
Bakgrund
Mitt examensarbete kom oväntat att byta huvudtema från min barndoms landskap 
till att istället handla om folksagan, något som från början var tänkt att vara en 
liten del av undersökandet. Det att tolka en folksaga växte och tog snart upp en 
allt större del av examensarbetet. Det som började som en skiss till ett kort fanzine 
blev istället 36 sidor långt. Parallellt har jag även jobbat med friare bildvärldar i 
akvarell och tusch. Ursprungstanken om att återvända till min barndoms trollskog 
hamnade däremot på hyllan utan att jag riktigt märkte av det. 
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Undersökningen
Genom mitt examensarbete har jag undersökt hur element från folksagor och 
folktro kan användas på nytt. I min projektbeskrivning skrev jag:

 ”Kanske kommer folksagorna bara fungera som inspiration och språngbräda 
ut i berättandet. Kanske hittar jag på egna karaktärer och berättelser.”

Det stämmer ganska bra in på vad som hände! Jag har både hittat på berättel-
ser, tolkat en folksaga och skapat egna karaktärer under arbetets gång. Steg 
för steg har jag varit tvungen att sålla bland utkast, bilder och skisser för att i 
slutändan få till ett avslutat fanzin. Som metod för sållningen valde jag att re-
flektera direkt i görandet, att snabbt testa idéer och lika snabbt följa med i dess 
förgreningar. Det visade sig dock att jag är mest förtjust i att testa olika saker, 
och gärna skjuter lite på att behöva välja ett enda spår. Med min handledare 
Bitte Anderssons hjälp övade jag på att dra ner på mängden spår och istället 
välja och prioritera.

Jag har jobbat med två parallella projekt, ett fanzine och ett friare arbete kring 
den berättande bilden med förhoppning om att projekten ska ge varandra 
näring – vilket de också gjort. När det ena verkade gå trögt kunde jag välja att 
göra det andra.



Arbetet med fanzinet
Fanzinet var från början tänkt att fungera som ett komplement till det andra, men 
nu i efterhand märker jag att det tog ganska mycket tid och planering i anspråk. Ef-
ter att ha läst en hel del sagor valde jag ut en folksaga som intresserade mig av flera 
olika anledningar. Sedan grävde jag ner mig i den totalt. Jag skissade upp min tolk-
ning av berättelsen i en anteckningsbok och följde sedan ett ganska strängt schema 
där två sidor skulle tecknas dagligen. Det flöt på bra och själva tecknings-fasen var 
jätterolig. Däremot var finputsningen, scannandet, textningen, justeringar efter Bit-
tes kommentarer, utskrifter i risografen krävande och mer stressande än jag trott. 
Här önskade jag ibland att det funnits mer tid för reflektion och misstag. 

När jag blivit klar med en dummy som gick att läsa tyckte jag att fanzinet var så 
dåligt att det var helt onödigt att fortsätta med finjusteringarna och utskrifterna. 
Den här besvikelsen över resultatet höll i sig i några dagar, sedan blev jag trots allt 
lite sugen på att fortsätta. Själva finjusteringarna tog några veckor och där använde 
jag mig av både reflektion kring formuleringar i texten och att testa hur det skul-
le bli med olika bildlösningar. En ändring som tog en hel dag var att lägga till ett 
svagt moln på sista sidan som skulle visa att smeden nu var död, men befann sig på 
jorden. 

Som test provtryckte jag två olika versioner att välja mellan. Själva beslutet var, 
på grund av tidsbrist, tvunget att fattas nästan omedelbart och det var utmanande. 
Bilden av molnet som tillslut användes tog däremot några timmar att teckna, scan-
na och skriva ut. Nu i efterhand tänker jag att den här processen gick rätt bra just 
för att jag la min reflektion kring hur ett moln kan se ut direkt i görandet av själva 
teckningen. Medan jag tecknade försökte jag alltså förställa mig det transparenta 
molnet i tryck och hur det skulle markera en förändring hos huvudkaraktären utan 
att ta uppmärksamhet från den scen som utspelar sig på resten av uppslaget. 



Den bortvalda varianten av moln. Den utvalda varianten av moln.



Vad handlar fanzinet egentligen om?
Tanken med att tolka en folksaga var att ge mig själv en plattform att stå på när det 
gäller stoff och historisk bakgrund till mitt eget serietecknande och mina försök att 
göra bilderböcker för barn. Idén härleds ur tesen att tecknade serier i många fall 
fungerar som en sorts moderna folksagor. Smeden tjänar på att vara trotsig och brå-
kig i sagan som jag utgick ifrån, eftersom hen slipper undan helvetet på grund av 
sin attityd. Jag ville gärna välja ut en saga som var rolig och som inte hade någon 
tydlig sensmoral. För mig räcker det att en berättelse ställer frågor om vad som är 
rätt, fel eller önskvärt. Så får det bli läsarens egen undersökning att fundera över 
vad hen egentligen har för åsikt i frågan. 

Det var befriande att få tolka folksagan om Smeden som varken kom till himlen el-
ler helvetet. Jag tog mig dessutom friheten att använda titeln Smeden och djävulen 
istället eftersom den avslöjar mindre av slutet. Smeden och djävulen är egentligen 
titeln på en annan folksaga där smeden möter djävulen under helt andra omständig-
heter. Jag har också tagit ett bildmässigt såväl som textmässigt val som bottnar i 
att smeden inte behöver vara av ett bestämt kön. Den kristna gudens gestaltning 
är inte heller den gängse och pryds inte av ett skägg. Ingen djävul har varken en 
speciell könsidentitet eller horn. Det är endast Sankte Per som kallas för ”han” i 
berättelsen. 

Smeden lyckas faktiskt ganska bra med att retas med Sankte Per och bryta sina 
avtal med djävulen och han hamnar till slut på jorden istället för i helvetet. Himlen 
har hen ju inte en chans att bli insläppt i eftersom det är den förorättade Sankte Per 
som öppnar porten. Skämtandet behandlar den existentiella frågan om vad som 
händer efter döden på ett avdramatiserande sätt. För mig personligen verkar det 
harmoniskt att få slippa både helvete och paradis för att istället få stå stadigt på 
jorden. Eller möjligtvis lösas upp i ett diffust moln. 



Friare bilder i akvarell
Mina friare bilder, akvarellerna, tänker jag på som delar av en bildvärld. Jag satte 
ihop akvarellerna till affischer. En del av bilderna kallade jag för miniuniversum 
under processens gång. Det miniuniversumen har gemensamt är att de är uppbygg-
da som små fantasiöar med landskap som gästas av en eller flera karaktärer. Andra 
av bilderna är helt frigjorda från alla sorters ramar, och har alltså bara arbetsmateri-
alet som ram när jag påbörjar bilden.

Tanken med miniuniversumen var att testa alla möjliga vinklingar på vad en sago-
värld kan innehålla för landskap och figurer. Jag ville vara så öppen för nya ideér 
som möjligt och försökte hålla mig borta från mina föreställningar om vad en sa-
govärld borde innehålla. Det friare akvarellmåleriet fungerar därför som en metod 
för att komma på nya ideér för mig. Resultatet av just det här sökandet blev sex 
stycken 72 * 100 cm stora affisher. Jag anpassade också färgskalan och formatet på 
bilderna allteftersom så att de skulle passa bättre ihop på affischerna. 

När jag började med akvarellerna var färgerna ganska starka och stickiga, men ef-
ter ett tag lyckades jag ljusa upp bilderna och fick till en färgskala som jag var mer 
nöjd med själv. När jag fortsätter arbeta med mina sagovärldar kommer jag speci-
ellt ta till vara på arbetet med färgen. Kanske kan också någon karaktär återanvän-
das. En leopardprickig groda dök till exempel först upp bland de friare bilderna, 
sen tog jag in den som smådjävul i fanzinet, och i framtiden skulle jag nog vilja 
använda den igen till något helt annat. 

Resultatet av projektet och utställningen

Fanzinet och affischerna är resultatet av två arbetssätt, det mer inramade och det 
friare sökandet efter sagovärldar. Om jag ställt ut igen hade skulle jag nog skrivit 
en liten informationstext om folksagan som fanzinet baserar sig på. 

Jag kommer fortsätta mitt projekt med att leta nya sagovärldar både i serieform och 
som illustrativa bildvärldar. Arbetet med miniuniversum gav mig massor av nya 
ideér till bilderboksberättelser och jag tänker tolka fler folksagor i serieform om det 
blir tid till det framöver. På det sätett tycker jag att projektet fungerat bra, det har 
genererat många nya ideér.



På utställningen var det roligt att en hel del personer tog sig tid och läste mitt fanzi-
ne, det gjorde mig jätteglad. Det var också roligt att se hur besökarna granskade 
affischerna både länge och väl. Jag fick låna en soffa till utställningsplatsen av lä-
rarlaget på masternivån vilket var generöst och en riktigt bra idé. Jag såg folk sitta 
och läsa serierna där, så den kom till god användning. 

Samtalet med Hanna Gustavsson

Hanna Gustavsson, som var min opponent, sa några saker om innehållet i fanzi-
net som fick mig att frundera. Hon tyckte inte att serien berörde avdramatiseran-
de kring döden, utan mer handlade om att skämta om och driva med den tidens 
rådande maktstrukturer. Jag håller med om det. Serien handlar nog mer om Sme-
dens rebelliska beteende än om döden. Smeden verkar inte ens oroa sig för hur det 
kommer gå efter sin död, trots att hen stöter på både Gud, Sankte Per och Djävulen 
själv och därför blir påmind om saken flera gånger. Smeden går sin egen väg trots 
alla förmaningar. I min tolkning valde jag att ta med element ur andra sagor, som 
att prästen är så snål att det blir den betydligt fattigare smeden som får inhysa tig-
gare och bjuda dem på mat. Sådana element i berättelsen driver ju med prästerska-
pet och kyrkans påstådda dygd. I min saga drev jag lite extra med Sankte Per och 
lät Gud skämta på hans bekostnad. Detta kanske också fick Gud att framså som 
illojal och lite barnslig.

Det har varit intressant att jobba med den här sortens historia som utspelar sig i 
en tid som vi nu kan blicka tillbaka på. En del folksagor var inte uppskattade av 
kyrkan, och blev därför förbjudna. Men detta verkar inte ha hindrat sagornas sprid-
ning, eftersom i alla fall några av dem finns nedtecknade idag. Den här sagan fick 
mig att undra över vilka liknande maktstrukturer som finns kvar idag. I Sverige 
råder ju religionsfrihet så det är inte kyrkan som har makten längre, däremot har 
bland annat statliga myndigheter stor inverkan på vanliga människors liv idag. By-
råkratin är något som redan Franz Kafka driver med i Processen, som gavs ut pos-
tumt på 1920-talet. Den absura och roliga berättelsen utgör fortfarande en träffande 
skildringav det moderna samhällets baksida. Jag tror även att det kan finnas annat 
som går att driva med 2018, nästan hundra år senare, som den fria marknadens 
krav på anställningsbarhet och okritisk sorglöshet vilket närmast leder till krav på 
en perfektionistisk livsstil.



Slutkommentar

Jag kommer absolut fortsätta med min nya arbetsmetod som jag utvecklade under 
det här projektarbetet, att hoppa mellan friare och striktare uppgifter för att ge nä-
ring åt kreativiteten. Det har både varit en rolig och givande metod som hjäpte mig 
genom svackorna under arbetets gång!


