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Serien En tur till Köpenhamn tecknades högst upp i ett fallfärdigt hus på Rolfsgatan som 
jag och min dåvarande sambo delade med en god vän. Jag hade sedan flytten till Malmö 
1988 försökt försörja mig som frilansande tecknare, men fick ganska snart ge upp den tan-
ken och börja arbeta istället. Först på Presam, där jag ironiskt nog sysslade med att distribu-
era alla landets serietidningar och sedan som fabriksarbetare på stärkelsefabriken Stadex. 
Det var på Presam jag träffade Micke och det var han som tipsade om det fallfärdiga hu-
set. Det låg på Gamla Sofielund och både hyran och komforten var extremt låg. Treskiftet 
på Stadex gjorde att dagarna rann iväg och med dem drömmen om ett liv som fri konstnär. 
Jag hade bara ett stadigt uppdrag, en månatlig serie åt en gratistidning, som försökte kon-
kurrera med Nöjesguiden. Det var till den jag ursprungligen skrev Köpenhamns-serien, som 
då var tänkt att utspela sig i 20 kvadratiska rutor över en helsida. Av någon anledning blev 
det istället 20 sidor. 

Jag skickade serien till min förläggare. Han ville inte ge ut den. Det var alldeles för många 
sidor för tidningspublikation och alldeles för få för att kunna bli en bok. Dessutom hade han 
starka invändningar mot innehållet, som var alltför enahanda, tråkigt och introvert. Serien 
blev liggande i en låda och publicerades förs tre år senare 1991 i Gunnars fanzine, som 
jag tryckte upp då jag fick tillgång till en gratis kopiator. Serien låg sedan till grund för 
Superangst, som markerade min återkomst som serietecknare två år senare. 

En tur till Köpenhamn tecknades 1989-90, några år innan de självbiografiska serierna slog 
igenom på allvar. Själv funderade jag inte så mycket på genrebestämningar då, utan såg 
det mer som ett intressant experiment. Ett försök att översätta en bit av verkligheten till en 
serie. Ett avtryck av verkligheten. Men för att kunna göra detta, var jag tvungen att göra 
om samma resa en gång till och fotografera alla miljöer vi varit i och sedan skriva ett ma-
nus, där jag la ord i munnen på mina medresenärer som de aldrig yttrat (jag ber om ursäkt 
för det!), för även om händelseförloppet i stort sett överensstämde med resan vi gjorde, 
utgör serien en helt annan verklighet. Ett universum, som jag tog fasta på och fortsatte att 
utveckla i kommande serier.  
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