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FISKEN   
                             
Claudine: Marc, ton ami est ici!
Marc: Va?
Claudine: Celui avec les yeux!
Marc: Åh nej… Säj att jag inte är här.
Claudine: Trop tard. Bonjour Gösta. Ca va?
Gösta: Enchanté madame! Fascinerande smycke. Sterling silver ser jag, men vad är det 
för sten?
Claudine: Det är ingen sten. Jag tror att det är ett ben. Från en säl eller nåt. Jag har 
gjort det själv.
Gösta: Får jag se? Om ni tillåter.
Claudine: Javisst!
Gösta: Hm. Intressant. Högst intressant. Helt klart ossa digiti! Få se. Var har du hittat 
det här? 
Claudine: På stranden borta vid Klammersbäck. Jag har ett likadant i andra örat också. 
Vad är det för nåt?
Gösta: Ja, om jag inte tar fel. Och det brukar jag inte göra, så är det den näst yttersta 
leden på en tå.
Claudine: En tå? Från vad då?
Gösta: Från en fot! Jag skrämde er väl inte?. Benen är så gamla att de i praktiken är 
mineraliserade. Sten helt enkelt.
Claudine: Nej då! Ingen fara!
Gösta: Det är mycket vackra örhängen. Ni har god smak! Utsökt! 
Claudine: Ben! Men var kan de komma ifrån?
Gösta: För några år sedan hittade arkeologer en skog under vattnet, strax utanför 
Haväng
Claudine: En skog?
Gösta: Ja, inte hela träd förstås, men stubbar, grenar och torv. Det intressanta är att 



man kan se huggmärken och andra spår därnere. Man har till och med hittat resterna 
av en flätad fångstanordning för fisk. En kiva. För en sådär femtusen år låg strandlinjen 
cirka femton meter lägre än den gör idag. Det förklarar det hela.
Claudine: Otroligt!
Gösta: Om du frågar mej, så är det ingen nyhet precis. Folk här har i alla tider talat om 
skogen på havets botten. Traktens fiskare har alltid vetat var de riskerat förlora sina nät. 
Så det är ingen nyhet!
Claudine: Är det sant?
Gösta: Ja, jag har personligen vid flera tillfällen haft den stora turen att hitta förstenade 
trädgrenar, som troligen kommer därifrån.
Claudine: Tänka sej!
Gösta: Men folket här undviker platsen av fler skäl. Det finns mer än träd på botten 
och vid klar sikt går att se en dös därnere på tio meters djup. En precis likadan som 
den uppe på kullen.
Claudine: En dös?
Gösta: Hade det inte varit för militären, så… 
Claudine: Så, vadå?
Gösta: Ravlunda Skjutfält! Militären köpte sandheden 1943 och har sedan dess hivat 
ut tusentals ton granater i vattnet utanför. Man kan tänka sej att det stökats till en del 
där nere, bland våra förfäder. Att dom är lite irriterade.
Marc: Hej Gösta. Vad bringar dej till denna avlägsna plats på planeten?
Gösta: Jo, Jag tänkte pröva fiskelyckan idag. Om du kanske skulle vilja följa med på en 
tur.

CAPTION: Gösta har en flätad bastkorg på pakethållaren. I den ett par grovt tillyxade 
träplankor med tjock nylonlina och två silverglänsande torskpilkar.

Marc: Jag har ju en del att göra idag… En utställning i Stockholm på gång. En i Nice…
Claudine: Mais non, allez avec ton petit copain. Åk ni ut och fiska. Ta med nåt hem 
bara. Till middan!
Gösta: Självklart. Jag ska avslöja alla mina hemliga ställen för er make. Fast sen måste 
jag förstås döda honom! Ha ha ha...

CAPTION:
De går ner på piren och fram till Göstas eka. Båten är mycket gammal. Den är byggd 
i trä, men har någon gång bättrats på utvändigt med ett skal av glasfiberarmerad plast 
som är målat i en gråsvart färg. Den drivs av en sliten fem hästars Mercury, som ser ut att 
vara från 70-talet. På den grönmålade durken står en bensintank, som en gång varit röd. 
Slangen är omsorgsfullt lappad och lagad med vulktejp. Det tar åtta rejäla drag med 
starlinan och ett ivrigt chokande att få igång den. Motorn fräser och spottar. Sen kom-
mer den igång. Den vibrerar våldsamt. 

Gösta: Där ser du! Precis som jag sa. Den går som en klocka!
Marc: Som en klocka…
Gösta: Kvalitet rätt igenom! Såna här görs inte nuförtiden.

CAPTION:
Marc kastar loss, tar ett kliv ned på förtoften och sätter sig på mittoften. Gösta backar 



långsamt ut, slår om växeln och låter båten sakta puttra fram genom hamnen. 
När de passerar det vitmålade hamninloppet drar Gösta på gasen. Båten slår hårt mot 
de inrullande dyningarna. 

Gösta: Sätt dej på förtoften. Så vi kan plana ut!

CAPTION: 
Marc vänder sig mödosamt och kravlar fram i fören. Båten får med ens jämnare gång 
och ökar farten. Gösta styr snett ut från land och parerar dyningarna som kommer emot 
dem.

Gösta:Det har visst blåst lite i natt. Det är lite skvalpigt!

CAPTION: 
Marc nickar och håller ett krampaktigt tag om relingen. Efter en kvart, slår Gösta av 
motorn, båten saktar in och börjar rulla i vågorna.

Gösta: Nu är vi framme! Det bästa torskstället i bukten.
Marc: Jasså!
Gösta: Har du fiskat med halesnor förut!
Marc: Du menar pilkat torsk?
Gösta: Ja!
Marc: Oh ja!

CAPTION:
Marc tar ett av fiskeredskapen. Han lossar försiktigt den treuddiga kroken ur härvan 
av fisklina, spottar på den tunga, kromade pilken och låter den sjunka ner mot botten.  
Sedan lindar han linan av brädan med snabba drag, ända tills pilken slutar sjunka och 
linan lägger sig på ytan.

Marc: Nu är jag nere på botten!
Gösta:  Här nere hugger dom alltid! Har aldrig hänt att jag kommit hem tomhänt. Ska 
du ha en snus.

CAPTION:
De sitter så en god stund och drar i linorna utan att något händer. Ett tag tycker HP att 
han känner ett hugg. Han drar upp pilken och konstaterar att det bara var bottennapp. 
På den vassa kroken sitter rödbrun tång med små blåmusslor. De drar upp linorna. Gös-
ta startar motorn och kör ännu ett stycke ut. 

CAPTION:
Fiskelinorna ligger i stora härvor direkt på durken. De kastar i igen. Pilkarna far ned mot 
botten, linorna tar slut och de är tvungna att vinda av ytterligare några meter.

Gösta: Här var det djupare! Säkert en tjugo meter. Det är där dom stora torskarna går!

CAPTION:
De fortsätter så en stund. Rycker i linorna. Drar upp pilkarna för att konstatera att inget 



annat än tång fastnat på krokarna. Efter ett tag öppnar Gösta en lucka under aktertoften 
och halar fram en plastpåse.

Gösta: Vill du ha en öl?
Marc: Absolut!
Gösta: Det hör liksom till, tycker jag! Skål på dej!
Marc: Skål tammefan!

CAPTION:
Det börjar rycka i Marcs rev. Han halar bestämt upp, meter för meter. Gösta tittar på 
honom under tystnad. Marc håller emot, böjer sig fram över relingen och spanade ner 
i vattnet. Ingen fisk i sikte, men sprattlet fortsätter. Han drar in några famnar lina och 
ser fiskens vita buk i det gröna vattnet och hivar upp fångsten över relingen i en enda 
bestämd rörelse. Pilken i fiskens mun slamrar mot den grönmålade durken.

Gösta: Sådär. Då har du middagen till dej och din underbara fru ordnad!

CAPTION:
Marc tittar på sin fångst. En fin torsk, med stora klara ögon. Han krokar ur, spottar på 
pilken och låter den glida ner i vattnet igen. 

Gösta: Ska du ha en snus?
Marc: Nä, tack du… Jag snusar inte…
Gösta: Joo… den här ska du pröva, ser du. Det är min spezziale. Det går inte att köpa 
på macken. Ta nu en prilla och var som folk! Inga frökenfasoner nu. Ta i rejält.
Marc: Vad har du i den? Chili?
Gösta: Spezziale, som sagt. Lite smått och gott från trädgården.

CAPTION:
Gösta skrattar och skopar upp en matsked ur dosan, rullar ihop den till en perfekt, val-
nötsstor boll, och kastar in den i sitt öppna gap. Mustaschen buktar ut. Knappt har han 
gjort det förrän det börjar slita i reven. 

Gösta: Sådärja. Kom bara! Nu ser jag den. Jävlar vilken baddare! Kom an bara!

CAPTION:
Sedan är det som om reven går av. Gösta tappar balansen och faller mot relingen på 
styrbords sida. Pilken far upp ur vattnet som en projektil, passerade Marcs ansikte med 
en hårsmån och slår ned på andra sidan båten med ett plask. Båten gungar och Marc 
kastade sig över på babords sida för att hålla den på rätt köl. Snusen åker ut och försvin-
ner ned i vattnet.

Marc: Hur gick det?
Gösta: Ingen fara. Men det var en stor jäkel!
Marc: Osis!
Gösta: Äh, nu tar vi nya tag. Men först lite påfyllning.

CAPTION:



Gösta sträckte sig under aktertoften och halar fram en 75:a Smirnoff, skruvar ur korken 
och tar sig en slurk.

Gösta: Nu börjar fisket på allvar! 

CAPTION:
Marc synar flaskan. Den klara vätskan skvalpar runt. Han sneglar mot Gösta. Marc låter 
flaska glida ner i den flätade korgen.

Marc: Det börjar väl bli dags att ge sej hemåt, eller vad säger du?

CAPTION:
Gösta svarar inte. Istället drar han åt sig korgen och tar en klunk ur flaskan.

Marc: Jo, jag sa att det börjar väl bli dags… 

CAPTION:
Gösta ignorerar honom. Då hugger det till.  Rejält. Marc tappar både linan och plan-
kan, som smattrar mot durken när den vindas av.

Marc: Jäklar! Vad hände nu? 

CAPTION:
Marc famlar efter den hoppande träbiten och lyckas till slut få tag i den. Linan spänns 
och dras efter relingen med sådan kraft att båten rätar upp sig. Den skär in i Marcs 
händer. Gösta vacklar över och tar tag i den. De står så ett tag och tittar villrådigt på 
varandra, sedan hjälps de åt att meter för meter dra upp fångsten mot ytan. Fisken sprat-
tlar inte. Det är som om den är död.

Marc: Vad är det för nåt? Kan det va en säl?
Gösta: Eller nåt annat otyg. Det lär vi snart få se!

CAPTION:
Ju närmre vattenytan fångsten kom, desto stummare blir linan. Till slut skymtar Marc en vit 
fläck djupt nere i vattnet.

Marc: Det är ett monster!
Gösta: Bara håll emot! Fortsätt! Dra upp den jäveln!
Marc: Det är helt klart en fisk! Definitivt ingen säl! Har du nån håv?  
Gösta: Den är för liten! Ta huggkroken. Ta den under gälarna. Ta ett rejält tag och dra 
upp den över relingen. Kom igen nu. Ta den bara!

CAPTION:
Fisken kommer upp jämsides med båten. Den är märkbart tagen av att ha dragits upp 
ur djupet och rör sig knappt. Marc släpper linan och greppar huggkroken med båda 
händerna. Han lutar sig osäkert över relingen. Fisken vänder sig över på sidan och stirrar 
på honom.  Det mörka skinnet runt ögat är täckt av såriga svulster. Marc ryggar tillbaka.

Marc: Va fan! Har du sett? 
Gösta: Den där vill inte jag i min båt! Skär loss den! 

CAPTION:
Gösta drar sin morakniv ur bältet och räcker över den. Marc skär av linan.  Fisken 
vänder sakta runt och visar upp den bleka, uppsvällda buken, slår några slag med stjärt-
fenan och börjar sakta sjunka tillbaks ned igen. 

Marc: Fy för fan! Vad var det där för nåt?
Gösta: Har aldrig sett nåt liknande förut. Här! Ta dej en jävel!

CAPTION:
Båten guppar. De båda männen sitter mitt emot varandra och låter flaskan vandra fram 
och tillbaka. Fisketuren är över. Det enda som återstår är hemfärden. De är nu så långt 
ut till havs, att land bara skymtar som en grågrön rand. Gösta vrider om startknappen, 
pumpar bensin, chokar och drar igång motorn. Den startar på första försöket. Han flinar 
nöjt under kepsen, vrider gasreglaget på max, vänder upp fören mot vågorna och börjar 
köra in mot land. Marc sitter med ryggen mot fören och ser ut över horisonten. Ett par 
vita segel, långt åt nordost. Havet är stålgrått mot en blekblå himmel. Lätta dyningar. 
Båtens rörelser fortplantas upp genom kroppen, slår rytmiskt för varje ny vågkam. Tor-
sken ligger kvar på durken. Den har slutat röra på sig. När de fått farten kommer vinden. 
Det har blåst upp från sydväst och vågorna börjar tillta. Vinden tar tag i vågskummet och 
sprayar dem. Gösta slår av på farten och rätar upp båten. 

Gösta:  Jävla skitväder!

CAPTION:
Gösta spottar snuset överbord och lägger in en ny prilla. Han håller ett kraftigt tag om 
styrspaken och parerar varje våg. HP vänder sig om för att se hur långt det är in till land.  
Han kan nätt och jämt skymta de stora pilträden norr om hamnen. 

Marc: Hur går det?
Gösta: Bara bra!

CAPTION:
Ett tyst allvar lägger sig över dem. Det är ingen lek längre. Nu handlar det om att 
komma hem.  Gösta sitter stadigt som om han var gjuten i betong. Blicken är fäst vid 
en punkt långt inne vid land. Marc vänder sig ideligen om och spanar. Det känns som 
om de står och stampar på samma fläck, utan att komma någon vart. Båten börjar slå 
allt häftigare, fören reser sig högt över vattnet och slår ned med stor kraft. Motorn ger 
ömsom ifrån sig vrålade, ömsom gurglande ljud. Marc är tvungen att hålla i sig med 
båda händer. Sedan förlorar den plötsligt styrseln, svänger tvärt åt styrbord, lägger sig 
sidledes med vågorna och började rulla. Marc vände sig om. Gösta har släppt styrspa-
ken och sträcker sej efter öskaret. 

Gösta: Ska bara…pissa!
Marc: Gösta! Styr upp för helvete!





CAPTION:
En våg sköljer över relingen. Allt löst börjar flyta omkring. Durkplattorna, den flätade kor-
gen och torsken. Den tomma vodkaflaskan guppar som ett flöte. Marc tar ett kliv akterut, 
tar tag i styrspaken och rätar upp båten. Gösta protesterar.

Gösta: Jag... Jag e kapten på skutan! 

CAPTION:
Gösta försöker knuffa undan Marc, men förlorar balansen och stupar i däck med 
ansiktet före.

Marc: Aspackad! Den jäveln!
Gösta: Va i helvete… Myteri… Kasta den fan överbord…
 
CAPTION:
Göstas ena ögonbrynet har spruckit upp. Blod rinner nedför ansiktet. Han trevar efter 
morakniven i bältet. Båten slår hårt ned i nästa vågdal. Gösta faller baklänges och slår 
nacken i förtoften. Kniven studsar mot relingen och försvinner över bord. Han blir lig-
gande. Marc ser sig om efter något att försvara sig med. Han drar huggkroken intill sig. 
Efter ett tag lyckas han ta kontroll över båten. Det är först nu han känner hur kall och blöt 
han är. Om båten kapsejsar är det klippt. Det skulle vara över på ett par minuter. Han 
kramar gasreglagets vibrerande gummihandtag och parerar varje våg, gasar på över 
krönet och slår av på takten i vågdalen. Båten planar ut, klättrar upp för nästa våg och 
far sedan utför igen. Efter ett tag får han ordning på kursen och snart börjar han närma 
sig land. Först avtecknar sig pirens grå konturer, sedan det vitmålade hamninloppet och 
sist segelbåtarnas master. Nu är det bara ett par hundra meter kvar och ju närmre han 
kommer, desto lugnare blir vattnet. Gösta ligger fortfarande utslagen över förtoften. 
Marc sparkar till honom. Gösta stönar.

Marc: Jävla galning!

CAPTION:
Nu är han snart framme, nu gäller det bara att ta sig in den sista biten. Han drar på full 
gas. Båten ökar farten. Piren kommer närmre och närmre.

Marc: Sådär ja! Nu är vi snart i land! Fanimej!

CAPTION:
I samma ögonblick går motorn ned på lågvarv och båten saktar in. Marc stirrar på 
den rykande utombordaren. Han vrider på gasreglaget. Motorn hoppar till, ger ifrån 
sig en rökpuff och stannar. Han kan inte förstå vad som hänt. Han drar några gånger i 
startsnöret. Ingen reaktion. Han känner på reglagen, vrider på startknappen, chokar och 
greppar gummiblåsan på bensinslangen för att pumpa bensin. Inget motstånd. Det är 
förklaringen. Bensintanken är tom. Han lyfter tanken och skakar den. Utan motor börjar 
båten driva ut från land igen. Marc kryper över till mittoften, föser undan Göstas ben, 
sätter årorna i årtullarna, vänder upp fören mot land och börjar ro. Årorna gnisslar. Han 
tar tag efter tag, men hur han än anstränger sig, kommer hamnen bara längre bort. 

Båten är tung som en fisksump. Armarna stelnar och börjar värka av mjölksyra.  
Han skriker rätt ut i luften för varje årtag. Till slut får båten upp styrfart. Avståndet minskas. 
Endorfinerna kickar in. Smärtan i musklerna försvinner. Han dubblar takten. Hamnen är 
inom räckhåll, bara en liten bit kvar. Han tar de sista plågsamma årtagen. Båten glider 
in mellan pirarmarna. Marc sjunker ihop över årorna. Båten närmar sig bryggan. Han 
gör fast aktertampen, kastar upp förtampen på land, häver sig upp på bryggan och 
gör fast båten. Sedan sätter han sig ner på huk. Det piper i öronen. Munnen är torr 
och smakar järn. Han kastar en blick på Gösta. Det lugna vattnet hade fått honom att 
kvickna till. 

Gösta: Jasså, är vi redan i land! Vi har visst tagit in en del vatten! Men var är nu öska-
ret?



INTERVJU:

Q: I den förra intervjun diskuterade vi seriedefinitionen och du menade att din berät-
telse uppfyllde alla krav på att vara en serie, bland annat på grund av att det fanns 
bildrutor satta i sekvens. Men det saknas ju i denna serie. Här använder du istället 
helbilder.  

A: Ja, men de är satta i sekvens. Det finns en bild per uppslag och mot slutet möter vi 
två uppslag med text och ett uppslag med en större bild. Allt hänger ihop. 

Q: Låt oss tala lite om texten. I den här versionen upplever jag den mer som ett regel-
rätt manus än en text ämnad för läsning. 

A: Ja, valet att sätta ut karaktärernas namn och rubriken “caption” över den förklar-
ande texten, som i en konventionell serie hade placerats i textrutor, skapar det intrycket. 

Q: Om du tecknat denna serie, hade dialogen i så fall hamnat i pratbubblor och cap-
tion-texten i textrutor.

A: Ja, precis, men jag har valt att avstå ifrån det. Bilderna skapas nu istället av läsaren. 
Läsaren föreställer sig karaktärernas utseende, utifrån de få anvisningar jag ger av dem 
och deras omgivning.

Q: Så då hade du egentligen kunnat strunta i att publicera bilderna. Dessa är ju till sin 
natur så abstrakta att de skulle kunna föreställa vad som helst. Är de framställda med 
tanken på just detta manus.

A: Nej, så är det inte. Tillkom helt fristående från manuset. Jag experimenterade under 
några sommarveckor med tusch och akvarellpapper. Jag försökte avbilda naturen med 
hjälp av naturen, t ex genom att teckna en växt med växten själv. Eftersom det regnade 
mycket, funderade jag på hur jag skulle kunna måla med regn. Det slutade med att jag 
la akvarellpapper direkt på marken och hällde på tusch. Regnet tvättade sedan bort 
det mesta av tuschet och de här bilderna uppstod.

Q: Bilderna är mycket suggstiva.

A: Ja, jag blev själv förvånad. Nu är det ju lätt att tolka in figurer i de oformliga moln 
av tusch som uppstår, men ett par av bilderna upplever jag själv som genuint oroande.

Q: Hur då?

A: Bilden jag satt på omslaget låg ute i skogen i ett dygn. Den var helt täckt av tusch 

och när jag hämtade den såg jag själv omedelbart en slags gestalt . En stornäst figur. Lite som ett John Bauer 
troll. Ännu tydligare blev den sista bilden, som ju onekligen föreställer ett ansikte. Det är svårt att hävda 
något annat.

Q: Det påminner lite om de experiment Strindberg ägnade sig åt. Han försökte ju fotografera av stjärnhim-
len genom att låta en fotografisk glasplåt ligga ute över natten och höll spiritistiska seanser med sina vänner. 
Är du själv troende på området?

A: Nej, verkligen inte. Mitt mål med detta projekt har hela tiden varit att framställa något ordinärt, i stil med 
de serier i tidningen Chock jag själv läste som barn. Särskilt de av Reed Crandall, som trots mediokra manus, 
framkallar starka känslor av obehag. Det är den typen av serier jag skulle vilja göra. 

Q: Tycker du att du har lyckats?  

A: Jag lyckades i alla fall skrämma upp mig själv till den grad att jag slutade göra vattenmålningar.

 



© gunnar krantz 2016 #newwaysofmakingcomics


