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TUSEN SERIER vänder sig till samma grupp som drabbas av REVA 
(polisens inre passkontroller): De av oss som bor/bott i Sverige men som inte ser 

tillräckligt “svenska” ut, eller inte beter sig tillräckligt “svenskt” eller inte har 
tillräckligt “svenska” efternamn. Vi vill öppna upp den svenska seriekulturen och 
bryta det mönster som länge gjort att serier som gjorts och getts ut i Sverige med 
få undantag bara försöker tilltala “svenskar”. TUSEN SERIER visar att det 

finns tusen sätt att berätta en historia, tusen håll att komma ifrån.

UTSTÄLLNINGSKATALOG
Tusen Serier öppnar upp den svenska seriekulturen och gör den lite mindre 
“svensk” genom serieworkshops, utställningar och bokutgivning där vi lyfter 
fram serieskapare med utländsk bakgrund. Alldeles för länge har den svenska 
seriekulturen varit etniskt likriktad. Tusen Serier är här för att ändra på den 
saken! 
Vi gör detta genom workshops, bokutgivning och utställningsverksamhet. I 
denna katalog finner du exempel på vandringsutställningar som är tillgängliga 
att hyra. 
Du kan också hitta mer information på vår hemsida: 

www.tusenserier.com

Kontakt: 
Mattias Elftorp (projektledare – böcker, utställningar) 

mattias@tusenserier.com | 0704-50 25 66



TUSEN STAFETTSERIER
TUSEN STAFETTSERIER är ett underprojekt till Tusen Serier. Under 
sommaren 2014 och vintern 2015 höll vi serieworkshops i Sjöbo, Malmö, 
Göteborg och Stockholm. Serier från dessa workshops har sedan samlats i en bok 
och en utställning som under 2015 vandrat mellan de olika städerna men som 
också finns tillgänglig för visning på andra platser. 
Serierna är utskrivna på kartong i formaten: 
285x57cm (3st)
500x40cm (9st)
285x40cm (17st)
Totalt antal bilder: 29





TUSEN SERIER – ÅR 1
Medverkande serieskapare/konstnärer: Aida Ghardagian, Mauritz Tistelö, 
Marco Leal, Shabnam Faraee, Emre Özdamarlar, Amalia Alvarez, Mattias Elftorp

Bilder, texter och seriesidor ur det första året av bokutgivning. Åtta författare, 
tecknare och serieskapare har gjort sex böcker om allt från papperslösa kvinnors 
vardag till kolosser som kommit från framtiden för att förgöra vår tid till 
triangeldrama och fotboll.

De böcker som seriesidorna är tagna ur är: 
Destruktörerna
Fem papperslösa kvinnors historier
Kroppen rör på sej 
Bekele 
Blå 
Jag & min Pappa & Zlatan

Bilderna är utskrivna på kartong i varierande format. De största är 35x50cm. 
Antal bilder: 28



Foton från Rosengårdsbiblioteket 2014. 



JAG & MIN PAPPA & ZLATAN
Medverkande serieskapare/konstnärer: Mattias Elftorp

Jag & min Pappa & Zlatan bygger på den prisbelönta (ISV 2009, Kemi 2010) 
serienovellen med samma namn. De enkla teckningarna och symboliken bakom 
maskerna i serien gör att huvudpersonens öde blir lätt att leva sig in i och känna 
med då hon möter det svenska samhällets fram- och baksidor. 

Tre kapitel ur boken presenteras i denna utställning. Kapitlen “Vara svensk”, 
“Polisen” och “Vinter” är korta, i stort sett fristående historier ur boken och 
presenterar olika aspekter av det samhälle som möter huvudpersonen när hon ska 
försöka skapa sig ett hem i sitt nya land. 
Seriesidorna är utskrivna på kartong i formatet 35x50cm. 
Antal bilder: 22

RELEASEFEST & UTSTÄLLNING
Tusen Serier @ Mitt Möllan (Claesgatan 8)

10 maj kl 14–19

Will her dreams come true, or her nightmares?

www.tusenserier.com
www.wormgod.net





INGA GRÄNSER, TUSEN SERIER
Medverkande serieskapare/konstnärer: Amalia Alvarez, Marco Leal, 
Aida Ghardagian, Emre Özdamarlar, Amanda Casanellas, Mattias Elftorp 

När gränserna är upplösta är vi inte längre begränsade i våra relationer till 
andra människor, i vår rörlighet från plats till plats, i vår fantasi. 
Denna utställning visar upp verk från några av de medverkande serieskaparna 
och konstnärerna i Tusen Serier då de utforskar temat NO BORDERS (INGA 
GRÄNSER).

Utställningen visades först i Folkets Park under AltCom 2012 och sedan även på 
Rosengårdsbiblioteket och Alby bibliotek under 2013. 
Varje utställningsbild är i formatet 50x70cm och är laminerad för att kunna visas 
utomhus vid behov. 
Antal bilder: 13



Foton från Folkets Park i Malmö 2012 och 
från Rosengårdsbiblioteket 2013. 



MEDLEMSKAP I SERIEFRÄMJANDET
TUSEN SERIER drivs av serieaktivisterna Amanda Casanellas och Mattias 
Elftorp som ett projekt inom Seriefrämjandet. Seriefrämjandet är en 
kulturförening som sedan 1968 arbetat för att främja konstformen serier. 
Som medlem får du tidskriften Bild & Bubbla 4 ggr/år och kan få baknummer, 
böcker om serier och annat till medlemspris. Du får även information om 
evenemang och kan ta del av lokalföreningarnas aktiviteter. Genom att vara 
medlem stödjer du seriekulturen i Sverige. 
Du kan få mer information om föreningen och om medlemskap på 
www.serieframjandet.se
Seriefrämjandet | Friisgatan 15 B | 214 21 Malmö 
040-661 40 70 | info@serieframjandet.se | www.seriefrämjandet.se

Framsidesillustrationer: Marco Leal, Shabnam Faraee, Bekim Gasi, Emre Özdamarlar. 
Illustration denna sida: Amanda Casanellas. 

Illustration baksidan: Marco Leal.
Design & texter: Mattias Elftorp
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TUSEN SERIER drivs av Seriefrämjandet genom serieaktivisterna 
Amanda Casanellas och Mattias Elftorp, i samarbete med bla Apart Förlag, 
med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Arvsfonden, Kultur Skåne, 

Kulturrådet, Stiftelsen Längmanska Kulturfonden, ABF Malmö, mfl. 

www.tusenserier.com
www.serieframjandet.se

Alltför länge har svensk seriekultur varit just Svensk seriekultur. 
TUSEN SERIER har kommit för att ändra på det och öppna upp för fler röster. 

Tusen tecknare, tusen historier, TUSEN SERIER!


