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Vad heter de egentligen?
Ange för varje seriefigur det namn som han/hon är mest känd under på

originalspråket.

� Dolan � Giuseppe Bergman � Pig-Pen

� Thor � Jéremie

� Uncle Baldwin � Haroun El-Poussah � Adele
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	 Dagwood 
� Haddock 
� Prince Valiant


 Bidouille 
� Anathème


� Blake 
� Franka 
� Grand Schtroumpf
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Bakom varje stor serieskapare står en assistent
I den vänstra kolumnen finner ni en serie där den som signerade serien

vid åtminstone ett tillfälle hade assistens av ett av namnen i mittenkolumnen.
Dessa assistenter gick sedan vidare och skapade egna eller övertog andras

serier som de fick signera.
Er uppgift är att para ihop en serie i vänsterkolumnen med en assistent

och den serien han sedan själv fick signera.
(Tror du till exempel att Jules Feiffer assisterade på serien Big Numbers

för att sedan gå vidare och teckna Ben Casey blir svaret J-31-35).

Serien som assisterades: Assistenten: Den »egna« serien:

A) Terry and the Pirates 
� Alex Raymond � Gasoline Alley
B) Li’l Abner 
� Al Williamson �� Rocketeer
C) Wash Tubbs 
� Russell Keaton �� Dumb Dora
D) Dumb Dora �� Al Columbia �� Ben Casey
E) Li’l Abner �� Charles Raab �� Dickie Dare
F) Rip Kirby � Dick Moores �� Jungle Jim
G) Tarzan �� Leslie Turner �� Robin Malone
H) The Spirit �� Milton Caniff �� Charlie Chan
I) The Kid Sister �� Bob Lubbers �� Doghead
J) Big Numbers �� Neal Adams �� Clifford

K) Juliet Jones �� Dave Stevens � David Crane
L) Dick Tracy �� Paul Fung �� Adventures of Patsy

M) Sky Roads �� Alfred Andriola �� Flying Jenny
N) Barney Google �� Creig Flessel �� Captain Easy
O) Charlie Chan �� Jules Feiffer �� Secret Agent Corrigan

Svar:
A) Terry and the Pirates �� Alfred Andriola �� Charlie Chan
B) Li’l Abner �� Bob Lubbers �� Robin Malone
C) Wash Tubbs �� Leslie Turner �� Captain Easy
D) Dumb Dora �� Milton Caniff �� Dickie Dare
E) Li’l Abner �� Creig Flessel � David Crane
F) Rip Kirby 
� Al Williamson �� Secret Agent Corrigan
G) Tarzan �� Dave Stevens �� Rocketeer
H) The Spirit �� Jules Feiffer �� Clifford
I) The Kid Sister 
� Alex Raymond �� Jungle Jim
J) Big Numbers �� Al Columbia �� Doghead

K) Juliet Jones �� Neal Adams �� Ben Casey
L) Dick Tracy � Dick Moores � Gasoline Alley

M) Sky Roads 
� Russell Keaton �� Flying Jenny
N) Barney Google �� Paul Fung �� Dumb Dora
O) Charlie Chan �� Charles Raab �� Adventures of Patsy
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This covers it all!

Vad heter djungelflickorna?

�� Nyoka �� Sheena �� Zegra

�� Rulah �� Shanna the She-Devil � Tiger Girl
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�� Mother Goose and
    Nursery Rhyme Comics

Namnge serietidningarna nedan!

�� The Brownies �� The Little People �� The Teenie Weenies

�� Fairy Tale Parade �� Tiny Tots Comics

�� Jingle Jangle Comics �� Raggedy Ann and Andy �� Funny Book
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Vilket år är serietidningarna nedan utgivna?

� 1945 �� 1953

�� 1977 �� 1981

�� 1939 �� 1964
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Shakespeare i serier
Nedan har vi samlat ett antal exempel på serier där bardens

verk har gjorts om till serier, använts som grund för parodier eller helt
 enkelt bara citerats i serier. Identifiera vilken tecknare det rör sig om, vilken

serie det är samt naturligtvis vilken pjäs eller vilken text av Shakespeare
som ligger till grund.

�� Will Eisner

�� Comics & Sequential Art, Hamlet on a Rooftop

�� Hamlet

�� Dave Morice

� Poetry Comics – Cartoonverse of Comics

�� Sonnet 18

�� Phyllis Novin & Howard Shum

�� Simpsons, Bard Boiled

�� Anthony and Cleopatra

�� Charles Vess

�� AMND (Sandman, Dream Country)

�� A Midsummer Night’s Dream
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�� Simon Greaves

�� The Tragedy of Macbeth

� The Tragedy of Macbeth

�� Carl Barks

�� Donald Duck, Trick or Treat

�� Macbeth

� Von

�� A Midsummer Night’s Dream

�� A Midsummer Night’s Dream

�� Ian Pollock

�� King Lear

�� King Lear

�� E.R. Cruz

�� Hamlet (Classics Illustrated)

�� Hamlet
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�� Vicar (Victor Arriagada Ríos)


� Kalle Anka, A Midsummer Night's Duck, KA 1997:27


�� A Midsummer Night’s Dream

�� Oscar Zarate

�� Othello


�� Othello

�� Ginanni De Luca

�� Shakespeare – Tecknade serier – Stormen (Shakespear a fumetti)

�� Stormen
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Språk i seriernas värld


�� Vilket språk/dialekt baserades detta språk på?

»Czesztot wzryzkhar nietz on waghabontz! Czesztot bätczer yzher kzömmetz noh
dascz gendarmaskaïa?«

Svar: På franska marollien, flamländska marols, en dialekt i Brüssel.


�� Serieskaparen som uppfann ovannämnda språk, baserade också två andra fiktiva språk
på samma språk/dialekt. Vad heter de?

Svar: borduriska, arumbaya


�� Kulls och Conans eviga fiender i Robert E. Howards och Marvels universum,
reptilmännen (Serpent Men), tål inte att höra följande fras. Vad händer med dem då?

»Ka nama kaa lajerama!«

Svar: De tvingas återta sin sanna gestalt.


�� Det finns två versioner av det kryptonska alfabetet. DC lanserade ett alfabet är 2000,
som har 26 tecken liksom engelska. Hur många bokstäver har det andra, äldre
alfabetet, som aldrig publicerades?

Svar: 118

Vem är seriefiguren?


�� Jag är fotograf i Mesa City. Mitt alias associeras med en revolverkaliber.

Svar: Madame .44 (Jeanne Walker)


�� Jag har en stjärna i pannan. Mitt namn associeras med en revolution.

Svar: Octobriana



� Jag är mästerspion. Mitt mynt har ett hål.

Svar: Lord (Gerald) Shilling. Kanske även Lady Shilling (a.k.a. The Hood)



� Som liten såg jag min far, sheriffen, dödas. Nu har jag hämnats – hans mördare
ligger död med en kaststjärna i bröstet. Vad kallas jag?

Svar: Cinnamon



 Vi sitter i ett träd på Chepan. En av oss försöker vissla »Sukiyaki«. Vem är vi?

Svar: Rena Titanon & Margaret (Maggie) Chascarrillo
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Lets go bananas!
Apor är alltid underhållande. Finns det egentligen någon som kan låta bli

att älska dem? Här har vi samlat några apor från olika serier.
Vad vi vill veta är namnet på aporna och vilka serier de kommer ifrån.



� Attilla, »Kurt Dunder« 

� Bu-Lash, »Tarzan« 

� Solomon »Tom strong«



� 50cent, »Rocky« 

� Son-goku, »Dragonball« 

� Unit 2, »Skullboy and
his mighty army«


�� Zambezi, »Bamse«
�� Atomapan, »Roy vid
rymndkommandot«



� Titano, »Superman«
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Famous first words
OK, det kryllar av »famous first words« och musikfrågesporter där man

ska gissa en låt efter att ha hört ett intro. Men hur börjar egentligen några av
seriehistoriens stora och mindre stora verk? Här nedan finner ni ett antal citat

hämtade från antingen den första textboxen i en serie eller den första
pratbubblan. Er uppgift är att lista ut från vilken serie de är hämtade.


� »My life is scribbling and scratching and half finished pages at dawn.«

Terry Moore: Strangers in Paradise


�� »The young lady seems to do herself very well, Fraser.«

Peter O’Donnell: Modesty Blaise


�� »Mystery woman survives drowning, kills two.«

Frank Miller: Elektra Assassin


�� »Still no sign of the townspeople.«

Jeff Smith: Bone


�� »Vacationers in Mexico should make sure to see the neon, the giant video screens, and
the mini-skirted blondes. I must have missed out on all that when I was in Mexico, but,
fortunately, the designers of the El Caliente restaurant did not.«

Kyle Baker: Why I Hate Saturn


�� »It was March 11. Same day the intelligence banks were centralized.«

Frank Miller: Give me liberty


�� »           «

 Jason: Schhh!


�� »Here, by some miracle of circumstance, I was, naked, about to have sexual intercourse
with what the concensus of the day would have held as a perfectly beautiful woman.«

David Clowes: David Boring


�� »He came to our city in the early dawn...«

Dave Sim: Cerebus
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�� »It was summer, I remember I was ten or eleven...«

Maus


� »Down to the coast, riding hard, comes the king of Thule, hotly pursued by his
merciless enemies.«

Prince Valiant


�� »Once upon a time in a country known as GERMANY, there lived a man named
ADOLF HITLER. He believed that all men WEREN'T created equal. He believed in
something he called the MASTER RACE.«

Blackhawk (Mark Evanier/Dan Spiegle 1982), första numret av den återupplivade tidningen (#251)


�� »We've got some of the strangest neighbourhoods around here!”

Första publicerade Träsket-strippen


�� »the city: Louisville, Kentucky
the place: 28th & Broadway
the time: Dial 585-5961.«

Don Rosa Captain Kentucky, ruta 1


�� »I have built this empire on human sin.«

Frank Miller: Daredevil – Love and war


�� »Yo! Mr. Cat. How are you this fine, fine night?«

McKean: Cages


�� »Gee!! –But I’d like to fly, and become a great aviator like col. Lindbergh!!«

Disney: Mickey Mouse


�� »Good evening, London. It’s nine o’clock and this is the voice of fate broadcasting on
275 and 285 in the medium wave…«

Alan Moore: V for Vendetta


�� »China! Gee – There sure is a lotta mystery about this country – Huh, Pat?«

Caniff: Terry and the Pirates
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Historiska händelser


�� Vilken händelse?
svar: Gulfkriget/Kuwaitkriget


�� När hände det?
svar: 1991


�� Från vilken serie kommer bilden?
svar: Arne Anka


�� Vem har ritat bilden?
svar: Charlie Christensen


�� Vilket tevebolag fick sitt stora uppsving
med händelsens hjälp?
svar: CNN


� Vilken händelse?
svar: Oljerushens inledning


�� När hände det?
svar: 1859


�� Från vilken serie kommer bilden?
svar: Lucky Luke


�� Vem har ritat bilden?
svar: Morris


�� Vad hette händelsens huvudperson?
svar: Överste Edwin L. Drake


�� I denna serie förkommer en välkänd
banditskara. Vad hette den minsta i den
första version av dessa banditer?
svar: Bob


�� Vilken händelse diskuteras i rutan?
svar: Slaget vid Alesia


� När hände det?
svar: 52 f.Kr


�� Från vilken serie kommer bilden?
svar: Asterix


�� Vem har ritat bilden?
svar: Albert Uderzo


�� Vilken gallerkämpe mötte här sin överman?
svar: Vercingetorix


�� Vem var denna överman?
svar: Julius Cesar
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�� Vilken händelse? svar: Julius Cesars invasionsförsök
 av Britannien


�� När hände det? svar: 54 f.Kr


�� Från vilken serie kommer bilden? svar: Asterix (och britterna)


�� Vem har ritat bilden? svar: Albert Uderzo


�� Vilken romare gjorde samma sak
och lyckades? svar: Claudius


�� När skedde detta? svar: 43 e.Kr


�� Vilken verklig händelse skildrar bilden? svar: Mordet på Olof Palme


�� När inträffade denna händelse? svar: 1986


�� Från vilken serie kommer bilden? svar: Biografmaskinisten


�� Vem har gjort serien? svar: Knut Larsson


� Till vilket jubileum gjordes bilden? svar: Folkets Bios 30års firande
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�� Vilken händelse?
svar: Slaget vid Thermopyle


�� När hände det?
svar: 480 f.Kr


�� Från vilket seriealbum kommer bilden?
svar: The big fat kill


� Vem har ritat bilden?
svar: Frank Miller


�� Vad hette den försvarande kungen?
svar: Leonidas


�� Vad hette den anfallande kungen?
svar: Xerxes


�� Vilken händelse?
svar: Kinas provsprängning av
atombomb


�� När hände det?
svar: 1964


�� Från vilken serie kommer bilden?
svar: Mafalda


�� Vem har ritat bilden?
svar: Quino


�� Var publicerades stripen ursprungligen?
svar: Primera Plana


�� Vad heter huvudpersonens kamrat
som bara tänker på pengar?
svar: Emanuel, (i original: Manolito)


�� Vilken händelse?
svar: Karthagos förstörelse


� När hände det?
svar: 146 f.Kr


�� Från vilken serie kommer bilden?
svar: Koblenz


�� Vem har gjort bilden?
svar: Thierry Robin


�� Vad heter den kvinnliga
huvudpersonen i denna serie?
svar: Clara


�� Vem gjorde sig berömd genom att
ständigt påminna om denna händelses
nödvändighet?
svar: Cato
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Seriekonst
Tecknarna av nedanstående bilder har inspirerats av kända klassiska målningar.

Vad heter serietecknarna och vem har målat originalen?


��


��


��


��


��


�

Albert Uderzo

Théodore Géricault

Albert Uderzo

Hyacinthe Rigaud, Ludvig XIV

(Anthony van Dyck, Karl I)

Albert Uderzo

Pieter Bruegel, den äldre
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�


��


��


��


��


��


��


��

Malin Biller

Sandro Botticelli

Tony Strobl

Leonardo da Vinci

Gerry Trudeau

Michelangelo Buonarroti

Georges Pichard

Jean-Auguste Dominique Ingres
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���

���

���

���

���

���

��

���

Caumandre, Riverstone,
Peter, Comput Lab eller
Pierre
Gustave Courbet

Georges Pichard

Jean-Auguste Dominique Ingres

Terry Laban

Jean-Auguste Dominique Ingres

Jacques Tardi

Gustave Courbet
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I nöd och lust
Den långa vandringen uppför altargången tycks vara något som de

flesta seriefigurer fruktar. Inte desto mindre har det ingåtts ett och annat
äktenskap i serierutorna under årtiondena.

Det vi vill veta är vem följande kända seriefigurer gifte sig med
(för- och efternamn) samt när bröllopet ägde rum (det vill säga år, månad och dag när

bröllopsstrippen ursprungligen publicerades).

Dick Tracy ��� ���

Li’l Abner �
� �
�

Blondie Boopadoop �
 �
�

Steve Canyon �
� �
�

Junior Tracy �
� �
�

Tess Trueheart 24 december 1949

Daisy Mae 29 mars 1952

Dagwood  Bumstead 17 februari 1933

Summer Smith Olson 24 april 1970

Moon Maid 4 oktober 1964
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Prins Valiant �
� �
�

Kit Walker ��� ���

Peter Parker �� ���

Buz Sawyer ��� ���

Juliet Jones ��� ���

Fridolf Celinder ��� ���

Walt Wallet ��� ���

Joanne Caucus �� ���

Opus ��� ���

Fearless Fosdick ��� ���

Aleta 2 oktober 1946

Diana Palmer 6 december 1977

Mary Jane Watson 5 juni 1987

Christy Jameson 13 december 1948

Owen Cantrell 18 oktober 1970

Eleonora Brylén 10 november 1912

Phyllis Blossom 24 juni 1926

Rick Redfern 18 juni 1981

Lola Granola 23 maj 1987

Prudencia Simpleton 28 mars 1952
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Matmanga
Mat är populärt i japanska serier. Matlagning förekommer inte bara

som ett naturligt inslag i många olika sorters serier utan är även en hel genre för
sig själv. I denna fråga har vi samlat bilder från ett antal japanska serier,

såväl matlagningsmanga som andra genrer, där matlagning förekommer.
Uppgiften är att identifiera serien, serieskaparen/serieskaparna,

samt de måltider som förekommer.

��� Gen – pojken från Hiroshima/Barefoot Gen

��� Keiji Nakazawa

��� Nedmalda benrester

��� Oishinbo

�� Kariya Tetsu och Hanasaki Akira

��� Sushi

��� One Piece

��� Eiichiro Oda

��� Ben
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��� Shaman King

��� Hiroyuki Takei

��� mjukglass

��� Tokyo Mew Mew

��� Mia Ikumi & Reiko Yoshida

��� Risbollar

��� DNAngel

��� Yukiru Sugisaki

�� matlåda/mackor

���Hanzel & Gretel

��� Junko Mizuno

��� grillat, barbaque
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�� Blade of the Immortal

��� Hiroaki Samura

��� hästskit

��� Ranma

��� Rumiko Takahashi

��� majsbröd

��� Love Hina

��� Ken Akamatsu

��� nudlar, ramen/snabbnudlar
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��� Tekka no Makihei

��� Obayashis och Tagawas

��� sushi

��� Cooking Papa

�� Tochi Ueyama

��� seafood

��� Between the Sheets

��� Erica Sakurazawa

��� vegetarisk curry

��� Buddha

��� Osamu Tezuka

��� kanin
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Trivia

��� Walter Kovacs påstår att han ser en vacker fjäril (sommerfugl), men vad tänker han
egentligen på?

Svar: En hund med en kluven skalle.

��� RJ och Verne följer med i Nates och Noreens liv. Vad heter serien?

Svar: Over the Hedge

�� Hon heter Esperanza Glass, men vad kallas hon för det mesta?

Svar: Hopey

��� »Anyway, I worked very hard on this book. It took six months of earnest labor. All color
was done with Prismacolor pencils. The year was 1963. I’ve changed a lot and so has my
work, but this does have a certain innocent charm. Dana loved me for it.«
Vilken bok är det fråga om?

Svar: The Yum Yum Book av Robert Crumb

��� Vem dök upp i seriernas värld med grönt ansikte, cigarr och en hög hatt med texten
»WAKE UP«?

Svar: Flip i Little Nemo in Slumberland

��� Vilken var Eiichiro Odas tidigaste inspirationskälla till »One Piece«,
��� och vad har den för anknytning till den svenske tecknaren EWK?

Svar: Den tecknade TV-serien »Chiisa na Viking Vicke«, en japansk anime från 1974-75
som byggde på svensken Runer Jonssons böcker om Vicke Viking, som illustrerades av
EWK.

��� Varifrån fick Superman epitetet »The Man of Steel«?

Svar: Det användes först om en hjälte vid namn Steel Sterling i tidningen Pep Comics.

��� Vad är Haley’s Comet
��� och i vilken serie förekommer den?

Svar: En buss i »Gordo« av Gus Arriola.

��� Vilken seriefigur har fått sitt namn efter en dikt av poeten James Whitcomb Riley?

Svar: Little Orphan Annie.

��� Vilken oscarsnominerad skådespelare gjorde rösten till Human Torch i den
amerikanska radioversionen av »Fantastic Four« ?

Svar: Bill Murray
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�� C.C Beck skapade utöver Captain Marvel en del andra superhjältar. En sådan är
»Fatman« superhjälten med tre identiteter, denne kunde förvandla sig till något mycket
underligt. Vad?

Svar: ett flygande tefat.

��� Skådespelaren Sam Jones är främst känd som Blixt Gordon men han har även gestaltat
en annan klassisk seriefigur, vilken?

Svar: The Spirit

��� A. Vilken klassisk maskerad brottsbekämpare kallades i sitt civila jag för Godfrey
Prescott i den första filmatiseringen av serien?

Svar: Fantomen

��� B. Vem spelade huvudrollen?

Svar: Tom Tyler

��� Tintin har i Rastapopoulos en ond nemesis. Men vad heter denne i förnamn?

Svar: Roberto.

��� I originalet heter han Moriarty, men vad heter hans råttversion?

Svar: Ratigan, (ur Basil mus).

��� Denna ärkeängel gör livet surt för en blygsam kvinna.

Svar: Gabriel. Ärkeskurk för Modesty Blaise

��� Vem kan beskrivas som: Ett färgglatt ess med hund i sikte.

Svar: Röde Baronen, Manfred von Richthofen.

��� Varför avslutades strippserien »James Bond« abrupt mitt i en episod våren 1962?
Svar: Tidningskungen Beaverbrook, som ägde Daily Express, blev sur på Ian Fleming

 för att denna lät en konkurrenttidning publicera en James Bond-novell.

��� Foff-förhäxande fågel.

Svar: Magica de Spell med sina foff-bomber.

�� Vem är XII i XIII?

Svar: Lloyd Jennings, (säkerhetsrådgivare i vita huset).

��� Vem säger »And a guy named Joe from Singapore!«

Svar: En talande papegoja
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��� Vad heter Kalle Anka i de fem nordiska länderna?

Sverige: Kalle Anka
Danmark: Anders And
Norge: Donald Duck
Island: Andrés Önd
Finland: Aku Ankka

��� Vad räknar papegojan i »The pixilated parrot«?

a. bananklasar (3 dagar försenad, 16321 första gången)
b. potatisar (Kalle & knattarna skalar potatis på båt)
c. papegojungar (8 st.)
d. tallrikar (Joakim, Kalle & knattarna diskar)
    KA&Co #20-21 1958

��� Vilka två transportmedel gillar Allan Röde bäst?

Svar: Flygplan och motorcyklar

��� Vem har inspirerat till, och vem har skrivit, »The Tale of One Bad Rat«?

Svar: Beatrix Potter och Bryan Talbot

��� Fyra bilder – Vad har de gemensamt:

Svar: Otto. Schassens hund heter Otto, och Lille Kungen tecknades av Otto Soglow.
Mary Marvel skrevs av Otto Binder och Little Orphan Annie skulle ha hetat Little
Orphan Otto om Gray fått som han ville.



32

Manga
Vad heter figurerna på omslaget?
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���  Happosai �
�  Daigoro �
�  Kuririn

�
  With �
�  Shinichi Kudo (Conan Edogawa) �
�  Belsebub (Beruzebubu)

�
�  P-chan �
�  Oyamada Manta (Manta) �
�  Ridd

�
�  Naru, (Narusegawa) �
�  Gon ���  Figur är från Chobits

���  tjejtrosor från Dragonball ��  Choklad ���  Shushu

���  Iyo ���  Su, (Kaolla Su) ���  Gremlin

���  Yoh (Yoh Asakura) ���  Pfil ���  New Ichigo, Ichigo (jordgubbe)

���  Eikichi (puppet revolution) ���  Number 26 ��  Jag (Masa Yuki Yamamoto)

���  Akio ���  Professor Ochanomizu ���  Gen (Nakaoka)

���  Pool ���  Jed Goshi ���  Ruffy (Duffy)

���  Chi ���  Manji ���  Naruto

��  Ikichi (Onizuka) ���  Genma ���  Jane

���  Tama ���  Sailor moon




