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WISTI

– De vill att jag ska vara 
en rebell. 
  Men jag tar fan inga order 
från dem.

Människan är resultatet 
av fyra miljarder år av 
evolution.

– Det går så där.

Kent Wistis satir har varit ett ljus i mörkret 

för nästan 100 000 personer i sociala medier i 

över fyra år nu. 

  Debuten ”I Det Här Jävla Landet” (2016) har 

sålt i över 6000 ex och hans nya teckningar 

publiceras varje vecka i DN, Etc och Opulens. 

  Att uppföljaren ”ALLA FICK HÅNGLA MER PÅ TAGE 

ERLANDERS TID” kommer ut under ett valår är ingen 

slump. Hans ofta politiska satir i ett svunnet 

folkhem biter hårt men öppnar också upp till 

dialog. För Wisti menar att ”kärlek och öppenhet 

går hand i hand med humorn.” Vi måste kunna skäm-

ta om allt och i denna bok får de flesta sig en 

känga.Utan humor och satir riskerar ett samhälle 

att stängas och fler och fler upptäcker skratt-

nyckeln Wisti är. Han tar tempen på våra person-

liga som sam hälleliga dumheter utan att någonsin 

sparka nedåt. 

  Ord om ”I Det Här Jävla Landet”:

”Humor som petar omkull murar. Befriande, rolig” 
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Marie Tillman är serietecknare från Stockholm, numera 
bosatt i Malmö där hon tagit examen från Serieskolan 
och är aktiv i konstkollektivet @dotterbolaget. Varje 
vecka publiceras hon i Metro och hennes Instakonto har 
snart 20 000 följare. 
  Skuggkaraktären ”Livscoachen” skapades i en mot-
reaktion till de ”livsledsagare/coacher” som förpes-
tar världen med alla möjliga självhjälpsböcker och glada 
tillrop i tv-sofforna.    
  ”Tänk positivt annars kan du dö” är skapad för oss 
som inte anser det sunt att försöka bota ångest genom att 
se sig i spegeln, le, och säga ”Du duger!” 107 gånger 
varje morgon. 
  Vad Tillman gör i sina verk är att ta de själv-
destruktiva tankar vi alla har om att inte riktigt 
duga och skruvar dem tills det uppstår mörk, fantas-
tisk humor. Livscoachen är skuggan som står bakom dig 
och viskar hur dålig förälder du är, varför du sa hej 
så konstigt eller att det är lika bra att inte gå ut 
idag, eller någonsin igen. 
  Men hennes debut består av många fler karaktärer, 
den röda tråden i verket är att de alla är totalt van-
sinniga och speglar ett samhälle som hotar att implo-
dera av prestationsångest och ofta felriktat självhat.

marietillmanse

placentase

nyanseravnonsens















ENGLUND/VILLFARElSER

ingen panik ångest
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”Humor med jävligt 

mycket allvar” har 

aldrig känts mer 

träffande än samarbetet 

mellan fotografen Per 

Englund och Mathias 

Leclér aka Villfarelser. 

  ”Ingen Panik Ångest” 

innehåller allt från 

vansinnets svärta till 

humorns lätthet och deras 

gemensamma register 

omfattar i detta verk: 

kärlek, religion, alkohol, 

ångest och den stillsamma 

sorgen av de vi förlorat. 

Men det som alltid 

existerar är mörkret 

bakom gapskrattet och 

ljuset som reflekteras i 

becksvärtan.  

ENGLUND/VILLFARElSER

ingen panik ångest

ge mig en hand. jävla gud
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Humor med jävligt mycket allvar, har aldrig känts mer 

träffande än för samarbetet mellan prisbelönta foto-

grafen Per Englund och Mathias Leclér (aka Villfarelser). 

  ”Ingen Panik Ångest” innehåller allt från vansin-

nets svärta till humorns lätthet och upphovsmännens 

gemensamma register omfattar i detta verk: kärlek,  

religion, alkohol, ångest och stillsamm sorg.   

  Men det som alltid existerar är mörkret bakom gap-

skrattet och ljuset som becksvärtan reflekterar. 

  Kontot @ENGLUND/VILLFARELSER har över 60 000 följa-

re och ökar lavinartat för varje dag som går. @VILL-

FARELSER har över 215 000 följare (Insta) och 165 000 

(FB). Debuten ”Krama mig hårt din jävel” (2017) har 

sålt i över 10 000 exemplar och det här är ett av 

många samarbeten och oheliga allianser som sociala 

medier-fenomenet inlett.
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Jessica Hallbäck är journalisten och konstnären som fått många stockholmare att 
sätta morgonlatten i halsen med sina adbusts på tunnelbanan.    
  Hennes meddelande är glasklart: Om inte alla är fria, är ingen fri. De bakvända 
reklamskyltarna har feministiska budskap och har ett tydligt rättvisepatos.
  I Girls Just Wanna Have Fun(damental human rights) vänder hon ofta på 
könsrollerna och i den rörelsen synliggörs det absurda i t.ex. att kvinnor inte 
fick bedriva pastejbageri förrän 1831 eller att aga sin hustru inte var olagligt 
förrän 1861. Vi får också veta  hur Snövit känns att läsas om hon var en han 
(Snöblek) och de förtryckande strukturerna gällde män och inte kvinnor
  Boken är uppdelad i: Sagor, Historia, Framtid, Arbetsliv, Kroppar och Våld.

Jessica Hallbäck är journalisten och konstnären 
som fått många stockholmare att sätta morgonlatten 
i halsen med sina adbusts på tunnelbanan.    
  Hennes meddelande är glasklart: ”Om inte alla 
är fria, är ingen fri!”. De omgjorda reklam-
skyltarna bär alltid ett tydlig rättvisepatos och 
feministiska budskap.
  I ”Girls Just Wanna Have Fun(damental human 
rights)” vänder författaren ofta på könsrollerna 
och den rörelsen synliggör den ofrivilliga humorn 
av absurdhet och orimlighet som existerar i ett 
patriarkalt samhälle. T.ex. att kvinnor inte fick 
bedriva pastej bageri förrän 1831 är bara ett his-
toriskt symptom på felvriden rättvisa som lever 
än idag. Vi får i hennes debut även veta hur Snövit 
känns att läsas om hon var en han (Snöblek) och 
de förtryckande strukturerna gällde män och inte 
kvinnor. 
  Boken är uppdelad i: Sagor, Historia, Framtid, 
Arbetsliv, Kroppar och Våld.
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