
ning samt en fördjupande historieskrivning som stöd har jag därefter 
konkretiserat ämnet i de fyra fallstudierna, där jag tagit fasta på hur Ce-
cilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och Joakim Pirinen ger uttryck 
för sin självsyn och världsbild i sina serier i det övergripande syftet att 
förmedla en djupare förståelse av visuella livsberättelser i serieform. 

År 1978 slår Göran Ribe ett slag för svenska alternativserier, idag är 
det svenska serieundret etablerat som koncept – serier har blivit kultur. 
Avhandlingen visar att tecknade livsberättelser förekommer under 1980-  
talet, både som explicita självbiogra!er och som !ktionaliserade subjek-
tiva skildringar av vardagen. 1980-talets serier skapades i mötet mellan 
tradition och förnyelse, modernism och postmodernism, ett äldre folk-
hemsideal och nyliberala tongångar. Från detta årtionde, som jag har be-
skrivit som vuxenseriens formerande period, härrör de $esta av serierna 
i denna studie. I avhandlingen har jag redogjort för hur Cecilia Torudd, 
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Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och Joakim Pirinen kom fram som vuxense-
rietecknare under de expansiva åren 1979–1985 men jag har även följt 
deras omfångsrika konstnärskap liksom alternativseriernas expansiva 
utveckling in på 2000-talet. Vuxenserien slår igenom, alternativserien 
etableras, intresset för självbiogra!ska serier ökar och synen på teckna-
de serier skiftar under in$ytande från många håll: från konsten, andra 
seriekulturer, nya grupper, inte minst från de kvinnliga auteurer och nya 
generationer som träder fram som serieskapare. Genom att presentera 
visuella livsberättelser av Torudd, Lundkvist, Grähs och Pirinen har jag 
således givit en bakgrund till den självbiogra!ska seriegenrens framväxt 
omkring millennieskiftet i Sverige och även visat på förhållandet mellan 
den tecknade serien och självbiogra!n i en vidare kontext. 

Perioden är konsthistoriskt intressant. I brytningstiden mellan mo-
dernism och postmodernism urholkas distinktionen mellan high/low 
och synen på populärkulturen förändras. De tecknade serierna – som 
spirat i det kultiverade västerländska samhällets marginaler och varit så 
illa sedda att serietcknaren kunnat göra ”precis vad som helst”, enligt Pi-
rinen1 – blomstrar i skarven. Konstbegreppet förändras liksom även kul-
turpolitiken. Med 1960- och 70-talens idé om det personliga som poli-
tiskt öppnas nya sätt att se på det individuella och det kulturella. 1970-ta-
lets politiskt radikala konst som vände sig mot det borgerliga kapitalis-
tiska samhället avlöses under 1990-talet av idén om en experimentell 
icke-kommersiell konst utifrån ett konceptuellt konst- och verksbe-
grepp, som Anna Brodow Inzaina framhåller (jfr 2.1, s. 76, s. 96).2 Ju när-
mare vi kommer vår egen tid desto svårare är det att se mönster, men en 
ökad individualisering är tydlig och omvittnad: subjektet är i fokus på 
2000-talet. Cristine Sarrimo pekar på en intimisering i dagböcker, blog-
gar, reality genrer med mera som förändrar relationerna mellan privat 
och  o"entligt (jfr 2.1, s. 96). Jaget laddar texten, säger Ingrid Elam, som 
menar att det stora utrymme som jaget tar idag kan vara ett uttryck för 
att ett större sammanhang gått förlorat – en världsbild är borta (jfr 1.2.3, 
s. 44). James Olney menar att själva föreställningen av ett jag blir värde-
full när den yttre världen upplevs som fragmentarisk och förvirrande (jfr 
1.2.3, s. 40f). Svarar självbiogra!n alltså på ett behov i vår tid?

 Att ta sig själv som modell eller utgångpunkt har kanske alltid varit 
givet för konstnärer men i avhandlingen lyfter jag fram hur serieskapare 
från och med vuxen- och alternativseriernas genombrott börjar teckna 
av och inscenera sig själva i större omfattning. I jämförelsen mellan Ce-
cilia Torudds, Ulf Lundkvists, Gunna Grähs och Joakim Pirinens verk 
framträder intressanta likheter och skillnader. I de scener som fått inle-
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da avhandingen presenterar sig deras ställföreträdande tecknade avata-
rer i ensamt majestät för betraktaren. Cecilia Torudds statuariska, kon-
frontativa och ilskna ensamma mamma står i ett kök och pekar på smu-
lorna, dessa obetydliga detaljer som representerar vardagens sisyfos-
kamp. Ulf Lundkvists pojke halvsitter inne i en tågkupé och blickar ut 
över den okända förortsmiljö som ska bli hans hem. Ansiktet är bortvänt, 
vi möter inte hans blick men ser ändå med och på honom. Gunna Grähs 
godmodiga barn!gur är, likt Torudds mamma, frontalt placerad. Hon 
 visualiseras som glad och skenhelig där hon står utomhus i ett öppet 
landskap med fötterna stadigt i myllan. Joakim Pirinens välkammade 
pojk!gur Kim är inscenerad i barndomshemmet, ett rum som andas ma-
teriell välfärd och omsorg. Han är redo för skoldagen och dess presum-
tiva prövningar. 

Vi möter även andra !gurer, närstående. Kim tröstas i slutscenen av 
sin mamma som reder ut 7-åringens trassliga världsbild; den unga Gunna 
går över övergångsstället med en faders!gur som hon strax ska ta farväl 
av när det bär iväg ut i livet; pojken Ulf glider ur bilden när en del av barn-
domen är avklarad; den ensamma mammans barn blir vuxna och en his-
toria avslutas för gott. I livsberättelser är en relationell aspekt betydel-
sefull och i avhandlingen har jag diskuterat hur tecknarna förhåller sig till 
i verkligheten existerande personer i sina verk. Den som inte vill blotta 
sig själv eller sina närmaste kan välja antingen det auto!ktionella eller 
det !ktionella formatet, vilket vi sett exempel på, och omvänt, den som 
verkligen är beredd att lämna ut personer och händelser kan vara speci-
!k utan att nödvändligtvis namnge i verkligheten existerande personer. 
Vissa serier är utvidgade självbiogra!er som handlar om mer än enbart 
upphovspersonen själv och utgör ett vittnesbörd om en tidsperiod och 
människors liv.

När vi tar del av konstnärernas bildvärldar över tid kan spår av livet 
som levts skymta fram och läsas samman till en större berättelse om 
upphovspersonen själv. Vi har sett hemmet som motiv hos var och en. 
Torudd gestaltar sin hemmahörighet i unga år i den lundensiska kärn-
familjen och Grähs visar fram sin uppväxt i en stuga i den västmanländ-
ska landsorten, där barnen leker lekar i diket. Lundkvist lämnar som liten 
pojke födelsestaden Norrköping för att rota sig på nytt bland Stock-
holmsförortens höghus, medan Pirinen ses i sitt pojkrum i Lidingövillan. 
Diket, skolgården, köksbordet, skriv/ritbordet, korvkiosken – vissa plat-
ser är generiska, andra ytterst personliga. Serierna ger bilder av miljöer 
och uppväxtförhållanden som på ett eller annat sätt måste ha påverkat 
deras individuella perspektiv på världen. Det självupplevda blir sto" för 
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olika berättelser. Senare har vi även sett Pirinen återvända till huset där 
han växte upp där han tilltalar sitt tecknade jag. 

Även skolan är ett gemensamt tema. Från Torudds skolstart år 1949, 
Lundkvists och Grähs vid 1960-talets början till Pirinens år 1968 rör vi oss 
genom nästan två årtionden, där brytningen mellan gamla och nya idéer 
framkommer. Mobbning, utanförskap och känslan av att inte bli sedd el-
ler förstådd, eller att kunna göra sig hörd, gestaltas på olika sätt. Lärar!-
gurerna är auktoritära kvinnor i klänningar som vittnar om idéers och 
modets växlingar – antingen ålderdomligt strama och svarta eller pro-
gressivt storblommiga. Uppenbarligen ser ingen av de fyra tecknarna på 
skolan med någon större värme, möjligen med undantag för det goda 
kamratskapet och de lärdomar som bibringas dem utanför klassrummet. 

Detta är några exempel på comics reenactment, återskapade min-
nesbilder i serieform, som jag har presenterat i avhandlingen. En serie-
tecknares ämnesval kan bero på givna uppdrag och förutsättningar, vil-
ket exempli!eras med det tematiska uppdrag som låg till grund för tre 
av dessa verk som skildrar skolan. Valet kan även bero på att det själv-
upplevda är ett sto" som ligger nära till hands, helt enkelt. Edmond Bau-
doin ger till exempel en förklaring som pekar i denna riktning till varför 
han själv, i det tidiga 1980-talets franska serieklimat, valde att behandla 
ett självupplevt sto":

När jag första gången !ck chansen att göra ett helt album på 44 sidor 
tänkte jag att debutromaner ofta är självbiogra!ska, så varför inte göra 
samma sak? [...] Senare upptäckte jag att självbiogra!n var något relativt 
nytt i serier och att jag var en av pionjärerna i Frankrike. Nu gör många 
unga författare knutna till förlaget L’Association [...] eller till oberoende 
labels så kallade självbiogra!ska serier.3 

Valet kan även grundas i viljan att föra fram åsikter. Jag menar att själv-
biogra!n (och auto!ktionen) inte nödvändigtvis måste vara ett mål i sig 
– den kan vara ett medel. Serietecknare kan använda sina egna erfaren-
heter för att berätta något som berör andra utan att faktiskt berätta sin 
egen historia. På så sätt kan viktiga frågor tas upp utifrån ett personligt 
perspektiv, som vi exempelvis ser när tecknarna tar upp strukturella 
orättvisor i samhället. Gunna Grähs tonar fram som glatt stridslysten 
och oppositionell, med en utpräglad feministisk agenda som tydligt kan 
kopplas till 1960- och 70-talens radikala idéer, där feminism och akti-
vism !ck ökad betydelse. Precis som Torudd vill Grähs komma till rätta 
med en upplevd obalans. Ulf Lundkvists samhällskritik är i de serier vi 
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sett mer nedtonad och re$ekterande och kretsar huvudsakligen kring 
miljöperspektiv och strukturomvandlingar. Joakim Pirinen redogör of-
tast inte lika direkt för sina ideologiska ställningstaganden i sina serier, 
även om ett motstånd mot auktoriteter är tydligt och han skoningslöst 
avslöjar maktfullkomlighet och hierarkier. I skämtteckningar som publi-
cerats i dags- och kvällspress riktar han satiren mot samtida frågor som 
exempelvis solidaritet, exploatering av naturresurser och Sverigedemo-
kraternas ställning (jfr 3.4, s. 228).

De serier som jag har analyserat rymmer subjektiva uttryck av skif-
tande slag. En intressant fråga att ställa är: när är det ändamålsenligt el-
ler fördelaktigt att berätta självbiogra!skt? När tjänar formen ändamå-
let? Jag har betonat att serien tjänar !ktionen lika väl som dokumentio-
nen. I grunden handlar det om förhållandet till världen och den upplevel-
se av verkligheten som tecknaren vill återge och hur denna omsätts i se-
rier. Bilden av verkligheten kan vara historisk eller subjektiv. 
Självbiogra!n är i mina ögon en form. Den kan tillkännages högt och 
ljudligt genom det speci!ka anspråket, Lejeunes kontrakt. Den kan även 
hållas dold, som ett medvetet val hos konstnären, eller röra sig fritt mel-
lan ytterligheterna. Paul John Eakin beskriver självframställning 
(self-narration) som en de!nierande akt för det mänskliga subjektet och 
jag tror att självbiogra!n och den tecknade livsberättelsen för många 
fyller ett behov av att vara i dialog med sig själva och med världen. 

I Pirinens serier framträder hans persona oupphörligen som ikonisk 
bild, ikonotextuellt gestaltad i olika skepnader – han är en hamnskiftare 
i sitt tecknade universum. De många björnarna och andra !gurer är Joa-
kim Pirinen till en del. I Socker-Conny gör han en cameo i vimlet på Café 
Opera. Han kan uppträda i form av många Pirinen-gestalter under olika 
namn i en och samma bild i en tecknad drömvärld. Han kan framställa sig 
själv som ett ABC eller ett anagram. För Pirinen själv tycks tecknandet 
vara ett sätt att existera. Pennan och pappret är en spegel, de många 
timmarna i ateljén en dagbok. Samtidigt som han regelbundet använder 
en självreferentiell framställning och grundligt utforskar dess möjlig-
heter uttrycker han också tveksamhet och vånda över det han kallar 
 serievärldens självbiogra!ska påbud och raljerar över självbespeglingens 
navelskåderi. 

Med sina uppdiktade !gurer som växelvis kommer till tals blir En-
samma mamman, Cecilia Torudds !ktionaliserade berättelse om den 
ofullständiga kärnfamiljen, mer allmängiltig. Jag har tagit Ensamma 
mamman som ett exempel på en serie som inte är en självbiogra! men 
där de egna erfarenheterna utgör berättelsens fundament. Kanske var 
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den traditionella självbiogra!ska formen främmande för Torudd vid 
1980-talets mitt, när förebilderna ännu inte var så många? Kanske var 
ämnet, ett samtida familjeliv där en traditionell genre ges en annan vink-
ling, tillräckligt nytt i serie-Sverige. 

Alla fyra tecknarna i studien återger hur de upplever förändringar i 
samhället och hur det påverkar deras liv. De berör uppväxt, karaktärs-
danande, relationer, den egna identiteten, sökandet efter mening; uni-
versella frågor – masterplots – som var och en ger en personlig prägel. 
Ett stort antal av de självbiogra!ska serier som i ett globalt perspektiv 
har fått status av kanon sammanlänkas med trauma; Gen, Maus, Perse-
polis, Fun Home och Footnotes in Gaza är några exempel som jag har 
nämnt i avhandlingen. Hillary Chute pekar på utsatthet, förtryck, identi-
tetsproblematik och svåra familjeförhållanden i serier av de tecknare 
som hon tar upp. Många av 2000- och 2010-talens svenska serieteck-
nare tar upp svåra frågor – övergrepp, relationsproblem, barnlöshet, 
psykisk ohälsa – och Nina Ernst framhåller att livskriser är vanliga i det 
svenska material som hon behandlar. Cecilia Torudds, Ulf Lundkvists, 
Gunna Grähs och Joakim Pirinens serier handlar kanske i högre grad 
om drama än om trauma i den meningen att deras svårigheter relaterar 
till den vardag som omger seriernas huvudpersoner, som kan vara nog 
så besvärlig. Det stora ryms i det lilla, vilket Torudds smulor visar. Den 
intima sfären med familjen och dess ritualer i fest och vardag är centra-
la. Förändring, personliga val och ställningstaganden är återkommande 
och $era verk handlar om starka upplevelser som separation, förlust 
och uppbrott. Hos både Torudd och Pirinen är separationen från en livs-
partner, den andra föräldern, en smärtsam upplevelse som genljuder i 
deras serier. Känslan av förlust – en skugga av saknad eller längtan – 
 vilar över $era verk i avhandlingen. Hos Lundkvist ryms i vissa fall ett 
bitterljuvt drag av nostalgi, hos Pirinen emellanåt ett stråk av vilsenhet 
eller distans. 

Berättande kan ses som en grundläggande mänsklig strategi att för-
hålla sig till tid och förändring. Att teckna serier kan vara ett sätt att göra 
livet meningsfullt eller att bearbeta det svåra, att få upprättelse eller att 
orientera sig i en bullrig och kravfylld värld. Cecilia Torudds, Ulf Lund-
kvists, Gunna Grähs och Joakim Pirinens serier rymmer re$ektioner 
kring varat och varandet, vissa med en ton av ångest, förvirring eller 
spleen, med ett mått av sorg över det förgångna, över världen som för-
ändras. Samtidigt som serierna rymmer uppriktighet och djup är de ock-
så oftast roliga och underhållande. Humor är ett verksamt grepp som 
inte på något vis utesluter allvaret i samhällskritik, nostalgi, självre$ek-
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tion eller cynism, tvärtom – humor och skrattkultur är en källa till mot-
stånd som möjliggör omkastning av ordning och strukturer. 

Seriemediets särskilda förutsättningar för självreferentiell framställ-
ning lyfts i princip genomgående fram i tidigare forskning och jag har pe-
kat på hur upptäckten av mediets potential för självframställning skapat 
utrymme och intresse för självbiogra!ska och auto!ktionella verk. Jag 
har demonstrerat vad de fyra konstnärerna har gjort och hur, vilka !k-
tionsvärldar de skapat och varför dessa kan tolkas som livsberättelser. I 
analysen har jag lagt särskild vikt vid betydelsen av teckning och stil, 
 ikonisk solidaritet, tids- och rumsgestaltning, scenisk framställning, 
 ikonotextens verkan med olika lager av subjektsnärvaro och samman-
satta tidsperspektiv samt en rad andra narrativa och visuella strategier. 
Jag har synliggjort hur fokalisering, Töp"ers lag och hur förenkling och 
förtätning liksom olika former av referentialitet och anspråk på autenti-
citet bidrar till respons hos betraktaren. Vi har till exempel sett hur namn 
och likhet kan binda den tecknade !guren till upphovspersonen. Torudds 
mamma är namnlös, liksom Lundkvists pojke och egentligen Grähs $icka 
också. Igenkänning kan skapas genom förkortning och stereotypisering. 
Ikoniska tecken som till exempel det krusiga håret (Grähs) eller den 
 randiga skjortan (Pirinen) bistår förmedlingen. På omslaget till Ensamma 
mamman använder Torudd i stället ett särskiljande tecken (det röda 
 håret), som (omvänt) inte visar till henne själv. 

Teckningen är ett hantverk som utmärker auteuren. I avhandlingen 
har jag analyserat den personliga konstnärliga karaktären hos var och en 
av de fyra och diskuterat valet av stil som ett ställningstagande. Linjen 
och den expressiva framför allt svartvita gestaltningen är grundläggan-
de. Torudds förenklade stil förstärks med visuella retoriska grepp. När 
hon i ett senare skede färglägger Ensamma mamman får linjen ett annat 
förhållande till ytan. Lundkvists icke-behagfulla stil som kontrasterar 
mot den klara linjen-traditionen är något av en konstnärlig programför-
klaring. Grähs tar med skrapkartongens kärnfulla uttryck avstånd från 
sådana färgstarka yttringar som till exempel kan kopplas till den franska 
Métal Hurlant-andan och anknyter i stället till ett gra!skt kulturarv och 
en folklig tradition. Pirinen växlar oupphörligen stil men tecknar sina se-
rier i svart och vitt, där mönster och detaljer är bärande inslag. 

I avhandlingen har jag visat hur de fyra konstnärerna bidragit till att 
utveckla den tecknade serien som medium och konstart. Jag har strävat 
efter att belysa mångsidigheten i deras konstnärskap där serierna utgör 
en viktig men hittills i princip obeforskad del. Jag har även inkluderat oli-
ka format, såväl kortare som längre serier i form av strippar eller helsi-
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dor för dags- och kvällspress, magasin/periodika, album och böcker. De 
serier som utgör avhandlingens primära empiriska material är således 
skiftande till sin karaktär. Detsamma gäller det självreferentiella ansla-
get där jag arbetat med olika former av självbiogra! och auto!ktion. Jag 
har inkluderat såväl det franska som engelskspråkiga kulturområdet 
som jämförelsematerial. Perspektiven vidgas med denna ansats. Ett mer 
homogent urval hade givit ett annorlunda tillvägagångssätt och resultat, 
möjligen med risk för att komplexiteten och nyansrikedomen då skulle 
begränsas. 

Det är svårt att summera fyra gedigna konstnärskap och det är inte 
heller enkelt att fånga !nessen i seriemediet. Jag har undersökt Cecilia 
Torudds, Ulf Lundkvists, Gunna Grähs och Joakim Pirinens konstnär-
skap och analyserat hur självsyn och världsbild gestaltas i deras teckna-
de serier ur ett speci!kt perspektiv som vinklas av den visuella livsberät-
telsens problematik. Mina tolkningar visar hur visuella livberättelser för-
ändras med tiden och vad det innebär att se sig själv som individ i ett 
kollektiv. Cecilia Torudds, Ulf Lundkvists, Gunna Grähs och Joakim Piri-
nens verk är öppna för andra läsningar och frågor och jag ser många om-
råden som väcker intresse för ett fortsatt studium. Hit hör exempelvis 
konstnärsrollen och den skapande akten, som alla fyra re$ekterar över 
på olika sätt i sina serier. Detta spår skulle mycket väl kunna fördjupas 
som ett avgränsat problemområde. Vad sker i ensamarbetet i ateljén? 
Ett annat perspektiv som det skulle vara intressant att lyfta fram är för-
hållandet till olika former av självbiogra!ska framställningar inom den 
samtida framför allt svenska bildkonsten. Att berätta om sig själv ligger 
väl i tiden, re$ekterar Edmond Baudoin: ”eller närmare bestämt, det sva-
rar väl mot något slags nödvändighet, ett ’behov’ i vår samtid”.4 Som jag 
ser det är tecknade serier ett visuellt medium för re$ektion och social 
interaktion. Serietecknare som avbildar sig själva och berättar om egna 
upplevelser bidrar till att förmedla nya världsbilder.
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SELF!IMAGE AND 
WORLD!VIEW IN 
COMICS: VISUAL LIFE 
NARRATIVES BY 
CECILIA TORUDD, 
ULF LUNDKVIST, 
GUNNA GRÄHS AND 
JOAKIM PIRINEN
ENGLISH SUMMARY

This thesis is a study of the ways that comics artists represent them-
selves in their comics and how they use their own personal life experi-
ences to tell sequential art stories. The study presents empirical materi-
al that has not been researched from this perspective before. At the 
core is the work of Cecilia Torudd (born 1942), Ulf Lundkvist (born 
1952), Gunna Grähs (born 1954) and Joakim Pirinen (born 1961): four 
Swedish artists belonging to a larger number of cartoonists who 
emerged between the late 1970s and early 1980s, at a time when 
 so-called adult comics (vuxenserier) boomed in Sweden. The main 
 purpose is to investigate concepts of self and of the world as displayed 
in their comics. In this context, self-image should be understood as a 
concept of oneself, in interaction with others, that is conveyed through 
the medium of the comics. World-view refers to a subjective perception 
of the outside world that is being made visible and interpretable. These 
concepts are intentionally ambiguous to enable an open interpretation 
of life narratives.
The overall aim of the thesis is to convey a deeper understanding of life 
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narratives in comics, by describing, analysing and interpreting how 
self-image and world-view are embodied in a selection of comics by 
 Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs and Joakim Pirinen. Further-
more, the speci!c functions of the medium are called into question in 
regard to representations of the cartoon self. Since both comics and au-
tobiography are often perceived as literary phenomena, one of the aims 
of the thesis is to pay particular attention to the contribution of the im-
age. 

The breakthrough of autobiographical comics in the West is general-
ly linked to the self-exposing and taboo-breaking comics that emerged 
with the American underground comics wave in the late 1960s and early 
1970s. As a widely-recognised comics genre, autobiography evolves in 
the latter part of the 20th century, when artistic comics become a me-
dium mainly intended for adults. This is evident, particularly in French- 
and English-speaking areas, when the traditional main genres of humour 
and adventure in comics alter and everyday life and self-experience be-
come salient. At the same time, the cultural status of comics increases, 
as well as academic interest in them. The present study shows how 
these changes a"ected Swedish comics.

In the study, I use the Swedish concept tecknad serie (comics or car-
toons) as an all-embracing term for the diversity of genres, expressions 
and forms of publication that this historically-established term contains. 
I also talk about alternative comics as an overall concept. I refer to those 
who make comics as serietecknare or serieskapare (cartoonists, comics 
creators/artists). In a wider sense, many can be seen as both artists or 
auteurs, as I consider Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs and 
Joakim Pirinen to be. I use life narrative as a unifying concept for the nu-
merous forms of self-referential representation, including autobiogra-
phy, which refers to a traditional Western self-referential narrative, and 
auto-!ction, where !ction and personal life experience intertwine.

The thesis contains four main chapters. In the !rst, I outline the subject’s 
background and describe the research !eld of life narratives in comics. 
In the theory section, I discuss di"erent views on comics (1.2.1) and what 
happens when autobiography and comics interact with each other 
(1.2.2). I also address aspects of !ction and reality (1.2.3), as well as spe-
ci!c issues related to the reproduction of the self in the comics medium, 
such as likeness (1.2.4). Furthermore, I point to the signi!cance of draw-
ing and style (1.2.5); the speci!c ways of sequentially shaping time and 
space (1.2.6); as well as intermedial perspectives on comics (1.2.7). Draw-
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ing on theories from the !elds of art and visual studies, narratology, in-
termediality as well as comics studies and life writing, I identify tools for 
analysing the empirical material (1.2.8). 

In the second chapter, I describe the Swedish comics scene in some 
detail, the main focus being the e"ects of its transformation during the 
period 1965–2015, in which Torudd, Lundkvist, Grähs and Pirinen have 
played an important part. Since the history of the Swedish comics from 
the period 1965–2015 still is largely unwritten, my aim here is to create 
an understanding of the culture within which they produced their 
self-referential works. 

In the third chapter, the life and work of the artists are presented as 
four case studies (3.1–4). What are the comics of Cecilia Torudd, Ulf 
 Lundkvist, Gunna Grähs and Joakim Pirinen about and how is the  subject 
matter made visual? First, I outline their artistic accomplishments in the 
!eld, with particular attention to their comics but also, brie$y, to other 
related areas, such as children’s picture books (A); next, I describe and 
analyse a number of life narratives (B) and, !nally, I conclude each case 
study by interpreting how their self-image and world-views are med-
iated in their work in a wider context (C). 

The empirical material consists of comics that demonstrate a variety of 
narrative and visual approaches to the representation of the self and the 
world. The !rst case (3.1) focuses on Cecilia Torudd, whose career start-
ed earliest. Here, I analyse Ensamma mamman (The Single Mother), a 
comic strip that was !rst published in the Swedish daily paper Dagens 
Nyheter in 1985 and subsequently as two albums, Ensamma mamman 
(1988) and Mera Ensamma mamman (1989). These immensely popular 
comic strips tell, in a humorous fashion, about the struggle of the single 
mother in her everyday life together with two teenagers and a boy-
friend. The protagonist strongly resembles the artist herself and Torudd 
states that she used her own life as material. Torudd’s drawing style is 
swift and precise, with masterly handling of lifelike expressions. In$u-
ences from the second feminist movement are clear and the artist ad-
dresses political issues in an entertaining way that is, nonetheless, very 
serious, for all its comical aspects.

The second case (3.2) is Ulf Lundkvist’s Några barndomsminnen (A Few 
Childhood Memories) in the album Lyckans tomtar (The Elves of Happi-
ness, 1981), a six page-story that departs from the personal, and proba-
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bly rather bewildering, memory of moving to a suburb in Stockholm as a 
young boy. Lundkvist tells about the life of schoolchildren in the early 
1960s, remembering things past. I also take a closer look at Djupfryst i 
hemmet (Deep-frozen at Home, 1986), a longer story that I describe as 
a portrait of a certain place, a cottage situated in the region of Östergöt-
land, from the perspective of an invisible narrator strolling about in time 
and space. This book is, actually, an early example of a graphic novel, be-
fore this term in itself was adopted in Sweden. Mildly critical of modern 
civilisation, Lundkvist conveys ideas of nostalgia and change through his 
expressive, perhaps ugly, style, that might be seen as corresponding 
with the so-called la ligne crade in French satirical tradition. 

In the third case (3.3), I analyse three comics by Gunna Grähs that can be 
characterized as coming-of-age narratives: Matinévåldet eller ’Min första 
bio’ (Cinema violence or ’My !rst movie’, 1980s), about the small child’s 
!rst visit to the cinema; När jag var sju år (When I was Seven Years Old, 
in Dagens Nyheter 1989), that tells about starting school, as well as Mina 
universitet (My Universities, in the album Tandem 1985), where we are 
invited to share moments from the artist’s life, shaped in a fashion that 
resembles a family photo album.1 Grähs grows up in the countryside 
where she learns new and interesting things, becomes oppositional, 
then leaves her family to go to art college. In these three examples, the 
time span varies from a few hours, to a shorter period of perhaps a few 
days, and a longer sequence, from approximately the age of 7 to 20. The 
stories range from one to two and three pages respectively, covering 
di"erent periods of the artist’s life. Grähs’ satirical comics and cartoons 
often have a political edge to them, placing her !rmly in a leftist tradi-
tion. An unmistakable trait of Grähs is the scratchboard technique which 
produces a speci!c appearance and a personal style that connects these 
comics to graphic art as well as to historical traditions of illustrating 
books.
 
In the fourth case study (3.4), I present three comics by Joakim Pirinen 
that cover three decades: När jag var 7 (When I was 7, in Dagens Ny-
heter 1989), Följ med mig hem till huset där jag växte upp (Come with 
me to the House Where I Grew Up, in the album Den universella bristen 
på respekt/The Universal Lack of Respect, 1999) and, !nally, Pirinens 
sexton tusen femhundrade Dröm (Pirinen’s Sixteen Thousand !ve- 
hundredth Dream, in the album Döda paret och deras ”vänner”/The 
Dead Couple and their ”Friends”, 2008). Pirinen, who is the youngest of 
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the four artists in the study, was seen in his youth as an exponent and a 
!gurehead of the new adult comics generation. In his earliest work he 
already draws himself in numerous ways and has continued to do so very 
imaginatively throughout his artistic career, which I discuss in this part 
of the thesis. Pirinen’s comics are about life, death, sexuality, relation-
ships, art and creation – universal themes that tell us about existence 
and its conditions, interpreted through a great variety of styles.

The fourth chapter concludes the discussion of the ways that the self 
and the world take shape in the work of these comics artists and can 
take shape in the medium of comics in general. I recognize comics as a 
medium that o"ers great opportunities for variation in terms of both 
form and content and also speci!c conditions for self-representation, as 
demonstrated through these four case studies. 

My choice of artists was based on three criteria, namely that they are 
artists and auteurs complets who create all parts of the works them-
selves in a personal style; that they make autobiographical comics in a 
traditional sense (i.e. according to Philippe Lejeune’s de!nition), as well 
as art work that can be seen as visual life narratives in a wider sense; that 
their work has also been important in the shaping of the Swedish alter-
native comics scene. Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs and 
Joakim Pirinen were born in the 1940s, 50s and 60s but made their 
début as comics artists for adults at approximately the same time, as 
mentioned above. The selected primary material mainly derives from 
the 1980s, the heyday of the adult comics, but extends well into the 21st 
century, particularly with Joakim Pirinen’s works, thereby allowing us to 
follow the history of Swedish comics. 

Autobiographical and auto-!ctional comics have attracted of lot of 
attention during the 2000s even outside the circles of academics and 
followers. Whereas autobiography and auto-!ction generally are seen 
to burst forth in Sweden at the turn of the millennium, my study pro-
vides a background for this much acclaimed movement that has been 
part in shaping the notion of the so-called ’Swedish comics wonder’. By 
putting at the centre of my thesis work by Torudd, Lundkvist, Grähs and 
Pirinen, I show that comics in which artists take his or her own life as 
subject already existed in Sweden by the 1980s – if not earlier. Their dif-
ferent forms of self-referential work let us see the scope of life narra-
tives in comics and re$ect individual similarities and di"erences.

Until now, the existence of self-referential storytelling before the 
1990s in Swedish comics has not been elucidated. Nor have subjective 
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depictions that fall outside the stricter de!nition of autobiography (as 
proposed by Lejeune) been studied in depth in Swedish material. None 
of the four comics artists in this study have previously been researched 
to any extent, nor have their comics been analysed as visual life narra-
tives. Thus, the thesis contributes to liminal research that gives a deeper 
knowledge of these four individual artists, about the history of Swedish 
comics 1965–2015 and about the expression and conditions of the life 
narratives in sequential art. My thesis proposes that these comics are a 
visual medium for re$ection and social interaction. Cartoonists who 
portray themselves and tell about their own experiences help to convey 
new world-views.
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med tillkomstsituation, tänkt mottagare och 
syfte men även med andra texter. Självbiogra!n 
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delse med verkligheten och frågan om jagets 
realitet. 

163. Judith Forest framträdde med $era uppmärk-
sammade föregivet självbiogra!ska verk som 
senare visade sig vara skapade av redaktörerna 
för förlaget 5e Couche. Detta exempel visar på 
paratextens betydelse för förståelsen av ett 
verk och pekar även på att läsesätt och förvänt-
ningar är avgörande för tolkningen. Se t. ex. 
Johnson 2017.

164. Joakim Pirinen, This is my life, Galago nr 100, 
3:2010, [Pirinen 2010a], s. 101–110; även publ. i 
Kolor Klimax: Nordic Comics Now, Matthias 
Wivel red., Fantagraphics Books, Seattle 2011, 
opag.

165. Lagerwall 2011, s. 137–164. Lagerwall studerar 
en litterär spegelproblematik och jämför själv-
biogra!ska och auto!ktionella verk av Fred 
Vargas, Edmond Baudoin och Mircea Cartarescu.

166. Se t. ex. David Gorman, ”Theories of !ction”, i 
Herman 2005, s. 163–167. David Gorman 
 de!nierar !ktionen som ett slags ”intendedly 
but non-deceptively untrue discourse” och 
konstaterar att ”stories are neither !ctive nor 
non-!ctive by nature”. Frågan diskuteras även 
ingående av Abbott 2008, kap. 11 ”Narrative 
and Truth”, s. 145–159. 

167. Johnson 2017, s. 192.
168. Øyvind Vågnes, Den dokumentariske teikne-

serien: Teikneserien, animasjons!lmen og det 
verkelege, Universitetsforlaget, Oslo 2014. 
Även Ari Folmans animerade !lm Waltz with 
Bashir analyseras. 

169. Pirinens rapportering från seriefestivalen i New 
York 2009 är ett exempel, se 3.4 (Joakim 
 Pirinen, ”Rapport från seriefestivalen i New 
York 6–7 juni”, DN 090617; DN [webbsida], 
http://www.dn.se/dnbok/rapport-fran-serie-
festivalen-i-new-york-6–7-juni/, läst 200426); 

ett annat exempel är So!a Olssons serierepor-
tage med personer som $yttat till Sverige från 
andra länder, se 2.1 (So!a Olsson, Ända hit: Ett 
seriereportage, Komika, Gnesta 2007).

170. Se t. ex. Mats Brate & Petter Hanberger, Places, 
People, Stories, utg. av Linnéuniversitetet, 
Kalmar 2012. Brate och Hanberger använder 
serieromanens form för denna rapport från en 
konferens vid Linnéuniversitetet år 2018, som 
avslutade forskningsprojektet Platser som 
berättelser, Places as Stories.

171. Herman 2005, s. 36f.
172. Lawen Mohtadi, ”Joanna Rubin Dranger: Inter-

vju av Lawen Mohtadi”, i Joanna Rubin Dranger, 
What doesn’t kill you makes you stronger, 
 Arvinius, Stockholm 2008, s. 10–40. 

173. Fabian Göranson, Drömmen om Europa, 
 Ordfront Galago, Stockholm 2018.

174. Fabian Göranson, Drömmen om Europa, 
 intervju i Babel SVT 181104, [webbsida], 
 https://www.svtplay.se/video/19893610/ 
babel/babel-sasong-28-avsnitt–11?start=-
auto&tab=2018, nedladdad 181105 [länken 

 har upphört].
175. Ibid.
176. Eakin 1999, kap. 4 ”’The Unseemly Profession’: 

Privacy, Inviolate Personality, and the Ethics of 
Life Writing”, s. 142–186. Eakin behandlar den 
etiska dimensionen i att utlämna andra. Vilket 
är självbiografens motiv för att vilja berätta en 
förment sann historia? Bekännelseviljan sker på 
andras bekostnad – barn, släkt, vänner, konsta-
terar han. Vidare diskuterar Eakin synen på hur 
våra liv sammanlänkas med andras och vilka 
frågor det väcker i en individualistisk kultur.

177. Ingrid Elam, Jag: En !ktion, Albert Bonniers, 
Stockholm 2012, s. 7.

178. Yvonne Eriksson, Att teckna ett liv: Om Vera 
Nilssons konstnärskap, Signum, Stockholm 
2010, s. 9.

179. Ibid, s. 10.
180. Enl. Hans Lund lanserades begreppet ikonotext 

av Kristin Hallberg år 1982 som benämning på 
samverkan mellan ord och bild i bilderböcker 
för barn. Bilderbokens egentliga text är interak-
tionen mellan två skilda semiotiska teckensys-
tem. Mötet äger rum konkret på boksidan med-
an interaktionens meningsbildning uppstår 
under själva läsningen och det är denna mediala 
dialog som är ikonotexten, menar Hallberg. 
Lund uppger att termen även fördes fram i 
Alain Montadons antologi Iconotexts, 1990, 
sannolikt oberoende av Hallberg, samt i Peter 
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Wagners Reading Iconotexts: From Swift to the 
French Revolution, 1995, avseende ”the ming-
ling of pictures and words in one object or 
within a given framework” (Hans Lund, ”Duo-
medialiteter: Heinrich Heine i Hamburg”, Mötes-
platser: Ord och bild i samverkan, Intermedia 
Studies Press, Lund 2013, s. 9–19). Anette 
 Almgren White använder i stället begreppet 
verbivisualitet och gör en genomgång av olika 
sätt att särskilja och kategorisera ord/bild- 
relationer: ”Läsning och tolkning av den på 
samma gång verbala och visuellt ikoniska  
 utsagan behöver utökas till att omfatta en 
terminologi och en analysmodell som även tar 
hänsyn till samspelet mellan de egenskaper 
som den visuella texten och den visuellt ikonis-
ka bilden har gemensamma.” (Anette Almgren 
White, Intermedial narration i den fotolyriska 
bilderboken: Jean Claude Arnault, Katarina 
Frostenson och Rut Hillarp, diss., Linnaeus 
University Press, Växjö och Kalmar 2011, s. 51".) 
I NE omnämns även begreppet lexivisuell som 
förklaras som gra!sk framställning där text och 
bild samverkar för att ge e"ektiv information. 

181. Bia Mankell, Självporträtt: En bildanalytisk 
studie i svensk 1900-talskonst, (Self-portrait: 

 A Visual Analytical Study of Swedish 20th 
 Century Art), diss, Institutionen för konst- och 

bildvetenskap, Gothenburg studies in art and 
architecture, Göteborg 2003.

182. Hat!eld 2005, s. 115.
183. Ibid, s. 117.
184. Se t. ex. Robert C. Harvey, A Gallery of Rogues: 

Cartoonists’ Self-Caricatures, katalog, The Ohio 
State University 1998. I denna katalog återges 
150 självporträtt av serie- och skämttecknare 
som ingår i en privat samling med omkring 600 
självporträtt. I katalogtexten hänvisas även till 
Meet the Artist, en utställning med självporträtt 
vid deYoung Museum i San Francisco 1943. 
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cameo i Hitchcocks anda, Ernie Bushmiller som 
talar till sina !gurer. Lyonel Feininger, Hergé, 
Gir, Muños och Sapayo, Gotlib, Milo Manara, 
Jean-Christophe Menu, Chris Ware, Ivan Brunetti 
är andra exempel (Groensteen 1996c, s. 58–70). 

185. Matilde Sköld, ”Kvinnokänslor”, DN 090425, 
https://www.dn.se/kultur-noje/bocker/kvinno-
kanslor/, läst 200206.

186. Solfrid Söderlind, ”Likhet”, i Tolv begrepp inom 
de estetiska vetenskaperna, Hans-Olof 

 Boström red., Carlsson Bokförlag, Stockholm 
2000, s. 47–65.

187. Mankell 2003, s. 75.
188. Wendy Steiner, ”Pictorial Narrativity”, i 
 Narra tive Across Media: The Languages of 

Story telling, Marie-Laure Ryan, red., University 
of Nebraska Press, Lincoln & London 2004, s. 154.
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det franska (alltså bande dessinée) betonas 
teckningen medan engelskans comics betonar 
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190. Chute pekar på det handskrivna och handteck-
nade som performativt och platsspeci!kt, som 
ger uttryck för ”the subjective positionality of 
the author” (Chute 2010, s. 11). Hat!eld fram-
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Även Nina Ernst framhåller att en distanserande 
e"ekt skapas med den fysiska inkarnation som 
varje serieskapare utformar för sig själv (Ernst 
2017, s. 253).
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 Ensamma mamman – en seriehjälte i vardagen, 
B-uppsats i konstvetenskap, institutionen för 
humaniora, Högskolan i Gävle, 2005). I bilaga 
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192. Bia Mankell, ”Teckning”, Bild och materialitet: 

Om föreställningar, synsätt, material och 
 uttryck i måleri, teckning och fotogra!, 
 Studentlitteratur, Lund 2013, s. 139–187.
193. Marion 1993.
194. Kukkonen 2013, s. 56. Groensteen 2012. 
195. Gillian Whitlock, ”Autographics: The Seeing ’I’ 

of the Comics”, MFS Modern Fiction Studies, 
Volume 52, Nr 4, Winter 2006, The Johns 

 Hopkins University Press, s. 965–979. DOI: 
10.1353/mfs.2007.0013, s. 966.
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dessinée et de l’image, CIBDI, presenterar sex 
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197. Boström 2000, ”Stil”, s. 115–137.
198. Ibid, s. 115–137.
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tidningsestetik” i en anmälan av en utställning 
av Karin Frostenson (Birgitta Rubin, ”Gripande 
sorgearbete”, DN 191102). SVD:s recensent 
beskriver en roman av David Lagercrantz med 
orden ”stilrent, rakt, deckarsvenskt, serietid-
ningsaktigt på precis det sätt Stieg Larsson 

 var serietidningsaktig: birolls!gurerna är skarpt 
tecknade, överdrivna,#larger than life”, o.s.v. 
(Jose!n Holmström, ”Hon som måste dö: 

 Plötsligt blir sista Salander-boken spännande”, 
SVD 190822).

200. Ordet härrör från kartong som i konstsamman-
hang syftar på teckning på tjockare papper som 
t.#ex. använts som förlaga till väggmålningar, 
eller på ett material att montera bilder på. 

201. Kai Mikkonen, The Narratology of Comic Art, 
Routledge, New York & Abingdon 2017.

202. Ibid, s. 119. 
203. Joakim Pirinen, ”Den tecknade seriens gra!ska 

dräkt”, i Haglund 1986 [Pirinen 1986b], s. 196. 
204. Se t.#ex. Mikkonens utvärdering av fundamentala 

distinktioner mellan historiens och berättelsens 
tid. Mikkonen 2017, s. 31–70.

205. Abbott förklarar gaps som de ofrånkomliga 
hålrum som !nns i alla berättelser, utelämnade 
delar som läsaren inbjuds att fylla ut med stöd 
av den egna fantasin eller den levda erfaren-
heten. I icke-!ktionell framställning kan hål-
rummen fyllas genom ytterligare forskning och 
kunskapsuppbyggnad. Abbott 2008, s. 234.

206. McCloud anger sex typer av övergångar mellan 
händelser i serier som moment-to-moment, 
action-to-action, subject-to-subject, sce-
ne-to-scene, aspect-to-aspect och non-sequitur 
(ung. som inte följer). McCloud har bl.#a. kritiserats 
för att inte väga in layouten i sin helhet, särskilt 
från franskt håll där ytan eller seriesidan i all-
mänhet betonas mer än strippen. McCloud 
1994, s. 70–72. Se även Groensteen 2012.

207. Genette förklarar story som ”the totality of the 
narrated events” och narrative som ”the dis-

course, oral or written, that narrates them” 
(Gérard Genette, Narrative Discourse Revisited, 
(Nouveau discours du récit, 1983), övers. Jane 
E. Lewin, Cornell University Press, Ithaca, New 
York 1990, s. 13f). Nikolajeva förklarar skillnaden 
som att historia (story) svarar på frågan ”vad?” 
och motsvarar innehåll eller sto"; berättelse 
(diskurs) svarar på ”hur?” och motsvarar form. 
Historiens huvudkomponenter är händelser, 
miljö och personer; berättelsens huvudkompo-
nenter är berättarröst, perspektiv, temporalitet, 
stil samt språk (Maria Nikolajeva, Barnbokens 
byggklossar, Studentlitteratur, Lund 1998).

208. Sammanfattning innebär att berättelsens tid är 
kortare än historiens tid och kan användas för 
att accelerera eller bromsa berättelsen och står 
för tempovariation. Ellips betyder att berättel-
sens tid är kortare än historiens tid. Den kan 
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att berättelsens tid är längre än historiens tid. 
Historiens tid avstannar för beskrivning av 
något, för re$ektion eller liknande. Samman-
fattning förutsätter alltid en berättare, även 
dold. Ellips markerar att en berättare har gjort 
detta val. Paus kommer också från berättaren. 
En scen däremot skapar osäkerhet. Genom att 
undersöka durationssätten kan berättarens 
närvaro i texten identi!eras. Sammanfattning 
förutsätter alltid en berättare, även dold. Ellips 
och paus tyder på ett val av berättaren medan 
en scen däremot skapar osäkerhet. Nikolajeva 
1998.

209. Rhedin ser bilderbokens frändskap med andra 
gestaltnings- och iscensättningsmedier såsom 
teater, !lm, tecknade serier samt opera, 
 musikal och balett och pekar på växlande 
 ”kamera”-vinklar, för$yttning, rörelsekonven-
tioner och fokuseringskonvention som typiska 
kännetecken. Ulla Rhedin, Bilderboken: På väg 
mot en teori, (1992), diss., Department of 
 Literature, Göteborgs Universitet, Skrifter 
utgivna av Svenska barnboksinstitutet 45,  
 Alfabeta, Stockholm 2001, s. 185f.

210. Hat!eld 2005, s. 131.
211. I en intervju berättar Bechdel att hon först bara 

gjorde enkla pennteckningar. Sedan använde 
hon polaroidkameran, men i begränsad ut-
sträckning för särskilt knepiga poser, eftersom 
det var en kostsam metod för henne. Hon har 
ett polaroidarkiv – ”I have cars, trucks, and 
people holding teacups, and people going up 
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stairs” – som hon fortfarande kan använda, 
men som hon egentligen inte längre behöver 
sedan digitalkameran ersatt äldre fotometoder. 
Hillary L. Chute, ”An Interview with Alison 
Bechdel”, i MFS Modern Fiction Studies, Vol 52, 
4: 2006, The Johns Hopkins University Press, 
1004–1013, DOI: 10.1353/mfs.2007.0003, 

 s. 1009.
212. Alison Bechdel, Are You My Mother? A Comic 

Drama, Jonathan Cape, London 2012, s. 128. 
213. Rutu Modan, The Property, Drawn & Quarterly, 

Montreal 2013. Rutu Modan, Egendomen 
 (Nekhes, övers. Sara Årestedt, språkgranskn. 
Nathalie Lantz) Sanatorium, Strängnäs 2016.

214. Fredrik Strömberg, ”En !lmregissör med 
 pennan som verktyg – en intervju med Rutu 

Modan”, B&B nr 208, 3:2016, s. 30–39.
215. Ibid.
216. Spiegelman 2011, s. 35.
217. Ibid, s. 35.
218. Synsätten skiljer sig åt, vilket Genette berör i 

kap. 12 ”Focalizations” Genette 1990, s. 72–78. 
Mieke Bal använder tre begrepp för berättelse. 
Med text menar hon en historia (story) för-
medlad genom ett visst medium av ett subjekt. 
Den som talar i texten kallar hon speaker. 

 Story är textens innehåll och den som agerar i 
storyn är en character. Focalizor är det subjekt 
som upplever eller tolkar och som anger per-
spektivet. Fabula är en serie logiskt eller krono-
logiskt ordnade händelser som orsakas av eller 

 upplevs av en actor, den som agerar i fabulan. 
Till fabulans element hör händelser, aktörer, 

 tid, plats, ordning, fokalisering (Mieke Bal, 
 Narratology: Introduction to the Theory of the 

Narrative, (1985), University of Toronto Press, 
Toronto, Bu"alo & London 2009, se avsnitt 2.8 
”Focalization”, s. 145–165.

219. Ibid, s. 149. Bal framhåller att narratologin i 
allmänhet inte varit populär i konsthistoria 

 då bilden främst kommit att behandlas som 
illustration och därigenom underordnats litte-
raturen. I senare tid har en lång rad skribenter 
tagit sig an fokalisering och utvecklat det till 

 ett användbart redskap för bildanalys.
220. Mikkonen 2012, s.72. 
221. Kukkonen 2013, s. 44f. Se även Magnusson 

2005a, s. 47–51. 
222. Ibid, s. 59. Berättaren är den som skapar bilden, 

fokaliseraren är den vars kunskap ger bilden, 
den som observerar intar en förkroppsligad 
spatial position som betraktaren/läsaren in-
bjuds att dela. 

223. Narratologi, en term föreslagen av Tzvetan 
Todorov år 1969 och därefter utvecklad till 

 att omfatta skilda teorier kring berättande. Jag 
har främst utgått från Genette 1990; Nikolajeva 
1998; Abbott 2008; Bal 2009; Herman 2005 
samt Mikkonen 2017.

224. Mieke Bal, ”Visual Narrativity, i Herman 2005, 
 s. 630.
225. Mikkonen 2012, s.70–95. 
226. Pirinen 1986b, s. 195.
227. Rhedin utgår från Hallbergs ikonotext-begrepp. 

Rhedin 2001, s. 72. 
228. Lagerwall 2011. Lagerwall använder bl. a. ikono-

textbegreppet i sina Michel Butor-studier och i 
sin undersökning av kopplingarna mellan själv-
biogra! och auto!ktion i verk av Fred Vargas, 
Edmond Baudoin och Mircea Cartarescu. 

229. Chute 2010, s. 6. Även Groensteen använder 
detta begrepp, narrative drawing/dessin narratif 
som han beskriver utifrån fem karakteristiska 
kriterier (Groensteen 2007, s. 161–164). Jessica 
Abel och Matt Madden lär ut konsten att teckna 
ord och skriva bilder (Jessica Abel & Matt 

 Madden, Drawing Words & Writing Pictures 
– Making Comics: Manga, Graphic Novels, and 
beyond: A De!nitive Course from Concept to 
Comic in 15 Lessons, First Second: New York 

 & London 2008). I en antologi med bidrag av  
 bl. a. Will Eisner, Frank Miller, Eddie Campbell 
 & Linda Medley samlas tecknade livsberättelser 

som autobiographix (Diana Schutz, red., Auto-
biographix, Aragonés, Sergio m.$., A Dark Horse 
Collection, Milwaukie Oregon 2003).

230. Sven Lidman & Ann-Marie Lund, ”Serier och 
seriös information”, i Hegerfors & Nehlmark 
1973, s. 110–124.

231. Ibid, s.124.
232. Terminologin hänger intimt samman med 

 ämnesområdets historia. Studiet av gränsom-
rådena bild, ton och text kallades tidigare ”inte-
rartiella studier”, men har setts som för snävt. 
Lund framhåller medium och intermedialitet 
som mer användbara begrepp och beskriver 
fyra historiska paradigm: en jämförande estetik 
där konstarter systematiserades och relaterades 
till varandra, jämförande konstartsstudier, inte-
rartiell estetik fr.o.m. 1970-talet som utgår från 
strukturalism, hermeneutik, semiotik och 
 receptionsestetik samt den intermediala som 
uppmärksammar nya typer av samband och 
samspel mellan medier. Efter den ”lingvistiska 
imperialismen” följer ”the pictorial turn” (Lund 
2002, ”Medier i samspel”, s. 9–22; Lund 2013). 
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Intermedialitetsforskningen fortsätter inom 
nätverket International Society for Intermedial 
Studies, ISIS, som grundades år 1996 för utbyte 
av kunskap kring interrelationerna mellan olika 
former av konst och media (International 

 Society for Intermedial Studies, [webbsida], 
http://isis.digitaltextualities.ca/, läst 200426).

233. Lund 2013, s. 12f. Det gränsöverskridande 
 området presenteras även i en antologi, som 
visserligen inte berör tecknade serier konkret 
men som bidrar till förståelsen av mediernas 
samspel (Bernt Olsson, Jan Olsson & Hans 
Lund, red., I musernas sällskap: Konstarter och 
deras relationer: En vänbok till Ulla-Britta 
 Lagerroth 19.10.1992, Höganäs, Wiken 1992).

234. Gunther Kress & Theo van Leeuwen, Reading 
Images: The Grammar of Visual Design, 
 Routledge, London 1996.

235. Anders Björkvall, Den visuella texten: multimo-
dal analys i praktiken, Ord och stil: Språkvårds-
samfundets skrifter 40, Hallgren & Fallgren, 
Stockholm 2009. Multimodal analys har 
 semiotisk och språkvetenskaplig grund och kan 
användas för att studera texter i relation till 
kulturella, historiska och sociala sammanhang 
där maktrelationer och världsbilder uttrycks 
visuellt. Texten omfattar i denna bemärkelse 
olika element på en samlad yta, den så kallade 
satsytan som syftar på utrymmet som upptas 
av skrift, bild eller gra!k. 

236. Björkvall beskriver tre typer av betydelser som 
kan uttryckas genom verbalspråk och visuellt 
och som kan kategoriseras i ideationella, inter-
personella och textuella metafunktioner. Den 
ideationella metafunktionen anger vem som 

 gör vad, vad som !nns var. Den interpersonella 
metafunktionen är knuten till social interaktion, 
t. ex. frågor och attityder. Den textuella meta-
funktionen handlar om hur ideationella och 
interpersonella betydelser knyts samman och 
fungerar som texter i kommunikativa samman-
hang. Boken ansluter till språkforskaren Michael 
Hallidays sociosemiotiska teori: ”Allt betydelse-
skapande antas vara socialt motiverat och grun-
dat i människors behov av att skapa mening 
tillsammans med andra.” Ibid, s. 12. 

237. Meskin 2017, s. 221–229. Även Hans Lund men-
ar att Göran Ribes de!nition av ”Tecknad serie” 
(i Nationalencyklopedin) som en ”sekvens av 
bilder, med eller utan text, vilka berättar en 
historia eller på annat sätt står i ett tidsförhål-
lande till varandra”, kan gälla bildberättelsen 
(Lund 2002, s. 71–77). 

238. Rhedin 2001. Rhedin beskriver en utveckling på 
barnbokens område mot en syntetisering av 
text och bild. Bildskaparen kan antingen illus-
trera en färdig text, expandera eller iscensätta 
ett synopsis eller bilderboksberätta en historia i 
en ömsesidig text/bildprocess. Den sistnämnda 
strategin är det som enl. Rhedin sker i den så 
kallade genuina bilderboken. 

239. Under arbetet har jag vid olika tillfällen haft 
kontakt med de fyra serietecknarna i studien. 
Cecilia Torudd har jag samtalat med på Kultur-
husets scen år 2018 i samband med att hon 
tilldelades Seriefrämjandets Unghundenplakett 
för främjandet av barn- och ungdomsserier i 
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EFTERORD
& TACK

Så roligt det är att forska på tecknade serier! Detta avhandlingspro-
jekt påbörjade jag hösten 2008, tolv år efter det att jag färdigställt 
min  licenciatavhandling om vuxenseriens bilder och, som jag då tänk-
te,  lämnat serierna åt sidan för att ägna mig helt och fullt åt familj och 
museiarbete. Men när jag såg hur serierna utvecklades kände jag att 
det fanns mer att säga och jag knackade därför på nytt på dörren till 
Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Där blev jag 
väl emottagen och alltsedan dess har många stimulerande seminarier, 
exkursioner och möten följt, dels vid det högre seminariet i Uppsala, 
dels vid olika lärosäten i Norden tillsammans med andra seriekännare. 
Utan stöd från många vänliga, kloka och kompetenta personer – $er än 
jag kan nämna här – hade det inte varit möjligt att färdigställa denna bok 
och jag vill framföra ett stort och varmt tack till er alla.

Först och främst vänder jag mig till professor Jan von Bonsdor", 
huvudhandledare, och docent Margareta Wallin Wictorin, biträdande 
handledare: tack Jan! tack Margareta! från djupet av mitt hjärta för att ni 
ville ta er an detta forskningsprojekt och för att ni med ert engagemang 
och kunnande på bästa tänkbara vis har följt det till sin fullbordan – ge-
nom att stödja och leda mig så nätt har ni gjort mitt arbete ljuvt och lätt! 

Ett varmt tack också till professor Britt-Inger Johansson, docent 
Hedvig Brander Jonsson och universitetslektor Emelie Karlsmo för ert 
solida stöd och för er vänlighet och omsorg som hjälpt mig framåt, hela 
vägen. Tack också Christian Chambert, konstkritiker och min hand-
ledare på C-nivå (om tecknade serier), för att du oförtrutet följt och 
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stöttat mina seriestudier med skarpsynta råd. Min erkänsla omfattar lä-
rare, doktorander, studenter och administrativ personal, särskilt Högre 
seminariets deltagare under åren 2008–2020, vid Konstvetenskapliga 
institutionen i Uppsala. Konstvetenskapliga institutionen tackas även 
för ett stipendium år 2010. Jag vill tacka docent Fred Andersson vid 
Åbo Akademi för insatsen som opponent vid mitt slutseminarium; FD 
Martin Sundberg, intendent vid Norrköpings Konstmuseum, för kloka 
kommentarer inför slutseminariet; docent Anna Nilsén, min handledare 
på licentiat-nivå, för en pu" i rätt riktning.

Genom det nordiska serieforskarnätverket Nordic Network for Co-
mics Research (NNCORE) har jag sedan 2011 fått möjlighet att presen-
tera texter och utbyta tankar om serier med internationellt verksamma 
doktorander och forskare vid möten och konferenser, vilket varit både 
roligt och givande – thank you all members of NNCORE! Genom resor 
bland annat till den årliga Festival international de la bande dessinée 
(FIBD) i Angoulême, MoCCA Festival i New York samt Stockholms inter-
nationella seriefestival (SIS), har jag fått nya och intressanta perspektiv 
på den nionde konstarten. Här vill jag vill tacka Anna Maria Lundins sti-
pendiefond för bidrag till fältstudier. Till höjdpunkterna hör de  korta men 
personliga möten med några av vår tids främsta serieskapare – inbjudna 
gäster till FIBD – som möjliggjorts i frukostrummet hos familjen Parlant, 
värdar vid Chambres d’hôtes de Champ-Fleuri i Angoulême, som jag vill 
tacka för ett !nt mottagande under mina besök – merci chère famille 
pour les bons moments! Sedan 2012 har jag haft många intressanta dis-
kussioner med ledamöterna i Urhunden-juryn, där  skiftande synsätt på 
serier och på kvaliteten i individuella serieverk kommit fram – tack Ola 
Hammarlund och Urhunden-juryns medlemmar! Jag vill även tacka Nina 
Ernst, Johan Höjer, Nisse Larsson och Ylva Sommerland för uppmunt-
ran och utbyte av tankar.

Vad vore en avhandling i konstvetenskap utan bilder? Till att börja 
med: tack alla serieskapare för smittsamma gapskratt och nya världs-
bilder, främst givetvis Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och 
Joakim Pirinen, men även alla andra som omnämns i avhandlingen! 
Jag är också mycket tacksam för generösa bidrag från de fonder och 
 stiftelser som har gjort det möjligt att trycka avhandlingen med ett rikt 
bildmaterial: Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungl. 
 Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Kungl. Patriotiska Säll-
skapets understödsfond, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Sven och 
Dagmar Saléns Stiftelse samt Åke Wibergs stiftelse. 
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Flera skickliga personer har bidragit till att ge avhandlingen fysisk form. 
Främst vill jag tacka Jens Andersson, som med sin kunskap om teckn ade 
serier och gedigna känsla för ord och bild i samverkan, skapat  denna 
bok. Jens: det har varit hemskt kul att arbeta med dig! Jag vill även tacka 
redaktör Ingemar Karlsson för granskningen av det formgivna manuset 
samt FD Beth Walsh för granskningen av de engelsk språkiga delarna – 
thank you Beth! 

Alla goda vänner, arbetskamrater och närstående vill jag tacka för 
 vänskap och glädjefyllda möten, särskilt Gunnel & Bo Elisson, Anders 
Erikson & Kerstin Seller, Johan Gråsjö, Marie Kraft, Helena Persson och 
kollegorna på  Norrköpings Konstmuseum, familjen Olofsgård Jegéus, 
Vera Rydberg och Cecilia Trenter med familj. 

Ni mina närmaste som jag delar vardagens glädje och möda med – tack 
för ert stöd och tålamod: Anne-Marie och Håkan Arnerud; Elisabeth 
 Arnerud Callersten med familj; Elis, Gustav; Björn! Och så Hektor. Mina 
käraste – utan er vore ingenting något värt!

Norrköping i augusti 2020,
Kristina Arnerud Mejhammar 
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