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Comiquiz 2010
presenteras av

Seriefrämjandet Stockholm

Tvåtusentio års Comiquiz går enligt planerna av stapeln den 10 november 2010.

Frågehäftet  består  av 35 sidor (inklusive omslag) indelat  i  13 kategorier.  Poängantalet  för varje 
kategori varierar mellan  12 och  55 poäng, och det maximala antalet poäng som går att uppnå på 
årets ComiQuiz är 348 poäng. 

Notera gärna att när vi frågar efter en viss tecknare så är det blyertstecknaren vi är ute efter (t.ex. i 
de fall där det är en annan person som tuschat etc.). I de fall vi frågar efter publiceringsår är det 
alltid den första publiceringen vi är ute efter, dvs. inte när en serietidning givits ut i albumformat 
eller samlats i en antologi.

(Vissa bilder har blivit lätt redigerade av design- eller tävlingsmässiga orsaker.)

A. 2010 – The year we make contact (12 poäng)

Notera att även omslaget i sig är en kategori. Serievärlden har länge innehållit en stor mångfald av 
utomjordiskt liv av alla de slag. Här undrar vi vilken ras respektive figur tillhör. 
2 poäng för varje rätt svar.

  1) __________________      2) ___________________      3) ___________________

  4) __________________      5) ___________________      6) ___________________

Vi som arbetat med frågehäftet till årets upplaga av Comiquiz är: Ola Hammarlund, Martin Hassel, 
Bror Hellman, Barbara Lublinn, Patrik Schylström och Håkan Storsæter.

Vi önskar er hjärtligt, lycka till!
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B. Följ den vita kaninen (15 poäng)

Följ den vita kaninen ner i hålet och säg oss vem tecknaren är!
Här undrar vi vilken  tecknare som ligger bakom respektive bildexempel.
1 poäng för varje rätt svar.

  1) __________________      2) ___________________      3) ___________________

  4) __________________      5) ___________________      6) ___________________

  7) __________________      8) ___________________      9) ___________________

10) __________________    11) ___________________    12) ___________________

13) __________________    14) ___________________    15) ___________________
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C. Teens in toons – Raging Hormones (32 poäng)
Tonårsmarknaden har varit en intressant målgrupp i serievärlden sedan åtminstone det sena 1910-
talet, och intressanta tonårsfigurer har framkommit världen över i alla tänkbara genrer. Här ger vi ett 
axplock av diverse tonårstjejer vi hoppas att ni kan placera. Tack och hej, leverpastej!

(Vad heter figuren? 1p. var)
(Vem har tecknat? 1p. var)

  1) __________________      2) ___________________      3) ___________________

           __________________          ___________________           ___________________     

  4) __________________      5) ___________________      6) ___________________

           __________________          ___________________           ___________________     

  7) __________________      8) ___________________      9) ___________________

           __________________          ___________________           ___________________     

   

10) __________________    11) ___________________    12) ___________________

           __________________          ___________________           ___________________     

13) __________________    14) ___________________    15) ___________________

          __________________           ___________________          ___________________     

Vad har dessa figurer gemensamt, förutom kön, ålder och eventuella kärleks/ relationsproblem? 4p.
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D. Vov vov! Här är det! (55 poäng)

Människans bästa vän har figurerat i serier många gånger under åren.
Här följer ett urval bildexempel.
1 poäng för varje rätt hund, 1 poäng för varje rätt tecknare.

  1) __________________      2) ___________________      3) ___________________

      __________________          ___________________          ___________________

  4) __________________      5) ___________________      6) ___________________

      __________________          ___________________          ___________________

  7) __________________      8) ___________________      9) ___________________

      __________________          ___________________          ___________________

10) __________________    11) ___________________    12) ___________________

      __________________          ___________________          ___________________

13) __________________    14) ___________________    15) ___________________

      __________________          ___________________          ___________________

16) __________________    17) ___________________    18) ___________________

      __________________          ___________________          ___________________

19) __________________    20) ___________________    21) ___________________

      __________________          ___________________          ___________________

22) __________________    23) ___________________    24) ___________________

      __________________          ___________________          ___________________

25) __________________    26) ___________________    27) ___________________

      __________________          ___________________          ___________________

8



9



10



11



E. Spelar roll (22 poäng)

Serieskapare är inte alltid bara asociala typer som tecknar dagarna i ända.
Vissa kan även vara linslusar och passar på att uppträda i olika film eller TV-produktioner när 
tillfälle ges. Vilka serieskapare har tagit tillfälle i akt här, och vilka film- och TV-produktioner är det 
de spelar i?
1 poäng för varje rätt serieskapare och 1 poäng för varje rätt film och TV-produktion.

  1) __________________      2) ___________________      3) ___________________

           __________________          ___________________           ___________________     

  4) __________________      5) ___________________      6) ___________________

           __________________          ___________________           ___________________     

  7) __________________      8) ___________________      9) ___________________

           __________________          ___________________           ___________________     

10) ___________________

      ___________________

Bonuspoäng. Vilken roll spelar följande serieskapare i filmexemplen? 1 poäng för varje rätt svar.

  6) __________________      8) ___________________

  9) __________________      10) ___________________
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F. 12 nordic monkeys (12 poäng)

Våra trädlevande släktingar har länge inspirerat serietecknare, så även i norden.
Här undrar vi vilken nordisk tecknare som ligger bakom respektive apa.
1 poäng för varje rätt svar.

  1) __________________      2) ___________________      3) ___________________

  4) __________________      5) ___________________      6) ___________________

  7) __________________      8) ___________________      9) ___________________

10) __________________    11) ___________________    12) ___________________
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G. Vad har precis hänt? (34 poäng)

Nedan presenteras 17 mer eller mindre stora serieögonblick, både för läsare över hela världen 
och för de inblandade karaktärerna. En bild säger mer än tusen ord, sägs det. Vår förhoppning 
är dock att det inte skall krävas riktigt så många ord för att beskriva vad som precis har hänt 
på  bilden  (eller  ett  ytterst  litet  fåtal  bilder)  som leder  upp  till  de  bilder  vi  visar  nedan. 
Svarsformulär för anteckningar finns sist i kategorin. Varje rätt svar ger 2 poäng.
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Svarsformulär – Vad har precis hänt:

              Sida 1.
1) 2) 3) 

4) 5) 6)

Sida 2.
7) 8) 

9) 

10) 11) 

Sida 3.
12) 

13) 14) 

15) 16) 

17) 
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H. Bats in the belfry (15 poäng)

”Så underligt att flaxa kring som fladdermössen i en ring.” 

Holy hooded heroics - Will the real Batman please stand up? 
Vilka är tecknarna av dessa läderlappar?
1 poäng för varje rätt svar.

  1) __________________      2) ___________________      3) ___________________

  4) __________________      5) ___________________      6) ___________________

  7) __________________      8) ___________________      9) ___________________

 10) __________________    11) ___________________   12) ___________________

 13) __________________    14) ___________________   15) ___________________
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I. Good grief! – Beagles in bundles (29 poäng)

Under årtionden har Charles M. Schulz serie Snobben varit ett populärkulturellt fenomen där 
mängder av tecknare över världen behandlat serien i hyllningar, parodier, pastischer m.m. Här följer 
ett axplock.

(Vem har tecknat? 1p. var)

  1) __________________      2) ___________________      3) ___________________ 

  4) __________________      5) ___________________      6) ___________________  

  7) __________________      8) ___________________      9) ___________________

   

10) __________________    11) ___________________    12) ___________________

       

13) __________________    14) ___________________    15) ___________________

16) __________________    17) ___________________    18) ___________________

  19) __________________    20) ___________________    21) ___________________

  22) __________________    23) ___________________    24) ___________________

   

25) __________________    26) ___________________    27) ___________________

       

28) __________________    29) ___________________    15) ___________________
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J. Ingen konst (51 poäng)

Serierna kallas ju den nionde konstarten. Här är några verk ur de nio som gör gästspel i serier.
Namnge 1) Tecknaren 2) Serien 3) Originalets skapare 4) Originalets titel.
1 poäng för varje rätt svar.

1) _________________________________  2) __________________________________

    _________________________________       __________________________________

3) _________________________________  4) __________________________________

    _________________________________       __________________________________

5) _________________________________  6) __________________________________

    _________________________________       __________________________________

7) _________________________________  8) __________________________________

    _________________________________       __________________________________

9) _________________________________ 10) __________________________________

    _________________________________       __________________________________

11)_________________________________ 12) __________________________________

    _________________________________       __________________________________

13)_________________________________ 12) __________________________________

    _________________________________       __________________________________
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Det här är väl ingen konst?
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K. Magiska flickor (8 poäng)

Para ihop rätt flicka med rätt magiskt föremål (trollstav) och tala om vad flickan i fråga heter.
1 poäng för varje rätt namn, 1 poäng för varje rätt hopparad stav.

A)

 

1)

B) 2)

C) 3)

D) 4)
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L. Vilket hundliv! (12 poäng)

1 poäng för varje rätt tecknare, 1 poäng för varje rätt serie.

  1) __________________      2) ___________________      3) ___________________

           __________________          ___________________           ___________________     

  4) __________________      5) ___________________      6) ___________________

           __________________          ___________________           ___________________   
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M. Gott & blandat (51 points)
Varje fråga ger 1 poäng om inte annat anges.

1. Vad krävde John Archibald Pump av sina nya betjänter?

2. Svengard från Stockholm ser precis ut som en mycket känd seriefigur; vilken?

3. Vad är ”Okduleeva”?

4. Scamp är det engelska namnet på sonen till Lady och Lufsen (Lady and the Tramp). Vad 
heter hans systrar? 

5. Vad för fysiskt handikapp hade Al Capp och Garé Barks gemensamt?

6. Kan ni namnge seriefigurerna i den här bilden, från vänster till höger? (8p.)

7. Och så frågar vi samma sak om den här bilden. (6 p.)
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8. Vad finns på följande positioner? (2 p.)

a) 20 37 42 N, 70 52 15 V

b) 70 N, 167 V

9. Vem var Jenny O’Sullivans fästman?

10. Här är bilder ur två klassiska äventyr. Vad heter manusförfattarna? (2 p.)

a)  b) 

11. Här har du fem kända serieskapare och tio förnamn. Kan du para ihop serieskaparna med 
namnen på deras respektive föräldrar? (10 p.)

Al Capp

Georges Remi

Robert Crumb

Charles M. Schulz

Roy Crane

Carl, Royston, Dena, Charles V., Otto, Elisabeth, Alexis, Tillie, Mamie, Beatrice
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12. Hur mycket tjänade Roy Crane på sin första syndikerade dagliga skämtteckning, ”Music 
to the ear”?

13. Norville Rogers och Patricia Reichardt är bättre kända under andra namn. Vilka? (2 p.)

14. Vilka är ägarna till de bilar vars registreringsskyltar du ser nedan? (4 p.)

a) b) c) d)

15. Originalversionen av den här bilden ändrades innan den gick i tryck. Vad gjorde man? 

16. Fyra superfrågor (4 p.):

a) Superman tog 1940 (ett år före Pearl Harbor) och grep Adolf Hitler och lämnade över 
honom till en internationell domstol för brott mot folkrätten – men Adolf var inte ensam. Vem 
var den medanklagade?

b) Enligt Jerry Siegel så fick Clark Kent sitt namn från två populära amerikanska 
skådespelare, vilka?

c) Innan Jerry Siegel ryckte in i det militära 1943 så han hann skriva en lång dramatisk 
Superman-historia där hjälten räddar en känd figur ur nazistisk fångenskap. Vilken?

d) Joe Shuster blev frikallad från krigstjänstgöring under andra världskriget – varför?
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17. I vilken serie förekommer ”Kolin Kelly, dealer in bricks”?

18. I vilket rum bor herr Yotsuya?

19. Vad är Shun Mitaka rädd för?

20. Och vad är hans yrke?

21. Vilken av dessa kvinnor har inte varit förälskad i The Spirit?

Thorne Strand

Nylon Rose

Autumn Mews

Silken Floss

Lizzie Haffa
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