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Litografi: Från grekiskans lithos (sten) och graphein (skriva). En 
grafisk plantrycksmetod som bygger på att tryckstenen  
absorberar fett och vatten men att dessa stöter bort varandra.  
Metoden uppfanns av bayraren Alois Senefelder 1796-98. 
  
    Källa: Nationalencyklopedin

LITHOS är en serie som prövar seriemediets gränser. Serien består av ett manus och fyra seriesidor med abstrakta, bilder, målade 
med akvarellfärgen Mars black (järnoxid) från Winsor & Newton på akvarellpapper från Arches. Färgen har strukits på en gång 
och sedan fått torka utan vidare bearbetning. 
 
Serien är en del av projektet #newwaysofmakingcomics.
© Bild och text: Gunnar Krantz 2016  
www.seriekonst.se



LITHOS  
                             
–Kom så ska jag presentera dej för Marc!
–Marc?  
–Konstnären.
–Jeanette, älskling! Vad kul att du kom! Och din vän! Vi har inte mötts förut?
–Det tror jag inte. Hans-Peter!
–Vi är kollegor på konstskolan. 
–Jaha. Får det vara ett glas vin Hans-Peter?   
–HP, alla kallar mej HP! 
–Som såsen?
–Javisst! Precis som såsen.
–Skål Jeanette och HP! Skål! 
–Vad tycker du?   
–Inte dåligt! Vad är det? 
–Det är från min egen gård på Österlen. Chateau Marc! Ni måste komma och hälsa 
på. Jag har gott om plats. Det är bara att komma. Kom båda två! Ta med lite bilder vet 
jag. Jag har gott om plats i mitt galleri och Konstrundan börjar ju till helgen.
–Ja! Det vore kul. Eller hur HP? 
–Nej, nu ska jag inte uppehålla er längre. Njut av konsten! Njut av vinet!

HP tittar på glaset. Det är halvfullt. På bordet finns fler flaskor. Han sveper i sej det sista 
och går dit. Håller fram glaset mot tjejen. Hon häller ovant upp. Klara mörkröda droppar 
rinner utefter buteljen, ned på den vita duken.

–Tack ska du ha! 
 
Jeanette pratar med några människor. Hon skrattar högt. Irriterande högt. Men det finns 
fortfarande vin kvar på bordet. HP seglar fram. Tjejen ser sig osäkert omkring.



–Tack ska du ha, min vän! 

Efter tredje glaset känner han sig mer avslappnad. Rätar på ryggen. Går omkring med 
ett självsäkert leende. Intar rummet. Marc lägger armen om honom.

–När vi är klara här, går vi till Teaterbaren. Jag vill att ni följer med? Du och Jeanette. 
Vi ska käka lite. Sen blir det hålligång!
–Jag vill inte tränga mej på. Dessutom…  Vi är bara kollegor. Jag och Jeanette.
–Du känner inte Jeanette, märker jag.

Det regnar. HP tar på sig kepsen och fäller upp rockkragen. Den blöta vinden slår som 
en örfil. Får honom att vakna till. Får honom att med ens bli spik nykter. Det skall bjudas 
på mat, men sedan får man betala för sig. Kontot är tomt. I plånboken har han exakt sjut-
tio kronor. Sista bussen går vid elva. Det blir inte mycket mer än en stor stark. Sedan är 
han strandsatt i Kristianstad. Ett tag funderar han på att sova över på konstskolan. Men 
där går ett vaktbolag omkring under natten. Han har hört om elever som blivit utkastade.

–Kom så slipper du bli blöt! 
 
Jeanette håller sitt paraply över honom. Hennes höft snuddae vid hans för varje steg. 
De går över Stora Torg, mot Västra Boulevarden. Tivoliparken med teatern till vänster. 
Stationen till höger. Ju närmre de kommer, desto större blir plågan. Det fanns vin kvar 
på bordet. Till middagen serveras mer. Han vill ha mer, men kan inte betala för sig. Han 
frigör sig från Jeanette.

–Nä, vet du, jag smiter iväg här! Jag måste hem! Det är ju en dag imorgon också!
–Nä, sluta skoja! Följ med. Det blir kul! 

De går genom parken. Marc pratar oavbrutet. Högt och bullrigt. Från teatern hörs tunga 
basgångar. Ett pulserande ljus lyste upp de nakna träden. Vakten visar in dem. Jeanette 
släpper greppet om hans arm och följer efter de andra, snabbt och smidigt som en pärla 
av kvicksilver.  

NÄSTA DAG: 

Rummet är mörkt. Det tjuter i öronen. Han försöker förstå var det kommer ifrån. De hade 
gått in på en restaurang. Ätit något. Hummer. Tror det var hummer…  Halva gratinerade 
humrar, upplagda på fyrkantiga fat. Kocken hade ringlat brun sås över och pyntat med 
gröna blad. Så vitt vin till det. Kallt och gott.  Sedan hade han gått till baren. Extrem 
volym. Folk skrek i öronen på varann. Känslan av ett kallt ölglas i handen. Måste ha köpt 
det för sina sista pengar. Efter det inget annat än fragment.  Händer mot vit hud. Svarta 
händer. Blank svärta. Seg och klibbig. 

Han sätter sig upp i sängen och tittar på klockan. Seamastern som alltid sitter på vän-
sterarmen. Den finns inte där.  Han vänder på handen. Handflatan är kolsvart. Infärgad. 



Han kan inte begripa hur. Han ser sig omkring.  Rummet är obekant. En kammare med 
snedtak och gamla tapeter. Bredvid sängen ett pottskåp och på den en röd plåtlampa. 
På väggen små grafiska blad. Han går fram till fönstret. Drar upp rullgardinen. Dagsljuset 
bländar honom. Mitt över gårdsplan en rödmålad lada med mossbeväxt eternittak. En 
granskog invid en sjö. Han skymtar en brygga och en liten roddbåt.  
 
Byxor och skjorta ligger slängda över en stol. Han känner igenom fickorna. Plånboken 
finns i bakfickan, som vanligt. Men inte klockan. Det drar kallt på golvet. Han tar på sig 
kläderna och går ned för en smal knarrande trappa. Benen är stela och ömma. Han 
kommer in i en atelje. Två tryckpressar. En stor, en lite mindre. Väggfasta hyllor, arkivskåp. 
Värmehällar för kopparplåtar. En öppnad burk koppartryckfärg. En vals på den infär-
gade glasskivan intill. Färgen fortfarande klibbig. En halvfull flaska Jack Daniels. Han ser 
sig omkring. På väggen sitter slarvigt upptejpade bilder. Handavtryck. Sedan några med 
runda former. Organiska med omisskännliga spår av hårstrån. Han sätter vänsterhanden 
mot handavtrycket på pappret. Det är hans. Han kan inte komma ihåg hur det gått till. 
Han börjar kallsvettas. Magen gör uppror. 

Toaletten ligger direkt till höger. Han går in, slår om strömbrytaren, drar ned byxorna och 
sätter sig. En ny minnesbild dyker upp. Jeanettes händer. Infärgade. Hennes hår. Han 
vänder sig om och spyr.  Tvättar händerna med lacknafta i det skitiga handfatet, torkar 
på en handduk och går ut. Plötsliga flashbacks från kvällen.  De dansar. Hon undrade 
hur han blivit så bra på att dansa. Han anstränger sig för att minnas. Händer kring 
höfter. Svarta fingeravtryck. Avtrubbad och avdomnad. Ljudet av den klibbiga färgvalsen 
mot glasskivan. Men var är hon?  

Han går tillbaks upp på övervåningen, tittar in i sovrummet. Inte där. Inte i badrummet. 
Inte i köket. Inte i uthuset. Bilen står kvar på gårdsplanen. Då kommer han ihåg. Den lilla 
dörren bredvid tryckpressen. Rummet med syrabad. Hon beskrev det i detalj på en kaf-
ferast. Hur hon byggt om det gamla skafferiet, försett det med ventilation och för syrabad 
och akvatint. Redan innan han öppnar dörren vänder det sig i hans mage. 

Han skyndar sig att samla ihop bilderna och lägger dem i en stor portfolio. Torkar av 
alla ytor med en skitig trasa, precis som i en dålig film. Sveper med blicken  över ateljén 
som en radar. Flaskan! Jack Daniels. Full av svarta, intorkade fingeravtryck.Han stoppar 
den i trenchcoatens djupa ficka  och börjar den långa promenaden in mot Kristianstad.  
Två timmar senare är han framme vid stationen. Går in på Pressbyrån. Pengarna på 
kortet räcker bara till Ravlunda. Det får duga så länge. Han läser Metro. Bussen kom-
mer in. Han viker ihop tidningen och stiger på. Utifråmn sett en distingerad herre i övre 
medelåldern, klädd i beige trenchcoat, med en stor portfolio under armen. En man som 
utstrålar kontroll och självbehärskning. Ett steg från avgrunden. 
 
Han sätter sig, öppnar tidningen och börjar läsa en artikel om tillståndet för den svenska 
housemusiken. Innan han kommit halvvägs i texten somnar han.

Bussen kränger till. HP vaknar. Han har sovit djup. Saliv rinner ur mungipan, ner på 
rocken. Han torkar med handflatan. Det svider i skrapsåren efter lithostenarna. Bussen 
svänger in på hållplatsen och dörrarna öppnas. Chauffören tittar på honom i back-
spegeln.  



–Du skulle väl av här!
–Ja, javisst... Förlåt... Tack så mycket! 

Han vacklar av, vimmelkantig och drypande av kallsvett. Bussen försvinner. Det här in-
gick inte i planen. Han är tvungen att ta stöd mot busskuren för att inte falla omkull. Vad 
ska han göra nu? Lifta. Gå? Beställa taxi som han ändå inte kunde betala. Han tar fram 
telefonen. Batteriet är på väg mot rött. Han stänger ned alla öppna appar. Fotoalbumet. 
Han får syn på den översta bilden. Det är Jeanette. Han raderar bilden, men det finns 
fler. Han viker sig dubbel, magen krampar. En bil dyker upp bakifrån. Han borde göra 
sig av med bilderna i portfolion. Bränna upp dem innan nån får syn på dem. Men var? 
Kanske nere på stranden. Det kan inte vara så långt. På andra sidan vägen står en skylt. 
Ravlunda skjutfält står det på den. Han börjar gå. Han är fruktansvärt törstig. DEn halv-
fulla whiskyflaskan slår mot benet. En liten slurk bara, för att få upp värmen. Sedan hälla 
resten, som tändvätska över bilderna och sätta fyr. Bara en liten slurk först...  
 
När han vaknar ligger han i en mjuk säng under svala lakan Ett nytt rum. Lågt i tak. 
Nymålade väggar. En svag doft av terpentin. Grova brunmålade bjälkar. Stolpar runt 
sängen. Ett fönster, fäckt med en enkel gardin. Kakelugn. Bokhylla. Böcker. Han vänder 
sig om. En skarp smärta i sidan. Bredvid sängen, en röd fåtölj invid ett bord. Någon sitter 
i fåtöljen. En stor gestalt i vita kläder.  

–Så trevligt att du ville komma och hälsa på så snart,  men varför ringde du inte och 
var är Jeanette?
–Marc? 
–Ville hon inte följa med?
–Jeanette... Hon... Hon...
– Hon behövde kanske vila upp sej?
– Ja... Ja just det...
–Du kanske undrar hur hamna här… Ja, det va en otrolig slump. Jag var på väg till 
Simrishamn och då fick jag syn på dej där i diket, med portfolion. 
–Jag... Måste... Ha tuppat av…
–Det hända den bäste! Särskilt om man försöker hålla jämna steg med en viss dam vi 
båda känner. Men du, konstrundan drar igång nu och min hustru håller som bäst på att 
hänga era bilder därnere. Hon borde va klar nu! Ska vi gå och ta en titt?

 



INTERVJU:

Q: Du skriver inledningsvis att detta är en serie. Jag kan tänka mej att det finns en del 
som inte håller med.

A: De får i så fall förklara sig. Vad är det som gör att LITHOS inte är en serie? 

Q: Vad tänker du själv?

A: LITHOS innehåller alla de komponenter vi brukar kräva av en serie. Bilder satta i 
sekvens, dialog, berättande text…

Q: Men inte pratbubblor.

A: Det är inget krav. Det finns gott om exempel på serier som helt saknar text dessutom.

Q: Men i din serie har du ju skilt ut texten från bilden.

A: Men den finns i nära anslutning, precis som i Tom Puss och Prins Valiant och dessa 
räknas som serier.

Q: Samtidigt innehåller bilderna mycket lite information.

A: Det stämmer. De är mer öppna för tolkningar än seriebilder brukar vara. 

Q: Det är ju lockande att försöka tolka dem utifrån texten, att de har något med 
alkoholpåverkan att göra, eller är närbilder på avtryck av hud, eller har något med 
litografier att göra.

A: Det är så vi människor fungerar. Vi vill försöka förstå. Men några sådana baktankar 
finns inte i det här fallet. Mitt mål var att framställa ett antal abstrakta seriesidor. Jag 
valde att arbeta med ett tungt svart pigment, järnoxid, som lösts upp i vatten och däreft-
er fördelats ut över rutorna med hjälp av en bred pensel. De bilder som sedan uppstod 
är helt och hållet skapade av vattnet och pigmenten. Av naturen själv. 

Q: Men är inte den estetiska upplevelsen viktig inom vissa genrer? Att serieskaparen 
förmår trolla fram främmande världar i realistiska och vältecknade bilder? Behövs ändå 
inte ett visst mått av skicklighet? 

A: Jag vill hellre tala om kunskap. Och det är just det jag vill undersöka med LITHOS. 
Går det att skapa en läsupplevelse inom en typisk genreserie utan att hänfalla till ett 
konventionellt och illustrativt arbetssätt, liknande det som lärdes ut vid akademierna 

i slutet av 1800-talet? Jag valt att utgå ifrån en annan del av konsthistorien än den akademiska, som ju 
fortfarande utgör grunden för i stort sett alla mainstreamserier. LITHOS innehåller exakt samma komponenter 
som vilken mainstreamserie som helst, den är bara gestaltad efter andra principer.

Q: Var det viktigt att det var just svart färg? Och just järnoxid?

A: Ja, eftersom serien handlar om konstnärer som arbetar med grafiska metoder, så är valet av svart förstås 
det självklara. Att det blev järnoxid var mer en slump, men en lycklig sådan. Järnets symboliska koppling till 
manlighet är ju uppenbar. Likaså till våld och krig.  Med risk för att bli övertydligt kan kan jag nämna att den 
engelska fabrikanten döpt färgen till Mars Black efter det alkemiska namnet på järn. Mars är ju även namnet 
på den romerska krigsguden. Men det var som sagt slumpen som avgjorde. Det finns en underförstådd kop-
pling till vatten också, men exakt vad som har hänt, eller händer i berättelsen, lämnar jag över till läsaren att 
själv bilda sig en uppfattning om.

Q: Din kommentar öppnar verkligen upp en rad intressanta perspektiv. Men går inte detta förbi de flesta 
läsarna. De besitter ju inte samma bakgrundsfakta.

A: Här vill jag noga understryka att detta är min tolkning. Det är alltså inget facit. Det är upp till var och en 
att själv bilda sig en uppfattning om seriens innehåll. Samtidigt är det så att ju mer kunskap en besitter, desto 
större blir tolkningsmöjligheterna.

Q: Manuset befinner sig inte på samma grad av abstraktion som bilderna. Det är rätt banalt och skulle kun-
na ha varit hämtat från vilken skräckserietidning från 70-talet som helst. Men du har alltså skrivit det själv? 

A: Ja, det stämmer. Mitt mål har hela tiden varit att skapa en högst ordinär serie, men att göra det med an-
dra verktyg. Det jag velat undersöka är om den lämnar tillräckligt med information för att skapa en likvärdig 
läsupplevelse, som en konventionellt framställd serie.

Q: Gör den det?

A: Det överlämnar jag åt läsaren att bedöma. 
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