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MANNEN SOM GAV

YNF 
ETT ANSIKTE

I decennier har det spekulerats om hans identitet. Nu träffar
Kapten Stofil som första tidning Leif Gösta Darling Rundquist,

den klassiska porrserien James Fjongs andliga fader ...

�����Martin Kristenson & Fredrik af Trampe �����Anna-Lena Lodenius

Leffe demonstrerar ynf-minen



Anka gå i säng med Mimmi Pigg, bröderna Marx
delta i gruppsexorgier, och såväl Mahatma Gandhi
som Josef Stalin bli involverade i en trekant. Av lätt
insedda skäl är nästan ingenting känt om dessa
serier, var de trycktes, vad tecknarna hette, eller hur
spridda häftena var. Det gjordes omkring 1000
serier av den här sorten, några av dem mycket
vältecknade, andra valhänta och amatörmässiga,
men alla med samma enkla och, får man väl
tillägga, lätt enformiga upplägg.

Tijuana Bibles var som mest populära under 30-
talet, men producerades ända fram till början av 60-
talet, då de konkurrerades ut av modernare
herrtidningar som Playboy och Rogue. Playboy
höll sig med sin egen serie, Harvey Kurtzmans
småfräckt satiriska �Little Annie Fanny�, och
konkurrenterna följde senare upp med �Oh, Wicked
Wanda!� i Penthouse och den skandalomsusade
�Chester the Molester� i Hustler.

UNDERGROUND
På 60-talet växte de amerikanska underground-
serierna fram med tecknare som Robert Crumb och
S Clay Wilson i spetsen. Deras serier bröt mot alla
kvarvarande sexuella tabun. De hade stora likheter
med Tijuana-tidningarna, men desto större skillna-
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James Fjong är serien som många har
hört talas om, men få har läst, en
underjordisk 70-talsklassiker vars rykte
bara växt genom åren, trots att den
under de senaste trettio åren varit
praktiskt taget omöjlig att få tag på.
Nästan allt kring serien har varit höljt i
dunkel. I seriehistoriska översikter är
den sällan eller aldrig nämnd, inte ens
när ämnet sex kommer på tal. Fram till
för några år sedan visste ingen något om
seriens upphovsman utöver den intet-
sägande signaturen �Leffe�.
Det är sådana faktorer som skapar en legend.
Namnet James Fjong har blivit ett begrepp, som
lever sitt eget liv, större än själva serien. När Klubb
Super-8 inför nyutgivningen 2009 startade en
Facebook-grupp för James Fjong var intresset stort
redan från början. I skrivande stund har gruppen
över 1000 medlemmar, en stor del av dessa tillhör
en yngre generation, majoriteten är män, men en
inte obetydlig del av dem är kvinnor.

Berättelserna om den ständigt kåte försäljnings-
agenten James Fjong publicerades under 70-talet i
Piff, Casanova, Nana International och flera andra
porrtidningar. Sannolikt hade serien sina trognaste
beundrare bland pojkar i puberteten, som smussla-
de med tidningarna på skolgården och hemma hos
klasskompisar. James Fjongs legendstatus har
därför också att göra med att den för många läsare
är så starkt förknippad med det sexuella
uppvaknandet. Bland män i åldrarna 45-60 är
James Fjong-minnen ofta lika förenande som
gamla lumparhistorier.

TIJUANA BIBLES
Sex i tecknade serier är inget nytt påfund, det har
förekommit nästan lika länge som seriekonsten.
Inga varianter har saknats, det har rört sig om allt
från sublim erotik, bildsatta fräckisar och satir, till
ren hårdporr. De första porrserierna distribuerades
underjordiskt och såldes under disk, i mörka
gränder och på skumma krogar. I 30-talets USA
publicerades små häften med porrserier, som av
okänd anledning gick under namnet �Tijuana
Bibles�. Dessa enkelt utformade porrbiblar � oftast
åtta sidor med en ruta per sida � innehöll
hårdpornografiska serier om kända politiker,
sångare, filmstjärnor och seriefigurer. Ingen gick
säker för dessa tecknare � här kunde man se Kalle

LEGENDEN OM JAMES FJONG



der. Om Tijuana Bibles var en produkt av ett
samhälle med en sträng sexualmoral, så var
undergroundserierna ett resultat av 60-talets
sexuella revolution. Tijuana Bibles lästes i
ensamhet eller i slutna sällskap, medan under-
groundserierna bars fram av en kulturell rörelse,
där tecknarna framträdde under eget namn, och
tidningarna lästes öppet och utan skam.

SVENSKA SEXSERIER FÖRE
FJONG

Den svenska porrseriens historia är ännu ganska
outforskad. När Sture Hegerfors och Hans Sidén
publicerade sin bok Sex och serier 1970 valde de
medvetet bort det hårdpornografiska materialet,
eftersom temat var sex och inte porr. Den som
bläddrar igenom gamla porrtidningar från 60- och

70-talet ska dock finna att James Fjong var långt
ifrån den enda porrserien, även om den mycket
snabbt blev den mest kända och omtalade.
Porrförläggaren Curt Hson var aldrig främmande
för sex i tecknad form. Redan 1966 publicerade han
�Suzanne � fransyskan� i tidningen Piff. Året efter
började österrikaren Hans Teuschlers �Tom �
sexmålaren� i samma tidning, enligt Sidén och
Hegerfors den mest vältecknade porrserie som gått
i svensk press. Andra porr- och sexserier i Hsons
tidningar var �O�Hara� (Paff 1969-70), �Sigge
Sex� (Raff 1972) och �Jane Bondy � Agent 006
med rätt att älska� (Raff 1967). Många minns säkert
också spanjoren Edmundo Marculetas serie
�Belinda�, som började i Paff 1970 och blev så
populär att den fick en egen tidning 1971-76. Några
av dessa serier var mer välgjorda än James Fjong,
men ingen av dem hade samma råbarkade charm.

Det dröjde dock innan kombinationen sex och
serier blev föremål för diskussion i Sverige. När
seriedebatten rasade som värst på 50-talet var det
framförallt vålds- och skräckserierna man vände sig
emot. Sex var ännu inte någon större fråga, även
om den skymtade fram då och då. I sin bok Barn �
Serier � Samhälle (1954) oroade sig Nils Bejerot
för äventyrsseriernas storbystade hjältinnor, som
�säkerligen gett ett inte föraktligt bidrag till
uppkomsten av jumperflicksidealet och bruket av
de numera så vanliga amerikanska bystattrapperna
av allehanda patenteringar�. Liknande tongångar
var det på 70-talet, då kritiken mot skräckserierna
även innefattade farhågor att seriefiguren
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Ingen gick säker för Tijuana Bibles som det här
fantasieggande fragmentet visa��

Tom �  sexmålaren



Vampirellas utmanande sexualitet skulle vara
skadlig för oskyldiga småpojkar.

ÅTTIOTALETS VUXENSERIER

På 80-talet hettade debatten till, när de så kallade
�vuxenserierna� slog igenom på bred front. Då
organiserades bojkottaktioner mot serietidningar,
och affärer rensade sina hyllor från de mest miss-
shagliga publikationerna. Det förekom till och med
att man brände serietidningar offentligt. Kulmen
nåddes 1989 när Folkaktionen mot pornografi i
Malmö anmälde serietidningen POX för
våldspornografi, eller �olaga våldsskildring� som
åtalspunkten löd. En nyinstiftad paragraf i tryck-
frihetsförordningen förbjöd skildringar av sexuellt
våld eller tvång i bild, och i POX 1/89 hade man
funnit fem serier, som ansågs bryta mot lagen � hit
hörde Neil Gaimans serieversion av Bibelns
Domarbok, samt den amerikanska tecknaren Dori
Sedas �Hor på kontor�, en satirisk berättelse om hur
maktförhållandena på en arbetsplats kastas om i
hårdföra S&M-lekar efter jobbet. Justitiekanslern
beslutade om åtal, men efter en uppmärksammad
rättegång frikändes tidningen från alla anklagelser.
Bojkotterna och utgallringarna fortsatte dock
oförtrutet med förödande resultat för Epix förlag,
som utgav POX och andra vuxenserietidningar.

SJUTTIOTALETS
GENREBLANDNINGAR

James Fjong utsattes aldrig för bojkotter och ilskna
insändarkampanjer, vilket dels kan bero på att den
inte var tillräckligt känd, och dels på att den ingick
i ett sammanhang där den ansågs utgöra det minst
anstötliga inslaget. Hur kom det sig då att en
porrtidning publicerade tecknade serier? För att

förstå det måste man ha komma ihåg att tidsandan
var en helt annan än i dag. 70-talets pornografi
kännetecknades av en för tiden unik genre-
blandning. Porren samexisterade med vanlig
underhållning på ett sätt som i våra ögon ger ett
nästan surrealistiskt intryck. På Stockholms
porrklubbar varvades striptease och samlagsshower
med trollkonstnärer och slapstick-komiker.
Etablerade skådespelare som Håkan Westergren,
Margit Carlqvist och Sven-Bertil Taube
medverkade glatt i de buskisartade mjukporrfilmer
som utomlands gick under beteckningen
�Schweden Film�. Med LP-skivorna Bordell-
mammas visor (1968) och Styrman Janssons
frestelser (1973) lanserade sig Johnny Bode som
hårdporrens svar på Jules Sylvain. Porrbiografen
London i Stockholm drygade ut repertoaren med
Chaplin-filmer och tecknat utan att någon höjde på
ögonbrynen. Sexindustrin var länge en del av
varietébranschen, där de nakna flickorna bara var
ett inslag bland många.

På samma sätt genomgick herrtidningarna på 60-
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och 70-talet en gradvis utveckling från boulevard-
press till renodlad porr. På 50-talet blandade Hson:s
tidningar utvikningsbilder med harmlösa lime-
rickar, kåserier och artiklar om de senaste Holly-
woodfilmerna. Senare tog hårdporren över, men
under en tid fanns det fortfarande plats för tecknade
serier. Curt Hson var visserligen ingen vän av
skämt i porrsammanhang. �Humor är livsfarligt i
den här branschen�, sa han i en intervju i Folket i
Bild/Kulturfront 1973. �Allt skall vara rakt på sak.
Utan omskrivningar. Ren porr. Köper man en
tidning för 7 kronor skall man också få utlösning
för 7 kronor. Det är mitt motto.� Ändå var det Hson
som såg till att James Fjong kom i tryck. Serien var
förvisso rakt på sak och utan omskrivningar, men
om den gav utlösning för 7 kronor är mera
tveksamt.

James Fjong må vara ett barn av 70-talet, men
frågan är om han inte har större släktskap med 30-
talets Tijuana Bibles än med de amerikanska
undergroundserierna. Båda stod utanför den
etablerade seriebranschen, båda tecknades av
anonyma konstnärer, och båda var i stort sett
okända utanför sin begränsade läsekrets. Precis
som Tijuana Bibles är James Fjong-serierna ren
pornografi, inte �vuxenserier� eller �erotik�. De
sysslade inte med satir eller provokation, och
torgförde inte heller något sexualpolitiskt budskap.
James Fjong var bara ute efter att underhålla och
locka till skratt, och någon konstnärlig
förevändning för sexskildringarna fanns inte. Men
även om seriens enda syfte var att visa upp så
mycket knullerier som möjligt blev den aldrig
cynisk och hård. Sexualiteten framställs som ett
enkelt och okomplicerat äventyr, och orgierna
återges med en avväpnande berättarglädje. När
serietecknaren Art Spiegelman skulle beskriva de
anonyma Tijuana-tecknarnas inställning till sex
valde han att citera ett stycke ur Philip Roths roman
Portnoys besvär (1969), som lika gärna kunde stå
som motto för historierna om James Fjong:

Förbluffande! Häpnadsväckande! Han kan inte komma över
detta fantastiska att varje gång man tittar på en flicka tittar
man på en människa som med hundraprocentig säkerhet har
� en fitta! Dom har fittor allihopa! Där, under kjolarna!
Fittor � att knulla med!

Såväl Tijuana Bibles som James Fjong är fyllda av
anspelningar på dagsaktuella händelser och
företeelser. 1970 besöker Fjong en Miss Mässing-
tävling i Jönköping, och året efter går han och ser
nakenmusikalen Oh! Vilken bullpuppa! Han blir
bjuden på den i Sverige nyligen introducerade
maträtten pizza, träffar Janne Halldoff och Putte
Kock, och går på bio för att se Långt ner i halsen
(1972), den film som i ett slag gjorde porren

nästintill salongsfähig. 
Vad som gör James Fjong ovanlig och skiljer den

från många andra porrserier är den språkliga
fantasin. Serien lever högt på sin säregna jargong,
som � utan jämförelser i övrigt � kan föra tankarna
till Biffen & Bananens lika egensinniga söderslang.
Mer än Fjongs alla ejakulationer är det hans
interjektioner som väcker uppmärksamhet. Det
finns ingen som suckar, stönar och pustar på samma
kreativa sätt som James Fjong. Ända sedan starten
har läsarna roats och förbryllats av utrop som �ynf�,
�isch� och �jävelberg�, liksom nya ordbildningar
som �kuttefikationskussemuttran� och �hakis�.
Förtjusningen i ordlekar visar sig också i de många
rimmade berättartexterna: �Nuru pitten kommer
Britten med klitten�, �Tjong i medalfjongen, där
rök kalsongen� osv.

James Fjongs originella språkbehandling har
visat sig förbluffande slitstark. Den lever vidare
även bland dem som är för unga för att ha läst
serien. Serietecknaren Johan Wanloo (född 1972)
har berättat att han använt ordet �ynf� i sina serier
trots att han inte hade en aning om varifrån det
kom: �Jag snodde det från tecknarkollegan David
Nessle utan att veta att han i sin tur snott det från
James Fjong.� När den svensk-amerikanske
skivproducenten Johan Kugelberg (född 1965)
släppte punkantologin �Killed by Death� på
skivbolaget Redrum 1989 såg han till att numrera
skivorna med katalogprefixet YNF. Porrbilder i all
ära, men sannolikt är det i detta lilla ord på tre
bokstäver, som James Fjongs odödlighet ligger.

� Martin Kristenson
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Historien om James Fjong tar sin början 1958. Den
15-årige Leif hade då hunnit med att födas i
Sundsvall, växa upp i Göteborg, flytta tillbaka till
Sundsvall, för att slutligen detta år bli anställd som
plåtslagarlärling på Ericssons verkstadsskola i
Söderhamn. Ganska snart upptäckte kollegorna vid
det löpande bandet att pojken var teckningsbegåvad
� han höll ofta på med att rita olika lustiga figurer.
Det dröjde inte länge förrän någon kom fram och
frågade:

�Hörru grabben, kan du inte rita en knullgubbe?�.
�Vaddå knullgubbe?� frågade Leffe.
�Ja, du vet, en gubbe med en stor jävla drul, som

jag kan ta hem till kärringen�.
Det gjorde han gärna, och snart började det

komma beställningar på fulare och fulare gubbar.
�De skickades runt på fabriken�, berättar Leffe,

�och folk skrattade så de knöt sig. Verksamheten
stannade helt av. Sen började kollegorna tjata om
att �du måste ju in på nån konstskola��. 

Så blev det inte. Leif gjorde istället klart sin
tvååriga utbildning, och kom sedan att jobba som

HEMMA HOS LEFFE

Vem var egentligen signaturen �Leffe�?
Frågan har dykt upp i seriekretsar då
och då genom åren, men förblivit
obesvarad. Tills nu. Efter många års
träget sökande lyckades Klubb Super-
8:s medarbetare Stefan Nylén till sist
hitta svaret i en liten by utanför Bollnäs
i Hälsingland. Där bor Leif Gösta
Darling Rundquist, en vänlig och
lågmäld man som inte gör mycket väsen
av sig, och som verkar uppriktigt
förvånad över hur populär hans gamla
seriehjälte fortfarande är. En gråkall
höstdag tog vi bilen hem till Leffe för att
äntligen stilla vår nyfikenhet på den
tecknade sexgalningen och hans
upphovsman.

Stupidos utsända, 
Fredrik af Trampe och Martin

Kristenson, möter 
Leif Gösta Darling Rundquist
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bland annat verktygsslipare, stängselmontör och
svetsare. En period var han också sjöman. Men så
en dag fick han syn på en annons, som lydde:
�Varför måla fan på väggen när ni kan teckna serier
åt oss?�.

Avsändare var Curt Hson, en av tidens stora
porrkungar och utgivare av tidningar som Piff, Paff
och Cocktail. Leif skickade in några teckningar,
och fann sig snart vara en publicerad konstnär.

Till en början bestod verksamheten mest av att
rita serien Kapten Curly (�den var bara skräp�) och
göra veckotidningsomslag. Det gick trögt. En dag
fick emellertid Curt Hson syn på skisser av en
välutrustad, storhakad figur som Leif gjort. Han
blev alldeles till sig, och ringde genast för att fråga
om han fick använda teckningarna i sina tidningar:

�Det är ju bara skisser�, svarade Leffe.
�Det skiter jag i, det är jätteroligt�, sa han.
�OK, ta dem då�.
Snart gjorde Leffe fyra James Fjong-äventyr i

månaden, och fick 1200 kronor per avsnitt. Hans
försörjning var tryggad.

Förebilden för seriens hjälte var en ungdomsvän,
�Fjongen�, som hade �ett lustigt utseende och en
jävla apparat�. Leif hade aldrig läst någon annan
sexserie. Inspirationen till de olika äventyren
hämtades istället från det gamla jobbet på
verkstaden. 

�I omklädningsrummet gick det en massa snack�,
berättar Leffe. ��När jag var hemma i helgen så tog
jag en bakomfumlare tre gånger�, eller �om man
inte får upp kuken så kan man ju använda hakan
eller näsan�. Jag tänkte att �det går ju inte�, men det
var så jag kom på det där med att James Fjong
skulle köra med �hakisar��. 

Den säregna utformningen av Fjongs käke kom
också att spela en avgörande roll för hans mest
berömda uttryck.

�Tänk dig att du mår gott, mycket gott, och att du
ser ut som James gör. När du då andas ut i en suck,



då låter det �ynf�. Det är därifrån det kommer. Man
kunde ju inte bara skriva �suck suck� som alla andra
gjorde.Jag tror också att det är jag som är pappa till
uttrycket �kanon�. Det säger alla numera, men jag
tror att jag var först med det.�

På frågan om vilka serier som inspirerade honom
i arbetet med James Fjong, svarar Leif något
överraskande att han aldrig varit särskilt förtjust i
serier. Undantaget är Harold Fosters Prins Valiant �
�den var min förebild, så där ville jag bli som
tecknare�.

Kärleken till lustigt ritade gubbar kom från annat
håll, och väldigt tidigt i livet. Leif minns hur han
som barn satt och bläddrade i de fina Albert
Engström-utgåvor som föräldrarna köpt på
avbetalning, och hur han fascinerades av de kluriga
karikatyrerna.Kanhända såddes det första Fjong-
fröet redan då?

Serien kom att bli väldigt uppskattad. Leif
märkte snart av detta, på flera olika vis.

�Jag kom in överallt, på alla ställen. En gång fick
jag till och med gå före Sven-Bertil Taube i kön till
Café Opera. Jag kunde sitta på krogen när det helt
plötsligt kom fram folk och bad mig rita knull-
gubbar på servetter. �Då vill jag ha en grogg�, sa
jag. Så det fick jag, och de fick en Fjong-teckning
eller något ännu värre. Det hände till och med i en
restaurang på Rhodos! Och ofta åt jag gratis så fort
kökspersonalen fick reda på vem jag var.

Några negativa reaktioner kan han inte minnas.
�Inte ens från min prudentliga mamma. Folk sa

till henne att �tänk att Leffe gick så långt�. Hon blev
jättestolt. Men Fjongen är ju också helt oförarglig.
Det värsta jag vet är killar som raggar och jagar
brudar. Ska jag göra en sån här figur så ska han inte
vara påträngande. Det är tjejerna som ska se att han
har något visst. Och det har han ju verkligen! Jag
har hört talas om tjejer som gav sina killar lov att
köpa Piff bara för Fjongens skull.�

Jo, förresten. En person blev sur.
�Vid ett tillfälle var det en lapplisa som höll på att

skriva ut en bot åt mig. Jag hotade med att �fort-
sätter du skriva så kommer du att hamna i Piff�.
Men hon fortsatte ändå. Så jag tog fram
skissblocket och ritade av henne. När hon fick reda
på att hon hamnat i en porrtidning blev hon rasande,
och skulle stämma Curt H:son. Jag vet inte hur det
blev...�.

Så småningom togs publicerandet av James
Fjong över av Prince Press, där redaktören Werner
Pöttler jobbade. Det var han som kom med idén till
en annan av Leifs porrserier, Spermarella.

�Han tyckte jag skulle göra en serie om en tjej.
När jag var sjöman och reste runt i Europa så såg
jag många kvinnor från fattiga förhållanden som
försörjde sig som prostituerade. De hade absolut
ingenting annat här i världen, så de tog sig fram
med hjälp av sitt kön. På det viset kunde de försörja
sin familj, sätta sina barn i skolan. Jag kände en
väldig beundran och respekt för dem då. Det där var
långt innan trafficking och sån där skit; jag såg
aldrig nån tjej som hade en hallick. Idag mår ingen
bra av prostitution. Hursomhelst, det var så jag fick
inspiration till Spermarella. Fast namnet var
Pöttlers idé, jag ville att den bara skulle heta Ella.�

Det var också Pöttler som ville göra tecknad film
av James Fjong. Leif hakade på, men i samband
med ett inbrott stals det material på cirka 1,5
minuter som man hunnit färdigställa. Därefter rann
projektet ut i sanden.

Under 80-talet påbörjade Leif arbetet med det
som skulle bli hans mest genomarbetade serie, det
delvis på vers berättade vikingaeposet Långe Orm.

�Jag var inspirerad av Frans G. Bengtssons lyrik
i Röde Orm, och så har jag alltid varit intresserad av
vikingarna och deras upptäcktsfärder. Men jag
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visste inte riktigt vart den skulle ta vägen; storyn
växte fram undan från undan.

Serien pågick i flera år i tidningen Lektyr, men
avslutades aldrig. I början av 90-talet fick Leif en
stroke, som förhindrat honom från att göra något av
de många idéer som fortfarande kokar i hans huvud.
Sedan 1988 lever han ett stilla liv i den lilla byn,
tillsammans med sin livskamrat Elisabeth Nyman.
Hon är också en legendarisk illustratör, men för
andra generationer � otaliga är de 70- och 80-
talister som tjusats av hennes bilder i böckerna om
Hjältar och monster på himlavalvet.

�Det är många här uppe som känner till Fjongen.
Grannarna läste serien i smyg på skolbussen. Vi
brukar byta tjänster � de får en rolig gubbe av mig,
och jag får tio kilo älgkött.�

För Leffe har James Fjongs kultstatus kommit
som en överraskning. Men då och då har han fått
bevis på att serien gjort vissa avtryck.

�Jag såg Claes Malmberg i tv-programmet
Måndagsklubben. Temat var bevingade ord som
borde bevaras till eftervärlden. Han hade med sig
något avsnitt av Fjongen, och tyckte att om det är

något ord som ska räddas, så är det �ynf�. Jag blev
helt överraskad � va fan säger han? Men jag blev ju
glad också, så klart.�

När Leif ska summera vad James Fjong betytt för
honom, så är det just all den glädje som serien
inneburit som han främst håller fram. Både när det
gäller hur den gjordes, och hur den mottogs.

�Bland det bästa jag vet är att få folk att garva
med hjälp av en penna. När jag lyckas med det, då
mår jag bra!�

� Fredrik af Trampe och Martin Kristenson

Ett stort tack till Hans Sidén, som bidragit med
illustrationsmaterial och svårtillgängliga uppgifter
om svenska porrserier. Tack även till Thomas Storn,
Ola Hammarlund, Stefan Nylén, Anders Lundgren,
och framför allt Leffe och Lisa.
Adelman, Bob (red): Tijuana Bibles � Art and Wit in
America�s Forbidden Funnies 1930s � 1950s (1997)
Bejerot, Nils: Barn � serier � samhälle (Folket i Bild 1954)
Hegerfors, Sture & Sidén, Hans: Sex och serier
(PAN/Norstedt 1970)
Roth, Philip: Portnoys besvär (Bonniers 1969)
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