SKÖVDES BESKYDDARE

THE ÅNGEST BEGINS...
Det är faktiskt inte varje dag man gör en superhjältetidning. Då är det nog på sin plats att berätta
om ursprunget till serien Ångestmannen.
Det är inte de bästa ideérna som blir riktigt bra
produkter. De är “heliga kor” man inte vågar röra.
Vi kallar dem ofta “darlings”.
Erfarenheten säger mig att de bästa ideérna istället är de där halvrisiga som man sjösätter i ett
tidigt stadie och låter utveckla under resans gång.
Någonting måste planteras och växa för att kunna
blomma ut. Ångestmannen är i grunden en sån
halvrisig idé.
Jag har egentligen aldrig gillat superhjälteserier.
Jag läste Spindelmannen och Mega Marvel lite
pliktskyldigt i tonåren och senare, men jag tyckte
aldrig att det var speciellt bra. Jag hade förstått
att superhjältarna var en stor del av det som vagt
definierades som “seriekulturen” och som på
något mystiskt sätt lockade och drog en vilsen
tonåring. Som sagt, jag läste men jag kunde inte ta
det på allvar. Det var någonting med de realistiska
teckningarna och den allvarliga tonen i berättandet... Det var någonting med män i tajta trikåer
som inte kunde stå stilla utan att posera. Och alltid
hängde ett nattsvart hot över dem som hotade att
förinta världen och allt annat.
Efter att ha avslutat min andra seriebok Nålar
i maten i september 2009 kände jag för något

radikalt annorlunda. Jag var generellt ganska trött
på serier i allmänhet och om jag skulle göra fler
ville jag byta form. Jag kände för att rita något
kort-episod-baserat och action-orienterat. Något
rent fjantigt, om man så vill.
Jag ville tillbaka till ursprunget, så som jag gjorde
serier tio år tidigare. När jag gick Serietecknarskolan i Hofors och före det. Inte för att de serierna
var bättre, det var de inte, men de hade skapats
av helt andra kravlösa energier än mina senare
serier. Jag kände helt enkelt för att göra en serie
som kunde vara en avlastningscentral för de sjuka
ideér som inte riktigt passade i mina mer seriösa
serier. Dessutom tänkte jag i kommersiella banor.
(Om man nu kan påstå att man någonsin gör det
om man syslar med serier) Korta serier är det enda
man kan sälja i Sverige idag. Strippar och ensidor.
Albumslånga epos gör man för småförlag, egna
fanzines eller byrålådan. En serie i “ensidesformat” kunde man - åtminstone teoretiskt sett - visa
upp och sälja. Sedan insåg jag att jag nog tjänade
på att bryta mitt mönster med att försöka göra allvarliga serier. Folk gillar trots allt roliga serier.
Allt detta fick sin upprinnelse i serien Ångestmannen vars 12 första sidor presenteras i den här lilla
tidningen.
Det var på tåget till (inte från) bokmässan den
26/9 2009 som Ångestmannen föddes. På en vikt
A4 skissade jag ner lite gubbar och lite annat
med en kulspetspenna när tåget gjorde stopp på

stationerna genom Småland. Jag tror att jag hade
ideén latent i bakhuvudet. Det var något jag burit
på som jag bara inte hade format. Först ritade jag
en fet äldre herre med mustach. Jag fastnade inte
för honom utan ritade en gubbe till. Jag minns att
jag tänkte en flyktiga tanke på barnprogrammet
Farbrorn som inte vill va’ stor. Som synes satt
det mesta från första början... Jobbet på kontoret,
kanaliserad ångest i form av blixtar ur pekfingret
och att han skulle bli sur på sin signaturmelodi
var ideér som kom i en strid ström. Till och med
loggan och dräkten satt där den skulle. Ångestmannen var född. Och alla ideérna från den första
skissen hamnade oavkortat i den första episoden.
Någon självcensur, någon kill your darlings, var
det aldrig tal om. Det är också ett märkligt uttryck... Folk borde behålla och odla sina darlings!
Gemensamt för de böcker, filmer och serier jag
gillar är ofta att späckad med ovärda med förhöjande detaljer. Skulle man kapa bort alla darlings
skulle hälften eller mer av allt som är bra försvinna!

Att placera Ångestmannen i Skövde var ett lätt
beslut. Jag upplever nämligen att västgötarna
är lite mer jante än andra svenskar. De klagar
lite mer och väljer gärna att se den mer negativa
aspekten av saker eftersom man då inte riskerar
att bli besviken. Det är i sig en ren motsatsattityd
jämfört med de amerikasnka superhjältarna och
därför tyckte jag att det blev ännu roligare om
Ångestmannen var Skövde-bo. Jag tänkte inledningsvis köra Skövde-dialekten ganska hårt i serien.
Värt att nämna är att Ångestmannen på intet sätt
är färdig. Serien utvecklas fortfarande. Hade jag
sysslat med musik (som jag egentligen vill, det
är bara det att jag är å kass på det) hade jag kallat
Ångestmannen #1 för en demo. Det är vad det är
egentligen. Ett test för att se om serien funkar på
papper eller pdf.
Tack för att du läst. Hör gärna av dig med åsikter
och besök min hemsida och blogg!

daniel@lenneer.se
www.lenneer.se

De allra första skisserna och utkasten...

Ångestmannen brukar en fruktad stridsteknik.

ÅNGESTPERSONERNA
Ångestmannen

Väderflickan

Kenneth

Billingetröllet

Leif Lecksell, kontorist
Tillhörighet: Superhjälte
Hemvist: Skövde
Superkrafter: Kan skjuta
blixtar av stark koncentrerad ångest ur sina fingerspetsar samt flygförmåga.
Nackdelar: Ångest

Kenneth Öhlund, kontorist
Tillhörighet: Vanlig gubbe
Hemvist: Skövde
Superkrafter: Inga
Nackdelar: Sjukt tråkig
person. Främst intresserad
av frimärken och trav.

Mr. Muskelmassa

Ej relevant hemlig identitet.
Tillhörighet: Superhjälte
Hemvist: Skövde
Superkrafter: Styrka och
flygförmåga mm.
Nackdelar: Kan inte gå
förbi en spegel utan att
stanna en kvart. Kan inte
stå stilla utan att posera.

Camilla Olsson, väderpresentatör
Tillhörighet: Superskurk
Hemvist: Skövde
Superkrafter: Kan framkalla och styra moln och
därmed kontrollera vädret.
Nackdelar: Utseendefixerad
och hybris

(är sig själv)
Tillhörighet: Superskurk
Hemvist: Skövde (på Billingen)
Superkrafter: Stark och
fryser inte
Nackdelar: Ful

Holken

Identitet okänd
Tillhörighet: Sidekick
Hemvist: Skövde
Superkrafter: Styrka
Nackdelar: Komiskt utseende, begränsat synfält,
svårtolkad (kommunicerar
med visslingar).

ÅNGESTMANNEN är Skövdes beryktade superhjälte!
Något motvilligt bekämpar han brott och superskurkar
i hela 0500-området. I det här första numret av sin
egna serietidning tar han sig an berömda hot som
Väderflickan, Pubertetspojken, Bidragsmannen och
Bilingetröllet. 
Ångestmannen är en sann välgörare.
Han bär världens öde på sina axlar.
Han är beryktad och älskad.
Och han hatar det...

Daniel Lenneer (född 1980 i Skövde) har tecknat serier seriöst
i tio år och oseriöst i nästan hela sitt liv. Efter ett flertal fanzines
och böckerna PARTY MED PLUTO (2007) och NÅLAR I MATEN
(2009) med realistiska serier är ÅNGESTMANNEN ett modigt
experiment på okänd mark. ÅNGESTMANNEN är en hybrid
av superhjälteserie, svensk ångest-realism och ren oförfalskad
buskis. ÅNGESTMANNEN #1 samlar de första sidorna tillsammans med lite pretentiöst extramaterial.
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