HIMMEL ÖVER HÖGDALEN
Solen, en kal ensam glödlampa upphängd i luften
har slocknat, så att ett sällsamt ljus sänker sig över
förorten. En tyst måne, grubblande och inåtvänd, tittar
fram och betraktar häpet scenerierna. Någonstans
dras en blodröd rullgardin ned. För gott. Genom den
tjärdoftande natten fladdrar kritvita bevingade öron,
surrandes som flugor. Självlysande radioaktiva citroner
faller, nej, regnar ner likt uppfällda paraplyer från en
mörkrosa Magritte-himmel.
Den inre rösten säger: ”Verkligheten är en illustration (som en blyertsteckning av Phil Davis iförd
ögonbindel, darrhänt av för mycket kaffe), men som
sådan mycket övertygande.”
Var det där en felhörning, en förrymd fembent
enhörning som bedrägligt antagit skepnaden av en röst
ur tomma intet?
Upp ur tomrummet mellan gatstenarna sticker en
ohederlig knölföda fram sitt fula tryne. I ett närbeläget
vildvuxet buskage idkar två brunstiga Picasso-elefanter hämningslöst könsumgänge. Snablar! Elefanter?
Ur betongen reser sig tallar och granar som talar om
grannar som väsnas. Det viskas om spådomar utvunna
ur ultramarinblå kaffesump.

Radiosignaler genomtränger människornas innersta
tankar. Ett kinesiskt sändebud, från andra sidan draperiet, öppnar en låda av bly. Ut flyger en gul fågel.
Drömskt kvitter. Stillhet. Musik.
Mandrake har lämnat byggnaden.
Ett ihärdigt tangentbordsknatter tränger igenom tonerna av Erik Saties Parade. Jag har fått låna skivan
av John Andersson, mannen som intervjuas i detta
nummer. John är en fascinerande personlighet och han
tillhandahåller ett rikligt ordflöde; det blev den längsta
intervju som jag har gjort hittills. Kanske också den
mest intressanta, men det överlåter jag åt er läsare att
avgöra.
Detta nummer har även nytt format, jag har slutligen tagit steget att gå upp till A4. Jag hoppas det faller
er på läppen. Jag har fyllt tidningen till brädden med
John Andersson-relaterat material. Förutom nämnda
intervju bjuds ni på en sprillans nytecknad originalserie med titeln Tintin i Måndalen/Tintin på Mongo
och en favorit i repris; Doktor Draperi till er tjänst.
Dessutom: två tidigare opublicerade collage.
En högst angenäm läsning önskar
Eder tillgivne
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De 16 första exemplaren innehåller ett unikt samlarkort som är
en del av konstverket Det megasiska puzzlet av John Andersson
och Matti Steiger Lundmark.
Tack till Långbro folkhögskola för lokaler och resurser
och till Helena Ahlbäck för idog och sorgfällig korrekturläsning.

TILLVARONS GÅTFULLA ASPEKTER

– UNIVERSUM ÄR SOM EN UPPLEVELSEKOSTYM
av Matti Steiger Lundmark
Jag träffar John Andersson på hans vernissage till
utställningen 4x på Galleri ETC. Min vän Patrik som i
sitt arbete som butiksbiträde på Serieslussen lärt känna
John presenterar oss. ”Intervju? Javisst! När då?” John
Andersson är väldigt tillmötesgående, pratar snabbt och
mycket. Han börjar berätta om en tavla föreställandes
den bortglömde poeten och rockartisten Roderick Falconer och en talkottsstatyett. John Andersson har ett livligt förhållande till sina drömmar, han får visioner och
för en dialog med sin inre röst. Han tecknar serier och
målar syner.
I början av 90-talet kom tre album; Gene, Fred &
Judy, Atlas peruk och Schneiderduschen/Bole Sole. Sedan
dess har man kunnat läsa hans alster i tidningar som
Galago och Kapten Stofil.
John Andersson bor på nionde våningen i ett höghus

i Hagsätra tillsammans med sin mor. Han växte upp
två tunnelbanestationer därifrån, i Högdalen, för att i
tonåren flytta ytterligare en liten bit norrut längs den
gröna linjen, till Bandhagen. Han trivs i förorten, det
finns få andra platser som han skulle kunna tänka sig att
bo på. Där ute finns en särskild atmosfär som betyder
mycket för hans skapande. Kreativiteten är a och o för
John Andersson, han älskar att hålla på med det han gör.
När man möter honom slås man av hans rika inre värld;
det verkar som om det finns ett outsinligt flöde av idéer
till serier, målningar, musik m.m.
En vinterkall söndag i januari tog jag tunnelbanan en
halvtimmes färd söderut och tillbringade fem timmar i
John Anderssons sällskap. Vi tittade på hans målningar,
lyssnade på bandinspelningar och gjorde en två timmar
lång intervju, vilket förevigades på min minidisc-spelare.
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Jag tänkte att vi börjar med att
ta avstamp i din barndom. Vad
kommer du spontant att tänka på
när du försöker erinra dig din barndom?
– Jag minns vissa saker tydligare än
andra. Det är ju ungefär som John Cale
säger i en låt: ”the endless caricatures
of memories”. ”Den ändlösa minneskarikatyrskavalkaden” skulle jag kunna
ändra det till. Jag minns att när jag var
så där fem år så var jag ofta klädd i vit
skjorta, röd väst med guldknappar och
jag hade en liten fluga, gråa byxor och
mörka skor. Jag brukade stå utanför
bokhandelns skyltfönster i Högdalens
centrum och titta med enorm fascination på Tage Danielsson-böcker. Jag
gick även in och tittade på dem, men
jag köpte dem inte. Jag hade i och för
sig råd att köpa dem, men jag gjorde
inte det utan jag gick hem och kopierade omslaget ur minnet. Sedan försökte
jag skriva den bok som jag trodde fanns
innanför pärmarna. Jag har än i denna
dag inte läst någon av hans böcker. Ja,
jag har bläddrat litet i någon förstås.
Men Tage Danielssons böcker och hans
personlighet var någonting som hade en
enormt märklig effekt på mig. Det där
hade en sådan otroligt stark utstrålning.
Jag minns också andra saker som gjorde
intryck på mig, till exempel Godzillafilmer, som jag bara kunde se i svart-

vitt på den tiden. Det är en film, som
jag ännu inte har sett hela, som visar
hur Godzilla flyr från en ö där man har
spärrat in monster, jättespindlar och
dylikt. Godzilla befinner sig i ett ösregn
med ett stormande hav och i en cockpit
tittar två piloter ut när han kommer
och banar sig väg mot Tokyo. Den typen
av filmer minns jag. Vampyr av Dreyer
gjorde ett enormt intryck på mig. Och
jag älskade Helgonet-temat, som för
övrigt skrevs av Leslie Charteris själv
som skrev böckerna. Titelmelodin alltså,
till tv-serien Helgonet med Roger Moore.
Jag tyckte också väldigt mycket om I
Bergakungens sal av Grieg. Det var
någonting som gjorde mig helt i extas
när jag var liten. Jag tyckte det var
helt fantastiskt. En kort tid tyckte jag
väldigt mycket om Sven-Ingvars Min
gitarr, för jag spelade själv gitarr och
sjöng på den tiden. Jag hade en liten
gitarr och jag lärde mig att stämma
gitarren själv på rent gehör. Jag hade
en släkting, en onkel, som var jazzmusiker i Norge och han blev väldigt
häpen när han såg att jag hade klarat
av att stämma gitarren helt perfekt,
utan att någon hade visat mig hur man
skulle göra. Mina två första verkligt
stora favoritlåtar var River Deep Mountain High och You’ve lost that loving
feeling av Phil Spector med Ike och Tina
Turner respektive Righteous Brothers.

”Jag var medveten om saker och tings subtila atmosfäriska och uttrycksmässiga
kvaliteter redan vid tidig ålder.”
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Det var musik som gav mig, liksom all
annan musik som jag var fascinerad
av, starka visuella intryck. Jag tyckte
mycket om I love you because med Jim
Reeves också. Och jag såg hela tiden
fantastiska landskap och miljöer. Det
kunde också vara sådana här saker
som att jag var fascinerad av djupt
mörkblått, ultramarinblått glas och till
exempel tallar, björkar och hamrad
kopparplåt. Sådana där saker gjorde ett
märkligt intryck på mig och de där grejerna gled ofta ihop i min fantasi. Men
till en början hade jag väldiga problem
med just ultramarinblått glas därför
att det var som att jag blev hypnotiserad av det. Jag hamnade i ett slags
trancetillstånd och vi fick plocka bort de
där föremålen, till exempel vaser och till
och med små leksaksbilar som kanske
hade rutor av ultramarinblått glas.
Hur gammal var du då?
– Det var från att jag var ungefär
fem år. Jag brukade alltså hamna i ett
slags trancer, jag kan inte beskriva det
bättre, som ibland började i drömmar
men som ibland också dök upp i vaket
tillstånd. Jag hade de där upplevelserna
upp till artonårsåldern, cirka två gånger
om året. Det var hastighetsförändringar,
det var taktila sensationer, till exempel
kunde jag känna att svetten i handflatan var liksom taggig och litet vass. Jag
fick oändlighetskänslor. Jag var väldigt
rädd för att tala med någon om det
där, för jag trodde att jag kanske hade
något fel i huvudet. Men det intressanta
med de där oerhört kusliga tillstånden,
liksom att jag hade väldigt, väldigt
egendomliga drömmar redan från tidig
ålder, fullständigt bisarra drömmar, det
har jag än idag förvisso, men de började
som sagt väldigt tidigt och jag tror
att barn i allmänhet inte har så egendomliga drömmar. Men de där sakerna
i kombination, trancerna och de här
egendomliga drömmarna, gjorde att jag
tidigt blev medveten om hur egendomliga tillstånd kan vara, hur egendomliga
atmosfärsskiftningar kan vara. Hur det
kan växla från en stund till en annan
på ett maximalt kontrasterande sätt.
Jag blev därför tidigt mycket medveten
om och fascinerad av saker och tings
utstrålning och karaktär och jag studerade det där väldigt noga. Jag var
medveten om saker och tings subtila
atmosfäriska och uttrycksmässiga kvaliteter redan vid tidig ålder. Jag började
få en vision, en vision som jag litet löst
brukade kalla för ”planetkänslan” när
jag var liten. Det var en slags känsla
för hur hela planeten var beskaffad, ett
slags totalt tillstånd, en slags vision av

hur allting så att säga gled ihop till
en syntes i mitt inre. Den där känslan
är faktiskt någonting som har kommit
tillbaka i de visioner som jag fick som
sedermera blev mina album. Allting
går igen, allting jag har sysslat med
överhuvudtaget och sysslar med än i
denna dag har sin grund i de där upplevelserna som jag fick från cirka fem års
ålder. Det är bara det att det har växt
sig mer och mer komplext beroende på
att nya erfarenheter och fantasier och
visioner läggs till efter hand.
Men du hade svårt att prata med
någon vuxen person i din omgivning om de här upplevelserna?
– Jag var ju rädd att jag var sinnessjuk. Jag mådde ju väldigt bra i övrigt,
jag hade ju väldigt lycklig barndom och
var oerhört entusiastisk och kreativ.
Ständigt kreativ. Men jag var rädd för
att jag hade någon slags störning och
ville inte bli undersökt. Jag var rädd
för den typen av saker. Men samtidigt
började jag få idéer om att mitt framtida kall, mitt yrkeskall, skulle vara att
jag mirakulöst skulle kunna prata sinnessjuka människor friska. Så jag hade
tänkt mig en karriär inom psykvården,
bortsett från min konstnärliga karriär.
Hur gammal var du när du tänkte
det?
– Det var väl i sju-åttaårsåldern
ungefär. [paus] Men jag blev väldigt
tidigt fascinerad av konst. Vi hade
konstböcker hemma och jag fick se en
liten bok som min far hade köpt, en
liten grågrön bok med målningar av
Cézanne. Det gav mig en oerhörd, helt
överväldigande skönhetsupplevelse. Jag
var i cirka sju-åttaårsåldern och jag
tyckte det var de vackraste bilder jag
någonsin sett. Jag ville absolut syssla
med konst. Samtidigt var jag väldigt
intresserad av humor. Jag tyckte om
tidningar som Mad och Hjälp och OA:s
teckningar. Kanske litet också Albert
Engström i viss mån. Adamsonserien
och sådana saker. Jag ritade den typen
av figurer parallellt med att jag ritade
superhjältar, som till exempel Batman
eller vad säger jag: jag menar självfallet
Läderlappen. Stålpojken tecknade jag
förvisso inte, men jag tecknade Läderlappen, Tomahawk, Gröna lyktan och
Demonen framför andra. De där serierna gjorde också ett enormt intryck på
mig. På den tiden var de där sakerna
som vilken annan del av verkligheten
omkring mig som helst. Det var absolut
levande upplevelser. Jag är fortfarande
väldigt fascinerad av just superhjältar.
Fast inte de tecknade serier som finns
nu för tiden utan snarare de tecknade

En tidig John Andersson-teckning som med stor fantasi och en och annan överdrift
skildrar hur det gick till när en gäst i det anderssonska hemmet satt sönder en stol.
filmer som man kan se på till exempel
Cartoon Network, som Spiderman, Justice League och Superman och Batman
och de där. De tycker jag är oerhört
fascinerande. Curt Geda eller vad han
heter, han som ligger bakom dem där.
Det är japanskproducerat delvis.
Du växte upp i Högdalen.
– Ja, Skebokvarnsvägen 346. Dörren
längst till vänster, högst uppe på tredje
våningen.
Hur tror du att du har präglats av
att växa upp just där?
– Det var någonting med Högdalens
karaktär på den tiden. Som jag brukar
säga: det var som att man åkte barnvagn
genom ett gammalt vykort. Allting såg
väldigt rent ut. Färgerna var klarare.
Det var väldigt nybyggt och snyggt.
Det såg ut som en gammal Technicolorfilm tycker jag på något sätt. Det var
också någonting med själva karaktären,
stämningen liksom, utstrålningen på
saker och ting i Högdalen som passade
väldigt bra in på det här med Godzillafilmerna och teveserier som Rymdpatrul-

len, John Drake, Helgonet, Mannen från
U.N.C.L.E och sådana saker. Det var
liksom ingenting som jag tyckte var som
en helt annan värld utan det där fanns
också på något sätt i omgivningen runt
omkring mig, stämningsmässigt. Hade
jag till exempel bott inne i Gamla stan
eller någonstans på Söder så hade jag
förmodligen upplevt det helt annorlunda.
Jag har aldrig tyckt att de områdena går
ihop med de här grejerna utan det är
någonting med förortskänslan, en slags
känsla av alienation, som också finns
i de där filmerna och teveserierna från
den tiden, och de tecknade serierna, som
gör att de kräver en extra hög grad av
tystnad och isolering för att de verkligen
ska komma helt till sin rätt. Samtidigt
som man då är väldigt dynamisk i den
åldern, man är ju väldigt vilt utlevande
och lekfull och livlig, men jag var ändå
väldigt uppmärksam på stillheten. Jag
älskade till exempel att sitta uppkrupen i
vardagsrumsfönstrets ena hörn och titta
ner på hur de här väldiga grävskoporna
skyfflade snö, de där gula som såg ut
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som egendomliga gorillor med jättedäck,
stora framdäck. Jag var väldigt fascinerad av stora däck när jag var liten.
Kraftiga däck. Att stå vid dem och titta.
Traktordäck. Traktorer har gjort ett
märkligt intryck på mig.
Upptäckte du, eller kanske snarare
din omgivning, på ett tidigt stadium att du hade fallenhet för att
teckna?
– Javisst, jag var väldigt skicklig som
tecknare redan när jag var liten. Jag
kunde rita av till exempel Demonenomslag när jag var i sex-sjuårsåldern
med kulspetspenna direkt utan att
skissa och det blev väldigt exakt avritat
med muskelskrafferingar och allt sånt
där. Väldigt tveklöst tecknat, det var
liksom väldigt snabbt och kraftfullt ritat
på något sätt. Jag ritade till exempel
porträtt av min mor, redan när jag var
i sexårsåldern, då jag ritade allt sådant
där som pupiller, iris, ögonfransar, vågor
i håret och mönster i klänningen. Så
det var absolut inga streckgubbar. Jag
var en mycket skicklig tecknare redan
i den åldern och jag fick mycket beröm.
Jag tycks ha gjort ett genialt intryck
på människor runt omkring mig. Jag
var väldigt kommunikativ. Människor
på tunnelbanan kunde ibland drabbas
av att jag kom fram och gjorde små
intervjuer med dem och sånt där. De brukade säga till min mor att jag verkade
vara ett geni. Det fanns även andra
människor runt omkring mig som jag
gjorde ett liknande intryck på. Annars
var jag väl inte betraktad som något
underbarn direkt. Jag var brådmogen
så där och lärde mig läsa tidigt och
skrev och formulerade mig väl redan
långt innan jag började skolan. Jag
fick till exempel hjälpa andraklassarnas
lärarinna, när jag själv gick i första klass,
att rätta andraklassarnas svenskskrivningar. Jag var väldigt välformulerad.
Ibland när jag tittade på något som jag
skrev i den åldern, något vykort till
exempel, sånt som tyvärr inte finns kvar
nu för jag slängde allt sånt där, jag ville
inte bli alltför nostalgisk, men jag blev
häpen över hur välformulerat det var.
Jag var väldigt brådmogen på så sätt.
Men trivdes du bra med dina jämnåriga kamrater?
– Javisst! Absolut. Jag hade inga
sådana problem alls. Jag var ju ganska
naiv så där i största allmänhet och
väldigt lekfull och totalt känslomässig.
Jag var ingen intellektuell typ för fem
öre. Jag var välformulerad, men jag var
totalt känslomässig. Jag har aldrig haft
något intresse av att läsa filosofi eller
sådana där saker, förrän det mer eller
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mindre har tvingats på mig av till exempel mina vänner i surrealistgruppen.
Det är någonting som egentligen ligger
väldigt långt från mig. Jag är alltid
helt och hållet inriktad på det rent
känslomässiga i saker och ting. Men å
andra sidan är jag intresserad av att
kunna formulera de där sakerna så klart
och tydligt som möjligt och att ha ordning och reda i mina tankar. Jag vill
inte vara någon dimkupa på två ben, så
att säga. Jag vill vara klar och exakt i
den mån jag kan.
Om vi återgår till tecknandet; var
det framför allt serier som lockade?
– Det var både och. Både konst, serier
och skämtteckningar som jag nämnde
förut. OA och liknande tecknare. När
jag var i tolvårsåldern så upptäckte jag
konstnären Torsten Andersson, som jag
blev väldigt fascinerad av och jag gjorde
ett porträtt, ett oljeporträtt, på honom.
Det var i lätt kubistisk stil. Det finns
inte kvar heller, jag gjorde mig av med
allt sådant där. Det ångrar jag oerhört
mycket nu, för det hade varit väldigt
kul att kunna titta tillbaka på. Men
på den tiden när jag började komma i
tonåren tyckte jag att allt sådant där
var oväsentligt. Jag ville börja på ny
kula. Jag kände det så rent allmänt, när
jag äntligen fick sluta i Högdalenskolan,
där jag var mobbad och så, och komma
till Bandhagens gymnasium, där allting
började på nytt och jag fick en mycket
trevligare omgivning med trevligare
vänner. Jag kom in i en period i mitt
liv då allting blev mycket angenämare
och då kände jag att jag ville radera ut
väldigt mycket och det var ett misstag.
Självfallet.
Du ville göra upp med ditt förflutna?
– Ja, litet grann. Jag blev mobbad

Porträtt av konstnären som ung.

för att jag hette Viktor i andranamn.
De brukade sjunga: ”Ville och Valle
och Viktor”. Det där gjorde mig väldigt
uppskärrad. Det var inte så mycket det
de sa utan snarare illviljan, den plötsliga
illviljan, omslaget i hur jag behandlades av människor som tidigare hade
varit helt normala klasskamrater. Men
plötsligt blev jag utstött och detta pågick
i tre år. Fruktansvärt jobbigt. Jag grät
mig till sömns varenda natt innan jag
skulle gå till skolan. Men jag har aldrig
varit hatisk eller hämndlysten. Jag fick
till exempel höra att en av dem hade...
Min mor hade träffat mamman till en
klasskamrat och hon berättade om en
viss person som var väldigt kall och hård
och populär, som hade behandlat mig
ganska illa ibland, att han hade drabbats av en hjärnskada. Och det första
som föll mig in var att jag skulle vilja
hjälpa honom. Men jag kanske borde ha
varit mer aggressiv, jag kanske borde ha
varit litet mer våldsam så hade jag nog
klarat mig bättre. Jag var för snäll, helt
enkelt. Jag var väldigt vek och vänlig så
där, mjuk i mitt sätt. Jag hade liksom
ingenting att sätta emot direkt. Däremot
var jag ganska skrytsam. Det kan väl
ha legat mig till last att jag var, inte på
ett otrevligt sätt, men jag var förtjust i
mig själv och min egen förmåga sådär
i allmänhet. Jag var däremot ingen
plugghäst. Jag hade bra betyg när jag
började skolan, men sedan så blev skollivet våldsammare och mina intressen
stämde inte riktigt överens med det där
och jag pluggade aldrig hårt eller så.
När jag blev mobbad så fick man svårt
att genomföra skoldagarna, för man var
så rädd att säga fel för då skulle mobbingen öka. Man blev oerhört spänd
och fastän man kunde en läxa perfekt
så kom man ändå av sig för man blev

En indian i Högdalen.

John Anderssons äldsta bevarade målning, Rymdlabbet, från 1977.
nervös när man fick frågor av lärarna.
Men i gymnasiet gick det mycket bättre,
där ansträngde jag mig mycket mindre
och fick ändå mycket bättre betyg, så
det var en helt annan sak. Det berodde
helt och hållet på hur jag mådde.
De här upplevelserna, är det något
du har kunnat bearbeta och lämna
bakom dig?
– Det är ju så att allting man är med
om har en stark effekt på en, vare sig
det rör sig om konst, serier, musik eller
bara människor man möter. Även mobbingen har ju självfallet präglat mig
och det är klart att vissa nyanser som
i till exempel Schneiderduschen har
väldigt, väldigt klart att göra med just
de där händelserna. Men på ett väldigt
krypterat och omedvetet, så att säga
symboliskt, sätt i form av visioner. Man
återskapar det där på ett eller annat
sätt, det smälter ihop med det man
gör. Men det är ju också mycket därför
att det finns intressanta poänger att
utvinna ur det där. Det finns vissa paralleller mellan till exempel mitt öde
och vissa iakttagelser som jag till exempel har gjort inom populärkultur, inom
konst, inom religion, vad som helst.
Så att vissa figurer som är väldigt
starkt symbolladdade glider ihop med
mig själv för att det helt enkelt finns
överensstämmelser på just det planet.
Däremot inte rent allmänt i övrigt. Men
det är ganska ironiskt att den person
som de skrattade ut mig för att de kombinerade mig med, den här Viktor ur
Ville, Valle och Viktor, var ju samtidigt
den som var den kloke och den själfulle
och den som hade den vackraste person-

ligheten av dem. De andra två mobbade
ju just Viktor litet, vilket mina mobbare
aldrig tänkte på när de mobbade mig,
och de var ganska elaka, fula personligheter medan Viktor var den kloka,
ädla dockan. Jag har i efterhand egentligen ingenting emot att bli ihopkopplad
med just den figuren, hur obehagligt det
än var på den tiden. Som jag sa: det
handlade inte så mycket just om den
figuren utan det var snarare illviljan i
deras sätt att mobba mig som jag tog illa
vid mig av. Men så där är det ju, jag
menar herregud, alla människor som på
något sätt är annorlunda... Det var en
kille som gick i en parallellklass, som sa
till mig långt efter: ”Du var ju en udda
typ. Udda typer blir alltid mobbade:”
Jag upplevde inte mig själv som särskilt
udda på den tiden. Jag menar, det är
klart man kanske gör ett sånt intryck
på andra, men jag tror att jag hade
ett ganska normalt beteende. Jag var
vänlig och snäll och skötsam. Jag var
inte direkt någon vildbasare, men jag
var inte helt utan sådana nyanser
heller. Men jag höll väldigt mycket av
sådant där för mig själv. Jag gick väl
inte omkring och direkt visade eller
berättade för andra människor att jag
hade visioner och hallucinationer och
egendomliga trancer. Det var ingen av
mina vänner som visste någonting. Jag
berättade aldrig om det över huvud
taget. Inte ens när jag gjorde musik
med Fruls Tilpo [artistnamn för Hans
Eriksson], inte så långt härifrån på
Lännesbacken 14, andra våningen, så
berättade jag för honom om de enormt
kraftfulla syner jag fick när vi gjorde

musiken till exempel. Det var så
naturligt för mig att uppleva sådana
saker, så jag var inte medveten om att
det kunde vara något att berätta. Det
var först långt senare när jag hamnade
i intervjusituationer som jag började att
mer och mer blicka tillbaka på mitt liv
och verkligen skärskåda hur jag egentligen hade gjort saker och ting och vad jag
egentligen var för en slags person, hur
jag fungerade rent allmänt, som det där
blev relevant och viktigt att berätta om.
Men efter de här hemska åren flyttade du till Bandhagen och det blev
någon slags vändpunkt?
– Ja, det var en oerhörd befrielse, det
var också någonting med själva Bandhagens atmosfär, alltså från och med
strax efter mitten på sjuttiotalet. Det
var någonting som passade mig perfekt.
Jag började lyssna på Kraftwerk, Brian
Eno, Penguin Café, Obscure records som
var Brian Enos skivbolag. Jag började
på allvar att upptäcka den surrealistiska konsten. Jag hade upptäckt Man
Ray när jag var i sextonårsåldern och
Jan Håfström och Lars Hillersberg och
flera andra konstnärer som jag tyckte
väldigt mycket om. Men på allvar kom
surrealismen in i mitt liv när jag var så
där i sjuttonårsåldern kan man säga. Du
ska för övrigt få fotografera en målning
som jag gjorde när jag var sjutton. Den
äldsta bevarade målning som jag har
faktiskt, som är en surrealistisk målning
som faktiskt är väldigt bra om jag får
säga det själv, även rent tekniskt. Den
perioden i mitt liv var... Alltså, jag
var väldigt lycklig som barn, om man
bortser från trancerna som inträffade
ett par gånger om året, annars hade
jag en mycket lycklig barndom och den
var väldigt kreativ och fantasifull och
spännande över huvud taget. Full av en
massa starka spännande intryck, men
när jag kom till Bandhagen så var det
som att jag upplevde en extrem harmoni i allting. Det var som att jag fick
en vision som liksom fyllde världen vart
jag än gick. Det är som de brukar säga,
patafysikerna: ”Hela världen är full av
hans härlighet”, om deras överste. Och
så var det med min vision, den var
överallt, vart jag än gick fanns den här
med mig. Jag lärde känna Hillersberg,
jag tog kontakt med konstnärer som jag
tyckte var intressanta. Jag hade tidigt
reagerat väldigt starkt på just Hillersbergs konst, jag tyckte att hans sätt
att teckna och måla var helt underbart.
Jag var inte intresserad av den politiska
aspekten, utan jag var intresserad av
själva karaktären på det han gjorde och
i viss mån också humorn. Men framför

7

allt just hans sätt att teckna och
måla. Parallellt som jag gjorde helt
andra mer poetiska, fantasiinriktade
saker så brukade jag också rita starkt
Hillersberg-influerade grejer och även
Fahlström-influerade saker vid den
tiden.
Blev du publicerad någonstans?
– Ja, i ETC. Tack vare Hillersberg
kom jag i kontakt med ETC 1978 och det
finns kvar några grejer från den tiden.
Jag har faktiskt nu i senaste numret
av Kapten Stofil tagit med en av de
tidigaste illustrationerna som jag gjorde
där. Det är en teckning från 1978 och
det är en pojke som har kraschat med en
skateboard och ligger i ett skyltfönster.
Det är en ödslig gata med skyskrapor
i New York, hämtad delvis från en
filmruta ur den gamla King Kong-filmen från 1933. Jag hade lånat en bok
av konstnären Peter Tillberg, där man
kunde se scen för scen ur filmen och
använde det som förlaga för illustrationen. Den är mycket vältecknad, mycket
suggestiv så jag har kopierat in den på
en helsida och lagt till en figur i nedre
högra kanten, falkeneraren då, Florian
Schneider. Men i övrigt så är den sig
helt lik. Och det finns också en dikt
som skrevs då samma år, 1978, min
första dikt, som heter Nattblomma. Det
är en väldigt inåtvänd och hyperromantisk dikt som för övrigt skrevs på natten
har jag för mig. Den serien visar två helt
olika sidor av vad jag höll på med på den
tiden. Hillersberg visste ju ingenting om
att jag skrev romantiska berättelser,
väldigt fantasiinriktade saker, utan han
såg mest de grejer som jag gjorde som
var influerade av hans verk, hans sätt
att teckna. Vilket väl egentligen var ett
misstag för han kanske bedömde mig fel
som person, han fick nog inte riktigt rätt
intryck av mig. Han tyckte väl att jag
var en duktig tecknare framför allt, men
hade liksom ingen koll på om jag var en
fantasimänniska eller inte. Jag tror inte
han märkte någonting sånt över huvud
taget. Men det där är sånt som man inte
tänker på när man är i den åldern. Man
lever liksom många liv på en och samma
gång. Man har alltså väldigt vitt skilda
intressen och man lever ut det där på
väldigt olika sätt. Vissa bekantskaper
får aldrig veta någonting om det ena
eller det andra. [paus] Jag har för övrigt
ritat i Storfamiljen också. Det är jag som
har ritat, i det första albumet alltså,
Rembrandtporträttet och jag har ritat
alla huvuden på till exempel P-G Gyllenhammar och flera andra saker också.
Men det var ett rent assistentjobb och
jag fick betalt för det och så där, så det
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var ingenting som jag
bad om att få göra utan
han bad mig. Givetvis.
[skratt]
Du är både serietecknare, konstnär och
musiker, men under
den här perioden vad
ville du helst bli då?
Fanns serier med som
ett självklart inslag i
ditt eget skapande?
– Jo, det gjorde det,
men jag gjorde nästan
aldrig klart någonting.
Jag gjorde kortare serier
eller så gjorde jag inte
klart dem. Till exempel
Pudelns kärna som gick
Öyvindh Fahlström identitetskrisar.
för ett tag sedan i Galago
som är en rekonstruktion av en serie där banden. Han hade förstört originalsom jag gjorde när jag var arton och banden och det gjorde mig helt ursinnig.
som jag sedan slängde, den gjordes inte Men tillräckligt mycket fanns kvar för
heller färdig. Men serier på den tiden var att jag skulle kunna rädda åtminstone
bara en liten grej bland andra. Framför vissa ganska väsentliga delar. Det finns
allt ägnade jag mig åt att teckna och kvar ungefär ett tjugotal stycken bara
måla, att skriva noveller och dikter och av långt över hundra som vi gjorde utesångtexter och att göra musik. Det fanns slutande på helgerna under knappt två
ju över hundra olika musikstycken, men års tid. Det finns till exempel en musikssedan efter ett bråk med Fruls Tilpo så vit som heter News from another planet
förstörde jag en del och det ångrar jag där jag bara har kvar ett enda stycke
bittert. Det finns ingenting jag ångrar som heter Landscapes. Det var ungefär
mer än att jag förstörde vissa av de tolv, tretton, fjorton låtar tror jag och

Fred Astaire från albumet Gene, Fred & Judy.

jag gjorde en serie av de syner som jag
fick. Under det att jag gjorde varje
separat musikstycke så såg jag en
väldigt specifik miljö eller situation
eller scen. Det där bildade grunden
för den serien och den gick i Galago.
Den gick också i Dagens Nyheter i
kombination med serien Utomjordingar. Så det finns olika sätt att rädda
grejer så där, man kan till exempel göra
målningar av någonting som man minns
från ett gammalt musikstycke och i vissa
fall kanske man minns det så mycket
att man skulle kunna rekonstruera det
till en viss del, men väldigt mycket är
också bortglömt tyvärr. Men det var en
mycket intensiv period.
När blev du publicerad i Galago för
första gången?
– Det var 1990. [paus] Jag hade varit
på olika förlag, bland annat hos Horst
Schröder, men tyckte att han inte riktigt
passade mig och han verkade inte heller
riktigt förstå vad jag höll på med. Men
så gick jag till Galago, och jag hade faktiskt inte läst Galago på den tiden, jag
kände knappt till tidningen utan hade
väl bara hört den nämnas då och då,
men jag läste ingenting av sånt som
gjordes av svenska serietecknare vid
den tiden. Jag läste bara gamla serier
typ Blixt Gordon av Dan Barry och
Mandrake av Phil Davis, som är min

favoritserietecknare för övrigt. Det är det
största geni som vi har haft inom seriekonsten. En absolut briljant poet. Men
hur som helst; när jag kom dit så blev
flera av dem entusiastiska och jag visade
min första serie Den skridskoåkande
falkeneraren för Max Andersson och Rolf
Classon med flera. Max Andersson sa:
”Jävligt bra! Hur fan får du såna här
idéer?”. Rolf Classon sa att den var
underbar och att den skulle publiceras
direkt i nästa nummer och han sa: ”Nu
har du hittat hem.” och bjöd mig på
champagne och såna grejer. Han utlovade att jag skulle kunna få förskott
och så. Så småningom blev det lite mera
kärva tider, man fick inte betalt för
det man gjorde och så där. Men, i alla

fall, det dök upp väldiga protester från
läsekretsen, delvis, det var kanske vissa
som gillade den men de flesta tyckte
inte om den. De tyckte den var totalt
obegriplig, min första serie alltså. Så
jag åkte mer eller mindre ut efter tre
nummer och så kom jag tillbaka efter
ett par nummer till. Sedan höll det på
så där lite från och till. Så småningom
blev jag mer eller mindre helt fast i tidningen och var med i vartenda nummer.
Så har det väl varit mer eller mindre
i fortsättningen också, jag har varit
med i de flesta nummer som har kommit ut på senare år. Men sedan dök
det ju upp människor som hade tagit
enorma intryck av just den serien, Den
skridskoåkande falkeneraren, och tyckte
att det var den starkaste serien de hade
läst i hela sitt liv och det hade förändrat
hela deras uppfattning om vad de själva
skulle göra och de vill lära känna mig och
sådana där saker. Till exempel Niklas
Nenzén, som jag gör Diabolik tillsammans med och som liksom jag är medlem
i surrealistgruppen. Han skrev ett brev
och bjöd in mig till surrealistgruppen
samtidigt som han ville lära känna mig
och få se mer av vad jag hade gjort. Vi
är vänner fortfarande idag. Surrealistgruppen är jag förresten väldigt glad att
jag är medlem i, det är en förträfflig
grupp, mycket intressanta människor.
Vi dröjer oss kvar litet vid Galago
och Tago förlag, som ju gav ut
albumet Gene, Fred & Judy 1992.
– Javisst, det var så här att de hade
sökt kulturstöd för den och jag tyckte att
jag inte hade någon lust att vänta utan
jag ville ha ut det så fort som möjligt. Då
hade jag litet sparpengar så jag kunde
ta och betala det själv, men de kunde

Till vänster: Florian Schneider som
den skridskoåkande falkeneraren ur
albumet Schneiderduschen. Högst upp
till vänster: Mannen utan ansikte ur
albumet Atlas peruk. T.h: Fred och Judy
ur albumet Gene, Fred & Judy.
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ge ut det under namnet Tago för det
blir lättare med distributionen och det
kanske blir mer uppmärksammat också.
Albumet trycktes på Författares bokmaskin, ett bedrövligt ställe. De tryckte
den bra, men i övrigt så var det en svinstia för idioter och jag har vare sig för
eller senare mött otrevligare människor
än jag mötte där. De fattade ingenting
av vad jag gjorde och de var fullständigt
osensibla. De trodde att de förstod sig
på konst, men de begrep i själva verket
ingenting. Att vara tryckare är inte
samma sak som att ha blick för konst.
Det handlar mer om svärta och att få
instruktioner om att färgskalan är riktig
av konstnären själv och så. Men det var
som sagt en samling motbjudande dumskallar och jag hoppas det går åt helvete för dem rent ut sagt. [paus] Nå
väl, inget mer om dem. I övrigt så var
det där en mycket intressant tid i mitt
liv, rent kreativt, när jag arbetade med
mina serier. Jag arbetade nästan för
mycket, jag arbetade nonstop med dem.
Jag var besatt av dem, jag tyckte att
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de var så geniala och så mycket viktigare än allt annat som gjordes. Jag
kunde liksom inte sluta tänka på dem så
jag blev helt besatt, ungefär som Orson
Welles lär har varit när han gjorde
sin Citizen Kane och andra filmer. Han
kunde liksom inte tänka på något annat.
När han lade sig ner för att sova så såg
han bara filmerna innanför ögonlocken
hela tiden, nonstop. Ungefär så var det
väl för mig också.
Men ditt album sålde inte så bra.
– Nej, nej. Det blev väldigt missförstått. Det är ju alltid så där med
någonting som är väldigt nyskapande
att det... Ursäkta om jag låter skrytsam, men jag tänker vara ärlig på den
punkten. Alltså, jag visste att det jag
gjorde var helt överlägset det andra höll
på med och tänkte nog att det var en
förväntad situation att hamna i; att folk
inte skulle förstå någonting. Jag menar,
hela konsthistorien och litteraturhistorien är ju full av exempel. Se bara på
Raymond Rousell som författare, se på
Henri Rousseu som konstnär med flera,

med flera. Som Magritte sa ”det tog trettio år för surrealisterna innan de kunde
sälja sina målningar”. Så det där är en
ganska normal situation, det är ingenting som jag egentligen någonsin har
varit förvånad över. Utom när det gäller
till exempel en viss typ av kritiker som
jag tycker borde ha fattat litet mer av
det konstnärliga och litterära värdet på
det jag gjorde. Men så där är det ju,
det är ytterst få kritiker som har någon
djupare förståelse för konstnärliga och
litterära kvaliteter. Faktum är att de
skriver ofta upp grejer som är rena rama
skiten och är ofta väldigt föraktade av
just konstnärerna och författarna själva
därför att de så ofta är bluff och de
skriver av utländska artiklar och såna
grejer, ja du vet, det där typiska. Det
är en kår av människor som jag faktiskt, liksom Lou Reed, hyser ett visst
förakt för. Men det finns ju undantag,
det fanns ju de som skrev väldigt bra
recensioner om mig också. Men vissa
recensioner som jag fick, till exempel i
början i Bild & Bubbla, var alltså något

av det mest skrattretande enfaldiga jag
någonsin har läst. Vissa människor som
beundrade mina verk tyckte ju att det
var skandalöst hur jag kunde få så
oseriösa och slarviga recensioner. Det
var så uppenbart när man läste dem att
de hade missat vissa logiska aspekter
av handlingen som är uppenbara för
vem som helst som läser sansat och
ordentligt. De hade liksom skummat
igenom albumet och blandat ihop saker
och ting på ett sätt som man bara kan
göra om man läser slarvigt.
Kan man sammanfatta med att säga
att du kände dig väldigt missförstådd?
– Inte väldigt, för det fanns ju vissa
kritiker som tyckte mycket om det jag
gjorde, till exempel Nisse Larsson på
DN, och det fanns en del andra. Det
fanns hela tiden människor som skrev
antingen beundrarbrev till mig eller helt
enkelt ringde mig och ville lära känna
mig. Människor som ofta blev väldigt
goda vänner och som jag senare har
samarbetat med och haft mycket glädje
av. Det är en ganska bra sak det där med
att man får en vänkrets av människor
som först läser ens verk och sedan hör
av sig, för sådana människor ser ofta det
väsentliga i ens personlighet. De ser just
det där som finns i ens vision, i verken,
och tycker om det och därför tycker de
om en som person också. Det är aldrig så
att det finns någon diskrepans mellan
det där, utan de gillar en för det man gör.
Det är väldigt enkelt att bli vänner för
de vet redan allt väsentligt om en som
konstnär och vad ens själsliv väsentligen
handlar om. Men, å andra sidan har
de ibland blivit väldigt förvånade och
överraskade av vissa sidor i min personlighet som de inte hade väntat sig. Så
där är det ju alltid.
Det första albumet kom alltså på
Tago, men det var du som bekostade det. Sedan kom det två album
till, 1994; Atlas peruk och Schneiderduschen/Bole Sole på eget förlag.
– Ja, egentligen tre eftersom Schneiderduschen/Bole Sole är ett dubbelalbum. Jag gav ut dem på samma gång
eftersom jag tyckte det kunde vara skönt
att få det överstökat. Det blev också
litet billigare att trycka allting på en
gång och den här gången gick det ju
också mycket bättre. Jag tryckte dem
på Norstedts tryckeri. Det var mycket
angenämt, de var väldigt trevliga och
det blev billigare också fastän jag inte
behövde göra någonting själv som på
Författares bokmaskin. Det gick mycket
bättre och jag fick också en mycket positiv recension i DN av Nisse Larsson

och det började dyka upp fler och fler
människor som var intresserade och så
där. De säljer fortfarande dåligt, men
det beror ju mycket på att jag alltid har
haft sådana problem med distributionen. Jag hade ingen distributör på den
tiden och jag fick bara delvis hjälp av
Tago som på den tiden när de albumen
utkom var en ganska stökig tillställning.
De hade väldiga problem med att få ut
tidningen och dålig ekonomi. Det var
ingen som fick ut någon lön och det var
svårt att få någon hjälp egentligen.
Hur stor upplaga var det på albumen?
– Det var 1500 per album tror jag.
De flesta ligger osålda här på vinden.
[skratt] Men jag får ju regelbundet
beställningar och så där, via hemsidan
och även via Kapten Stofil. Galago har
ju också en liten upplaga som ligger
där som de säljer ut. Jag har en liten
men entusiastisk krets, de som gillar
mig brukar vara ganska fanatiska och
älska mina serier desto mer, men någon
lysande åtgång har det ju inte varit.
Är det så du resonerar, att folk
får höra av sig om de är intresserade, du tar inte en trave album
under armen och försöker kränga
dem själv?
– Jo, men jag gjorde så till en början.
Jag gick runt och sålde dem mot kommissionsavtal, men det är inte nödvändigt

längre. Jag tycker att det kan gå via
Grand ocean till exempel. Men de har
inte hört av sig nu på väldigt länge. Jag
vet inte om de har glömt av mig eller om
de inte har sålt någonting på länge. För
i början så sålde de rätt bra och jag fick
rapporter om det, men plötsligt så har
jag inte hört av dem. Jag måste nog kontakta dem igen.
Säljer du några album på SPXmässan på Kulturhuset? Kapten
Stofil brukar ju ha en monter där.
– Nej, jag tror att det var en kompis
till mig som sålde Diabolik där, men inte
albumen. Jag minns faktiskt inte. Men
jo, de har kanske sålts där fast det var
nog länge sedan.
Var du med från början i Kapten
Stofil?
– Ja. De bjöd in mig, David Nessle och
Joakim Lindengren, så jag har varit med
i vartenda nummer från starten. Det är
ju en mycket angenämare situation än
att befinna sig på Galago. Mycket därför
att vi är färre tecknare på Kapten Stofil
och det blir en mer homogen prägel på
alltihop, vi passar ihop mycket bättre än
vad jag gör med de andra tecknarna i
Galago, framför allt som det är nu för
tiden. Däremot inget ont om de gamla
Galagotecknarna, men just nu så känner
jag mig som en främmande fågel, totalt
alltså. Jag tycker inte att jag passar in
alls, men jag är självfallet glad över att
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Fantomen som han ser ut under Bertil Wilhelmssons penna.
jag blir publicerad och får betalt. Det
är naturligtvis bättre än ingenting, men
jag tycker inte riktigt om den prägel tidningen har nu, man kan säga att fantasin är satt på undantag och jag tycker
inte att det är särskilt roligt att vara
omgiven av en massa naiva snorgärsar
som berättar sina triviala tonårsproblem
sida upp och sida ner och det är valhänt
tecknat och så vidare. Det är till och med
en kille som skriver i senaste numret
av Galago, apropå Charles Burns som
de publicerar en serie av ur det senaste
albumet Black Hole, att han tycker illa
om att en viss typ av tecknare på grund
av – det här är hans ord inte mina –

på grund av att de har en primitiv teckningsstil aldrig lyckas skapa det där
suget, att man sugs in i berättelsen,
att det verkligen blir levande, utan
det blir alltid bara som något slags
ställföreträdande. Man får göra ett
väldigt stort hopp själv för att verkligen
komma in i det där och för att det verkligen ska bli levande för en. Det kan
jag hålla med om. Jag är inte förtjust
i de serierna alls. De kan vara psykologiskt intressanta, de kan vara mer eller
mindre träffsäkra när det gäller att skildra relationer och sådana saker. Men
samtidigt är det så att alla har i stort
sett snarlika erfarenheter att berätta

om och det blir litet tjatigt, framför allt
med de yngsta tecknarna, att se likadana sidor, sida upp och sida ner. Jag
tycker däremot hur mycket som helst
om amatörmässiga tecknare. Min favorit
av alla Fantomentecknare har till exempel alltid varit Bertil Wilhelmsson, som
alltid har betraktats som den kanske
minst viktiga av Fantomentecknarna,
men som jag tycker var fenomenal i sin
tidigaste produktion, då han använde
mycket raster och lade ner mera jobb på
teckningarna. Han ritade på något sätt
som om en tidig Jan Lööf hade försökt
rita som Rolf Gohs ungefär, väldigt naivt
men fantastiskt suggestivt och mystiskt.
Med en väldigt dålig personskildring
ofta, förutom Fantomen själv då, som
hade en maximal utstrålning tycker jag,
under hans penna. Just med en fantastisk känsla för att fånga någonting
i själva tidsandan från just 50- och
60-talet. Rent stilistiskt oerhört fascinerande. Min figur Kurt Kilomerz i serien
En herre och hans hund, som har gått
i Kapten Stofil, är en slags hyllning till
just Bertil Wilhelmsson faktiskt. Det är
en av mina favoriter.
Dina album kom ut 1994, det är ju
tolv år sedan och det har inte blivit
några fler album sedan dess.
– Nej, det är för att det är för
dyrt helt enkelt. Jag tycker att någon
borde bemöda sig om att bekosta till
exempel ett samlingsalbum med John
Anderssons serier. Det är någonting jag
ofta får frågor om när jag möter folk ute
och människor som hör av sig till mig:

Mandrake av Phil Davis. Enligt John Andersson ”det största geni vi har haft inom seriekonsten – en absolut briljant poet.” .
12

”När kommer ditt nästa album?” Knut
Larsson, serietecknaren, frågade det.
Inte mig personligen, men han frågade
Lindengren det i samband med SPX på
Kulturhuset då vi ställde ut Hütter och
Futura-serien i original på Kapten Stofil-utställningen. Det var flera personer
där som jag träffade, bland annat en
del besökare som frågade samma sak.
Jag vet inte, jag menar, det finns liksom
ingen som är intresserad. Jag är för
okommersiell helt enkelt. Jag har inte
brytt mig.
Det ser kärvt ut på förlagsfronten,
Optimal press har ju gått i graven
nyligen.
– Jaså, jaha. Ja, jag har inte brytt mig
riktigt. Jag tycker någon kan bemöda
sig. Jag är trött på att göra allt själv. Jag
har faktiskt hängt med så pass länge
och jag tycker att mina grejer är så bra
att någon borde tycka att det här ska väl
dokumenteras innanför styva pärmar i
form av ett samlingsalbum. Men det är
ingen som verkar intresserad, utom personer jag känner som än så länge inte
har några pengar. Till exempel sångaren
Love Jonasson i rockgruppen Sons of
Cyrus, som jag har gjort omslag till. Han
vill, om han blir litet mer förmögen, han
är inte alls förmögen just nu, ge ut mina
serier i till exempel Tyskland och även
ge ut dem i albumform i andra länder.
Förhoppningsvis kommer den drömmen
att bli sann om vi har litet tur och han
tjänar pengar. Men för egen del är jag
trött på det där, jag är trött på krånglet
med distribution och försäljning, kommission, allt sånt där. Jag väntar och
ser vad som händer i stället. Än så länge
så är jag ganska nöjd med att regelbun-

Mattias Forshage alias Megasen Forsyte.

det få ut grejerna i Kapten Stofil och till
exempel Hjärnstorm och andra tidningar också.
Sedan har du ju din egen tidning
Diabolik också.
– Diabolik, ja. Men den kommer
mycket sällan.
Den har kommit med tre nummer?
– Nej, två, men det kommer ett tredje
nummer nu ganska snart har vi tänkt.
Vi håller på och samlar in material nu
och vi har fler tecknare nu än tidigare.
Vi är kanske så där upp emot en fem,
sex stycken nu som ska vara med. Vi
har också en person som ska vara med
och finansiera, som har ganska gott om
pengar nu och gillar tidningen mycket.
Jag ska inte nämna vem, det får bli en
överraskning.
Är du nöjd med Diabolik? Känner
du att du kan få ut andra typer av
serier där än i till exempel Kapten
Stofil?
– Ja, det är väl alltid roligt att sätta
sin egen prägel på en tidning. Det är
alltid roligt att kunna utforma den helt
själv, även om jag gör den tillsammans
med Niklas Nenzén. Men vi är ganska
överens om hur vi vill ha den och så där.
Kapten Stofil är ju ändå väldigt präglad
av just Stofil och Proggaren i hög grad,
vilket passar mig alldeles utmärkt i och
för sig, men även om vi passar bra ihop
så sticker jag väl av en del genom att
jag inte har återkommande figurer på
samma sätt som de andra. Men Diabolik
är skön att göra därför att där kan man
göra exakt vad fan man vill. Man kan
göra tidningen precis hur knäpp som
helst, det finns liksom inga spärrar. Inte
för att en total knäpphet skulle vara

vårt ideal eller vårt mål, men om man
har lust så kan man gå över gränser på
ett helt annat sätt än vad man kan göra
med tidningar som trots allt kommer att
bedömas av andra personer som gör just
den tidningen.
När kom första numret av Diabolik?
– Det kom 1999 och sedan dröjde
det väldigt länge innan vi gjorde nästa.
Det kom nog 2001 eller när det var,
jag kommer inte ihåg nu. Det berodde
helt enkelt på att Niklas Nenzén arbetar ganska långsamt och vi höll på med
andra grejer. Han har ett vanligt jobb
också och han hade väl inte riktigt
samma lust att vara serietecknare. Men
han gör ju väldigt, väldigt bra saker när
han väl gör någonting. Och han blir bara
bättre och bättre hela tiden. Han är en
av mina absoluta favoriter kan jag säga,
av serietecknare av idag. Jag tycker att
han är en av dem som verkligen kan
överraska mig riktigt mycket. Han har
mer och mer intressanta saker för sig
för varje gång han gör någonting.
Hans stil påminner ganska mycket
om din.
– Ja, men jag tycker nog ändå att den
är väldigt individuell, att han har en
väldigt egen karaktär i sin stil som inte
liknar något annat. Men det är klart att
vissa likheter finns det ju. Det är klart
att vi influerar ju varandra, det gör vi.
Har det att göra med surrealistgruppen, att ni båda är med där?
– Kanske. Men det är ju också det att
vi har diskuterat serier väldigt mycket.
Jag rådde ju honom att teckna mer bakgrunder, att teckna litet mer filmiskt
än vad han gjorde tidigare. Det tycker
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jag att hans serier vann mycket på.
Det var då han började utvecklas mer
och mer och allt snabbare och snabbare. Han började hitta sin grej, sin speciella förmåga mycket bättre. Nu tycker
jag att han är fruktansvärt fantastisk
och inspirerande som serietecknare. Jag
tycker att han har gjort vissa grejer som
är helt underbara. Han ska visa mig
några grejer nu som han berättat litet
om i telefon vad de handlar om. Han
håller på med en King Kong-serie baserad på en dröm, där King Kong är en
slags Sherlock Holmes-figur. Eventuellt
ska jag hjälpa honom att teckna klart
den. Han håller också på med nya Kalle
Anka- och Stålmannenserier som delvis
är baserade på drömmar också. Jag har
fått ett otroligt underbart scenario, jag
kan knappt bärga mig innan jag får se
dem. Så inspirerande är det faktiskt.
När lärde du känna honom?
– Han skrev faktiskt ett väldigt beundrande brev till mig någon gång 1993
och ville lära känna mig och ville att jag
skulle gå med i surrealistgruppen.
Gick du med då?
– Ja, det gjorde jag. Jag kände
sedan tidigare Mattias Forshage, alias
Megasen Forsyte i mina serier, som jag
mötte när jag jobbade på Naturhistoriska riksmuseet kring 1990 och han
hade också velat att jag skulle gå med
i gruppen. Det var en person som jag
hade viss kontakt med sedan dess, men
kontakten fick liv på nytt när jag till
sist gick med. Sedan dess är det där
ju personer som regelbundet finns runt
omkring mig, Det är också därför som
jag tyckte att då när jag började tänka
på att dokumentera den tiden, alltså
inte i form av biografiska detaljer så
mycket utan mer stämningsmässigt, när
jag jobbade på Riksmuseet, som var en
gammal dröm för övrigt att få jobba på
som arbetsplats, så blev han Megasen
huvudfiguren, därför att han var en så
dominant figur där. Han såg ut sådär på
den tiden, med det där väldiga skägget
och den där fågelvingsartade frisyren.
Han var en naturlig person att spela
förstafiolen i den värld som utformades
med Riksmuseet som stämningsgrund.
Då jag gick med i surrealistgruppen var
även Ilmar Laban med, men jag hann
aldrig träffa honom för han blev ju sjuk
och dog tyvärr. Jag hade träffat honom
tidigare, en väldigt trevlig och inspirerande figur för övrigt.
Berätta mer om den här Megasen,
Mattias Forshage. Vem är det?
– Han var ju en av surrealistgruppens
nyckelfigurer. Han var med och startade gruppen 1985 eller ‘86, tror jag. Jag
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kanske minns fel. Han satt ju ofta där
inne på insektsavdelningen på Riksmuseet och skrev för hand med kulspetspenna i små vikta häften, som påminde
om fanzin, sina fantastiska långnoveller
eller kortromaner. Jag minns att jag
blev alldeles fascinerad när jag fick läsa
litet i dem. Han var en väldigt livlig
person, han gick alltid omkring och diskuterade med människor och så där.
Han levde väldigt mycket ut sin personlighet, på ett helt annat sätt än andra
människor. Han var väldigt teatralisk
på ett väldigt roligt sätt. Jag var själv
mera fanatisk och besatt av att kommunicera om mina idéer och visioner
på den tiden än vad jag är nu. Jag
var förmodligen väldigt påfrestande och
jobbig för en stor del av personalen,
som fick höra mina teorier i timtal. Men
samtidigt var jag väldigt rolig, jag var
väldigt humoristisk på den tiden, så jag
var väldigt kul för många människor
också. Men jag var inte teatralisk
alls, över huvud taget. Jag har svårt
för den sidan. Det sägs att jag har
skådespelarbegåvning av människor
som känner mig, men jag har väldigt
svårt att spela teater utifrån min egen
inre värld. Det funkar inte för mig alls.
Han är däremot fenomenal på det. Han
är oerhört underhållande att umgås med
på så sätt. Han är en extremt stark personlighet och konstant fascinerande. En
stor inspiratonskälla.
Vad hade du för befattning på
Naturhistoriska riksmuseet?
– Jag var bara en vanlig salsvakt som
inte skötte mitt jobb alls, utan bara
sprang omkring och pratade med den
jag ville och bytte avdelningar så som
det passade mig. Jag såg på Bowie-videos inne i filmsalen tillsammans med en

kille som hette Anders Silvergrip, som
brukade göra sådana grejer och som var
nåt slags forskare eller dylikt. Men jag
ville inte ha någon befattning annat än
att så fritt som möjligt få ströva omkring
och insupa atmosfärerna, de fantastiska
miljöerna. Det var alltså innan ombyggnaden och på den tiden så fanns det
de här gamla förtorkade spruckna elefanterna och gamla sjabbiga orangutanger och allt sånt där. Det var helt
underbart. Frescatiområdet över huvud
taget med Universitet och universitetsbostäderna och Bergianska trädgården
är över huvud taget något av mina absoluta favoritmiljöer. Jag är ofta där på
somrarna till exempel.
Jobbade du kvar länge där?
– Nej, jag jobbade väl kvar där i ett
halvår, ungefär. Sedan fick jag sparken
därför att jag inte skötte mitt jobb riktigt, jag sprang omkring för mycket. Jag
var väldigt vänlig och så där, jag var inte
någon otrevlig person. Det finns andra
personer som jag känner som jobbade
där som vrålade: ”Jag ska mörda dig
din jävel!” när någon stackars besökare
rörde utställningsföremålen för mycket
och så där. Men jag ska inte namnge
någon.
Vad har du jobbat med sedan dess?
– Jag har jobbat ganska litet. Jag
jobbade för länge sedan på biografen
Melody på Birger Jarlsgatan, i närheten
av Stureplan, som biljettryckare. Jag
jobbade även på Historiska museet en
tid och jag jobbade också på Fortifikationsförvaltningen. Jag kommer inte
ihåg vad stationen hette där man gick
av, men det var väldigt länge sedan.
Där så jobbade jag med min kompis,
författaren Kent Gunnarsson, och vi var
väldigt spexiga och tog med oss Brian

Två rutor ur John Anderssons serie Felix och den gamla skyltdockan, en hyllning till
hans stora inspirationskälla Jan Lööf.

Eno- och Robert Wyatt-musik och musik
som jag själv hade gjort och vi satt och
lyssnade på det och blev väl betraktade
med en väldig illvilja av vissa personer
som jobbade där, därför att de tyckte att
vi avvek och var anarkistiska på ett sätt
som inte var förenligt med deras arbetsmoral och deras trista principer.
Har du trivts i arbetslivet?
– Ja, jag trivdes ganska bra för jag har
haft turen att hamna på platser som har
varit miljömässigt fascinerande och för
mig är det där med miljökänsla a och
o. Jag tycker att platser som inte har
någon intressant atmosfär och som är
visuellt ointressanta inte är något för
mig, där vill jag helst inte befinna mig.
Jag menar, Riksmuseet – det var ju helt
underbart, det var en dröm sedan jag var
ett litet barn att få jobba där. Jag minns
att det gjorde ett oerhört intryck på
mig när jag kom dit med mina föräldrar
som liten. Det var som att komma in
i en dröm ungefär. Jag har haft intressanta drömmar där Hergé har bott
på någonting som verkar vara Riksmuseet, där det fanns väldiga öknar
med en jättelik beduin som förföljde
mig och Kalle Anka jobbade i receptionen. Genom glasdörrarna kunde man
se savanner med elefanter som gick
omkring. Hergé hade ett enormt bibliotek som bestod av alla hans okända
Tintinalbum som när man öppnade dem
blev väldigt levande, som var gjorda
med nästan fotografiska bakgrunder.
Han hade en älskarinna som han satte
på bakifrån på en divan. Hon var rätt
hårig, svarthårig, och såg ut som ett
slags monster. Hon blödde på kroppen,
här och där, under sexakten. Men annars
var det där en väldigt, väldigt behaglig
dröm. Ta bara de här Tintinalbumen i
det här enorma biblioteket.
Var det en återkommande dröm?
– Nej, nej, inte alls. Men jag besöker
ofta just den där typen av mystiska antikvariat och liknande i mina drömmar.
Läste du albumen i drömmen?
– Ja, det gjorde jag och jag fick en
riktig upplevelse av att sitta där och läsa
fantastiska nya mystiska äventyr. Jag
har för övrigt tänkt att göra en tredje
del av En herre och hans hund. Jag har
precis gjort klart En herre och hans hund
del 2 och trean kommer förmodligen att
heta Tintin på Mongo, som blir en slags
sammanslagning av Månen tur och retur
och Tintin i Kongo. Och Mongo är, som
vi alla vet, en planet där Ming bor i Blixt
Gordon-serien. Ming den skoningslöse.
Hur som helst, något som jag tycker
är helt underbart är att besöka fantastiska, enorma palats i drömmarna.

En av John Anderssons återkommande seriefigurer, den mystiske dr Paul Bloomfield,
besöker en bokhandel. Vem dr Bloomfield egentligen är, är det ingen som riktigt vet.
De kan vara futuristiska och de kan
vara ålderdomliga eller det kan vara en
blandning av båda. Det är ju som så
att det sker ofta egendomliga transformeringar av de här miljöerna. Man kan
till exempel stå ute i rymden i ett fantastiskt gammalt ålderdomligt bibliotek
och läsa skräckromaner om seriefiguren
Bamse. Man kan hitta Fantomenserier
som är gjorda långt före Kristus i underjordiska garage, där man hör bilar som
kör omkring och i någon av de där
bilarna sitter den riktige Kip Walker
klädd i sin trenchcoat som en mystisk
figur. Man får en känsla av att den här
drömmen är en illusion, men närvaron
av Fantomenfiguren är på något sätt
verklig. Det är som att han finns i
drömmen på riktigt. Det är som en
närvaro av en riktig existerande entitet
eller någon typ av varelse som finns i
själva drömmen. De har också fantastiska stilar de här serierna. Det kan
vara som så att Fantomenäventyren
är tecknade ungefär som den gamle
illustratören Grandville eller Doré eller
någonting sånt där. Fullständigt bisarra,
som en italiensk Pinocchioillustratör
ungefär. Eller också extremt primitivt,
om man tänker sig att man driver
valhäntheten hos Bertil Wilhelmsson

in absurdum, så att det blir som ett
slags barnteckning av ett litet missfoster som har en IQ på flera miljarder eller
någonting sånt, men som ritar abstrakta
äventyr där det inte finns några riktiga
figurer, utan det är bara konstiga streck
som verkar likna någon typ av abstrakt
LSD-influerad vegetation eller dylikt.
Det finns ingen handling, men handlingen anas som en slags indirekt
närvaro när man betraktar de där
rutorna i drömmen.
Du tycker uppenbarligen om att
prata om dina drömmar. När vi ändå
är inne på ämnet tänkte jag fråga:
Minns du alla dina drömmar?
– Ja, jag minns dem. Jag har alltid
kommit ihåg mina drömmar väldigt väl
och framför allt förr i tiden när jag
gjorde Bloomfieldalbumet, som inte har
kommit ut ännu som heter Jag skulle
kunna fylla upp din tid så som jag fyller
på ett provrör, sade dr Paul Bloomfield,
som startade 1980 samma år som jag
började med Schneiderduschen med flera
album. Det skulle egentligen vara ett
färgalbum det här Bloomfieldalbumet
och det är ju som så att jag mindes allting; jag mindes all dialog, jag mindes
miljöerna väldigt exakt, jag mindes
förändringarna i miljöerna, jag mindes
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personernas utseende, jag mindes färgerna på deras kläder, färgerna på detaljer, allt sånt där.
Har du skrivit ner allt det där?
– Ja, jag har tecknat ner allt det där.
Är albumet helt färdigtecknat?
– Ja, det är helt färdigtecknat. Det
skulle egentligen bli mycket längre
men det slutade på någonting på nittio
sidor. Teckningsstilen var väldigt enkel,
jag fick ett förslag i en dröm att
teckna väldigt rent och enkelt. Eventuellt hoppas jag att jag ska kunna ge
ut det i en version där man bara har
färglagt just de delar som var pregnanta, speciellt pregnanta. Alltså det
vill säga att man struntar i sånt där
som hudfärgen på en person, om det
inte är så att den ska vara speciellt
solbränd eller att man ska ha någon
annan hudfärg och har någon person
till exempel en lejongul kostym ska den
färgen vara med. Eller om någon har
röda kinder och ljusblå ögon så ska det
vara med. Men jag tänkte alltså göra
en bara delvis färglagd version där bara
speciellt utvalda detaljer, som är att
iakttas som intressanta färgmässigt sett
i drömmen, får vara med i serien. Jag har
prövat att göra det där på skisser ibland
och det blir extremt intressant så som
karaktär. Det blir som en slags primitiv
Hollywood/Technicoloreffekt, fast mera
bisarr.
Hur länge har det här albumet funnits färdigt?
– Det har funnits färdigt i en tio års
tid, tror jag.
Är det här helt opublicerat material?
– Ja, helt opublicerat, förutom ett
avsnitt som jag valde till ett nummer
av Galago i samband med att jag publicerade en artikel som hette Visa mig
något mer, där jag skriver litet om mina
tankar om konst, surrealism, poesi och
drömmar och sånt där. Där var det ett
avsnitt på elva sidor från albumet som
publicerades, men det var å andra sidan
ett väldigt otypiskt avsnitt för det skiljer
sig så väldigt mycket från den övriga
handlingen. Det har en helt annan typ
av karaktär. Jag valde det därför att
det har väldigt lite text och det är visuellt, filmiskt lättläst. Jag hade bara
fyra rutor per sida, vilket passade det
här lilla pocketformatet som Galago har
nu för tiden. Men i övrigt är det helt
opublicerat förutom att samma avsnitt
gick i en bok som gavs ut, men aldrig riktigt distribuerades, av surrealistgruppen. En bok som hette Lucifer.
Men det här med dina drömmar,
skriver du ner dem eller minns du
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dem i alla fall?
– Jag minns dem i alla fall, men för
säkerhet skull så måste jag alltid skriva
ner dem. Det kan vara som så att när
det går flera år så kan man lätt glömma
bort detaljer och om man behöver gå tillbaka för att man vill använda sig av
någonting på nytt, man kanske bläddrar
i sina anteckningsböcker och vill lägga
in något i en serie, då är det bra att verkligen minnas vissa subtilare detaljer
också, så inte bara de stora dragen finns
med. Men sedan är det också kul att
läsa för när åren går så tänker man
att ”ah, den där drömmen var verkligen
fantastisk”. Jag har till exempel ofta
drömmar där jag kanske följer efter den
osynlige mannen som är klädd kanske
helt i svart och han kan vara Jan Lööf
ibland eller ibland kanske han är litet
som Fantomen och så där. Det kanske
är snöfall, jag kanske står inuti en
tobaksaffär och så plötsligt så bara dyker
han upp ur tomma intet i en dörröppning
och jag följer efter honom. Han går in i en
väldig glasfasadsbyggnad och försvinner
upp i en hiss. Jag tar trapporna och
så är han bara spårlöst försvunnen. Att
just följa efter den osynlige mannen
så där det är något speciellt med de
drömmarna som jag är särskilt förtjust
i. De är ganska otypiska för vad jag
drömmer rent allmänt. Men det är något
mycket speciellt med de drömmarna.

Är du intresserad av drömanalys?
– Jag gör min egen sorts drömanalys
som har att göra väldigt mycket med hur
drömmarna fungerar som referenser och
hur de fungerar som ett slags vitsgåtor.
Men vanlig drömanalys har jag aldrig
läst någonting av, det är bara kanske
några populärverk och litet Jung och
sånt där. Och aningen Freud som har
tvingats på mig av vänner, de kanske
har berättat litet hur Freud gör. Jag
hade till exempel en egen metod som
jag hade kommit på och de sade att den
stämmer väldigt väl med en metod som
Freud själv använde och det hade jag
ingen aning om, för jag har aldrig läst
Freud. På den tiden visste jag alltså
inget, men sedan så berättade Niklas
Nenzén det för mig. Niklas Nenzén är
liksom Forshage extremt påläst när det
gäller sådana där saker. När de lyssnar
på mina små hemsnickrade teorier så
säger de att ”jaha, nu har du liksom
suttit hemma och uppfunnit Hegels filosofi helt på egen hand”. ”Jaha,” tänker jag,
”jag kanske borde titta litet på Hegel.”
Det stämmer sedan kanske ganska bra
överens, man blir förvånad. Inte för
att jag har lika avancerad filosofi som
Hegel, men det stämde ändå överens i
stora drag så där.
Men det finns likheter mellan dig
och Freud också?
– Jo, faktiskt. Jag har inte läst Freud

Mia Farrow möter herr och fru Liebestein i albumet Atlas peruk.

själv förutom små korta passager i någon
bok som någon visade mig. Men jag ska
nog göra det någon gång. Jag har läst
litet mysticism, till exempel Rosenkorstexter och litet annat. Men mycket litet.
Jag har mest haft egna visioner och
liksom ett slags ständigt pågående intuitiva aha-upplevelser som har gjort att
jag har kommit på saker och ting på
egen hand. Jag har klarat mig ganska
bra själv faktiskt.
Upplever du på något sätt att dina
drömmar talar om saker för dig som
kan hjälpa dig i ditt vakna liv?
– Ja, absolut, absolut. Väldigt mycket.
Till exempel: jag kan en måndag gå in i
ett antikvariat och leta efter någonting.
Sedan en vecka senare så drömmer jag
att jag ska gå tillbaka dit igen för då ska
de här grejerna som jag har letat efter
ha dykt upp. Det framgår på vilka
hyllor i till exempel Serieboden i Gamla
stan eller på Serieslussen på Söder som
jag ska leta på. Ibland händer det att
exakt på de ställena så står de grejerna, på samma platser som de gjorde i
drömmen.
Är det kusligt?
– Nej, det där är helt underbart.
Man får ju akta sig så att inte gränsen
mellan dröm och verklighet suddas ut
för mycket. Det är klart att om jag säger
det här och en surrealist hör mig så
undrar han att ”vafan pratar du om,
gosse?”. Men faktum är att det kan
bli ganska påfrestande att livet blir för
drömlikt. Jag menar, jag har en ganska
nykter och objektiv uppfattning av min
vardag runt omkring mig. Det kanske
folk inte tror men det har jag faktiskt.
Men de där stunderna kan ju ibland bli
som något slags paranoida situationer
och bli väldigt, väldigt överväldigande,
men å andra sidan så blir man så
glad och den litet lätt kusliga aspekten
förminskas av glädjen att hitta just
de där grejerna man vill ha. Man kan
ibland få tips att ”du ska läsa just den
tidningen för i den tidningen så finns
det en serie som du kommer att tycka
mycket om”. Jaha, det kan ju vara en
tidning som jag alltid har struntat i hitintills, men så går jag dit och köper
den och det visar sig att det finns något
helt fantastiskt underbart i den tidningen som jag aldrig hade trott att det
skulle göra. Det kan också vara så att
den ibland hjälper mig att hitta vissa
gamla favoritserier som kanske finns i
ett gammalt Läderlappennummer med
serien Dödsmannen till exempel, och en
annan serie som hette Mordet i himmelslandet som är två av mina absoluta
Läderlappenfavoriter. De finns i samma

nummer från 1966, för övrigt. Sådana
där grejer till exempel, sådant där som
gjorde ett enormt intryck på mig när
jag var liten. Att sedan plötsligt få
se dem igen, det var liksom ett slags
tidsmaskinsupplevelse. Man kastar sig
liksom rakt ut, snurrande genom de här
tidsramarna och in i en korridor tillbaka
till 1966. Jag tycker att det är fantastiskt att vara där på nytt.
Innan intervjun lyssnade vi på en
bandinspelning av ett radioprogram
där de citerade André Breton: ”Verkligheten är mer än vad vi har vant
oss vid att se.” Jag tänkte därför
ställa en filosofisk fråga till dig: Vad
är verkligheten?
– Det är som så att verkligheten är
ju någonting som hela tiden färgas av
våra minnens karikatyrer av våra personligheters färgning av feltolkningar
och så där. Samtidigt tror jag att via
intuitionen, via att mer och mer bli ett
med det undermedvetna, parallellt med
att saker och ting får en drömartad
prägel så får man också en slags intuitiv timing och får en slags tidsaspekt i
sitt liv som blir mer fungerande på vissa
plan på ett mera lyckat sätt. Man kan
till exempel råka befinna sig på en viss
plats där det händer någonting, något
väldigt viktigt och det är en rent intuitiv ingivelse att man ska gå dit. Vissa
människor har så ytliga känsloliv och
tänkesätt att de från det att de vaknar

helt avskärmar sig från det undermedvetna, medan den intuitiva människan – alltså en människa som har
sammansmält mer med det undermedvetna – har en förmåga att tala omedvetet i symboler och därmed ladda, till
exempel situationer och händelser och
människors liv, med närvaron av en
mystisk kraftfull känsla av att det finns
en innebörd där som skapar en intressantare stämning i deras liv. Och
som sedan så småningom kan få sin
förklaring. Jag menar att det där med
absolut objektivitet, det bör ju på något
sätt hänga ihop med hur universell ens
känslomässiga färgning är. Ju mer komplext du förmår att överblicka livet,
ju mer naturligt du överblickar livet
på ett oförställt och intuitivt sätt, där
någonstans tror jag att hemligheten
om det objektiva ligger. Sedan så finns
det ju självfallet vetenskapens sätt att
fastställa objektivitet, men å andra sidan
så erkänner de ju mer och mer att de
själva påverkar resultaten av det de
iakttar och får fram. Jag tror att intuitionen är vägen att gå om man vill hamna i
någon slags typ av, förhoppningsvis då,
mål i framtiden, där man kan kalla sig
för mer objektiv. Men en total objektivitet kan jag inte riktigt föreställa mig,
därför att jag tror inte att den är möjlig.
Jag tror heller inte att den är särskilt
intressant egentligen, därför att det är
snarare den här blandningen av mycket
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suggestivt personligt färgade saker och
någon slags glimt av objektiv sanning,
en slags mix, som gör livet spännande.
Man har en aning av det ena i det andra
och vice versa. Det är det som jag tror
ger livet dess mystik och laddning.
Du har tidigare berättat om den
inre rösten. Vad är det för något?
– Det finns ju olika uppfattningar om
vad den inre rösten är för någonting.
Mattias Forshage brukar säga att den
är en språkmaskin. För kväkarna så
är det Guds röst och med tanke då på
att Jesus korsfästes på Golgata, så blir
det huvudskalleplatsen, så det skulle
kanske kunna vara Jesus som Gud talar
genom om man förutsätter att vi har
honom i våra huvuden. Det kan vara
Jesus röst och det kan vara Guds röst,
fråga inte mig. Men, man kan fråga
den inre rösten vem den är. Jag frågade
den en gång om den hette Andersson.
”Andersson?” blev svaret. ”Gud heter
jag!”, så mycket riktigt kallar den sig för
Gud. Men den har också sagt att den
är Jesus, den har kallat sig för dr Paul
Bloomfield, den har kallat sig för Döden,
den har kallat sig för alla möjliga underliga saker. Jag förmodar att jag kan
tro på vad den för inte så länge sedan
sa: ”Jag heter också Andersson”. Så det
betyder väl att den heter alla de där
sakerna eller den kanske inte har något
namn. Den kanske heter Nemo – ingen.
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Jag vet inte, den kan heta vad som helst.
Men vad är den inre rösten? Jo, den
inre rösten har ju samma förmåga som
rösten av ens undermedvetna, till exempel att förutspå saker och ting. Den kan
till exempel säga till en att någonting
visst kommer att hända. Den kanske
säger: ”Där och där kommer du att hitta
det och det”. Ofta uttrycker den det litet
kryptiskt, men i vissa fall så är det
väldigt konkret och man kan följa de
instruktioner man får. Men det som är
intressant med den inre rösten och med
det undermedvetna över huvud taget
det är att man kan ställa frågor till den.
Precis som den här intervjun; du ställer
frågor till mig. Man kan intervjua den
inre rösten, bara man är mottaglig för
den. Man kan intervjua det undermedvetna och säga: ”Vad tycker jag mest
om av precis allting?” Då kan det dyka
upp en bild och det är väldigt noga
med att man iakttar vad den där bilden
innehåller. Vilken miljö det är, om det
rör sig om en miljö, detaljerna och allt
sånt där. Därför att inlagt i allt det där
så finns det vitsgåtor och tolkar man
dem rätt kan man få väldigt klara svar.
Det visar sig att alla de där svaren man
får, om man senare ställer samma frågor
fast på ett litet annorlunda sätt, är
sammanhängande med det första svaret
man fick. Det är en succession av länkar
helt enkelt, där man kan hitta fram

till kanske åtminstone ett väldigt giltigt
alternativ, kanske bland många andra,
men åtminstone ett giltigt alternativ
till ”vad är det som jag tycker bäst om av
allting” eller ”vad är jag egentligen ute
efter”, ”vad borde jag ägna mig åt” och
sådana saker. Men är det den inre rösten
som svarar så får man ju svaret på ett
helt annat sätt. Man får det förvisso
ofta i form av en vitsgåta, men man
kan också få väldigt konkreta svar. Till
exempel kan jag fråga så här: ”I vilken
värld vill jag helst vara?” och då kanske
den svarar: ”Blixt Gordons värld.” Då
kan man säga att det var ett svar som
inte behöver tolkas och så vidare. Men
om man sedan ställer följdfrågor så kan
det där första svaret visa sig vara mera
mångtydigt än man först trodde. Så
där är det alltid med den inre rösten.
Jag hörde till exempel helt nyligen,
härom dagen, det var Niklas Nenzén
som berättade för mig att det var en man
som inte hade trott på Gud alls eller
varit det minsta religiös eller mystiskt
lagd eller något sånt. Men plötsligt hade
han börjat höra sin inre röst och rösten
hade sagt till honom att han skulle bilda
en ny religion. Han gjorde det och han
fick anhängare och han ägnade sig åt
det där resten av sitt liv, men på slutet
av sitt liv frågade han den inre rösten:
”Varför valde du ut just mig? Varför
var jag så lämplig för det här?” Då svarade den inre rösten helt enkelt: ”Därför
att du var så lättlurad.” [skratt] Så
någonting som kväkarna aldrig nämner,
men som jag själv känner till i allra
högsta grad, det är att den inre rösten
kan vara väldigt, väldigt skojfrisk,
humoristisk och på ett lättsamt sätt
ironisk. Så det där med att ta det alltför
högtidligt... Det kan väl vara bra att
man visar den respekt för den har ett
jävla humör ibland, om man inte gör det
alltså. Så det är väl bra att betrakta
det seriöst och vänta sig ett svar med
innehåll och värde, men att man samtidigt tar det med en nypa salt. Kallar den
sig för Gud behöver man inte ta det på
hundraprocentigt blodigt allvar.
Kan man rent av säga att den inre
rösten är bedräglig?
– Nej, jag har kunnat lita på den
väldigt mycket hittills faktiskt. Den har
varit osympatisk i vissa lägen. Jag vet
inte om det beror på att den blir mer
och mer normalt mänsklig ju mer man
umgås med den, att den anpassar sig
efter ens eget beteende eller om det bara
är som så att den faktiskt har sådana
sidor också. Det där kan man aldrig
riktigt avgöra. Ibland är den lakonisk,
korthuggen och strikt så där, men ibland

kan den vara känslosam. Då frågar man
sig om den är känslosam på riktigt eller
om den vill lära en någonting, är det
någon slags undervisning eller någon
form av tjänst den gör en genom att vara
si eller så.
När började du kommunicera med
din inre röst?
– Det är många år sedan och det
ökade i samband med den period när jag
började få de här synerna, kring 1980.
Då började också den inre rösten att bli
mer och mer märkbar som ett inslag i
mitt liv. Man hör den ju ofta till exempel
innan man går och lägger sig eller just
innan eller efter att man har vaknat.
Och man hör den i drömmar. Många har
säkert hört en röst ur tomma intet i sina
drömmar. Jag är ingen Junganhängare,
men Jung kallade ju den där rösten för
självet. Den är en helt naturlig aspekt
av drömlivet, men man kan när man
har bra kontakt med sitt undermedvetna höra den i vaket tillstånd. Jag kan
ju höra den ibland under dagtid också
beroende på vilket tillstånd jag kommer
in i. Men en sak som är intressant är
att jag har mer och mer på senare år
kunnat bli liksom en ställföreträdande
inre röst för mig själv. Jag har kunnat
försätta mig, på nolltid faktiskt, och
det är väl fråga om en skolning, att
man går i lära hos den inre rösten
och det undermedvetna över huvud
taget, jag har kunnat bli automatisk på
ett sätt som inte har att göra med vanliga trancetillstånd där jag helt enkelt
bara kan svara mig själv på ett helt
överrumplande spontant sätt utan att
det föreligger någon personlighetsklyvning eller dylikt.
Hur skiljer sig det från att kommunicera direkt med den inre rösten?
– Det är väl det att man får ju ett
omedelbart svar och med den inre rösten
kanske det dröjer en stund innan man
upprättar den där kontakten. Ibland
så är den väldigt omedelbar, ibland så
dröjer det litet. Men till exempel så
skrev jag en dikt till En herre och hans
hund del 2 som inleder och avslutar
serien, den ska snart skickas till Kapten
Stofil för övrigt, och den dikten skrevs
på en halv minut. Jag stod och joggade
i rummet, bara vanlig motion rätt upp
och ner och ställde några frågor till mig
själv. Så började det bara prata spontant, det ena efter det andra. Det visade
sig att, utan att ha någon som helst kunskap om till exempel sfärernas musik,
så lyckades jag ändå pricka in saker
som hade varit väldigt viktiga för de
människor som hade använt sig av
mystiska läror för att komponera så

kallad sfärernas musik utifrån teoretiska spekulationer. Det var någonting
som jag inte visste ett dyft om. Jag visste
inte ens att det fanns några som hade
gjort sådan musik eller att det fanns
några spekulationer om sfärernas musik
på det sättet, men Niklas Nenzén som
är väldigt påläst när det gäller sånt där
han märkte genast att jag hade rent
intuitivt prickat in det. Så det är alltså
så att jag behåller den där undermedvetna förmågan även i vaket tillstånd i
väldigt hög grad. Därmed inte sagt att
jag sover när jag gör konst.
Men har den inre rösten betytt
mycket för ditt skapande?
– Jadå, visst. Den har ju varit en
väldigt bra kritiker och hjälpreda så där
och den har också varit en person som
kan trösta när man har depressioner,
vilket man kan ha ibland. Den har varit
väldigt, väldigt entusiastisk över det
som jag har gjort. Den har väldigt höga
tankar om vad jag har presterat och
om min begåvning och det har ju varit
väldigt inspirerande för på något sätt
så aktar man den som kritiker kanske
mer än vanliga människor för att den
helt enkelt har tillgång till och insikter i
så mycket som normala människor inte
kan känna till. Men den finns ju inom
alla, det är en naturlig aspekt av alla
människor. Det är bara att alla har inte

fått kontakt med den, men det där är ju
något som de skulle kunna uppnå om de
lade om sin livsföring.
När du fick kontakt med din inre
röst, var det någonting som bara
hände eller låg det en aktiv, medveten ansträngning bakom?
– Nej, det började bara hända av sig
självt.
Var det på något sätt skrämmande?
– Nej, då. Den är inte skrämmande,
delvis därför att jag hade hört den i
drömmar tidigare och när jag hörde den
så var det på ett så behagligt sätt, det
fanns ingenting fientligt eller så. Den
var bara vänlig och tjänstvillig om än
väldigt kryptisk till en början, någonting
som avtog ju mer jag lärde känna den
och lärde mig att förstå dess sätt att
tänka. Så jag har blivit något av en
expert på att tyda kryptiska budskap
från det undermedvetna. Ett sätt att
veta att man tolkar det rätt är ju att
den inre rösten omedelbart går vidare
till nästa steg i stället för att stanna upp
och ta om någonting.
Trots allt som du har berättat är
jag litet osäker på vad den här inre
rösten egentligen är för något. Kan
man säga att det är en markant
skillnad mellan att kommunicera
med sin inre röst och att bara resonera med sig själv; att föra en inre
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dialog i största allmänhet?
– Det beror ju på hur nära till
hands ens undermedvetna befinner sig
i medvetandenivån. Man kan ju tycka
att, jag menar, hur kan man bara lägga
sig ner på sofflocket som Kronblom och
börja lalla någonting och så plötsligt får
man ett svar? Men det är ju som så att
eftersom jag har etablerat en så pass
regelbunden kontakt med den här inre
rösten så brukar det fungera i de flesta
fall, ibland gör det ju inte det men för
det mesta så gör det det. Jag har nästan
alltid den förmågan att jag kan få kontakt med den om jag vill.
I en intervju med Digitalradion, som
finns på nätet, berättade du att du
under en intensiv period där du
arbetade väldigt mycket gick in i en
psykos. Vill du berätta om det?
– Javisst. Det var som så att jag
hade drömmar som gick ut på att jag
skulle dö ganska ung och inte hinna
förverkliga mina drömmar och mål. Det
där var precis i en period då jag var
väldigt rädd för just sådana saker och
det återspeglades i drömmarna i hög
grad. Jag började att arbeta väldigt
maniskt samtidigt som jag då gick in
i min egen typ av drömanalys på ett
väldigt omfattande och uttröttande sätt.
Jag fick för litet motion, jag fick för litet
sömn och jag jobbade furiöst med det jag
höll på med, för jag var rädd för att inte
hinna färdigt eftersom jag ansåg att det
var så viktigt. Det där var ju självfallet
väldigt osunt och det tog lång tid innan
jag kom in i psykosen, men man kan
säga att det var oundvikligt med tanke
på den press jag levde under psykiskt.
Men å andra sidan sade de att jag
återhämtade mig snabbare än någon
annan som de haft under behandling
på psykmottagningen där jag var. Det
berodde mycket på att jag hade haft ett
så underbart själsliv, om jag får säga det
själv, fram till att jag blev sjuk så jag
ville absolut inte gå miste om det. Jag
tänkte att jag begår inte självmord, jag
gör ingenting sånt där. Det var alltså
fruktansvärt att ha den där psykosen de
första åren, det var oerhört plågsamt.
Hur upplevde du verkligheten då?
– Det var ju som så att gick man in på
ett sjukhus till exempel så kunde man
höra en rullstol ropa: ”Hej, John!” och
man kunde till exempel känna att saker
och ting man tog i vägde nästan ingenting, man kanske skulle lyfta något tungt
och det var ingen ansträngning. Det var
sådana konstiga skenbarheter och om
man till exempel förde ett resonemang
så kunde man liksom se det här resonemanget framför sig i luften när man gick
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på gatan som ett slags byggstenar eller
modeller för resonemangets komponenter. Det gjorde att jag blev väldigt innesluten i mig själv och hade alla möjliga
nojor och så. Men sedan så blev jag
bättre och bättre och bättre och hamnade till sist på en nivå som har stagnerat liksom och bortom den har jag inte
kunnat komma. Det är inget särskilt
problem för mig längre, alltså i fråga
om till exempel mitt arbete. Jag kan
arbeta och har en objektiv blick för vad
jag gör som konstnär och serietecknare
och i mina allmänna resonemang och i
förhållande till världen så där. Men det
är ibland väldigt psykiskt påfrestande
att höra rösthallucinationer, fast tar
jag för mycket medicin kan jag inte
arbeta. Det var det som var problemet
de första åren att jag inte kunde arbeta
över huvud taget, jag var för stel i
händerna av medicineringen och jag
var över huvud taget alldeles för kaotisk. Jag var aldrig aggressiv mot andra
människor eller så där, utan jag var
väldigt stillsam, men jag arbetade oavbrutet så länge jag var vaken. Ofta
under nätterna låg jag också vaken och
bearbetade dessa röster för att få en
ökad förståelse om vad det var frågan
om, för de visste ju ingenting om det
liv jag hade levt innan psykosen, vilket
är ett ganska märkligt fenomen. De var
helt okunniga om allting. Det är ju också
som så att de här rösterna antar ju...
Men nu är det alltså fråga om andra
röster än den du har pratat om tidigare.
– Ja, precis. De här rösterna antar ju
till exempel grannarnas personligheter,
eller förmodade personligheter snarare,
och sedan när den illusionen går över,
det vill säga att jag inte längre tror på
att det finns en sådan koppling, man
tror ju på det först, då är ju allting kaotiskt och det är extremt suggererande,
så man kan inte undvika att tro på
det, men efter det så har de stagnerat i
att ha kvar de där personligheterna men
de har blivit mildare. De är fortfarande
besvärliga, men de är mildare. Men jag
har, vågar jag påstå, en väldigt god
förmåga att göra en distinktion mellan
de där fenomenen och en vanlig inre röst.
Det är ungefär som skillnaden mellan
hallucinationer och visioner. En hallucination; om du till exempel ser en kvinna
som sitter på en stol i ett rum där
det egentligen bara sitter två personer,
så sitter det en tredje där, då är det
någonting bedrägligt, det är någonting
som lurar dig att tro någonting, det är
någonting negativt, sjukligt så att säga.
Men en vision däremot, att ha en syn

som bara är som en projektorbild som
hänger där i luften är en annan sak. Den
är inte integrerad i den övriga miljön,
utan den hänger separerad från allt det
där. Det är väldigt stor skillnad, det
finns ingenting bedrägligt med en vision
eller en syn, men hallucinationer är integrerade i miljön runt omkring och de är
väldigt obehagliga. Sedan kan man ju i
och för sig ha syner som är obehagliga
också, det är en annan sak. Men det är
lättare att skilja det ena från det andra.
Man blir inte duperad på samma sätt.
Det har hänt någon gång att jag har
haft en hallucination som har varit
mycket som en projektion, men då har
det varit i ett mörkt rum och varit
extremt skrämmande. Men det har varit
bedrägligt på ett annat sätt än vad en
normal syn brukar vara. En normal syn
kan man alltid se som en projektorbild.
Det har hänt någon gång att jag har haft
en syn som har fyllt hela synfältet, men
då var det på ett sätt som gjorde att man
inte kunde ta miste på den och miljön
som fanns bakom. Den fyllde alltså upp
hela synfältet och det andra normala
rummet som jag såg försvann helt och
hållet, så det fanns ingen bedräglighet i
den bemärkelsen. Det gick att skilja åt
så att säga.
Det här är ett slags drömsyner som
uppkommer i vissa tillstånd?
– Ja, precis. Det är ett resultat, precis
som att man kan höra den inre rösten,
av att man har en väldigt god kontakt
med det undermedvetna. Det där är ju
vanligt bland konstnärer. Till exempel
kanske jag ligger vaken i sängen en
morgon och så får jag se hur en målning
börjar dyka upp i luften framför mig och
sedan ser jag hur jag får en instruktion
att göra den typen av bakgrundsmönster.
Jag får tre olika alternativ till vilken
klädsel figuren ska ha på sig och dylika
saker. Det där är inget problem alls
utan det där är bara en kontemplativ
begrundan men den är extremt visuellt
påtaglig. Det är något som kommer intuitivt och omedvetet, det är ingenting som
jag styr över. Däremot kan jag aktivera
det, alltså styra det till att det dyker upp
men jag kan inte beordra det att dyka
upp. Om jag ställer en fråga på rätt sätt
så kan jag få det att aktiveras. Men i
de flesta fall så dyker det bara upp hipp
som happ, hur överraskande som helst.
Du vet inte varifrån det kommer?
– Jo, från det undermedvetna helt
enkelt. Det är som en drömbild fast i
vaket tillstånd, så att säga.
Så alla dina målningar bygger på
sådana här syner?
– Nej, inte alls. De flesta av mina

målningar är improvisationer. Jag har
ju en väldigt livlig fantasi, hur livlig som
helst, så det har ingenting med det att
göra. Jag är alltså inte beroende av det,
men däremot tycker jag att det är ett
intressant komplement till mitt övriga
konstutövande och fantiserande. Så jag
gillar att ha den aspekten också. Det ena
färgas ju av det andra, framför allt kan
ju vissa motiv man gör på eget bevåg
färgas av till exempel hur man lär sig
att betrakta någonting på ett nytt sätt i
form av synmålningar.
Du har en väl utvecklad förmåga
att associera mellan olika ord och
begrepp och du har lätt för att se
små samband och betydelser.
– Jovisst, det gäller både paranoikern
och analytikern. Det är ju som så att jag
vill vara klar och tydlig i mitt sätt att
formulera allting och jag tycker att ska
man få människor att förstå vad man
pratar om bör man inte bara tala om det
i generella ordalag och fånga de stora
greppen utan man måste också ibland gå
in litet på subtiliteter så att folk verkligen fattar hur det egentligen går till och
hur man upplever det. Jag är övertygad
om att många människor har sådana
där upplevelser, men de använder dem
inte till något. Därför har de kanske inte
heller någon anledning att prata om det.
Ta till exempel när jag gjorde musiken
och hade väldigt kraftfulla syner, jag

Schneiders beryktade pose.

kunde till exempel se en annan planet
eller någonting sånt, där det hände
någonting. Det var för mig oerhört verkligt samtidigt som jag lyckades simultanspela på tangenterna eller på gitarr
eller plastsaxofon eller vad det nu var.
Det var för mig så mycket ett med mitt
sätt att vara så jag tänkte inte att:
”Oj, vilken syn, grabbar. Det här måste
jag berätta om.” Det var inte så. Det
var först senare när jag hörde andra
berätta om hur de upplevde det att göra
musik, som jag blev medveten om att
det kanske är en viss skillnad så att
säga.
Dina serier kryllar av referenser till
populärkultur, konst med mera.
– Ja, men ofta så är det där omedvetet
gjort. Jag tänker liksom inte att jag ska
vara smart och lägga in en listig poäng.
Det är bara det att jag associerar på
det sättet när jag arbetar. Jag arbetar
ofta ganska snabbt och till exempel
de tio första sidorna i Gene, Fred &
Judy skissades och tuschades på samma
dag, vilket kanske var rekord. Jag jobbade väldigt, väldigt fort. Det var med
rasterpålägg och allting. Jag brukar få
ett starkt intuitivt flyt så där när jag
kommer igång samtidigt som jag har en
viss styrsel i det; jag vet vad jag håller
på med. Men jag var väldigt omedveten
om till exempel att Florian Schneider
som den skridskoåkande falkeneraren

liknar Fantomen, och jag tänkte då inte
på att Lee Falk har skapat Fantomen,
att det fanns en koppling till ”falk”
därigenom. Det är totalt omedvetet.
Du upptäcker det alltid i efterhand?
– Alltid i efterhand. Det är för mig
bara ett flöde som jag ger efter för
och som jag styr i min lust att göra
någonting visst av det. Men samtidigt
så är jag väldigt mottaglig för de här
första impulserna. Allting i den serien
kom till på det sättet utom en enda sak,
nämligen de här bakgrunderna; själva
de här isplatåerna som det hela utspelar sig på, med de här företags- och
höghusbyggnaderna som ligger på klippor, och broarna mellan isplatåerna som
är ett slags Grand Canyon-kanjoner. Det
är någonting som jag lade till i efterhand för att få en mer levande miljö,
men allt det andra i själva handlingen
kom rent intuitivt för mig, kanske under
en promenad, under ett bad, under det
att jag satt och åt eller bara pratade i
telefon så kunde det plötsligt bara dyka
upp, så jag pusslade ihop det där. Men
i de flesta fall så har jag bara improviserat utifrån någon viss idé, jag har gett
mig hän och skrivit ett långt manus i
något slags rus av inspiration så där.
Så du tror egentligen inte att det
är viktigt för den genomsnittlige
läsaren att förstå alla referenser?
– De finns ju där därför att de är
viktiga för mig att upptäcka delvis,
men samtidigt så är de också en representation av mina intressen i största
allmänhet. Om man säger som så: jag
vill väl gärna vara ett medium för
någonting, men det är ju väldigt trevligt om det inte bara är helt opersonliga
saker utan att ens eget liv också harmonierar med det där och kan finna
sin naturliga plats. Mina intressen till
exempel, om det nu gäller Kraftwerk,
Brian Eno, Erik Satie, John Foxx, vad
som helst eller Man Ray, de Chirico
och så vidare. Phil Davis och Jan Lööf
och allting. Filmer som An american in
Paris eller Det ljuva livet. Jag vill gärna
att de där grejerna ska finnas med för då
vet människor att det är sådana saker
som betyder något för mig. Det verkar
som om jag får med allting utan att ens
behöva tänka på det. Så det är ett väldigt
praktiskt sätt att arbeta på, det där
intuitiva. Man har ett slags naturligt
flöde som innefattar allt väsentligt.
Självfallet är det som så att människor
bör fördjupa sig även i de här mer
gåtfulla aspekterna; vad går det egentligen ut på? Jag menar, människor tenderar ju ibland att vara riktigt naiva och
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ta allting bokstavligt så där som att de
tror till exempel att en viss sak betyder
det som det verkar betyda, men så är
det ju inte alltid. Det är ju snarare som
så att ondskan till exempel kan så som
den ter sig i en serie i själva verket representera godheten och tvärtom. Det där
är ju en banal jämförelse, men det finns
andra saker som är mer svårtolkade och
mångfacetterade. Man ska inte ta allting för bokstavligt, utan det är väldigt,
väldigt mångfacetterat. Till exempel att
Schneiders pose är orörlig på det där
speciella sättet, på isen, har ju att
göra med låten The Showroom dummies från Trans-Europe Express-skivan,
där de stelnar till och blir som skyltdockor. Sedan det här med att han är
vänsterhänt; en falkenerare har alltid
falken på vänster hand, vilket jag
inte visste när jag gjorde serien men
det stämde ju överens i alla fall att
kalla honom falkeneraren. Det har ju
självfallet att göra med The hall of
mirrors, där en högerhänt spegelvänt
blir vänsterhänt och lemniskaten på
isen, den här typiska konståkningsåttan,
oändlighetstecknet, är ju självfallet
Europe endless. Så då har du alltså
Europe endless, The hall of mirrors och
Showroom dummies i en enda bild. Plus
att man får med ordet trance också,
för han verkar ju hamna i någon form
av trance när han stelnar till så där.
Det finns en mängd sådana där olika
aspekter plus att han återkommer igen
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i form av de här servitörsaporna som
också böjer höger knä och sträcker fram
vänster arm i Gene, Fred & Judy till
exempel, där de är robotar och då tänker
man självfallet på Schneider igen och på
The Man machine serving for you and
me. Ljuset som belyser honom blir då
självfallet Neon lights och så vidare. Det
kan också vara att vara stilla och posera
för ett fotografi, då blir det The Model.
Det finns en mängd olika sådana där
aspekter, man kan koppla det på alla
möjliga sätt.
Har du upptäckt allt som går att
upptäcka i dina serier tror du?
– Nej, nej, nej, långt ifrån. Men jag
skrev ju flera tusen sidor under några år,
med analyser, som jag sedan slängde när
jag väl hade satt mig in i dem. Jag minns
ju väldigt mycket av det. Vissa grejer
som har fördunklats av mitt minnes
begränsningar har så småningom dykt
upp igen och de har visat sig vara
väsentliga att komma ihåg. De har dykt
upp i någon dröm eller rent intuitivt.
Man tar upp ett tema på nytt, man tar
upp en röd tråd igen. Men det intressanta är ju att Schneiderduschen uppenbart har mycket att göra med vissa
av mina analyser på senare år har jag
upptäckt. Den förutspådde mina analyser av Johannes uppenbarelse, som jag
kopplade till Horusmyten, där det finns
vissa vitsigheter som är väldigt intrikata och som jag inte har hört att någon
annan har upptäckt. Jag har ett helt

annat sätt att analysera Bibeln på än
andra människor. Jag analyserar Bibeln
på precis samma sätt som jag analyserar
drömmar. Det visar sig att symboliken
är identisk, den är uppbyggd på precis
samma sätt. Mitt undermedvetna i form
av den inre rösten ger ju bifall åt mina
tolkningar därför att den instämmer i
att jag har kommit på vad det verkligen
är fråga om. Om den nu inte driver med
mig som fallet var med den där stackars tysken som var så lättlurad. Men det
verkar inte så, utan det verkar som att
jag är på rätt spår.
Men vad bygger dina serier på, är
det drömmar eller är de snarare
improvisationer?
– Det där har sammansmält på ett
sätt som gör att man inte längre kan
skilja dem åt. Mitt sätt att arbeta intuitivt, mitt sätt att fantisera, mitt sätt att
associera, mitt sätt att analysera, mitt
sätt att minnas drömmar och att göra
någonting av drömmar, mitt sätt att
vara i drömmar, mitt sätt att vara i vaket
tillstånd har blivit så sammanhängande
så det verkar som att, jag är ingen
sömngångare, men jag har blivit ett med
det där.
Men om du fick en penna i handen
skulle du kunna sätta dig ner nu
och teckna en serie?
– Nej, så vill jag inte göra för det
finns en aspekt av mitt tecknande som
är väldigt väsentlig, jag har kanske gjort
så ibland hemma hos någon kompis som
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sitter och tecknar på sin grej och då stör
vi inte varandra, men jag gillar egentligen inte att vara iakttagen när jag arbetar. Det är därför att för mig så är
en viss känsla som alltid infinner sig i
mina serier väldigt väsentlig och det är
den här ensamhetskänslan. Det finns en
oerhörd ensamhetskänsla och ödslighet
i det jag gör. Den känslan är en viktig
del av det som jag tycker är det poetiska
och rent svindlande i just den där typen
av isolering som man kan känna i till
exempel en drömstad. Det är någonting
underbart i att smyga fram bland de
där kulisserna och man anar närvaron
av att det kanske finns någon levande
varelse någonstans i de här An american
in Paris-kulisserna. Det kanske sitter
en orangutang och skriver en dagbok i
ett litet förfallet hotellrum eller något
sånt där, med utsikt mot en målad
himmel med ett målat Eiffeltorn. Alltså
en orangutang som lever ett dubbelliv
som sedan går ut och mördar människor
som tar sig in i de här kulisserna.
Det finns en dörr öppen och det kan
komma dit en man med en rödvitrandig
kostym och Maurice Chevalier-hatt och
vita skor med sin familj och så vidare. Så
försvinner de bara helt plötsligt. Orangutangens närvaro anas som en skugga,
men så sitter den bara och skriver i sin
dagbok som vanligt som om ingenting
hade hänt. Den är hur lugn som helst
och den tänker i ord som en människa så
där. För mig så är det verkligen viktigt
att jag ostört kan sjunka in så djupt som
möjligt i det där tillståndet. Jag kan ha
på radion till exempel, men den har jag
ju kontroll över. Jag kan höra på musik
och så där.
Hur får du idéer till dina serier?
– På alla möjliga sätt. När jag var
liten till exempel så hade jag alltid en
slags glimtar, små visionära glimtar av
någonting som jag inte kunde sätta fingret på, men som jag ändå visste vad
det var för någonting. Jag kunde inte

komma på hur jag skulle gestalta det
där, hur jag skulle formulera det. Jag
tänkte att det var någonting underbart
med det där och jag var alltid ute efter
det där. För varje glimt som dök upp så
blev det mer och mer komplext och jag
tyckte att jag kom närmre och närmre.
Sedan så småningom när jag blev äldre
så tyckte jag att jag kunde fånga de
där grejerna bättre och bättre. Till sist
kunde jag fånga dem perfekt mer eller
mindre. Det har varit mitt mål hela
tiden att de här grejerna ska bli tydligare och tydligare och jag ska mer och
mer få syn på exakt vad det är frågan
om och bli en mästare på att så snabbt
som möjligt kunna transformera de här
känslorna och atmosfärerna och visionerna till vad som helst och sedan klara
av en påföljande improvisation där man
ger sig hän och ger sig ut på hal is och
satsar allting på ett kort liksom.
När jag läser dina serier så får jag
en känsla av att du vill vara trogen
någonting, en dröm eller vad det
nu än är som berättelsen bygger på,
och det helt och hållet. Därför vill
du inte kompromissa genom att till
exempel göra serien mer publikfriande, lättillgänglig, begriplig etc.
– Det är ju som så att någon kan klaga
på till exempel att jag borde göra en
större fördjupning av figurerna, att de
borde få mera tid och utrymme att få
visa fler sidor av sig själva. Så kan det ju
vara i vissa serier att det är väsentligt,
men i andra fall så är figurerna bara
något slags tangeringspunkter för att
det ska uppstå någon slags poesi, någon
slags poetisk effekt och en viss atmosfär.
Så de är snarare där i egenskap av någon
sorts attiraljer, mer som möbler eller
hus eller någonting sådant, för att
skapa en viss poesi. En viss utseendetyp, en viss beteendetyp, en viss
personlighetstyp som är rätt för sammanhanget så att säga. Jag är väldigt
intresserad av människor och jag har

stor inlevelseförmåga när det gäller
andra människors psyken och så där.
Men det är ju som så att i de flesta fall så
har jag inte så mycket utrymme till mitt
förfogande. Jag får till exempel tio sidor
som högst i Kapten Stofil och någonting
liknande i Galago och man hinner inte
riktigt göra den typen av grej och det
är inte det som jag är ute efter att
berätta heller. Jag är ute efter att
berätta om vissa speciella tillstånd, vissa
atmosfäriska subtiliteter, vissa poetiska
subtiliteter som jag verkligen tycker är
underbara. I grund och botten så handlar det ju alltid om ”vad tycker jag är det
underbaraste av allting, vad tycker jag
är det mest åtråvärda som tänkas kan?”
Jag vill gärna få fram det där så klart
och tydligt som möjligt och sedan kan
ju människor tycka att... En viss typ
av människor är ju så där att de läser
mest med intellektet. Så fort de tittar på
någonting vill de förstå vad det betyder,
medan andra människor som jag själv
snarare reagerar på att någonting har
en utstrålning som är fascinerande, att
någonting har en känsla, en stämning
som är fascinerande. Den där stämningen är vad jag helt bryr mig om när
jag läser någonting. Man kan i övrigt
vara hur intelligent och analytisk som
helst, men när det just gäller det poetiska så känner jag att då har jag
ingen lust alls att kompromissa. Jag vill
vara som en trollkarl som trollar fram
någonting ur det undermedvetna. Som
en gud vars händer dyker upp och trollar fram ett universum ur vakuumfältet
ungefär. Någonting sådant som bara
dyker upp hux flux och är ett mysterium
som en dag bara försvinner. Jag tycker
om att skapa mysterier. Jag tycker om
att vara som urdemiurgen som skapade
världen, så vill jag också verka fast
i mindre skala. Om det nu stämmer
överens, det har jag ingen aning om,
men man kan ju alltid göra sig den illusionen för att det ska bli roligare att
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Lorre och tumlaren. Notera lemniskaten.
arbeta.
Jag tycker så här: när dina serier
fungerar som bäst då fungerar de
just som drömmar, sköna suggestiva drömmar, som man sugs in
i. De har ett flöde, en självklar
framåtrörelse...
– Nu kommer kritiken här.
Men, när de fungerar sämre kan de
kännas störande, uppbrutna, hackiga, utan sammanhang. Fast så kan
ju drömmar också vara. Vad är din
kommentar?
– Min kommentar är som så att jag
började att göra vissa serier som var
helt och hållet ett slags hypnagoga varianter. Till exempel så är Ställ dig i
robotkön 2 en blandning av det där. Jag
låg halvvaken i sängen och så dök det
bara upp scener som följde på varandra. Det verkade inte som att det skulle
vara några mellanlägen där, utan de
skulle vara abrupt övergående till nästa
och nästa och så vidare. Bilderna hade,
enligt min mening, en stor effektfullhet,
som målningar på en utställning. Man
behövde inte nödvändigtvis läsa dem
mera som man läser en serie än som
man tittar på en svit tavlor. Däremot
så fanns det en viss deskriptiv text, det
kanske fanns en dialog och det kanske
fanns någonting i själva helheten som
band ihop det stämningsmässigt. Det
är också ett sätt att fånga en värld på
ett mycket mera stelt sätt än om man
har en mer följsam, filmiskt utvecklad
historia. Jag tycker om att göra den
varianten också. Jag kanske inte är så
förtjust i den som i det andra, som är ett
sätt att få arbeta med litet större bilder
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där man kan göra mer av det separata
motivet än när man berättar en historia,
där historiens tyngdpunkt måste ligga
på det flyt som uppstår av att vissa figurer gör någonting som får följder och så
vidare. Då hamnar ju bakgrunder och
sånt där mer i skymundan. I det andra
fallet kan figurerna mera ingå i förening
med mer komplexa, mer specifikt intressanta miljöer. Då blir det mer som ett
slags bildsviter, ett slags bilderbokseffekt, där allting är som en gåta och alla
människor tilltalas ju inte av att försätta
sig i situationer där man påtvingas en
gåta. Varför skulle man vilja ha en gåta
uppkörd i nyllet? Det vill man ju inte ha,
utan det är en irriterande sak för vissa
människor. Men å andra sidan tror jag
att om man tittar på de här sakerna
om och om igen så kommer man mer
och mer att vänja sig vid hur de rent
känslomässigt korresponderar med varandra och hur själva helhetseffekten blir
av det där. Det blir ett slags stillbilder
från en annan värld. Det är ungefär
som om du tänker att du hamnar på en
planet och normalt skulle du filma den
planetens miljöer och människor med en
liten Super-8 eller en videokamera eller
en stor Hollywoodkamera, det beror på
dina resurser, eller så har du bara en
vanlig stillbildskamera, en gammal Instamatic som inte har så mycket att erbjuda. Då kör du bara med den och det
får bli vad det blir, men som glimtar av
en annan värld så lämnas mycket osett,
där det är fritt fram för betraktaren att
fylla i själv. Det är så jag ser på det.
Sedan är det ju också så att jag tycker
att det är roligt att arbeta så, rent vis-

uellt, som tecknare helt enkelt. Att få
mera frihet att bara komponera intressanta bilder och inte behöva tänka så
mycket på att bilderna nödvändigtvis
måste fungera som en serie. Jag menar,
99 % av det jag gör fungerar ju ändå
som en normal serie med någon typ av
berättelse. Då tycker jag att om jag gör
ett avsteg från det någon gång ibland så
behöver ju inte folk slå ihjäl mig för det.
Vad brukar du få för reaktioner
på dina serier från människor du
möter?
– Människor som jag möter är ofta
sådana människor som verkar vilja möta
mig och de är ofta mycket entusiastiska. Det är ofta som så att människor
som själva är konstnärer eller författare
eller musiker och så vidare, lättare
flyter in i det jag gör. De har mer den
där känslomässiga läsningen påkopplad
dygnet runt verkar det som. Andra
människor däremot behöver vaggas in i
en slags steg-för-steg-upplevelse av hur
det är i en viss värld och när de har
själva grundreglerna för den världen
klara för sig så kan de läsa vidare. Men
väldigt många människor som jag möter
gillar mina serier och förvånansvärt
många människor som jag ibland kan
stöta på ute på nätet i diskussionsforum
och sånt där kan vara extremt entusiastiska. Det finns till exempel en viss
konstnär som har lagt ut bilder från
Atlas peruk och kommenterat att det
är lysande. Jag gjorde en gång en serie
i DN som hette Doktor Draperi till er
tjänst och det kom inga brev till tidningen, jag fick inga recensioner, det var
över huvud taget ingen människa som

hörde av sig. Men sedan flera år senare
fick jag veta av ett par personer som
hade gått på Stockholms universitet i
Frescati, som hade gått i klasser helt
oberoende av varandra, och de sade att i
deras klasser och i hela skolan tydligen,
om jag uppfattat det rätt, så var den där
strippen ett dagligt diskussionsämne.
De tyckte att det var en väldigt häftig
serie, de hade aldrig sett något liknande.
Det var ett jäkla snack om det där.
Det var till min enorma förvåning som
jag fick höra det här och jag som hade
tänkt: ”Varför var det ingen som hörde
av sig? Varför skrevs det inga recensioner? Varför var det så tyst?”. Men
så var det faktiskt på det där sättet.
Jag fick också veta att det hade kommit
en kille från Ordfronts förlag in på ett
surrealistmöte som var utannonserat,
de bjöd in folk att diskutera med. Han
kom in och var enormt entusiastisk och
uppspelt och berättade att han brukade
sitta och titta på varje stripp uppemot
tjugo minuter. Han hade aldrig sett
något liknande. Det dök upp en ryskfödd
discjockey som ville köpa mina album.
Han hade gjort en bok där han hade klistrat in bilder ur serien. Han var väldigt
fascinerad av den. Det är flera sådana
där grejer som har ägt rum. Det är ju
inte alltid som man får veta så mycket
via recensioner eller brev att folk gillar
någonting, utan det är just som så att
det finns många, många fler som gillar
det man gör. De vet inte alltid hur de
ska få tag i ens grejer och så där. Det
där ökar ju oftast med åren, det är folk,
som du, som vill intervjua en eller någon
som bara vill lära känna en. Jag har

fått många vänner på så sätt. Det har
ofta blivit som så att människor som
har besökt mig eller träffat mig på det
sättet har ofta blivit bestående bekanta,
vilket ju är ett trevligt sätt att utöka
sin vänkrets på. Det är ju människor
som söker upp en av en god anledning i
stället för att man bara träffar någon på
en bar och börjar svamla och förmodar
att det kommer att bli ett intressant
umgänge.
Har du ofta medverkat i olika
fanzin?
– Nej, alltså, jag har ju gjort ett fanzin
själv, men det var utan en tanke på att
det egentligen var ett fanzin. Jag tänker
på Diabolik. Jag har även medverkat
i fanzin som har gjorts av surrealistgruppen och andra personer, till exempel Joel Abrahamsson i Varberg som gör
fanzinet Nyfrälst där jag brukar vara
med med serier och teckningar och han
har intervjuat mig också. Annars har
jag väldigt, väldigt liten kunskap om
fanzinvärlden så där. Det är litet
underligt egentligen för jag gillar ju
amatörer väldigt mycket. Jag tycker
att de ofta ritar mycket roligare än
proffsen. Jag gillar frihetskänslan i
fanzin över huvud taget, jag tycker om
lågbudgetsammanhangen även om jag,
av ren fåfänga kanske, föredrar att
befinna mig i litet större sammanhang.
Men jag älskar just den typen av värld,
alltså lågbudgetvärlden, och tycker att
det är kul att jag äntligen har hamnat
där till sist, parallellt med att jag tecknar i större tidningar som Galago och
DN och Kapten Stofil. Erik Malmberg
till exempel är en som jag tycker väldigt

mycket om. Jag tycker att hans serier
är helt underbara, jag kan inte fatta att
han inte har hamnat i Galago. Jag tycker
att det han gör är så skyhögt mycket
mer intelligent, fantasifullt, originellt
och sensibelt än det mesta som görs i
Galago. Det går inte ens att jämföra.
Men de har väl för dålig smak som vanligt.
Det är på gång att spelas in en
dokumentärfilm om dig. Kan du
berätta mer om det projektet?
– Jo, det är två killar i rockgruppen
Sons of Cyrus, som jag nämnde tidigare
har jag gjort omslag till dem och logotyper och annat, och Love Jonasson,
sångaren där, har blivit en väldigt god
vän. Han har alltid gillat mina grejer
väldigt mycket och han har länge velat
göra någonting, så en dag så dök han
och en kille som heter Mackie upp med
inspelningsutrustning och vi började
spela in grejer. Jag berättade om mitt liv
och visade gamla foton och målningar
och allt möjligt. Jag går runt i miljöer
där jag växte upp och berättar olika intressanta skrönor. Det här var parallellt
med att en annan person också skulle
göra en dokumentärfilm om mig, men
fick problem med finansieringen av den
för det var ett litet mer ambitiöst projekt som krävde mer specialtrickfilmning och sådana saker.
Men tror du att de här filmerna
kommer att bli färdiga?
– Ja, det tror jag. De här killarna i
Sons of Cyrus, de har ju sina spelningar
och vanliga jobb att tänka på, men vi
ska ta upp det där längre fram och göra
klart det som återstår. Det blir väl en
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halvtimmesfilm ungefär. De har tänkt
visa den på festivaler och ska kanske
försöka få tv att visa den också. Den
andra filmen var som sagt mera tekniskt ambitiös och det var en tjej som
ville göra film av vissa av mina serier
också, till exempel Felix och den gamla
skyltdockan, med skådespelare och riktiga miljöer som vi ska bearbeta i någon
typ av trickfilmning. Det projektet kan
förhoppningsvis bli verklighet längre
fram, men hon har som sagt väldiga
problem med att finansiera det just nu.
Berätta något om din syn på seriekonsten.
– Det är ju som så att allting har sin
specifika metafysik och seriekonsten är
ju ändå inte bara intressant genom dess
funktioner och hur den är utförd, hur
fungerar en serie som mest, hur är seriekonstens mekanismer konstruerade och
så vidare. Det är ju också så att en serietidning är någonting som är på ett visst
sätt. Rent känslomässigt så upplever
man just det där med att en serietidning
är någonting alldeles specifikt annorlunda. Det är inte bara som så att man
har den här primitiva halvfilmiska effekten, så att säga, och jämn fördelning av
rutor sida upp och sida ner och omslag
och så, utan det är någonting med själva
layoutens utveckling, det är någonting
med papperstypen, med det tryck som
använts. Det är någonting med själva
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karaktären på just det där märkliga
objektet, väldigt objektivt betraktat, som
är serietidningen. Den är fascinerande
egendomlig. Man sitter på en kula i
rymden och gör just det man gör. På
samma sätt så är det för mig oändligt
mycket intressantare med att någon gör
en tavla till exempel och sätter den i en
ram och hänger upp den på en vägg över
en soffa, än att någon gör en installation. Att komma in i ett rum och se en
målning som någon har gjort, en mindre
känd konstnär, i ett vanligt hem för
kanske femtio-hundra år sedan och...
En helt bortglömd konstnär, ingen bryr
sig om honom, men som är poetiskt
makalöst fascinerande. Man reagerar
som att det nästan är en jordbävning i
rummet när man kommer in, för man
älskar måleri och man älskar att få
se nya målningar runt nästa hörn.
Det är någonting med det där att
målningar är som de är och har en ram,
speciellt de här gamla typerna av ramar,
det behöver inte vara några eleganta
märkvärdigheter, och att den sedan ska
hänga som en del av inredningen, litet
som ett fönster till en annan värld som
surrealisterna brukade säga. Den hänger
där som någon som är död men ändå
levande, någon som är knäpptyst men
som talar till dig genom sin utstrålning.
Det är rörande, det är gripande att tänka
sig att någon har gjort någonting som

blir så själfullt och som sedan överlever
i sin själfullhet för vissa människor som
råkar få syn på den. De kommer in i
lägenheten, ser den på loppis, på auktion
eller vad som helst, var den än befinner
sig. Det finns en speciell metafysik med
det och så är det med gamla serietidningar också. Det är någonting fantastiskt.
Jag tänker så här: när staden släcks
ned, alla sover utom vissa knarkare,
vissa skurkar i undre världen som är
vakna på natten och vissa polisbilar
kör omkring, men inne på Serieboden
eller Serieslussen där ligger det första
Galagonumret som jag tecknade i, där
ligger serien Den skridskoåkande falkeneraren. Där inne i mörkret, nere i den
där källaren så står den världen helt
stilla, helt orörlig och väntar på en
läsare. Den världen, det universumet,
finns där nere dolt i denna miljö och
ingen tänker direkt på det utom man
själv som ligger vaken och funderar
kring sådana där saker. Kanske någon
som går förbi på gatan då, som ser
någonting i ett skyltfönster och börjar
fundera och fantisera om det. Just den
mystiken alltså, att de här grejerna
ligger där i mörkret och att ingen är
där och tittar, det finns inte ens en
övervakningskamera som förevigar den
här scenen, inte ens för en kort tid. Där
finns en hel värld, alla de här världarna
innanför pärmarna på serieböcker. Det
är som när det börjar en gammal Hollywoodsaga på tv, de börjar ofta som så
att man slår upp pärmarna och man
får titta in i en bok som får liv. Det är
ju alltid det de får när man läser. Men
för mig är konst, som har just den där
förmågan att plötsligt komma till liv
för en, heliga saker. Jag kan tänka
mig att hela universum skulle kunna
fungera på ett liknande sätt; att vi i
själva verket läses av, att någon kliver
in i tidsaspekten av universum som ett
slags upplevelsekostym och i det där
genomgår diskret, omärkligt, osynligt,
hela detta äventyr, ungefär som Hegel
och världsanden. Det där finns också
gestaltat i Den tredje polisen, en underbar roman av Flann O’Brien som översattes av Magnus Hedlund, författare
och kollega till Claes Hylinger. Den handlar om liknande saker och den inre
rösten finns för övrigt med i handlingen
på ett väldigt intressant sätt. Det är
en väldigt smart, rolig, fantasifull och
annorlunda, väldigt originell, poetisk
och underbar bok alltså, som jag läste
när jag var i tonåren. Den är ett bra
exempel på det där. Det är också därför
jag har en speciell vördnad för att hitta
någonting av en person som inte finns

utgivet, annat än att det kanske finns
ett litet fanzin eller ett par kopior av
någon som till exempel har skrivit en
roman som aldrig blev utgiven, som
denne aldrig ens försökt få ge ut. Eller
en serie som någon har lagt ner hela sin
själ i, men som sedan inte kommit ut och
aldrig kommer att komma ut. Det finns
kanske bara en kopia av den. Det finns
kanske tio kopior, eller trettio, hundra,
men de är spridda och det är ingen som
någonsin kommer att få läsa just den
romanen och den är kanske helt fantastisk, den är underbar. Men just den här
situationen att den är undanskuffad, att
den inte har fått någon publik i offentligheten, så att säga, gör att den blir
ungefär som någonting som man bara
hittar i en dröm, i det undermedvetna.
Man hittar ett Tintinalbum, som är så
annorlunda att man kan aldrig göra
det rättvisa även om man skulle kunna
memorera det. Det är en lite liknande
situation om man skulle hitta någonting
som är bortglömt i en byrålåda. Om
man tänker att någon gjorde en komposition och jag fick höra den en enda
gång och sedan går det tjugofem år och
jag försöker erinra mig det där. Det
var någonting mycket speciellt med det
ögonblicket, det kommer aldrig hamna
på skiva, personen kanske är död eller
inte vill ge ut den. Sådana där saker
liksom, de där unika grejerna som
präglar just mitt liv eller ett fåtal andra
människors liv. Unika situationer. Alla
är så upptagna av att dokumentera
allting hela tiden, men det finns ju
människor som struntar i sånt där som
bara lever för att någonting finns under
en kort period eller bara för en liten,
liten intern publik. Det där tycker jag är
helt skimrande poetiskt och fantastiskt.
Nu är vi nästan inne på en konstnär
som Henry Darger, som under sin
livstid inte visade någon annan
människa det han höll på med.
Han hade inte ens några som helst
anspråk på att vara konstnär.
– Ja, just det. Det är ju någonting
väldigt vackert med den typen av
livsgärning. Jag tycker det är gripande,
men det är ingenting jag rekommenderar direkt, för jag tycker att grejer ska
dokumenteras liksom, man ska inte ta
risken att de inte blir dokumenterade.
Det är väldigt synd. Bara en sådan enkel
sak som att jag är oerhört tacksam för
alla de konstupplevelser jag har fått,
att jag fick se Henri Rousseaus, Man
Rays, Paul Delvaux’, Magrittes, Dalís,
Max Ernsts och de Chiricos och tusentals andra konstnärers verk. Målningar
som förändrade ens liv. Jag menar, hade

inte den där dokumenteringen skett så
hade man ju varit en otrolig massa
upplevelser fattigare. Så därför tycker
jag ju att man ska dokumentera saker
om det går, men jag är självfallet också
fascinerad av att hamna i en unik intern
situation, som sedan inte kommer att
upprepas. Det är ungefär som vissa
människors minnen av en viss konsert,
till exempel kanske Monica Zetterlund
sjöng på Nalen vid ett visst tillfälle och
just den gången var det bättre än det
någonsin har varit på skiva eller något
sånt. Det viktiga är att vi har funnits
till, att vi fanns här och gjorde någonting
fantastiskt av livet på den här planeten.
Sedan en dag så tonar allting bara bort,
allting bara försvinner och det är som
att ingenting någonsin har hänt. Men vi
fanns en gång och vi gjorde något otroligt.
Som avslutning tänkte jag att vi
blickar framåt litet: vad händer i
John Anderssons liv det närmaste
året?
– Jag skulle väldigt gärna göra film av
Felix och den gamla skyltdockan om jag
fick en chans. Jag skulle gärna ge ut min
andra LP som heter Cut the city night
off quickly, my island feline. Närmast
ska jag ge ut en samlingsplatta med
vänner och bekanta och mig själv som
heter Polanski factories. Men det finns
också andra grejer som väntar, jag vill till
exempel ge ut Mattias Forshages gamla
band Fågeldöd som gjorde en kassett
som hette Kristus gapskrattande efter en
Clovis Trouille-målning, förmodar jag.
Det är sånt som jag vill ge ut, därför
att de band som finns kvar har börjat
chansera ordentligt, de börjar bli väldigt
dåliga, så jag vill ge ut det på cd innan
det är för sent. Sådana där grejer vill
jag rädda till eftervärlden. Han är inte
så särskilt mån om det själv, men jag
tycker att det är en viktig sak att göra
för jag tycker mycket om den musiken.
Över huvud taget vill jag vara involverad i en massa intressanta projekt,
det är ett underbart sätt att fördriva
tiden. Jag tycker att kreativiteten är a
och o. Jag är ingen typ som tycker om
att slappa. Om jag slappar för mycket,
vilket händer ibland, så känns det inte...
Jag har ingen prestationsångest, det
är bara det att jag tycker det är så
förbannat kul att sätta sig och så börjar
nästa äventyr: ”Vad kommer nu att
hända?”. Så är man inne i den där
världen och så dokumenterar man den
och så får andra uppleva den. Det kan
inte bli bättre på vissa sätt. Det är klart
om man kunde göra serietidningar som
man kunde äta upp så att de kommer

till liv inom en, det vore ju också intressant. Men det är mycket bra bara som
det är. Det är både primitivt och superavancerat på samma gång. Det är mycket
intressant att hålla på med sådana här
saker fortfarande.
Har du ett späckat schema nu?
– Nej, inte direkt, men jag har ju en
lista med grejer som måste genomföras.
Det dyker ju upp mer och mer. Det är
utställningar med min konstgrupp 4x
och det är andra utställningar planerade. Det är massa serier planerade,
det är massa målningar som har varit
planerade i åratal som inte har blivit
genomförda. Jag har tre anteckningsböcker fulla med skisser till målningar,
från drömmar och visioner och bara
allmänna idéer som jag har fått, som ska
genomföras. Så det är en jäkla massa,
men det har jag ingenting emot. Det är
bara roligt. Det vore väldigt tråkigt om
idéerna plötsligt en dag tog slut och man
fick sitta där som ett tomt skal, som
en mumie ungefär. Fast vissa av dem
kommer ju till liv igen har man hört.
Eller sett. Så man vet aldrig.
Då får jag tacka för intervjun.
– Javisst, det var så litet så. Tack för
att du intervjuade mig. Det var väldigt
trevligt. Innan jag vaknade i morse så
insåg jag att det här skulle bli en mysig
intervju faktiskt och den kändes mysigare än de flesta intervjuer som jag har
gjort, därför att jag var väldigt avspänd.
Jag brukar vara avspänd men jag var
ovanligt avspänd, så den var lätt att
göra. Och jag pladdrade på som vanligt,
men jag tyckte att jag fick viss styrsel på
det efter hand. Okej, tack för intervjun!
*
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JOHN ANDERSSONS PRODUKTION M.M.
Seriealbum
Gene, Fred & Judy, Tago förlag 1992
Atlas peruk, Eget förlag 1994
Schneiderduschen/Bole Sole, Eget förlag 1994
Tidskrifter m.m
Diabolik 1999–
Galago 1990–
Kapten Stofil 1999–
Gatskrikan nr 22 & 27
Dagens nyheter
Partisano nr 9
ETC nr 4 & 5, 1978 m.fl.
Ultra magazine nr 3 1996
Storno nr 3, 1997
Stora saltet nr 2, 6 och 8
Hjärnstorm nr 83-84, 85-86
Artes nr 2, 2004
Vårsalongen Liljevalchs:
katalogerna 1997 & 1999
Kändisar som jag har delat ut post till (antologi av
Pär Thörn)
Brandpost ett
Lucifer – objektiv paranoia
Lösdrivaren nr 1, 2-3, 4
Nyfrälst nr 5, 7, 8, 9
Dagens ETC
Ulricehamnsbygdens jul 1982
Ung generation –95
Omslag & illustrationer
Omslag till Sons of Cyrus singel Tired of this time/
Street fighting man
Omslag & illustrationer till David Franzéns cd
Kärlek, frihet, broderskap
Musik
A shaking room department, (LP) 1991
Kommande cd:
Polanski factories (på Transmission records)
Utställningar
Seriepaviljongen (en vandringsutställning från
Norrköpings konstmuseum)
Ung generation –95
Vårsalongen Liljevalchs, 1997 & 1999
4x på Galleri ETC
Den trans-paranta verkligheten på Galleri Texas,
2005
Konstnärer skänker konst på Konstnärshuset
(Läkare utan gränser), 2005
2 utställningar på Galleri Greger, 2005
Kapten Stofil på Kulturhuset, 2005
Kommande utställning:
4x på Kramfors konsthall, 2006
Artiklar
Gatskrikan nr 22
Visa mig något mer i Galago nr 4, 2004
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Intervjuer
Orangutanger & ficklampor i Galago nr 1, 1994
I huvudet på John Andersson i Bild & Bubbla nr 4,
1994
Halsbrytande serier i Ultra nr 6, 1994
John Andersson, illustratör i Ultra nr 3, 1996
Förortssurrealism i Storno nr 3, 1997
Flipper i P3, 1999
Hjärnan ser ut som en valnöt som måste knäckas,
Digitalradion (http://www.sr.se/p1/src/
SRc03_tabla.stm)
John Andersson i Nyfrälst nr 5
Berömmelsefabriken i Galago nr 1, 2004
Blue train, studentjazzradio i Lund
4x – en utställning som berör mig. Uppsats för Konstfack av Bitte Andersson, 2005
Tv 4, 22-nyheterna: 4x, 2005
Övrigt
Fredsduva åt Amnesty
Tecknat i Hillersbergs Storfamiljen
Tecknat karikatyrerna Framifrån & Bakifrån i Hillersbergs Upploppet
Kidnappningsillustrationer i ETC tryckta av Amnesty
Livekvällar med surrealistgruppen på Fylkingen:
1.Ett hörspel om glömska
2.Ilskans rätt – ett Göteborgsjubileum
Medkompositör på låten Telephone call med gruppen
Collect call. Singelbaksida.
Kontakt
Hemsida: move.to/jona
E–post: jona_blund@hotmail.com
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John Andersson tar en tur över Högdalen i flygmaskin med Torsten Renkvist (förklädd till Arne Axelsson) som pilot

Matti Steiger Lundmark

