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kryp i Lee Falks serier Fantomen och Mandrake
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Lee Falk
Amerikanen Lee Falk, skapare av de båda
tecknade serierna The Phantom (sv.
Fantomen) och Mandrake the Magician (sv.
Mandrake), måste vara en av världens mest
lästa författare. Vid toppen av dessa seriers
popularitet anses de ha lästs av 100 miljoner
människor dagligen genom sin nära nog
globala spridning i dagspressen. Även om
Falk från början såväl skrev manus som
tecknade sina serier överlät han snart
tecknandet åt proffsen, men fortsatte att
skriva sina seriemanus till dagsstrippar och
söndagsbilagor under hela 60 års tid. I
Sverige dök serien om Fantomen upp i
veckotidningar 1940 för att 1950 få en egen
serietidning, som fortfarande ges ut
varannan vecka. Mandrake introducerades
i Sverige i serietidningen Karl-Alfred 1947
och har därefter huvudsakligen kunnat läsas
som biserie i andra tidningar, fr a Fantomen
sedan 1970. Sex julalbum med Mandrake
gavs ut på 1940- och 50-talen, medan två
kortlivade försök med en egen tidning
gjordes på 1960-talet.
Lee Falk (1911-1999; Fig. 1) föddes som
Leon Harrison Gross i St. Louis, Missouri.
Fadern dog tidigt och namnet Falk tog han
sig på 1930-talet efter sin styvfars, Albert
Falk Epstein, mellannamn. Falk fick en
judisk uppväxt, men bekände sig själv som
vuxen inte till judendomen. Efter en
universitetsexamen i bl a litteraturvetenskap reser Falk 1934 till New York där han
endast 23 år gammal lyckas få sin dagsstripp Mandrake publicerad genom ett

syndikat. Två år senare följer Fantomen i
spåren, varefter Falk med fru flyttar till New
York. Falk blir staden trogen hela sitt liv
och skaffar sig 1960 även ett sommarhus
på Cape Cod utanför Boston. Han gifter sig
tre gånger och får lika många barn. Trots
sina kontinuerliga skrivarplikter var Lee
Falk en flitig resenär, och hann med att
besöka alla kontinenter.
Teatern Falks stora kärlek
Vid sidan av sina seriemanus skrev Lee Falk
även noveller och romaner, men hans stora
kärlek var teatern (Eriksson 2011: 61 ff.).
Han drev under olika tider fem teatrar och
skrev själv flera av pjäserna. Hela 300
pjäser hann han med att producera och

Fig. 1. Lee Falk utklädd till Mandrake. Foto: Thomas
Victor.

32

Anders N. Nilsson & Göran Sjöberg

regisserade själv ca en tredjedel av dem.
Många kända skådespelare medverkade i
de pjäser han satte upp. Även om serierna
var hans stora inkomstkälla var det teatern
som upptog det mesta av hans tid, och till
stora delar även finansierades av inkomsterna från Fantomen och Mandrake.
Tillsammans med Thayer Burch och
kompositören George Quincy skrev Lee
Falk även musikalen Mandrake the Magician and the Enchantress, vilken kom att
sättas upp första gången i New York 1973
(Eriksson 2011: 124 ff.).
Lee Falk intresserade sig mycket för
filmens värld och var god vän med bl a
regissörerna Alain Resnais och Federico
Fellini. Det var särskilt Mandrake som
intresserade de båda filmarna, och Resnais
menar att serien påverkat hans sätt att göra
film. Såväl Resnais som Fellini hade planer
på att filma Mandrake, vilka dock aldrig
kom att förverkligas. Fellini lät dock 1972
Marcello Mastroianni få spela Mandrake i
en fotoserie i tidningen Vogue, och senare
även i filmen Intervista låta honom inta
rollen som den kände magikern i en
reklamfilminspelning. Fellinis förhållande
till Mandrake har kommenteras av bl a Carl
Johan De Geer i samlingsvolymen Mandrake finns inte mer (s. 147): ”Jag vill
behålla bilden av Marcello Mastroianni
som Mandrake, filmen som Fellini planerade men som verkligen inte blev av, den
filmen finns i mitt inre, Claudia Cardinale
skulle spela prinsessan Narda, bara det en
oförglömlighet som jag måste glömma.”
Falk anlitades även som konsult när Simon
Wincer regisserade sin långfilm The
Phantom (sv. Fantomen) från 1996 med
Billy Zane i huvudrollen.

Den sekventiella litteraturens mästare
Lee Falk skrev framför allt texter som var
tänkta att kombineras med andra element
innan de nådde mottagaren. Detta är en
aspekt som kombinerar hans intresse för
tecknade serier och teater. I båda fallen
skrev han manuskript med instruktioner,
antingen till tecknaren eller till regissören
och skådespelarna. Texter av detta slag kan
antingen skrivas innan eller efter de element
de skall kombineras med kommit till, och i
Falks fall skrevs de innan. Exempel på den
andra möjligheten är t ex en sångtext som
skrivs till en färdig melodi eller en bildtext
som skrivs till en redan existerande bild.
För Falks skrivande var det nödvändigt att
ha en preformativ uppfattning av de
element som senare skulle adderas. En
dagsstripp med endast ett fåtal serierutor
innehåller som regel ytterst lite text. En
ordfattig dialog som ska rymmas i några få
bubblor och kanske någon enstaka kommentar från berättaren som ”Nästa dag”.
Dialogen i Falks seriemanus (se t ex
Eriksson 2011:152) kan närmast jämföras
med långfilmens undertexter; i sig obegripliga, men helt nödvändiga för att följa
filmen om man inte förstår ljudspårets
språk. Det är naturligtvis en stor konst att
skapa så mycket som Falk lyckades med,
med så enkla medel. Även tecknandet
kräver förstås kreativitet, men då instruktionen redan finns i form av Falks manus
är det ändå en styrd process av samma slag
som vi alla upplever i vår tankevärld när vi
läser en novell eller en roman. Serier som
Fantomen och Mandrake utvecklas sakta
vidare inom ett under lång tid upprättat
regelverk, vilket styr såväl Falk som
tecknaren. Varje liten detalj kommer att
vägas mot hela den tidigare historien av
tusentals minnesgoda fans. De kräver en
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Tabell 1. Studerade episoder från den svenska Fantomen-tidningen 1966-2003. Författare och tecknare
förkortade som: (CC) Carlos Cruz, (CR) Claes Reimerthi, (DA) Donne Avenell, (DD), Dai Darell, (FE) Felmang,
(FF) Fred Fredericks, (GR) Grzegorz Rosinski, (HB) Heiner Bade, (HL) Hans Lindahl, (JB) Joan Boix, (JH)
Jean van Hamme, (KL) Kari Leppänen, (LF) Lee Falk, (PD) Phil Davis, (SB) Sy Barry, (SÅ) Sverre Årnes &
(JV) Jaime Vallvé. Serietyp anges som: (D) dagsstripp, (S) söndagsbilaga och (T) tidningsserie.
År
Nr Sidor
Fantomen
1966 8 ?
1966 20 ?
1974 13 3-29
1984 26 3-30
1985 19 3-34
1986 19 3-30
1988 5 4-29
1990 18 3-30
1991 23 3-29
1993 13 4-46
1995 5 4-35
1996 11 4-35
2000 22 59-65
2000 23 59-65
2000 24 58-65
2001 2 89-98
2001 3 60-65
2001 4 60-65
2001 5 60-65
2002 11 4-35
Mandrake
1978 8 48-63
1981 9 54-63
1981 10 40-57
1986 25 42-63
1993 14 52-63
1993 15 86-96
Achilles Wiggen
1990 14 72-95
Thorgal
1997 9 43-63
2003 3 36-64
2003 4 36-54

Episod

Originalnamn

Typ Del Original

Förf. Teckn.

De jättelika spindelnäten
Vulkanens hemlighet
Vulkanens hemlighet
Dödens dal
Livets eld
Vulkanens hemlighet
Sting
Guldbaggen
Vulkanens hemlighet
Djungelsnö
Den sovande agenten
Djävulens bibliotek
I dödens nät
I dödens nät
I dödens nät
Den mystiska vulkanen
Den mystiska vulkanen
Den mystiska vulkanen
Den mystiska vulkanen
Livets eld

The Weird Webs of Spidera
The Veiled Lady
The Veiled Lady
The Veiled Lady
The Weird Webs of Spidera
The Weird Webs of Spidera
The Weird Webs of Spidera
The Veiled Lady
The Veiled Lady
The Veiled Lady
The Veiled Lady
-

S
S
S
T
T
T
T
T
S
T
T
T
S
S
S
S
S
S
S
T

2
1
2
3
1
2
3
4
-

1965
1966
1966
1984
1985
1986
1988
1990
1966
1993
1995
1996
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1985

LF
LF
LF
DD
CR
DA
DA
SÅ
LF
CR
CR
CR
LF
LF
LF
LF
LF
LF
LF
CR

SB
SB
SB
HB
HL
JV
JV
JV
SB
FE
CC
JB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
HL

Jätteinsekterna
Fjärilssamlaren
Fjärilssamlaren
Bimannen
Doktor Lokko
Doktor Lokko

The Experiment
The Butterfly Man
The Butterfly Man
The Bug Man
Dr Loqos Secret Formula
Dr Loqos Secret Formula

D
D
D
D
D
D

1
2
1
2

1955
1964
1964
1974
1991
1991

LF
LF
LF
LF
LF
LF

PD
PD
PD
FF
FF
FF

Monsteräggen

-

T

2

1990

KL

KL

Bortom skuggorna
Arachnéa
Arachnéa

Au-delà des ombres
Arachnéa
Arachnéa

A
A
A

2
1
2

1983
1999
1999

JH
JH
JH

GR
GR
GR

sammanhållen historia utan oförklarliga
kast. Samtidigt som vi måste hålla i minnet
att deadline som regel är nästa dag i
dagsstripparnas värld: ”Ni måste förstå att
jag ständigt är tvungen att skriva på fyra
berättelser samtidigt; två för söndagsupplagan och två för dagsstrippsversionerna. Jag måste hålla tempot uppe. Jag
sätter mig vid tangenterna för att jag måste
skriva, så jag skriver.” (Lee Falk intervjuad
av Alain Resnais, återgivet av Eriksson
2011:75). Som Joseph Szadkowski skriver
i Eriksson (2011:274) var Falk en mästare
på ”sekventiell litteratur, konsten ett berätta
en djupgående, ibland mycket detaljerad,
fortlöpande historia i rutform.”

Lee Falk skrev alltså mängder av text och
man kan ingalunda påstå att insekter och
spindlar var något vanligt inslag i hans
texter. Men sammantaget har vi ändå hittat
ett antal märkliga kryp av olika slag i serier
om såväl Fantomen som Mandrake. Då vi
huvudsakligen studerat den svenska
serietidningen Fantomen har vi även passat
på att inkludera material från andra
manusförfattare än Lee Falk (Tab. 1). I
Sverige kom Fantomen att ges ut så
frekvent att Falks material inte räckte till,
varvid Team Fantomen bildades för att få
fram material av andra författare, flera av
dem svenska. När vi ändå bläddrat så
mycket i Fantomen-tidningarna har vi även
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passat på att ta med en del exempel från
några olika biserier.
Jätteinsekter i Mandrake
Mandrake är en stilig magiker i hög hatt
och slängkappa, och med utseendemässiga
drag av Lee Falk själv. Han kan även kallas
detektiv och äventyrare. Till seriens fasta
persongalleri hör även den starke afrikanen
Lothar och den vackra prinsessan Narda.
För en fyllig analys av serien vill vi hänvisa
till Magnus Magnussons artikel ”Motiv i
myten” i Eriksson (2011:247 ff.).
Skyskrapsmannen och bönsyrsan
Vi har hittat sex episoder av Mandrake vilka
innehåller jättelika insekter av olika slag.
Förutom de fyra episoder vi läst i tidningen
Fantomen (Tabell 1), finns på svenska även

Fig. 2. Omslag till serietidningen Mandrake 1963, nr
1, med episoden “Den lyckliga dalen”.

Fig. 3. Mandrake och Lothar ser en av Dr Lokko matad
jättefluga. Från Fantomen 14, 1993.

episoden ”Den lyckliga dalen” (orig.
Pleasant Valley 1946), tryckt i Mandrakes
egen serietidning som nr. 1 1963, utgiven
av Formatic Press. Den onde vetenskapsmannen Dr Beetle har en hel silo full med
gräshoppor som han styr med hjälp av en
silverflöjt till att förstöra utvalda bönders
skördar i syfte att komma åt deras oljeförande mark. När Dr Beetle sen tar fast
Narda ämnar han låta sina gräshoppor äta
upp henne, dels för att bli av med henne
och dels för han vill ta reda på hur lång tid
det tar för gräshopporna att äta upp en
människa. När Mandrake sen ska få doktorn
och hans kompanjon att erkänna sina brott
får han dem att i en synvilla tro sig anfallna
av en jättegräshoppa. Det är denna scen som
återges på häftets omslag (Fig. 2). Även i
episoden ”Den mystiska strålen” i nr. 2
1963 finns en stor insekt, en fluga som
Narda och Lothar träffar på när i Nardas
dröm en ond professor krympt dem med
en stråle han uppfunnit. Lothar kastar en
brödsmula på flugan för att skrämma bort
den.
Episoden ”Jätteinsekterna” i tidningen
Fantomen inleds med att en jättegräshoppa
parkerat sig på spåret framför det tåg som
Mandrake och Lothar färdas med. De
beslutar sig för att undersöka trakten och
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Fig. 4. Dr Lokko och hans stora kackerlacka sedd av
Lothar. Från Fantomen 14, 1993.

stöter där på biologen Phillips och hans
dotter Val, som jagas av ett gigantiskt bi.
Det visar sig att Phillips i ett experiment
matat biet med ”radioaktiva ämnen” i syfte
att ”spåra kemikalier” i kroppen. Av misstag
har Val råkat spilla lite av biets föda på
marken där den ätits av gräshoppan, en
bönsyrsa och några myror, vilka alla då växt
till hundra gånger sin normala storlek. När
Mandrake upptäcker den första jättemyran
gnagande på Phillips lab, kallar han den
”jättetermit”. Bönsyrsan ger sig på en
grannes kor och inte ens kulorna från en
elefantbössa biter på den. Efter lite bråk
med insekterna råkar Lothar sätta i sig en
skål med bimat i tro att det var popcorn,
varefter han växter till 200 meters längd.
Av pressen döpt till ”skyskrapsmannen”
lyckas han trampa ihjäl bönsyrsan och
dessutom laga en dam och en bro, samt
stampa ut en skogsbrand med cirkustält om
fötterna. Påföljande dag har alla återgått till
normal storlek varvid Phillips lovar att sluta
med denna typ av experiment för gott.
Doktor Lokko
”Doktor Lokko” är en galen vetenskapsman
som utvecklat en blandning som orsakar
jätteväxt utifrån en sällsynt kaktussaft
hämtad från indiansk folkmedicin. När
Lothar och Mandrake stöter på honom är
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han ute och söker sin jättegroda, som på
väg till Lokkos slott hinner sätta i sig de
jätteinsekter som dyker upp (Fig. 3). Lokko
förklarar insekternas storlek med att de ätit
ur grodans matskål. Inne hos Lokko äts en
halvmeterlång kackerlacka (Fig. 4) av en
jättemus, och en stor ödla fångar en
gigantisk fjäril. Även betjänten Percy är
jättelik och Lokko försöker få sina nya
gäster att äta av drogen, som även är
beroendeframkallande. Efter en del förvecklingar lurar Mandrake Lokko med
hjälp av sin hypnos varefter våra hjältar
förstör lagret av drogen och får honom
inspärrad. När väl Percy och de förstorade
djuren inte längre ges drogen når de snart
normal storlek.
Fjärilssamlaren
Ännu mer av science fiction blir det i
episoden ”Fjärilssamlaren” (Fig. 5) då
denne dyker upp ur tomma intet viftande
med sin håv och sen visar sig vara en robot
eller ”mekax” från en parallell värld

Fig. 5. Insektssamlande robot utsänd till Jorden från
en parallell världs härskare. Från Fantomen 9, 1981.
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Fig. 6. I Mandrake-episoden “Fjärilsmannen” tar sig
en av den parallella världens härskare en titt på
jordborna. Från Fantomen 10, 1981.

befolkad av stora insektsliknande varelser,
som liknar bönsyrsor fast med mussepigghänder och stora glasögon. Roboten kan
flytta sig mellan världarna mha en liten
ficklampa med grönt ljus som skapar den
”dimensionstunnel” han dyker in i. När
Mandrake greppar robotens fötter följer han
med till den andra världen, som dock saknar
syre. Insekterna fixar dock detta genom att
hämta luft från vår värld genom en vanlig
slang. Den andra världen är något av en
spegelbild av vår egen, genom att insekterna är stora och härskande medan de som
kallas ”bagher” är små och människoliknande. Härskarna är ute för att undersöka
Jordens potential som födoleverantör, men
kommer till sist fram till att människorna
är giftiga för dem, vilket bekräftar deras
hypotes att ”saker som är intelligenta
smakar aldrig gott” (Fig. 6). Mandrake
försöker hypnotisera härskarna men inser
det futila i detta då ”dom talar ju med
lukter”. Även Lothar lyckas ta sig till den
andra världen och hjälper Mandrake att
återvända helskinnad innan härskarna får
en chans att ”ta sönder” dem för undersökning.
Bimannen
Den mystiske bimannen döljer länge sina
anletsdrag under en vidbrättad hatt. Hans

tama bin, stora som meloner enligt Narda,
nyttjas av skurkar vid rånkupper ända tills
han istället erbjuder militären sina tama
jätteinsekter som vapen. Bimannen kallar
sig härvid ”Tkesni”, vilket Mandrake direkt
ser att det blir ”insekt” baklänges. Efter att
ha nobbats av militären erbjuder bimannen
istället en ökänd diktator sina tjänster. När
så Mandrake och Lothar dyker upp syns
plötsligt bimannens ansikte, och han visar
sig då vara en karikatyr av Woody Allen
(Fig. 7). Mandrake tycker att han ser bekant
ut, och i sista rutan säger bimannen att han
är trött på insekter och ”ska börja på nåt
annat”. Ska detta tolkas som en yttring av
Lee Falks filmintresse, eller är det tecknarens fantasi som blommat ut? Fantasifull
är även deras flykt från diktatorns soldater
i en flygande packlåda lyft av ett moln av
jättebin fasthållna i långa linor.
Fantomen och Bengalis småkrypsfauna
Lika fantastiskt som att Fantomen eller
”Den vandrande vålnaden” levt i 400 år är
det att serien om honom hade premiär 1936

Fig. 7. I Mandrake-episoden “Bimannen” lockar Woody
Allen på sina båda tama skorpioner Albin och Pia med
en liten silverklocka. Från Fantomen 25, 1986.
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och ändå fortfarande tuffar på i god form.
Som alla vet har han sitt högkvarter i
dödskallegrottan inne i de djupa skogarna,
dvs någonstans i Bengalis djungler. Ett rike
som framstår som någon fiktiv blandning
av framför allt afrikanska och indiska
element. Han är den hemlige överbefälhavaren för djungelpatrullen och har även
stor hjälp av Guran och de övriga bandarerna i sin huvudsakliga gärning, som är
brottsbekämpning. Serien om Fantomen
kan dels utspela sig i nutid, men äventyren
kan även hämtas från hans förfäders
krönikor och är härigenom varken bundna
till tid eller rum. Genom sin långa och
kontinuerliga popularitet har Fantomen
kommit att bli en del av den svenska
kulturen. Även om Bengalis djungler säkert
är rika på insekter och spindlar, är det
relativt sällan de finns med som en central
del av berättelserna. De fall vi funnit
presenteras här lite summariskt.
Apiafolket
I Bengalis djungler finns ett folk som helt
lever av biodling, Apiafolket, vilket vi får
möta i en episod av Fantomen från 1988,
skriven av Donne Avenell. Stammen är nu
fredlig, men har ett krigiskt förflutet då de
även hade särskilda bi-imiterande dräkter
för sin drottning och sina soldater (Fig. 8).
Lugnet bryts då Sintha, en förvisad
medicinmansdotter från en annan stam,
anländer till Apia med en drog och tre män
i sällskap. Då hennes egen far förnekat
henne möjligheten att lära sig hans magi,
bara för att hon är kvinna, vill hon nu ta
revansch genom att träda in i rollen som
Apias drottning och blåsa liv i deras
krigiska traditioner. Under Sinthas ledning
ger sig de drogade Apiamännen ut på
plundringståg varvid väldiga skatter samlas
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Fig. 8. Sintha i Apiafolkets drottningdräkt och en av
hennes män i soldatdräkt. Från Fantomen-episoden
“Sting” från nr 5, 1988.

in. När Fantomen griper in fångas han av
Sinthas män, som när de stänger in honom
säger: ”Du kanske är betydande bland de
andra djungelfolken, men för oss är du bara
en drönare.” Men Fantomen får revansch
när han släpper lös bina på Sintha och
hennes medhjälpare, vars rätta identitet då
avslöjas inför Apiamännen. Därmed är
lugnet återställt. Binas förmåga att förutsäga framtiden kommenteras flera gånger i
berättelsen, och Fantomen är ingalunda
beredd att utesluta den möjligheten när han
i sista rutan konstaterar att: ”det finns så
många gåtor i naturen, som vi människor
aldrig kan lösa.”
Dödens dal
I Fantomens del av världen finns en
”Dödens dal” där ingen sägs kunna överleva någon längre tid. I episoden med
samma namn skriven av Dai Darell råkar
Fantomens son Rex och hans vän Tom-Tom
förirra sig dit samtidigt som en illegal
expedition på jakt efter en meteorit rör sig
i samma område. Pojkarna noterar den stora
mängden insekter i dalen, som kontrast mot
den totala avsaknaden av fåglar. Fantomen
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hittar fram till pojkarna när de tagits till
fånga av skurkarna efter att Tom-Tom blivit
biten av en fläckig skalbagge med stora
käkar. Även en kvinna tillhörande expeditionen har blivit biten och redan insjuknat.
Fantomen slår ner skurkarna och fraktar sen
den sjuka kvinnan till doktor Axel på en
flotte på floden, medan pojkarna får köra
iväg till djungelpatrullen med skurkarna
bundna i deras jeep. Efter att ha undersökt
skalbaggarna de tagit med sig kan doktorn
bota kvinnan med sulfa, samtidigt som
Tom-Tom plötsligt insjuknar i jeepen.
Skurkarna tar då över jeepen och lämnar
pojkarna i djungeln, men hinns snart ikapp
av Fantomen som övermannar dem och kör
dem till djungelpatrullen. Under tiden har
Rex burit sin vän till doktor Axel, som
lyckas rädda hans liv. De röda skalbaggarna
i ”Dödens dal” var tydligen mycket bitska
och deras sår infekterades snabbt av någon
dödlig bakterie de bar på.
En entomolog i djungeln
”Guldbaggen” är den enda episoden av
Fantomen som har en entomolog i huvud-

Fig. 9. Freddy Ahraway avslöjar sin hobby. Från
Fantomen-episoden “Guldbaggen” från nr 18, 1990.

Fig. 10. Freddy Ahraway drömmer om att få sitt namn
på en okänd skalbagge. Från Fantomen-episoden
“Guldbaggen” från nr 18, 1990.

rollen (Fig. 9). Det är Freddy Ahraway som
beger sig till Bengali för att söka den
näshornade guldbaggen. Episoden är
skriven av norrmannen Svenne Årnes och
trycktes 1990. Freddy ger sig ensam ut i
djungeln där han snabbt skulle ha gått under
om inte bandarerna vakat över honom.
Trots att han är entomolog lider han mycket
av de myggor, flugor och myror som plågar
honom. Ännu större problem får han med
en avlägsen släkting som tillsammans med
ett gäng inhyrda skurkar följer i hans spår
för att döda honom och därmed själv
komma i åtnjutande av ett stort arv.
Fantomen tar hand om skurkarna och leder
även Freddy till en grotta proppfull av de
skalbaggar han söker. Utifrån en bild i en
bok drömmer Freddy från början om att
hitta denna sällsynta skalbagge och få den
namngiven efter sig själv till Oryctes
nasicornis ahrawayensis (Fig. 10 & 11). Då
vår vanliga europeiska noshornsbagge heter
Oryctes nasicornis, kan det förefalla ytterst
osannolikt att den skulle ha en guldfärgad
underart i Bengali. Dessutom är underartsepitetet fel konstruerat och borde var
ahrawayi. Men sådan är nu fiktionen. När
några lokala huliganer lägger tjuvben för
Freddy så att hans nyfångade insekter
smiter rabblar han latinska namn, vilka alla
faktiskt har en verklig existens. Mydas
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som ges då Freddy skildras som naiv och
nördig, ja en riktig stereotyp helt enkelt.
Han uppvisar även samlarens vurmande för
det ovanliga, och blir besviken när hans rara
skalbagge visar sig finnas i en oerhörd
mängd. Men ihärdig och målinriktad, det
är han med råge.

Fig. 11. Freddy Ahraway har äntligen hittat sin
skalbagge, men möts av sin girige släktings oförstående. Från Fantomen-episoden “Guldbaggen” från
nr 18, 1990.

clavatus och Ceroxys latiusculus är båda
nordamerikanska flugor, och Alsophila
rometaria och Deuteronomus magnarius
dito mätare. Epiplemidae är en familj av
huvudsakligen tropiska nattfjärilar. Det är
ingen hedrande bild av en insektssamlare

Svenska kemikalier biter
Episoden ”Djungelsnö”, som trycktes i
Fantomen 1993, står ut på flera sätt. Dels
är den sponsrad av Kemikontoret, en svensk
branschorganisation, och dels har flera av
bikaraktärerna försetts med huvuden från
då kända svenskar (Fig. 12). I episoden
bekämpar Fantomen en liga som odlar
kokain i Bengalis djungler. Militären
släpper ut stora mängder fjärilsägg över
fälten, som när de utvecklats till larver ska
gnaga bort bladen, varefter skurkarna svarar
med giftbesprutning av fälten för att döda
larverna. Det gift de använt kommer sen ut
i floder och når även fram till viktiga
vattentäkter, varefter myndigheterna sprider
en svensk kemikalie som återställer
ordningen. Biologisk bekämpning av
kokaodlingar har faktiskt planerats i
Colombia och man har i USA även genetiskt försökt göra larverna effektivare. Den
art som använts kallas ”cocaine tussock

Fig. 12. Bert och Ian som erfarna piloter får i uppgift att sprida fjärilsäggen. Från Fantomenepisoden “Djungelsnö” från nr 13, 1993.
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Fig. 13. Larverna knaprar loss på kokabladen, men
de granna fjärilarna hör till någon annan art. Från
Fantomen-episoden “Djungelsnö” från nr 13, 1993.

moth”, Eloria noyesi, och tillhör spinnarfamiljen Lymantriidae. Den ser definitivt
inte ut som de färggranna dagfjärilarna som
avbildas i Fantomen (Fig. 13).
Flugornas herre
Den tredelade episodens ”Djävulens
bibliotek” andra del heter ”Flugornas
herre”, vilket antyder närvaron av insekter.
Namnet anspelar förstås även på William
Goldings roman med samma namn, vilken
dock främst skildrar en grupp pojkar
strandsatta på en öde ö. I Fantomen heter
herren Fakhr Al-Mulk, som håller till i
Kairo och förefaller vara den onde själv.
Han gör skäl för sitt namn genom att låta
en frammanad flugsvärm kväva svartabörshajen Faust (Fig. 14). Som coleopterologer
har vi full förståelse för Fausts sista ord:
”Fördömda flugor! Var kommer alla dom
ifrån?!”
Några illusoriska jättespindlar
I episoden ”Livets eld”, skriven av Tierres
(= Claes Reimerthi), råkar Fantomen ut för
en gammal egyptisk trollkarl, som förefaller
vara Imhotep och isåfall levande instängd i
en gravkammare i ca 3000 år. Efter att ha
lagt beslag på trollstaven ”Ra:s klot”
anställer han ett gäng skurkar för en
expedition till ett tempel beläget i en

outforskad del av Bengali. I templet ligger
Faraos dotter Nofrets mumie i någon skum
slags kristallsarkofag och genom att offra
en ung kvinna Imhotep rövat med sig ska
han få Nofret att återuppstå. När Fantomen
dyker upp i det kritiska läget skapar
Imhotep en illusion av att en jättespindel
kastar sig över Fantomen (Fig. 15), som
dock lyckas frigöra sig från synen. Istället
hamnar han på en het pelare omgiven av
en grop full av skorpioner, även detta en
illusion ska det visa sig. Det hela slutar med
att Imhotep går upp i rök, templet rasar ihop
och skurkarna överlämnas till rättvisan.
Fantomen återför den unga kvinnan till
hennes by.
En annan episod med illusoriska jättespindlar är ”De jättelika spindelnäten” som
först trycktes i Fantomen 1966, och senare
även år 2000 under det alternativa namnet
”Dödens nät”. Episoden finns även med i
Granberg (2002). Geologen Eliot som flugit
vilse över Bengali fångar på foto vad som
ser ut som ett jättelikt spindelnät uppspänt

Fig. 14. Svartabörshajen Faust kvävs av de flugor som
Fakhr Al-Mulk manat fram. Från Fantomen-episoden
“Flugornas herre” från nr 11, 1996.
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mellan några träd, och så stort att ett lejon
fastnat i det. På Explorer’s Club i Morristown lyckas Eliot intressera den rika
Priscilla Drew för att undersöka saken. De
hittar platsen och fastnar själva i ett av näten
som visar sig vara tillverkade av den lokala
infödingstammen, i serien benämnd ”spindelstammen”. De kokar olika växter för att
dels tillverka klistret och dels den vätska
som löser upp det. Inte helt oväntat befrias
de båda av Fantomen, som dessutom passar
på att lära stammen en läxa.
Den beslöjade damen
Huvuddelen av de jätteinsekter som
förekommer i Fantomen har en koppling
till den vulkan i Bengali som benämns ”Den
beslöjade damen”. Specifika förhållanden
inne i kratern har här gett upphov till en
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säregen djur- och växtvärld kännetecknad
av gigantism. Denna vulkan dyker först upp
i episoden ”The Veiled Lady” tryckt på
amerikanska söndagssidor 1965 och 1966
(Granberg 2002). Episoden kom redan 1966
i svenska Fantomen med namnet ändrat till
”Vulkanens hemlighet”, och gick senare i
repris 1974 (Tab. 1), då med en omslagsbild
föreställande en jättelik dödskallesvärmare
angripande en man (Fig. 16). Samma episod
döptes senare om till ”Den mystiska
vulkanen” när den senare gick i repris ännu
en gång 2001, nu uppdelad i fyra avsnitt,
och även ingick i den andra volymen med
söndagsäventyr tecknade av Sy Barry
(Granberg 2002). Episoden har även
överförts till romanform av Ron Goulart
under pseudonymen Frank S. Shawn, och
trycktes i Sverige 1973 under namnet ”Den

Fig. 15. Den egyptiske trollkarlen Imhotep skapar med hjälp av Ra:s klot en illusion av en
växande spindel som kommer farande mot Fantomen. Från Fantomen-episoden “Livets
eld” från nr 11, 2002.

42

Anders N. Nilsson & Göran Sjöberg

Fig. 16. Del av omslag till Fantomen nr 13, 1974.

beslöjade damen” som den första av
Fantomenböckerna (se Fantomen 2002 nr
17:VI-VII för översikt). Boken lästes senare
in av Niklas Wahlgren och följde med
Fantomen nr. 15 och 16 2006 som ljudbok
på CD.
I episoden flyger den kvinnliga biologiprofessorn Lydia Love med sin assistent
Karl helikopter ner i vulkankratern.
Djungelpatrullens överste Weeks är egentligen motståndare till expeditionen och
tvingar Love att gå igenom flera prov innan
han ger henne sitt tillstånd. Väl inne i
kratern kraschar helikoptern efter att ha
krockat med ett jättebi. Fantomen ger sig
ner i kratern för att se vad som hänt och på
kraterns botten möter honom insekter ”stora
som människor”. Efter att ha hotats av en
bönsyra ”stor som ett hus” och ett jättebi
får Fantomen slåss med flugor stora som
”svalor”. Därefter räddar fantomen de båda
forskarna från en jättelik padda och för dem
till helikoptervraket förbi en jättelik
trollslända, duvstora myggor och en
gigantisk vampyrfladdermus. Inne i vraket
ger professor Love följande förklaring till
vulkanens speciella organismvärld: ”Höga
halter av kemikalier och gaser från jordens
inre har skapat dom rätta förutsättningarna
för en explosionsartad växtfysiologi i både

flora och fauna.” Samtidigt är vulkanen på
väg att få ett utbrott varför Fantomen
omvandlar vraket till en flotte på vilken de
kan ta sig ut via en underjordisk kokhet flod.
Inne i tunneln väntar dock en jättelik
salamander, vilken de undkommer med
lavaströmmen i sina bakhasor. Lydia Love
tänker med saknad på att ”En hel okänd
värld har gått upp i rök.”
Den episod med namnet ”Vulkanens
hemlighet” som återfinns i Fantomen nr 19
1986 är skriven av Donne Avenell och
innehåller en helt annat berättelse än
episoderna med samma namn tryckta 1966
och 1974. Även om Avenells berättelse
också den handlar om vulkanen ”Den
beslöjade damen” är fokus här på de
jättelika människor som tvingats vandra ut
från kratern efter ett utbrott. De jättelika
djur som även de kommit utanför kratern,
som en spindel och en slända av något slag,
avbildas bara i förbifarten. Enligt vad
professor Love sagt i den tidigare episoden
skulle de inte kunna leva utanför kratern
pga den tunnare luften i omgivningen.
Den tredje gången som ”Den beslöjade
damen” dyker upp är i episoden ”Den

Fig. 17. Fantomen fajtas med en av “Den beslöjade
damens” jättespindlar. Från Fantomen-episoden “Den
sovande agenten” från nr 5, 1995.
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sovande agenten”, tryckt i Fantomen nr 5
1995 och med svensken Claes Reimerthi
som författare. Vulkanen får här utgöra
bakgrund till en komplott mot Bengalis
president Lubanga iscensatt i grannlandet
Rodia. När Fantomen dyker upp minns han
sitt första äventyr i vulkanens inre och
nämner ”mutationer” som orsak till de
jättelika djuren och växterna, vilka sedan
han antar utraderades av utbrottet. I den nya
episoden lyckas Lubanga undkomma sina
bödlar, varvid han faller ner i kratern. När
Fantomen ska till att undsätta honom
angrips han av jättespindlar (Fig. 17). Han
lyckas döda en spindel med ett förstelnat
jättegrässtrå som spjut, varvid han tänker:
”Tur man inte lider av spindelskräck”. Den
tanken kan vara riktad till Lee Falk, som
påstås göra just detta enligt Ulf Granberg
(2002:6). Fantomen räddar sen Lubanga
från spindlarna genom att skrämma dem
med en fackla. Därefter lyckas han, precis
som i det första äventyret, ta sig ut ur kratern
via en tunnel med en underjordisk flod.
Någon förklaring till hur de många spindlarna överlevt det tidigare vulkanutbrottet
lämnas inte.
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Insekter och spindlar i några biserier
Under årens lopp har ett mycket stort antal
serier av olika slag dykt upp i Fantomentidningen. Stan Lynde har bidragit med
westernserierna Rick O’Shay och Latigo,
samt även indianserien Sluga Räven & Co.
I den senare ger han i Fantomen nr 20 1998
sin bild av flugfiske (Fig. 18). En annan
serie värd att lyfta fram i sammanhanget är
Thorgal, tecknad av polacken Grzegorz
Rosiński och skriven av belgaren Jean van
Hamme. I serien blandas fornnordisk och
grekisk mytologi med ren SF, och t ex
hittades hjälten Thorgal Aegirsson som barn
av vikingar i en strandad rymdkapsel. I
episoden ”Bortom skuggorna” hamnar
Thorgal i underjorden där han tillsammans
med flickan Shaniah får uppleva hur massor
av vita fjärilar kommer flygande i gångarna.
I likhet med den grekiska mytologins
Psyche konstaterar Thorgal att det är de
”dödas själar som är på väg till gudarnas
domstol” (Fig. 19). Grekiskt färgad är även
episoden ”Arachnéa”, som gick i Fantomen
2003, där Thorgal hamnar på en ö med en
underjord full av spindlar styrda av

Fig. 18. Sluga Räven & Co. visar hur flugfiske ska gå till. Från Fantomen nr 20, 1998.
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Fig. 19. Thorgal och Shaniah i strömmen av döda själar i fjärilsform på väg till underjorden. Från
Fantomen nr 9, 1997.

spindelmonstret Arachnéa (Fig. 20), som
visar sig vara den vackra Serena i förtrollad
form. Thorgals dotter Ylva (Louve) lyckas
genom sin oskuld bryta förbannelsen varvid
det underjordiska skräckriket utplånas.
Ingen lämplig läsning för de som lider av
spindelskräck!
Den svenske flygaren Achilles Wiggen
kidnappas av hjälpsökande utomjordingar
och när han sen återkommer till jorden blir
han istället en tidsresenär i Kari Leppänens
serie med samma namn. Ett av Wiggens
problem är att han vid sin återkomst till
Jorden krympts till småkrypsstorlek efter
att ha passerat en energibubbla i kosmos.
Trots sin minimala storlek måste han hindra
ett snabbväxande monster att föröka sig på

Fig. 20. Thorgal möter en av jättespindlarna under
Arachnopolis. Från Fantomen nr 4, 2003.

Jorden. Förutom sina kompisar bland
utomjordingarna får han även hjälp av en
modig svensk pojke, som hör och häpna
visar sig heta Anders Nilsson! På sin väg
passerar de en jordlöpare stor som en gris
(Fig. 21) och Wiggen konstaterar uppgivet
att: ”dom flesta insekterna är glupska
rovdjur som bara väntar på att sluka oss.”
Slutord
I de tecknade serier vi studerat utgör
insekterna framför allt ett hot mot människan. Som Achilles Wiggen säger är de
”glupska rovdjur” vars hotfullhet förstärks
när de tillåts växa till vår egen storlek.
Orsaken till deras gigantism varierar från
att de utvecklats i en isolerad och säregen
miljö, som en vulkankrater, till att de utsatts
för någon vetenskapsmans experiment. Vi
hittar även exempel på det omvända, som i
Wiggens eget fall, att det är människan som
krympt och därmed förändrat det relativa
storleksförhållandet. Hos Mandrake får vi
även möta insektslika utomjordingar,
medan hos Fantomen de groteskt förstorade
krypen ibland bara är illusoriska. Den
jättelika spindelkvinna Thorgal möter i
underjorden tycks vara en produkt av
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gudarnas spel och därmed rent mytologisk.
Ett mer normalt hot från insekterna möter
vi i de röda skalbaggarna i ”Dödens dal”
hos Fantomen. Även om dessa kryp är
påhittade påminner de oss om att insektsspridda sjukdomar som malaria fortfarande
utgör ett mycket påtagligt hos för huvuddelen av jordens befolkning.
Hos Fantomen får vi även möta nyttiga
insekter. Vi tänker här främst på de
fjärilslarver som används för biologisk
bekämpning av kokaplantagerna. Men den
ende som tilldelar insekterna ett positivt
värde i sig är den nördige amatörentomologen Freddy Ahraway. Men i slutändan
visar sig hans intresse ändå knutet till hans
egen framgång, och hans besvikelse är stor
när den raritet han jagat visat sig vara hur
vanlig som helst. Men eftersom serier som
Fantomen hela tiden utvecklas och moder-
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niseras kanske det inte dröjer så länge innan
Mr Walker jagar skurkar som livnär sig på
att förse västvärldens samlare med utrotningshotade insekter från Bengali. Kanske
ett samarbetsprojekt med WWF som
sponsor vore nåt för redaktionen att
överväga?
Tack till Ralph Andersson för lån av gamla
Mandrake-tidningar och till Stefan Ericsson
som gav bort sina gamla Fantomen.
Andreas Eriksson och Rasmus Krats gav
båda fina tips om var jag kunde hitta
intressanta episoder.
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Om buggandets uppkomst
“Our band also did the bug dance. We got the bug trick from Orbison. He played the Silver
Moon in Newport, Arkansas, in 1955 along with Warren Smith, Eddie Bond, and us. He had
a guy named Big Jack playing the upright bass and a little guy named Willie playing rhythm
guitar; Roy’s playing guitar, then he had a mandolin player and a drummer. Anywav, they
done this bug dance. Big Jack and the little guy. They’d reach down on the floor and pick up
this “bug” and throw it on each other. That’s where we got it. So four of us would do it and we
outdid them on it. We had four of us, throw it on each other, shake around, try to catch it, and
then throw it on the next guy.”
Citerat ur: Dregni, Michael (red.) 2011: Rockabilly. The twang heard ‘round the world. Minneapolis:
Voyageur Press. Foreword by Sonny Burgess, sid. 10-11.
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