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leder

UUUAAAK! Hvad er nu det?

Hurrap, hurrap og ti gange hurrap! Dansk Donaldist-For-
ening fylder 10 år, og det skal selvfølgelig fejres! Derfor 
har vi strikket et special-nummer af Rappet sammen, der 
indeholder de bedste artikler fra bladets efterhånden sto-
re katalog. For at sætte jubilæet lidt i perspektiv starter vi  
to små nye artikler, der fortæller lidt om foreningens og 
medlemsbladets historie.

Du har måske lagt mærke til, at mange af billederne her 
i bladet er i farvet - modsat da artiklerne blev trykt. Dette 
skyldes, at de første mange blade blev layoutet med far-
ve-billeder. Men når bladet blev trykt (i sort/hvid), kunne 
der nogen gange opstå utilsigtede fejl. Fx kunne et billede 
være alt for mørkt eller lyst, men det så fint ud i farver. 
Siden nr. 13 er bladene layoutet med sort/hvide billeder 
på computeren, og det giver et meget bedre billede af det 
færdige trykte resultat.

Måske har du været medlem af Dansk Donaldist-For-
ening længe? Måske har du allerede alle numre af Rap-
pet? Så læs de to nye artikler, genlæs de gamle og nyd 
den utrolig flotte for- og bagside!

Måske er du nyt medlem, og har kun det sidste nummer 
af medlemsbladet? Så har du mulighed for at få smags-
prøver på det gamle stof.

Måske er du slet ikke medlem, og du undrer dig lidt over, 
hvad donaldister mon skriver om i deres blad? Så får du 
svar på dine spørgsmål, og måske får du endda lyst til at 
blive medlem, hvis du kan lide artiklerne.

Uanset hvem, du er, så er der mange timers underhold-
ning og nørdet viden gemt i denne pdf.

Niels Jakob Søe Loft

Hvad foregår der på forsiden?

Scroll om på bagsiden og find ud af det!
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Søren Haagerup: I det følgende vil jeg redegøre for hvor-
dan, jeg selv fik interesse for Anders And, og hvordan for-
eningen blev startet. Jeg var blot 12 år da vi fik idéen.

Min interesse for Anders And startede med, at min store-
bror samlede på bladet hver uge, og som lillebror blev jeg 
inspireret til at læse i det. Min egen samling begyndte et 
par år senere med jumbobøger, og jeg udvidede først se-
nere med meget andet. Jeg selv og en ven fra folkesko-
len havde et lille kapløb omkring samling af jumbobøger, 
og pludselig en dag havde jeg dem alle sammen på bag-
grund af et stort opkøb hos en privat. Min ven mistede lidt 
interessen igen, men jeg holdt ved.

Min bror og jeg lavede i slutningen af 1990’erne en side 
på internettet kaldet Anders And Klubben, og vi udvide-
de senere med en engelsk version - The Donald Duck 
Club. Der var mulighed for køb og salg af blade samt et 
lille forum. Vi havde gjort et møjsommeligt arbejde med at 
scanne forsider på alle jumbobøger m.v. og lægge dette 
op, og vi brugte generelt rigtig meget af vores fritid på at 
vedligeholde siden.

Først forholdsvis sent lærte jeg INDUCKS at kende 
[enormt opfangsrig Disney-database, red.], og miljøet af 
fans omkring det. I juleferien 2001 chattede jeg over da-
tidens Instant Messaging Client, ICQ, med Anders Chri-
stian (medl. nr. 2) omkring stiftelsen af en rigtig forening, 
hvor man mødes “IRL” og ikke bare virtuelt gennem fo-
rums og chats. Jeg kendte på det tidspunkt en del, jeg 
havde snakket med over nettet længe, men aldrig hav-
de mødt. Omdrejningspunktet for den nye forening skulle 
være et trykt medlemsblad og rigtige møder for medlem-
merne.

Anders Christian Sivebæk: Da foreningen blev stiftet 
var jeg 22 år og i færd med at læse til folkeskolelærer - i 
dag er jeg 32 og jobsøgende bibliotekar. Der sker meget 
på 10 år, men på den anden side er der også mange ting, 
der føles, som var det i går.

SH: Jeg husker, at vi aftalte foreningsnavnet samme af-
ten over chatten, og vi blev enige om, at foreningsforkor-
telsen DDF lå for tæt på partiforkotelsen DF, så vi ønske-
de at finde på noget lidt andet. Derfor valgte vi at inspirere 
os af svenske NAFS(K) og tilføjede et (R) til vores navn.

Som en af de første kom Jacob Berget, som havde hjul-
pet til med at drive hjemmesiden Anders And Klubben, 
med. Vores første projekt var et interview med oversæt-
teren Sonja Rindom [se side 9, red.]. Jacob og jeg hav-
de klargjort en kæmpe liste spørgsmål, og jeg stod for 
at gennemføre, optage og nedskrive interviewet. Det var 
en stor oplevelse at interviewe den personlighed, der har 
været figurernes danske talerør gennem 32 år. Jeg hu-
sker også tydeligt arbejdet med at layoute første blad, og 
hvordan vi møjsommeligt fik det trykt på kopimaskinen 
på min fars arbejde. Trykkvaliteten var noget anderledes 
end i dag.

I den følgende måned udnyttede Anders Christian sit 
kæmpe netværk i donaldistiske kredse, og vi fik en masse 
medlemmer ind. Det var ikke alle, der nogensinde nåede 
at betale kontingent, men i starten fik alle bare et num-
mer. Men der var alligevel rigtig mange, der holdt ved, og 
jeg kan huske, at jeg blev imponeret over den opbakning 
og engagement som andre viste for sagen.

Anekdoter fra en svunden tid

På en chat natten mellem den 29. og 30. december 2001 blev Søren Haagerup og Anders Christian Sivebæk 
enige om at stifte Dansk Donaldist-Forening. Meget vand er løbet i åen siden, så her fortæller stifterne om for-
eningens første tid.

Anders Christian Sivebæk (t.v.) og Søren Haagerup (t.h.), 
foto: Sigvald Grøsfjeld jr.



5

AC: I løbet af de første måneder fik foreningen henved 
30 medlemmer, vi blev omtalt i Strip og senere i NørdNyt, 
men medierne viste os ellers ikke rigtig interesse - det er 
blevet anderledes i dag, hvilket jo egentlig bare bekræfter 
udtrykket: “Don’t call us, we’ll call you”.

Til det første lille møde var vi kun Søren og jeg, der mød-
tes på Odense Banegård, en kold og snebelagt dag i vin-
terferien 2002. Vi besøgte flere genbrugsbutikker og end-
te i den kombinerede træsko- og antikvarforretning nær 
Sørens hjem. Her kiggede vi på det første nummer af 
Rappet, som var ved at blive layoutet. Vi snakkede med 
Sonja Rindom, som bad os ringe en anden gang, eller 
måske en tredje gang. Og jeg beundrede Sørens sam-
ling - i sin iver var Søren endda så flink at ville vise mig 
nogle af årgangene fra en af de øverste hylder i skabet. 
Det bord, han stod på brasede sammen under ham sam-
tidig med at hylden væltede - med massevis af blade, der 
dumpede ned i hovedet på ham. Han sad der som en ren 
Joakim von And, mens far Uffe ærgrede sig over, at han 
ikke havde et kamera ved hånden.

SH: Jeg husker godt, da AC første gang kom på besøg i 
mit hjem i Odense, og hvordan vi tog rundt på forskellige 
antikvariater. Jeg havde meget at lære om alle de andre 
skandinaviske foreninger, og om tegneseriemiljøet i Dan-
mark generelt - fanzines som Rackham, Strip og vurde-
ringsbogen Komiklex. Det første rigtige foreningsmøde 
blev holdt i Vildbjerg hos AC, og det var en stor oplevelse 
at møde de personer, jeg ellers kun havde stiftet bekendt-
skab med over nettet.

AC: Ved sommermødet i 2002 hos min mor i Vildbjerg 
blev vi enige om at skrive til Freddy Milton og Don Rosa 
og bede dem om at blive æresmedlemmer - det tilbud 
tog begge imod. Freddy blev nr. 111 og Don nr. 313 (en 
ægte donaldist behøver ikke spørge om, hvorfor det blev 
de numre).

Til den første Komiks i november 2004 lykkedes det mig 
at overbevise AA-forfatter Lars Jensen om, hvor selvskre-
ven han var som medlem, og han blev således nr. 110 - 
dermed indhentede vi så at sige Freddys medlemsnum-
mer. For 1½ måned siden spiste en gruppe af os frokost 
med Don Rosa (i forbindelse med Baltic Comic Art Show), 
og her gjorde jeg ham opmærksom på, at det nu var hans 
tur til snart at blive overhalet.

Havde nogen prikket til mig dengang i 2001 og fortalt om 
den medlemsskare vi har nu, er jeg ikke sikker på, at jeg 
ville have troet det. Jeg er da også fuldt bevidst om, at 
mange siden er faldet fra, men vi er en fast gruppe af dan-
ske donaldister efterhånden, og det er jeg stolt af at have 
været med til at starte.

SH: Mit engagement i foreningen har gennem tiden givet 
mange gode oplevelser. Den har givet mulighed for flere 
besøg hos Egmont Serieforlaget og ECN, hvor vi kunne 
få et dybere indblik i bladets produktion. Det har også gi-
vet mulighed for, at jeg fik æren af at skrive forord til år-
gangsbøgerne 1959. 

Mest af alt er møderne nok det element, jeg holder mest 
af. Selvom der på det seneste er gået år mellem, at jeg 
deltager, er det en stor glæde at møde de samme, som 
var med, da vi startede. Den afslappede stemning på 
sommermøderne er fantastisk! I de senere år er forenin-
gen blevet mere professionel med en større bestyrelse, 
og det er skønt at se, at der hele tiden kommer nye kræf-
ter til foreningsarbejdet. Så jeg er ikke i tvivl om, at for-
eningen nok skal eksistere mange år endnu!

AC: I sommeren 2003 holdt vi møde i Odense og Aal-
borg. I de første dage var vi omsværmet af journalister, 
både fra TV2Fyn, Fyns Stiftstidende og Odense Særra-
dio (drevet af udviklingshæmmede). Jeg kan huske, at P1 
ringede, og blev lidt skuffede, fordi de havde regnet med, 
at foreningen indeholdt en del flere nostalgiske ældre 
mænd, end vi kunne stille med på det tidspunkt. Vi nåede 
endda at komme på Ritzau i løbet af mødets første dag - 
hvilket jeg senere kunne læse i en notits fra Information, 
som jeg fik af sognepræsten. At vi delte mødet over to 
steder var så en fejl, vi ikke siden har gentaget - det bliver 
lidt for forjaget med en to timers togtur midt under mødet. 
Men dengang var vi heller ikke helt så mange som i dag.

Dansk Donaldist-Forening er nok ved at blive en instituti-
on i dansk tegneserieliv, man ikke kommer uden om. Man 
finder os til tegneseriemesser og i medierne, og når der 
er en historie om Anders And i medierne er det ikke sjæl-
dent, at vi bliver kontaktet - om det så er jumbobog nr. 
300, ugebladets faldende oplagstal eller da Anders And 
meldte sig ind i Ny Alliance.
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NR. 4 . 9. JUNI 2004 . 3. ÅRGANG

Thomas Pryds Lauritsen:

Min tid som redaktør startede tidligt i foreningens og bla-
dets historie og varede 8 numre. Allerede fra Rappet nr. 2 
tog jeg mere eller mindre over og indførte fra starten for-
sider, der var specialtegnet til netop det nummer af Rap-
pet, de blev trykt på. Jeg husker tiden som utrolig lærerig, 
både indenfor det donaldistiske, men også det lidt mere 
tekniske med hensyn til at sætte et helt blad op som tryk-
sag klar til trykkeriet. Apropos trykkeri, så fungerede min 
egen laserprinter som trykkeri på de første mange bla-
de. Det forekom umiddelbart som den mest rentable løs-
ning (jf. beregninger, der var så detaljerede, at selv hæf-
teklammer var regnet med). Senere gik vi så over til et 
rigtigt trykkeri og fik derved også muligheden for forside i 
farver (ligesom med genoptryk af gamle numre).

Jeg husker også tiden op til hver deadline, hvor jeg sta-
dig manglede at modtage enkelte lovede bidrag, og efter 
hver deadline, hvor utallige prøvetryk lå spredt ud over 
hele stuegulvet, for at jeg kunne få et overblik over op-
sætning og artiklernes placering i forhold til hinanden. 
Stærkt i min hukommelse står også enkelte skribenters 
evne til at levere rettelser igen og igen efter artikelma-
terialet var afleveret første gang, mens andre har været 
mere tilfreds med deres egen første udgave. Jeg husker 
indleverede tekster, der kunne bruge faktuelle tilrettelser 
hist og pist, og andre tekster, der for mig var helt nyt ma-
teriale og dermed umuligt at læse faktuel korrektur på.

Alt i alt synes jeg, at vi i min redaktørperiode har opnået 
et blad, der blev bedre og bedre for hver udgivelse. Fyldt 
med både faktuelle artikler og stof af den mindre seriøse 
slags. Et miks, jeg synes må høre til i en forening som vo-
res. Og jeg kan kun sige, at bladet, efter andre har taget 
over, er blevet ENDNU bedre end det var, og jeg glæder 
mig hver gang til, at det dumper ned i postkassen.

Rappet gennem tiden

Som det fremgår af de gamle artikler her i bladet, så har Rappet ændret udtryk fra 
2002 til i dag. Det første blad blev sat sammen af Søren Haagerup, og dette kan 
man læse om på de foregående sider. Fra og med nr. 2 stod Thomas Pryds Laurit-
sen for bladet, og Ole Damgaard overtog fra nr. 10. Siden nr. 16 har redaktøren væ-
ret Niels Jakob Søe Loft. Her fortæller redaktørerne om deres arbejde med bladet.
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Ole Damgaard:

Jeg prøvede at ændre bladets udseende uden at ændre 
på prisen. Der kom nyt logo, nyt fast forsidelayout og nye 
papirkvaliteter, så lidt af kopimaskine-fanzine-fornemmel-
sen forsvandt. Eller det var i hvert fald det, der var me-
ningen.

Jeg brugte en masse tid på at sidde og fritlægge billeder 
og skrive indledninger, så hver artikel begyndte med et 
pænt opslag i stedet for to spalter tekst. Det er jo et teg-
neseriefanzine og ikke Børsen eller Die Welt, og jeg gik 
ud fra, at de fleste læsere enten bevidst eller ubevidst 
havde nogle visuelle præferencer, der mindede lidt om 
mine egne, siden de nu interesserede sig for tegnese-
riemediet. Så prøvede jeg også at gøre det lidt muntert 
at læse bladet. En fjollet brevkasse her, nogle sjove bil-
ledtekster hid og did, og sådan noget. Jeg ved ikke, om 
det kun var mig, der lagde mærke til det, men det virker 
i hvert fald som om, det delvist er forsvundet igen siden. 
Når jeg husker det, skriver jeg nu stadig lidt fjol og sen-
der ind til de nye blade. Jeg prøvede også at holde et vist 
niveau på fagstoffet og på udseendet. Jeg smed de grim-
meste hjemmelavede tegninger ud og fandt i stedet noget 
hos amatørtegnere, jeg kendte, som lavede noget, der 
var hæderligt. Jeg fandt rigtige farvelæggere, som farve-
lagde omslagene. Jeg sendte vist også en enkelt gang en 
artikel tilbage til forfatteren med besked om at lave den 
ordentligt. Og jeg omskrev ofte andres artikler lidt, hvis 
der var faktafejl eller dårlige formuleringer.

Det bedste ved at lavet Rappet var alle de sjove aliaser, 
jeg har skrevet og tegnet under. Jeg vil ikke afsløre, hvor 
mange af skribenterne, der var mig, i de fem blade, jeg 
lavede. Men der foregik ting og sager.

Det dårligste var til gengæld, at en lille gruppe af læser-
ne var noget sure. For eksempel var der engang en hel
flok mennesker, der protesterede voldsomt over, at der
ikke var Disney-figurer på forsiden af nummer 10. 
Men det var der jo - det var bare nogle figurer fra en gam-
mel Bottaro-historie som de pågældende mennesker ikke 
havde læst.
 
Nå, men alt i alt var det sjovt at lave bladet, og jeg fik lidt
erfaring med DTP med derfra.

En sjov krølle på historien er, at jeg blev fine venner med
de to rare mennesker, der har den lille printshop, hvor
jeg fik trykt blad nummer 11-15. Det hænder stadig, at
jeg kigger forbi, og så får vi lige diskuteret hele verdens-
situationen.

luciano bottaro
coa | disneys live action-film | slæbebåden little 

toot | franske serieskabere | den alternative barks

nr. 10  juni 2007  6. årgang

nr. 11  februar 2008  7. årgang

Stort Rejsetema!
Bogmesse i Göteborg
Tegneseriemesse i
Reggio Emilia
Tegneseriebutikker i
Milano
Donaldistkongres i St.
Fuglede

Mere filmtema!

Disneys live action-film:
anden del

nr. 12  juli 2008  7. årgang

Alt om Arpin Luséne

 peter hartung    vic lockman    messina-strædet   

fabio celoni

omelet disneys live action    - og meget mere...

Casty 

MEDLEMSBLAD FOR DDF(R) - NUMMER 13 - FEBRUAR 2009 - 8. ÅRGANG

Marco Rota

Tidsrejser og

Jerry Siegel

tegnetraditioner

Komiks.dk

Stort interview

Ænder som superhelte

Se billederne

Møder Don R.Carl Barks

MEDLEMSBLAD FOR DDF(R) - NUMMER 14 - AUGUST 2009 - 8. ÅRGANG

Om manden  

og musen:

Floyd  Gottfredson

kosmisk drillepind

ABADAZAD
sYret eVENTYRLAND

Siegel

.Perego
vidste du det om 

ham?

MEDLEMSBLAD FOR DDF(R) - NUMMER 15 - FEBRUAR 2010 - 9. ÅRGANG

STORE STYGGE ULV
   alt om den 
gamle slyngel

mickey mouse
avisstriben 
efter 1955

arternes 
bestemmelse
ny banebrydende 

forskning
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EKSKLUSIVT INTERVIEW
med josep tello

PEZ OG DISNEY
en ekstrem

hobby

MEDLEMSBLAD FOR DDF(R) - NUMMER 16                         JULI 2010 - 9. ÅRGANG

NYT FRA
FORSKNINGEN

om mad
og fugle

EKSKLUSIVT INTERVIEW

med josep tello

tema om

TROR ANDERS

MEDLEMSBLAD FOR DANSK DONALDIST-FORENING - NUMMER 17 - FEBRUAR 2011 - 10. ÅRGANG

o

religion

PA GUD?

manuel gonzales

BESOG HOS DON ROSA

MEDLEMSBLAD FOR DANSK DONALDIST-FORENING - NUMMER 18 - JULI 2011 - 10. ÅRGANG

/

EPIC MICKEY

FILMMUSIK

Niels Jakob Søe Loft:

Først og fremmest har jeg indført et større format til bla-
det, så vi fra nr. 17 gik fra A5 til B3. Jeg syntes, at de 
mange sider, som bladet ofte bestod af, ikke passede til 
det lille format - det var for uhandy at håndtere. Der var 
blevet snakket om formatændring før, men der var vist 
et lille flertal ved en generalforsamling, der modsatte sig 
det. Nå, men jeg har i hvert fald ikke hørt seriøse klager.

Ole indførte nogle faste ting, som har bevaret. Fx forside-
designet med næbbet, der siger “Rappet”. Dette passer 
bedre til før, hvor der stod det uudtalelige “DDF(R)appet”. 
Jeg kan desuden nævne, at vi i år officielt har ændret 
navnet til “Rappet” - i hvert fald ifølge Det Kongelige Bibli-
otek. Så lægger vi os heller ikke så tæt op ad svenskerne, 
som kalder deres blad “NAFS(k)uriren”. Det virker i øvrigt 
som om, foreningen i starten var ikke så lidt inspireret af 
den svenske donaldistforening.

Det er sjovt at lave bladet, man får mange nye kontakter 
og erfaringer oven i hatten. Jeg har lært en del om blad-
produktion og InDesign, men det er også meget tidskræ-
vende. Jeg bruger i hvert fald lang tid på at læse korrek-
tur, behandle billeder, sætte artiklerne op, skrive småting 
hist og her som indledninger og billedtekster. Man kan 
også bruger timer på at rykke rundt på tingene indtil det 
hele ser nogenlunde ud. Nå, men det betyder nu ikke no-
get, når man endelig står med et nyt blad i hånden og ser 
folk læse det på møderne. Tiden må vise, hvor længe jeg 
har tid og overskud til at fortsætte med det, men lige nu 
morer jeg mig nu meget godt.
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Selvom der findes mange udsagn, myter og 
forestillinger omkring Andebys historie, og 
måske særligt omkring byens grundlæggel-
se, er der en ting, som ligger fast – Andebys 
indbyggere regner Kornelius Blisand1 som 
byens grundlægger. Det var Carl Barks, som 
først nævnte Kornelius Blisand i 19522 – da 
konkurrerede Onkel Joakim med Mahara-
jahen af Pengostan om at rejse den største 
og mest imponerende statue af Andebys 
grundlægger – en ‘konkurrence’ som typisk 
nok endte med at Onkel Joakim trak det 
længste strå.3 Senere nævner Barks Korne-

Andebys historie
Del 2: 1818-1902

AF SIGVALD GRØSFJELD JR. (MEDL. 17)
OVERSAT FRA NORSK AF THOMAS P. LAURITSEN (MEDL. 4)

Vi fortsætter her med anden del af serien om Andebys historie. En længere artikelserie, 
hvor historiske referencer i primært Carl Barks og Don Rosa-serier ses i lys af den virke-
lige verdens historie. Denne del afsluttes med biografier af Kornelius og Clinton Blisand, 
og hele artikelserien fortsættes i et senere nummer.

Kapitel 3: Det moderne Andebys fødsel (1818)
lius Blisand mindst to gange til – hele tiden 
konsistent både når det gælder grundlæg-
gerens navn og hans udseende.4 Der kan 
således ikke herske nogen tvivl om hvad 
Andebys grundlægger hed eller hvordan 
han så ud.

Barks kom imidlertid aldrig nærmere ind på 
hvem Kornelius Blisand var – eller hvornår 
og hvordan byen blev grundlagt. Således 
fandtes der med andre ord lidt og ingenting 
af tilgængelig, skriftlig materiale om emnet 
da nordmanden Jon Gisle i begyndelsen af 

1970erne skrev sin senere så vel-
kendte bog »Andelogien« (norsk 
titel: »Donaldismen«). Udfra 
den mængde informationer, han 
havde adgang til, skrev han: »De 
fleste – og ikke mindst de ældste 
– kilder oplyser at Andeby blev 
grundlagt af Kornelius Blisand. 
Vi har ingen sikre holdepunkter 
men hensyn til, hvem Kornelius 
Blisand var. Den herskende op-
fattelse er imidlertid, at han var 
hollænder; noget navnet Korne-
lius kunne tyde på. Af hr. Bli-
sands klæder slutter man, at han 
må have levet ca. år 1700.«5

Ill. 1: Angrebet på Fort Drakeborg.
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Det var først da Don Rosa henimod slutnin-
gen af 1980erne tog tråden op efter Barks, at 
denne centrale del af Andebys historie blev 
bredt ud i offentlighedens lys. Don Rosa 
synes åbenbart at have tillagt den 
almindelige historiske udvikling 
på USA’s vestkyst langt større 
betydning end Kornelius Blisands 
klæder da han foretog sin datering 
af Blisands fødsel, dennes an-
komst til Drakeborg, etc.

Der findes imidlertid enkelte 
eksempler på historier, som 
åbenbart baserer sig på en krono-
logi, som ligger langt nærmere Jon 
Gisles. I historien »Kaptajn Sort-
skæg«6 sender danskeren Gorm 
Transgaard Anders og nevøerne 
tilbage til Andeby anno 1775 for 
at lede efter en tabt halskæde. 

Det er en fuldt udviklet og ak-
tiv by, vore venner her møder i 
1775. I en anden historie – »The 
Siege of Duckburg«7 fra 1991 
markeres det at Andeby 200 år 
tidligere (altså i 1791) overvandt 
en belejring udført af styrker fra 
den rivaliserende naboby. Det 
er imidlertid ikke kun krono-
logien, som gør, at disse histo-
rier er ignoreret som kilder i min 
fremstilling af Andebys historie. 
Transgaard synes for eksempel 
at se helt bort fra eksistensen af 
Fort Drakeborg i sin beskrivelse 
af den senere »Bilbremsebakken« 
anno 1775. Som i de foregående 
kapitler vil jeg derfor basere mig 
på information fra Carl Barks og 
særlig Don Rosa.

Drakeborg bliver angrebet
Mens mange sider ved Andebys 
ældre historie kun er forholdsvist 
kort refereret hos Barks og/eller 

Rosa, er Kornelius Blisands ankomst til og 
overtagelse af Drakeborg udførlig fortalt 
af Don Rosa.8 Det fremgår klart at denne 
begivenhed foregik i året 1818 idet den da 

Ill. 2: Kornelius Blisand overtager fortet.

Ill. 3: Kornelius Blisand og popcorn-tricket.
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Ill. 4: Spaniolerne flygter.

omkring 28 år gamle9 Kornelius Blisand 
dukkede op i det på den tid engelske fort 
Drakeborg for at sælge nogle varer. Men »før 
han havde trampet jorden af ridestøvlerne«10 
blev fortet angrebet af en talmæssigt overle-
gen spansk styrke. Årsagen til spaniolernes 
angreb blev af den britiske kommandant 
forklaret med at »Hestebremsebakken«11 
med Fort Drakeborg var den eneste jord-
flække i området som ikke var på spanske 
hænder og at den spanske kong Ferdinand 
VII (1784-1833)12 derfor havde sværget på 
at erobre både bakken og fortet.

Kort efter lykkedes det en enlig britisk 
kurér at forcere de spanske linier. Denne 
havde en skriftlig ordre med sig fra den 
britiske konge, George III (1738-1829)13, 
som var led og ked af hele magtkampen 
og var fast besluttet på at trække sig ud af 
området. Med sig havde kureren således 
både en officiel landsoverdragelse forsynet 
med kongens segl samt kongens ordre til 
den britiske garnison om at kapitulere og 
overlade højen og fortet til spaniolerne. Det 
sidste viste sig i midlertid hurtigt at være 
lettere sagt end gjort – idet en britisk soldat 
som vifter med det hvide flag bliver kraftigt 
beskudt af de spanske angribere. Godtnok 
kommer englænderne frem til at de kan 
flygte gennem en underjordisk tunnel som 
fører ned til ‘floden’14 hvor kurerens skib 
ventede på dem, men for at slippe for at 
blive sendt tilbage senere måtte de først få 
en formel kapitulation.

Drakeborg skifter ejer
Englændernes dilemma bliver til slut 
løst ved at de overlader den kongelige 
landsoverdragelse for Hestebremsebakken 
med Fort Drakeborg til deres amerikanske 
gæst, Kornelius Blisand, førend de i al hast 
forsvinder ned i den underjordiske tunnel.

Umiddelbart derefter sætter spaniolerne det 
sidste og afgørende angreb mod fortet ind, 
og det lykkedes dem hurtigt at vælte porten 
omkuld og trænge ind. I den situation ser 
Kornelius Blisand ingen anden udvej end 
at kapitulere. Han giver imidlertid udtryk 
for at dette bør ske efter at parterne har delt 
et fredsmåltid. De spanske soldater, som er 
sultne efter anstrengelserne i forbindelse 
med det netop afsluttede angreb, takker 
ja til invitationen og sætter sig rundt om 
et bål mens Kornelius Blisand finder en 
solid portion majskolber frem, som han 
lægger i en jerngryde, som rimeligvis in-
deholder lidt fedt eller madolie i bunden. 
Efter at have hængt gryden over bålet »for 
at riste majskolberne lidt« forlader han de 
spanske soldater igen, antagelig under på-
skud af at skulle hente noget tilbehør. Med 
et begynder majsen at poppe midt blandt 
de totalt uforberedte spaniolere med den 
følge, at de flygter i vild panik. I sine nota-
ter skriver Kornelius Blisand: »Det gik, som 
jeg havde håbet! Spaniolerne havde aldrig 
set popcorn før! De troede, det var fortidens 
spøgelser, der kom tilbage for at hævne sig 
– og forsvandt på fem sekunder!«15 At dette i 
eftertiden er blevet stående som et særdeles 
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Kapitel 4: Blisandtidens Andeby (1818-1902)
Med spaniolernes flugt fra Drakeborg ind-
ledes det, man kan kalde Blisandtiden, i 
Andebys historie. Til denne periode er 
det naturligt at regne tiden fra Kornelius 
Blisands overtagelse af Drakeborg i 1818 og 
frem til 1902 – da både fortet og højen blev 
taget i besiddelse af en ny mægtig skikkelse 
i Andebys historie.

Drakeborgs nye herre
Selvom Kornelius Blisand fra 1881 var Dra-
keborgs nye herre, gik der stadig mange år, 
før navnet Andeby blev taget i brug – det 
fremgår klart af følgende kommentar fra 
Don Rosa: »Jeg husker at da jeg tegnede 
den aktuelle rude af tilbageblikssekven-
sen, hvor Kornelius Blisand siger at han 
ændrede navnet på bebyggelsen, tegnede 
jeg ham aldrende og med briller og rynker. 
Noget af det kan dog være blevet skjult un-
der farvelægningsprocessen. Min tanke er 
således, at navneskiftet skete mange år efter 
at Kornelius Blisand blev ejer af fortet – men 
jeg har aldrig gjort mig nogen fast tanke på, 
nøjagtigt hvornår dette var.«16

Selvom overgangen fra det britiske Drake-
borg til Kornelius Blisands Andeby altså 
foregik trinvist og over længere tid, synes 
det alligevel naturligt at anse året 1818 som 
tidsfæstet for Andebys grundlæggelse, fordi 
det var da, fortet overgik fra at være en mi-
litær fæstning til at udgøre udgangspunktet 
for en større fremtidig civil bosætning i 
området.17

Den spanske trussel forsvinder
Selvom de spanske angribere blev skræmt 
bort fra Fort Drakeborg i 1818, forsvandt 
truslen fra den kant ikke helt umiddelbart. 
Historiske begivenheder på begge sider 
af Atlanterhavet slog imidlertid ganske 
snart ud til Kornelius Blisands fordel. Da 
Napoleon i 1808 lod Spanien okkupere 
og kong Ferdinand VII internere, opstod 
der et magtvakuum i Spaniens latiname-
rikanske kolonier, som efterhånden blev 
fyldt ud af uafhængige lokale regeringer, 
som – i kong Ferdinand VII’s navn – skulle 
fungere så længe franskmændene stadig 
stod på spansk jord.18 Idéerne fra den ame-
rikanske frigørelseskrig (1775-1783) og den 
franske revolution (1789) havde imidlertid 
spredt sig til de spanske kolonier og over 
hele Latinamerika kom uafhængighedens 
flamme til at lyse op – også i Mexico. Men 
mens kolonierne i Sydamerika opnåede 
deres uafhængighed gennem en regulær 
frigørelseskrig ledet af Simon Bolivar,19 
var det i Mexico de lokale magthavere selv 
som i 1821 erklærede landet uafhængigt af 
Spanien, fordi Ferdinand VII i 1820 blev 
tvunget til at gennemføre en liberal grund-
lov, som i sin tid blev indført i 1812 mens 

vigtigt øjeblik i Andebys historie, kan vi se 
af, at de allerfleste statuer, som senere er 
rejst af Kornelius Blisand, viser ham stå-
ende med majskolber i armene.

Med spaniolernes flugt fra Drakeborg i 
1818 indledes en ny tidsalder i området 
– en tidsalder præget af Kornelius Blisand 
og hans nærmeste efterkommere.

Ill. 5: Grønspættemilitsen i aktion.
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kongen stadig var i fransk fangenskab. Med 
Mexicos uafhængighed blev Calisota mexi-
cansk og dermed forsvandt Ferdinand VII’s 
fokus på Drakeborg. Det ser ikke ud til, at 
den nye mexicanske regering har været lige 
så interesseret i Drakeborg. At spaniolerne 
ikke prøvede sig med nye angreb på Dra-
keborg i treårsperioden 1818-182120 beror 
nok mest på, at spaniolerne på den tid have 
hænderne fulde af andre problemer.

En ny hverdag for Drakeborg
Udfra spredte glimt fra både 

Barks og særligt Rosa, er det 
muligt at give et brugbart 
billede af udviklingen 
den første tid efter at 

Kornelius Blisand over-
tog Drakeborg.

Efter at spaniolerne 
var jaget på flugt, er 
Kornelius Blisand 
nok hurtigt be-
gyndt at udforske 

sin nye ejen-
dom. Eftersom 
han havde set 
briterne flygte 
gennem en 
underjordisk 
tunnel,21 er 
det ikke 
unaturligt, 
at Korne-
lius Bli-
sand var 
nysgerrig 
for at un-
d e r s ø g e 
nærmere 
h v a d , 
der ellers 
fandtes af 
sådanne 
s k j u l t e , 

underjordiske faciliteter. I »Det forsvundne 
bibliotek«22 viser Don Rosa da også, at 
Kornelius Blisand efterhånden fandt det 
hemmelige, underjordiske rum og dermed 
også metalboksen med en ibis på låget, som 
indeholdt essensen af det tabte bibliotek 
i Alexandria. Med tanke på, at rummet, 
da Kornelius Blisand fandt det, syntes at 
have været urørt siden den første garni-
sons fald, er det nærliggende at tro, at det 
var Kornelius Blisand, som sørgede for, at 
levningerne af bibliotekets sidste vogter, 
Sebastian Snegås, blev behørigt gravlagt i 
det samme rum.23

Selvom det første store vogntog, som kom 
til Californien østfra – det kom fra Missouri 
– ikke blev sat af gårde før i 1841,24 kan 
der ikke have gået så vældig længe efter 
Kornelius Blisands overtagelse af Drake-
borg før de første nybyggere dukkede op i 
området. For omtrent samtidig som Mexico 
opnåede sin uafhængighed fra Spanien, 
organiserede Kornelius Blisand »Grøn-
spættemilitsen«25 – en egen forsvarsenhed 
for Drakeborg. Don Rosa fortæller: »Folk 
vidste vanligvis ikke hvortil færden gik, da 
de pakkede deres egendele i vogne og drog 
vestover. Der fandtes ingen pålidelig infor-
mation om hvordan situationen var, om 
hvilke byer, der voksede frem, og hvor, der 
var land til salg. Nogle folk passerede nok 
gennem Andeby og valgte at slå sig ned der, 
men i mine historier lader jeg knapt noget 
overhovedet være der. Måske kun nogle få 
dusin indbyggere.«26 Hvad angår dateringen 
af oprettelsen af Grønspættemilitsen, siger 
Don Rosa: »Jeg husker, at jeg har vist Grøn-
spættemilitsen forsvare Fort Drakeborg imod 
et indianerangreb, så det må have været 
oprettet tidligt… i 1820erne.«27

Der er vel her, i Grønspættemilitsen, at en 
af de mest mystiske bifigurer hos Barks, 
Hannibal And, hører hjemme.28 Sådan som 
denne Hannibal And er fremstillet af Barks, 

Ill. 6: Bedste fortæller om Bli-
sands Varehus.
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er han tydeligvis Kornelius Blisands sam-
tidige og må have været ganske lig denne 
i klæderne, undtaget at han var noget tyk-
kere. I den amerikanske originaludgave he-
der han General Crow – noget som kan tyde 
på, at han har spillet en ledende militær 
rolle i samtiden – måske endda som leder 
af Grønspættemilitsen.

Ind i USA
Med Mexicos uafhængig-
hed i 1821 blev Calisota 
mexicansk. Begivenhe-
der længere mod øst, 
nærmere bestemt i Texas, 
kom imidlertid til at æn-
dre på dette. I tiden efter 
Mexicos uafhængighed 
i 1821 og frem til 1830 
ankom der anslagsvis 
30.000 amerikanske im-
migranter29 til Texas. 
Disse begyndte efter-
hånden at gøre sig tilpas 
gældende til at Mexico i 
1830 lukkede grænserne 
for yderligere amerikansk 
immigration. 6 år senere, 
i 1836, erklærede Texas 
sig som en uafhængig republik med efter-
følgende kampe mod mexicanerne som 
resultat – mest kendt af disse kampe er 
mexicanernes belejring af Fort Alamo fra 
23. februar til 6. marts 1836. Alle forsva-
rerne, inkluderet legenderne Jim Bowie og 
Davy Crockett, faldt på deres poster. Den 
efterfølgende tid blev vanskelig for det 
uafhængige Texas, og i 1845 blev staten en-
delig annekteret af USA med en påfølgende 
krig mod Mexico (1846-1848) som resultat. 
Amerikanerne gik sejrende ud af krigen og 
i fredsaftalen fra Guadelope Hildago måtte 
Mexico afstå Texas, Californien og al landet 
mellem disse.30

Da Calisota på denne måde kom under 

amerikansk styre, fulgte Andeby/Drakeborg 
med i købet31 – for hverken amerikanerne 
eller mexicanerne kendte til, at Kornelius 
Blisand sad på en kongelig landsoverdra-
gelse fra 1818. Måske det var i forbindelse 
med dette tidsskifte, at Kornelius Blisand 
ændrede navnet på sin besiddelse fra det 
gamle Drakeborg til Andeby.32

Guldfeberen, som kom til Californien i 
1848, satte fart i arbejdet med at gøre den 
stat til en fuldgyldig delstat i USA. Som 
en del af et omfattende kompromis mel-
lem slavemodstanderne i nordstaterne og 
slavetilhængerne i sydstaterne blev Califor-
nien 9. september 1850 optaget i USA som 
landets 31. stat.33 Calisota fulgte nok med 
samtidig – begge som slavefrie områder.

Det sidste store slag i Andeby
I Barks-historien »The Village Blacks-
mith«34 (ingen dansk titel) fra 1960 får vi 
at vide, at 1960 er nøjagtig 100 år siden der 
sidst var ufred i Andeby.35 Kampen om Fort 
Andeby i 1902 regnes således tydeligvis 
ikke med i denne sammenhæng – det må 

Ill 7: Joakim fortæller nevøerne om hvordan han endte op i 
Andeby.
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vi tro hænger sammen med, at det drejede 
sig om et angreb på en indbygger, Joakim 
von And, og ikke en kamp, som gjaldt hele 
byens fremtid. Endvidere får vi at vide, at 
Andeby blev ‘frelst’ af en styrke – mest san-
synlig Grønspættemilitsen ledet af en Ge-
neral Stensværd, eller på engelsk General 
Stonewall Duck.36 Eftersom denne ikke er 
taget med i »Anders And & Co.s stamtræ,«37 
kan vi se bort fra at han skulle være nært 
beslægtet med Andtonius (bedstefar) And. 
Don Rosa afviser derimod ikke tanken om, 
at Stonewall Duck i stedet er en af Ander-
sines forfædre – og i så fald mest sansynlig 
hendes farfars far.38 Hvem end generalen 
var, så blev der i al fald i eftertiden rejst 
en statue til minde om hans indsats i dette 
slag.39

Barks nævner ikke hvad, der var årsagen 
til dette slag, hvem angriberne var, eller 
omfanget af slaget – andet end at artilleri 
var i brug, og at dele af eller hele slaget ty-
deligvis ikke blev udkæmpet i eller ved Fort 
Andeby.40 Dette åbner for spekulationer. 

Don Rosas vurdering er at: »På baggrund af 
navnet ‘General Stonewall Duck’ og årstal-
let 1860, ser det ud til, at Barks havde den 
amerikanske borgerkrig [1861-1865] i tan-
kerne da han lavede denne historie (selvom 
1860 er et år for tidligt). Der blev faktisk 
udkæmpet nogle borgerkrigslignende kampe 
på vestkysten, men jeg må gøre grundigere 
undersøgelser for at sige mere om hvordan 
de artede sig. Hvis jeg skulle placere denne 
historie ind i en større sammenhæng, ville 
jeg arbejde hårdt for at knytte den op mod 
borgerkrigen før jeg eventuelt ville prøve 
noget andet. En brutopisk/indiansk alliance 
ville i så fald være interessant – der var jo 
faktisk til tider russisk nærvær på Amerikas 
vestkyst.«41

Året efter brød 13 stater ud af unionen og 
dannede Amerikas Konfødererede Stater 
(CSA). Det var forskellige syn på slaveriet 
i sydstaterne og på hvor frit den enkelte 
delstat skulle stå i forhold til føderationen, 
som lagde grund til dette. 12. april 1861 gik 
de kønfødererede til angreb på Fort Sumter 

ved byen Charleson, South 
Carolina og borgerkrigen 
var et faktum. Af staterne 
i vest stod Californien og 
Oregon på nordstaternes 
side. Om Calisotas position 
i denne situation siger Don 
Rosa: »Jeg ville ikke invol-
vere Calisota i borgerkrigen, 
og jeg kunne altid holde 
dem udenfor ved at sige, at 
de var neutrale i lighed med 
andre vestlige territorier.«42 
Slaget i 1860 kan muligvis 
ses i lys af dette – måske var 
det neutralitet i forhold til 
den fremvoksende konflikt 
mellem nord- og sydstater, 
Andeby kæmpede for ved 
den anledning.

Ill. 8: Joakim tjener sin første million dollars (om end det er 
oversat til 5 millioner i den danske udgave. Kalenderen på 
væggen i andet panel fortæller tidspunktet for begivenheden.
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Blisand-familien i sidste halvdel af 
1800-tallet
I »En ganske særlig overraskelse« afslører 
Don Rosa, at Clinton Blisand drev land-
handlen »Blisands varehus«.43 En speciali-
tet synes at have været isvafler.44 Med tanke 
på at faderen Kornelius Blisand i sin tid 
dukkede op i Drakeborg netop for at gøre 
handel, ligger det ikke alt for fjernt at tænke 
sig, at butikken i sin tid kan være blevet 

grundlagt af Kornelius. 
Udover forretningen drev 
familien også med landbrug. 
Clinton Blisand levede frem 
til ca. 1910, så han må have 
overført dele af sine ejen-
domme til sine børn Andrea 
og Klement mens han stadig 
var i live – mens sønnen 
Klement åbenbart fik He-
stebremsebakken med fort 
Andeby, fik datteren Andrea 
(bedre kendt som Bedstemor 
And) tydeligvis den gård, 
hvor hun senere har været 
bosat.

Don Rosa har da også 
nævnt, at han ser Bedstemor 
Ands gård som en del af det 
stykke land, som Blisand-fa-
milien ejede i området siden 
Kornelius Blisands tid. Han 
siger også: »Blisand-familien 
ejede mesteparten af jorden i 
Andeby-området indtil stør-
stedelen af dette blev købt 
op af Joakim tidligt i det 20. 
århundrede.«45

En anden forklaring på 
hvordan Bedstemor And 
kom i besiddelse af gården, 
finder vi i historien »How 
Grandma Got It«46 af dan-
skerne Gorm Transgaard 

og Freddy Milton, hvor Bedstemor And 
fortæller Guf om hvordan hun arvede går-
den efter sin tante Klazien.47 I sin ungdom 
ledte Klazien efter arbejde og blev til sidst 
ansat på gården, som dengang tilhørte fa-
milien Trouwhart.48 Trouwhart-familiens 
søn Bertus49 forelskede sig efterhånden i 
Klazien, og det hele endte med bryllup. 
Bertus forsvandt/omkom siden under en 
jordomrejse sammen med nogle venner, så-

Ill. 9: Klement Blisand sælger sit skøde til Joakim von And.
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dan at Klazien endte op med at sidde alene 
på gården. Eftersom Bedstemor And var 
Klaziens nærmeste slægtning, arvede hun 
gården efter tantens død. På Internetforu-
met DCML har der været spekulationer om 
hvorvidt denne forklaring kan være kompa-
tibel med Don Rosas fremstilling af sagen, 
hvis nævnte tante, Klazien, placeres ind i 
Don Rosas stamtræ som en søster af Bedste-
mor Ands mor, Katinka Knarand. Baseret på 
det, som nu er kendt om Blisand-slægtens 
ejendomsmasse og ejendomsoverdragelser 
i det 19. århundrede, må konklusionen dog 
blive, at Transgaard/Milton-versionen ikke 
er kompatibel med Don Rosas version af 
dette.

Stormen i 1897
I Barks-klassikeren »Det gamle fyrtårn på 
Andeby Næs«50 får vi at vide, at Andeby i 
1897 blev ramt af den værste 
orkan i mands minde. Da det 
var værst slog bølgerne højt op 
omkring fyrtårnet på Andeby 
Næs (eller som det hedder i 
en anden dansk oversættelse: 
Andenæs), som ligger lige 
udenfor byen. Denne orkan 
blev ikke overgået af nogen 
anden orkan før i 1962.

Fort Andeby og Hestebremsebakken 
skifter ejer
Da der blev fundet guld i Klondike i sidste 
halvdel af 1890erne, satte den på det tids-
punkt sidste generation Blisand – Klement 
Blisand – kursen mod nord for at deltage i 
guldfeberen. Udover sin udrustning havde 
han et skøde på Hestebremsebakken med 
Fort Andeby (i alt omkring 4 hektar51) med 
sig. Klement Blisand havde imidlertid en 
smule held med sig, og det var kun takket 
være dette skøde, han havde taget med sig, 
at han fik råd til at købe en billet tilbage til 
Andeby. Pengene skaffede han i december 

1899, da han solgte sine ejendomme til 
en meget succesfuld skotsk guldgraver for 
200 dollars.52 Den nye ejer af Hestebremse-
bakken med Fort Andeby blev således en 
skotte ved navn Joakim von And, en fjern 
slægtning af den første kommandant i Dra-
keborg i 1579, Andreas von And (Malcolm 
McDuck).

Grundlæggelsen af Grønspættebe-
vægelsen
Omkring 1900 blev den gamle Grønspæt-
temilits besluttet opløst. Kort før, 1. juli 
1898, deltog de i den Spansk-amerikanske 
Krig (1898), og kæmpede sammen med da-
værende oberst Theodore Roosevelt i slaget 
ved San Juan Ridge (på Cuba). Dette gjorde 
de på en måde som gav den senere præsi-
dent masser af respekt.53

Da den efterhånden aldrende Clinton 
Blisand året efter, i 1901, grundlagde en 
ny organisation »…som skulle lære unge 
andebyborgere at gøre gode gerninger, be-
skytte naturen og bevare tilegnet viden,«54 
valgte han at kalde denne »Grønspætterne« 
efter militsen, som gennem flere genera-
tioner havde værnet Drakeborg/Andeby 
mod ydre fjender. Clinton Blisand lod også 
den nye organisation få de gamle skrifter, 
hans far, Kornelius Blisand, i sin tid fandt 
i det skjulte rum under fortet. Eftersom 
Grønspættemilitsen var opløst, tog den 
nye Grønspætteorganisation det gamle Fort 
Andeby i brug som sit hovedkvarter. Der 

Ill. 10: Grundlæggelsen af Grønspætterne.
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Biografi over Kornelius Blisand
Født ca. 1790.56 Regnes som Andebys 
grundlægger. Hans forældre, fødested og 
lignende er stadig ukendt. Den kendte, nor-
ske donaldist Jon Gisle antydede i 1973, at 
»Den herskende opfattelse er imidlertid, at 
han var hollænder; noget navnet Kornelius 
kunne tyde på.«57 Gisle tænker her måske 
fx på Nils Olsen (1657-1727) fra Stavanger, 
som tog navnet Cornelius Cruys, da han i 
sin tid gjorde karriere som søofficer i Hol-
land. Don Rosa har imidlertid en noget 
anden opfattelse end Jon Gisle, når det 
kommer til Kornelius Blisands ophav. Han 
siger: »Blisand-familien havde boet længe 
i Amerika… Jeg antager, at de sejlede over 
med Mayflower58 eller kom til Jamestown.59 
Men andre nationaliteter kan være blandet 

ind i familien inden Kornelius Blisands tid, 
så man kan vel sige, at denne gren af fami-
lien er en amerikansk ‘smeltedigel.’«60 Udfra 
dette må Kornelius Blisand anses som ame-
rikaner, men der er ingenting i vejen for at 
hans mor eller at en af hans bedsteforældre 
(med undtagelse af hans farfar) var hol-
landsk.

Den norske donaldist Geir Hasnes61 mener, 
at Barks kan have haft den californiske 
advokat og senator Cornelius Cole (1822-
1924) i tankerne, da han skabte Kornelius 
Blisand i 1952. Cole, som repræsenterede 
Californien i senatet i perioden 1867-1873, 
var en farverig skikkelse, som bl.a. deltog i 
guldfeberen i Californien i 1849.

holdt den til indtil stedets nye ejer året efter 
dukkede op for at tage sin ferske ejendom i 
besiddelse.

Kendte tilflyttere til Andeby for 1902
Flere af de kendte familier i Andeby flyt-
tede til området før 1902. Don Rosa siger: 
»Gearløs-familien kom til Andeby før Joa-
kim. Jeg kan imidlertid ikke huske at have 
vist Bjørne-banden som bosatte i Andeby 

– det ville byen nok ikke have tilladt. Jeg 
kom i stedet frem til, at de var hjemmehø-
rende i nærområdet og blev tiltrukket af 
Andeby da Joakim flyttede ind i det gamle 
fort [med alle sine penge]. Jeg ved ikke om 
de eventuelt forlod området derefter [forsø-
get på at plyndre Joakim lige efter at han 
flyttede ind i fortet i 1902 – se Her er dit liv, 
Joakim, kapitel 10] for mange år senere at 
flytte tilbage.«55

Ill. 11: Kornelius Blisand og hans nærmeste efterkommere.
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Kornelius Blisand nævnes første gang i 
1818, da han på spektakulær vis kom i 
besiddelse af Fort Drakeborg. Efterhånden 
som andre pionerer dukkede op i området, 
oprettede Kornelius Blisand ca. 1820 en 
egen forsvarsstyrke, Grønspættemilitsen, 
for at forsvare fortet og områder der om-
kring mod fjendtlige indianere62 og andre 
ydre trusler. Indianerne kan imidlertid ikke 
kun have udgjort en trussel – Don Rosa for-
tæller: »Kornelius Blisands kone var antage-
ligvis en indiansk squaw… og jeg tvivler på 
om de var gift.«63 Når Don Rosa bruger ordet 
»kone« selv om han tvivler på, at parret var 
gift i traditionel, vestlig forstand, kan man 
jo tænke sig, at de i stedet gennemgik en 
indiansk vielsesceremoni.64 Franskmanden 
Gilles Maurice har inkluderet Kornelius 

Blisands kone i sin udgave af ændernes 
stamtræ og har der givet hende navnet 
Pluckahontas,65 tydeligvis inspireret af 
Disneys mest kendte indianerpige, Poca-
hontas. Parret har vel truffet hinanden i 
1820erne fordi ca. 1830 fik de sønnen Clin-
ton Blisand. Andre børn er ikke nævnt, og 
Don Rosa siger da også, at »Jeg regner ikke 
med andre sønner eller døtre af Kornelius 
end Clinton.«66 Eventuelle halvsøskende til 
Clinton Blisand på morens side er heller 
ikke kendt.

Kornelius Blisand var en foretagsom mand. 
Blandt andet kender vi til, at han sørgede 
for at anlægge områdets første vandled-
ning.67 Blisand-familien drev også med 
landbrug og handel. Et sted68 fortælles det, 
at Kornelius Blisand skal have stået bag 
opskriften på en speciel julekage. Hvorvidt 
der er noget i det, er vanskeligt at sige – sik-
kert er det i hvert fald, at hans barnebarn, 
Bedstemor And, er en velrenommeret kage-
bager i Andeby.

Der er efterhånden skrevet meget om Kor-
nelius Blisand – også af andre end Carl 
Barks og Don Rosa. En del af dette er skre-
vet af europæere, som har tænkt i et andet 
historisk tidsperspektiv end det, som gæl-
der for Nordamerikas vestkyst. Kornelius 
Blisand og grundlæggelsen af Andeby har 
derfor ofte været placeret for langt tilbage 
i tiden.69 Der er også lavet fantasifulde 

fortællinger om, at Kornelius Blisand 
skal have kommet ad søvejen70 til 

det område, som senere kom til 
at hedde Andeby, og at han i 

sin tid gemte på en mystisk 
eller endog fantastisk vær-
difuld71 skat. Disse fortæl-
linger afviger imidlertid så 
meget fra den etablerede 
opfattelse omkring Korne-
lius Blisands baggrund og 
fra hinanden, at de ikke 
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kan tolkes som andet end sagn og myter af 
den type, som ofte følger historisk kendte 
personer.

De sidste 2-3 årtier af sit liv kan det se ud 
til, at Kornelius Blisand har nydt en noget 
tilbagetrukket tilværelse og blandt andet 
benyttet tiden til at nedskrive sine erin-
dringer.72 Han døde ca. 188073 omkring 90 
år gammel. Mest sansynligt skete dette i 
Andeby, hvor familiens gravsted vel rime-
ligvis er lokaliseret, selvom dette aldrig har 
været vist i nogen historie.

I historien »Kong Joakim den Første« viser 
Don Rosa, at en af de store statuer af Korne-
lius Blisand, som blev rejst af Onkel Joakim 
og Maharajaen af Pengostan i 1952, efter-
hånden fik stor nytteværdi idet foreningen 
»Kornelius Blisands Venner« oprettede sit 
eget bibliotek i den gigantiske sokkel. Det 
var i øvrigt i dette bibliotek, at Joakim og 
nevøerne senere fandt Kornelius Blisands 
upublicerede erindringer omkring grund-
læggelsen af Andeby.74 Det er ikke kendt, 
hvem der står bag »Kornelius Blisands 
Venner,« eller hvornår foreningen blev 
grundlagt.

Biografi over Clinton Blisand
Født ca. 1830,75 sansynligvis i det daværen-
de Drakeborg, hvor familien synes at have 
været bosat siden faren, Kornelius Blisand, 
overtog stedet i 1818. Grønspættebevægel-
sens grundlægger. Drev bl.a. landhandel i 
Andeby. Søn af Andebys grundlægger, Kor-
nelius Blisand og dennes kone, som skal 
være af indiansk oprindelse.

Clinton Blisand blev første gang introduce-
ret i 199376 af Don Rosa som bindeleddet 
mellem Andebys grundlægger Kornelius 
Blisand og Bedstemor And. Navnet har Don 
Rosa hentet fra USA’s daværende præsident 
Bill Clinton.

Clinton Blisand blev vel tidligt i 1850erne 
gift med Katinka Knarand og fik efterhån-
den to børn; Andrea (født ca. 1855) og 
Klement (født ca. 1860) med hende.77 Fra 
1850erne og måske også før den tid drev 
han landhandelen »Blisands varehus.« El-
lers deltog han så vidt vides i slaget, som 
fandt sted i Andeby i 1860, måske som en 
af General Stonewall Ducks nærmeste støt-
tespillere.

Udfra de oplysninger, som per i dag forelig-
ger om Blisand-familiens ejendomsmasse i 
det 19. århundrede, ser det ud til, at Clinton 

Blisand en eller anden gang i løbet af de to 
sidste år før 1900 lod sine to børn overtage 
dele af familiens ejendomme – måske skete 
dette i forbindelse med faren Kornelius Bli-
sands død omkring 1880. Det er ikke kendt 
om nogen af ejendommene i området, som 
senere kom i Grønspættebevægelsens eje, i 
sin tid blev doneret af Clinton Blisand.

I historien »Webfooted Wrangler«78 besøger 
Anders og ungerne Anders’ fætter, Bertil 
Blisand,79 som ejer en kvægfarm/ranch et 
sted udenfor Andeby. Denne kvægfarm/
ranch kan have været i Blisand-slægten 
længe, men den kan også have været købt 
af Klement Blisand eller Bertil Blisand 
selv. En anden interessant detalje, som 
fremkommer i den samme historie, er at 
Bertil Blisands bomærke er et hjerte.80 
Dette hjerte kan også tolkes som to C’er (et 
almindeligt og et spejlvendt), som er sat 
sammen. Om dette er rigtigt, må det sidste 
C stå for Coot (Blisand-slægtens amerikan-
ske slægtsnavn), mens det første kan stå for 
hvilket som helst af fornavnene Cornelius, 
Clinton, Casey og Cuthbert – måske de har 
benyttet det samme bomærke allesammen.

Ca. 1901 grundlagde den da ca. 70 år gamle 
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Clinton Blisand ungdomsorganisationen 
Grønspætterne. Navnet blev hentet fra den 
tidligere milits, som gennem mange år ud-
gjorde Andebys forsvar mod ydre trusler. Et 
af Grønspættebevægelsens første medlem-
mer var den unge Gerhard Gearløs81 – far 
til den mere kendte opfinder Georg Gearløs. 
Til den nye bevægelse donerede Clinton 
Blisand bogen med essensen af Alexandrias 
tabte bibliotek og megen anden kundskab. 
Denne information kom siden til at danne 
grundlaget for den velkendte grønspæt-
tebog,82 mens ibisfuglen, som var graveret 
ind i låget på den gamle metalboks, kom til 
at danne grundlaget for den nye bevægelses 
logo.83

Clinton Blisand døde ca. 1910, omkring 80 
år gammel. Højst sansynligt skete dette i 
Andeby, hvor vi også må antage, at han og 
hans kone ligger gravlagt samme sted som 
hans forældre; på et familiegravsted sådan 
som det gerne var på den tid.

Noter
1 Mens udgiverne i Danmark, i lighed med USA, 

har arbejdet med et konsekvent navn på Korne-
lius Blisand, har det været langt mere vaklende 
i fx Norge. Her har »Cornelius And,« »Corne-
lius Duck« og »Gaius Gakkus« været benyttet 
i stedet for det nu mest brugte; »Kornelius 
Kvakk.«

2 Carl Barks: W WDC 138-02 – »Stor - større - 
størst!« (1952).

3 Denne begivenhed kommer vi tilbage til i et 
senere kapitel.

4 Carl Barks: W WDC 196-02 – »Sneprinsessen« 
(1957) og Carl Barks: W WDC 201-01 – »Ulyk-
saligt uheld« / »Lille årsag – stor virkning« 
(1957).

5 Jon Gisle: »Donaldismen«, Gyldendal Norsk 
Forlag, 1973 – ISBN 82-05-05708-7, s. 70-71.

6 Gorm Transgaard / Fecchi: D 2002-137 – »Kap-
tajn Sortskæg« (2002), udgivet i Jumbobog 275.

7 Ukendt forfatter / Tino Santanach Hernandez: 
D 9540 – »The Siege of Duckburg« (1991), ikke 
udgivet i Danmark.

8 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 
(1989), s. 5-9. Onkel Joakim opsøger her Korne-

lius Blisands Venners arkiv og får lejlighed til at 
læse i nævnte Kornelius Blisands upublicerede 
erindringer.

9 I private notater, som siden er offentliggjort på 
Internetforumet DCML, har Don Rosa dateret 
Kornelius Blisands fødsel til ca. 1790, hvilket 
er betydeligt senere end den datering, Jon Gisle 
i sin tid antydede.

10 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 
(1989), s. 5, rude 6.

11 Det tidligere navn på »Bilbremsebakken«. 
Nævnt første gang af Don Rosa i D 93227 – »Sla-
get om Fort Andeby«, s. 2, rude 2.

12 Spaniens konge 1808 og 1813-1833. I perioden 
1808-1813 var Spanien okkuperet af Napo-
leon.

13 Storbritanniens konge 1760-1820.
14 Denne ‘flod’ kan vel ikke være andet end Ande-

byfloden, som i amerikanske udgivelser hedder 
»Tulebug River.«

15 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 
(1989), s. 9, rude 1.

16 Oplyst i privat-mail til Sigvald Grøsfjeld jr. (30. 
juni 2003).

17 Uanset er det ikke normalt at regne en bys 
grundlæggelse udfra et navneskifte. Eksempler 
er Norges hovedstad Oslo, som fra 1624 til 1925 
hed Christiania efter Christian IV og den rus-
siske Østersøby St. Petersburg, som fra 1914 
til 1924 hed Petrograd og fra 1924 til 1991 hed 
Leningrad.

18 Carl Grimberg, »Menneskenes liv og historie«, 
2. udg. (1961), bd. 18, s. 304.

19 Det er denne Bolivar, Anders’ sanktbernhards-
hund er opkaldt efter. Dette har ikke altid været 
lige stuerent i Sydamerika.

20 I den amerikanske udgave opgives 1819 som 
det år, spaniolerne mistede deres områder på 
Nordamerikas vestkyst. Don Rosa sigter her 
nok fejlagtigt til traktaten af 1819 (ratificeret 
i 1821), hvor USA i kølvandet på den første 
Seminolerkrig (1816-1818) købte Florida af 
Spanien for 5 millioner dollars (Carl Grimberg, 
»Menneskenes liv og historie«, 2. udg. (1961), 
bd. 18, s. 270). Den spansk-amerikanske trak-
tat af 1819 omfattede nemlig ingen områder 
i vest. Seminolerne er en indianerstamme, 
som i begyndelsen af 1700-tallet slog sig ned i 
Florida, hvor de blandede sig med lokale stam-
mer og løslog sorte slaver. Det var seminolers 
plyndringstogter på amerikansk territorium, 
som i 1816 udløste den første Seminolerkrig 
(»Hjemmets store leksikon«, Oslo, 1989, bd. 24, 

rappet03.indd 12/1/2003, 10:04 PM57



3058

ANDEBYS HISTORIE, DEL 2

59

ANDEBYS HISTORIE, DEL 2

s. 254).
21 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 

(1989), s. 7, rude 5-6.
22 Don Rosa: D 92380 – »Det forsvundne biblio-

tek« (1993), s. 27, rude 2.
23 Don Rosa: D 92380 – »Det forsvundne biblio-

tek« (1993), s. 26, rude 6.
24 »The New Encyclopædia Britannica (Macropæ-

dia)«, 15. udg., bd. 29, s. 440.
25 Don Rosa: D 97052 – »Det rene 

T.I.T.E.L.T.E.R.R.O.R.« (1997), s. 4, rude 2.
26 Oplyst i privat-mail til Sigvald Grøsfjeld jr. (30. 

juni 2003).
27 Oplyst i privat-mail til Sigvald Grøsfjeld jr. (1. 

juli 2003).
28 Carl Barks: W WDC 196-02 – »Sneprinsessen« 

(1957), s. 4, rude 7-8.
29 »The New Encyclopædia Britannica (Macropæ-

dia)«, 15. udg., bd. 24, s. 43.
30 »The New Encyclopædia Britannica (Macropæ-

dia)«, 15. udg., bd. 29, s. 411.
31 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 

(1989), s. 9, rude 5.
32 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 

(1989), s. 9, rude 4.
33 »The New Encyclopædia Britannica (Macropæ-

dia)«, 15. udg., bd. 29, s. 440.
34 Carl Barks: W WDC 239-01 – »The Village 

Blacksmith« (uden dansk titel) (1960)
35 Carl Barks: W WDC 239-01 – »The Village 

Blacksmith« (uden dansk titel) (1960), s. 6, 
rude 5.

36 Dette »Stonewall« henspiller tydeligvis på den 
legendariske sydstatsgeneral Thomas Jonathan 
»Stonewall« Jackson (1824-1863).

37 Don Rosa: D 11221 – »Anders And & Co. Stam-
træ« (1993).

38 Oplyst i privat-mail til Sigvald Grøsfjeld jr. (29. 
november 2002).

39 Carl Barks: W WDC 239-01 – »The Village 
Blacksmith« (uden dansk titel) (1960), s. 6, 
rude 8 og s. 7, ruderne 3 og 6.

40 Carl Barks: W WDC 239-01 – »The Village 
Blacksmith« (uden dansk titel) (1960), s. 6, 
rude 6. Som arena for slaget, eller i hvert fald 
den afgørende del af slaget, nævnes i den ame-
rikanske original »Battlement Hill« som synes 
at sigte på en befæstet høj snarere end et fort. 
Måske var der her således mere tale om en 
midlertidig stilling, som var oprettet af General 
Stonewall Duck og hans styrker et stykke fra 
Fort Andeby.

41 Oplyst i privat-mail til Sigvald Grøsfjeld jr. (29. 

november 2002).
42 Oplyst i privat-mail til Sigvald Grøsfjeld jr. (21. 

september 1999).
43 Don Rosa: D 96325 – »En ganske særlig over-

raskelse«, europæisk udg., (1997), s. 19, rude 
2-4.

44 Don Rosa: D 96325 – »En ganske særlig over-
raskelse«, europæisk udg., (1997), s. 20, rude 
2-4.

45 Oplyst i privat-mail til Sigvald Grøsfjeld jr. (ca. 
2001).

46 Gorm Transgaard, Freddy Milton: H 21178 
– »How Grandma Got It« (2002). Ikke udgivet i 
Skandinavien.

47 Dette er det hollandske navn på denne tante.
48 Dette er det hollandske navn på denne familie. 

Navnet betyder godhjertet.
49 Dette er det hollandske navn på denne søn.
50 Carl Barks: W WDC 256-01 – »Det gamle fyrtårn 

på Andeby Næs« / »Storm ved Andenæs Fyr« 
(1962), s. 2, rude 6. Den danske oversættelse i 
Anders And & Co. 28/1976 nævner 1927 som 
årstallet for »de store efterårsstorme« på trods 
af at den originale, amerikanske udgave taler 
om »The Great Northeaster of ‘97«, altså 1897.

51 Don Rosa: AR 106 – »Cash Flow« (1987), ikke 
udgivet i Danmark, s. 1, rude 4. I den amerikan-
ske udgave opgives ejendommens størrelse til 
at være »ten acres«, hvilket svarer ret præcist til 
4 hektar.

52 Don Rosa: AR 113 – »Gensyn med fortiden« 
(1989), s. 3 og s. 4, rude 1-3.

53 Don Rosa: D 93227 – »Slaget om Fort Andeby« 
(1994), s. 6, rude 4.

54 Don Rosa: D 97052 – »Det rene 
T.I.T.E.L.T.E.R.R.O.R.« (1997), s. 4, rude 3.

55 Oplyst i privat-mail til Sigvald Grøsfjeld jr. (30. 
juni 2003).

56 I henhold til en privat årstalsliste, som Don 
Rosa i sin tid har præsenteret på internetfo-
rummet DCML: http://stp.ling.uu.se/~starback/
dcml/creators/rosa-on-himself.html#dates

57 Jon Gisle: »Donaldismen«, Gyldendal Norsk 
Forlag, 1973 – ISBN 82-05-05708-7, s. 71.

58 Skib, som fragtede 102 engelske pionerer over 
Atlanten til Plymouth, Massachusetts i 1620. 
Der dannede disse den første permanente ko-
loni i New England. Sejladsen tog 66 døgn.

59 Nordamerikas ældste by, grundlagt 1607, fra-
flyttet 1699. Lokaliseret i Virginia.

60 Oplyst i privatmail til Sigvald Grøsfjeld jr., ef-
teråret 1998.

61 Hasnes er bl.a. velkendt i Norge fra NrKs spør-
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geleg »Kvitt eller dobbelt.«
62 Nogen konkret indianerstamme nævnes aldrig 

af Don Rosa, men i historien W DD 127-01: 
»Belejringen af Fort Andeby« (1969) af Vic 
Lockman og Tony Strobl (udgivet i AA&Co. 
18-19/1971) fortælles der om »dengang, da tå-
spids-indianerne angreb det gamle Fort Andeby 
– fordi fortet lå på den jord, der var hugget fra 
indianerne.«

63 Oplyst i privat-mail til Sigvald Grøsfjeld jr., 29. 
juni 1999.

64 Det regnes stadig som god skik mange steder at 
gifte sig der, hvor kvinden kommer fra.

65 http://goofy313g.free.fr/calisota_online/trees/
myducktreebig.html

66 Oplyst i privat-mail til Sigvald Grøsfjeld jr., 29. 
juni 1999.

67 Carl Barks: W WDC 201-01 – »Ulyksaligt 
uheld« / »Lille årsag - stor virkning« (1957), 
side 6, rude 2-4.

68 Stefano Ambrosio / Silva Ziche: I-2457-2 – »Når 
der går kage i julen« (2002), side 15, rude 4.

69 Forvirringen er nok ikke blevet mindre af, at 
Kornelius Blisands klæder af mange synes at 
blive opfattet som noget anakronistisk for tiden 
omkring 1820. Der kan imidlertid være mange 
årsager til, at Kornelius Blisand valgte at gå 
klædt, som han gjorde – hans klædesstil udgør 
således i sig selv ingen modsigelse til Don Ro-
sas tidsfæstning af hans liv og levned.

70 Branca/Wanda Gattiono: D 99185 – »Jagten på 
Det Lysegrønne Håb« (1999). Udgivet i Anders 
And & Co. 17/2002.

71 Augusto Macchetto/Claudio Sciarrone: I-2298-
6 / I-2299-4 / I-2300-3 / I-2301-4 – »Kornelius 
Blisands skat«, del 1-4 (1999). Udgivet i bogen 
»Skattejagt« fra 2002, første del fejlagtigt som 
I-2298-7.

72 Kornelius Blisands erindringer nævnes i Don 
Rosas »Kong Joakim den Første« (1989), side 5, 
rude 1.

73 I henhold til en privat årstalsliste, som Don 
Rosa i sin tid har præsenteret på internetfo-
rummet DCML: http://stp.ling.uu.se/~starback/
dcml/creators/rosa-on-himself.html#dates

74 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 
(1989), side 5, rude 1-3. Indskriften opgiver 
også, at statuen er rejst i 1952.

75 I henhold til en privat årstalsliste, som Don 
Rosa i sin tid har præsenteret på internetfo-
rummet DCML: http://stp.ling.uu.se/~starback/
dcml/creators/rosa-on-himself.html#dates

76 Don Rosa: D 11221 – »Anders And & Co. Stam-

træ« (1993).
77 Don Rosa: D 11221 – »Anders And & Co. Stan-

træ« (1993).
78 Carl Barks: W WDC 55-02 – »Webfooted Wrang-

ler« (ingen dansk titel), (1945).
79 Det var Don Rosa, som i sit stamtræ (1993) 

knyttede »fætter Bertel« til Blisand-familien 
og viste, at han ikke var Anders fætter, men 
snarere Anders’ fars fætter.

80 Carl Barks:  W WDC 55-02 – »Webfooted Wrang-
ler« (ingen dansk titel), (1945), side 10, rude 4 
og 6.

81 Introduceret i 1992 af Don Rosa i D 92380 
– »Det forsvundne bibliotek« (1993), side 1, 
rude 4. Den gang blev han kun nævnt ved 
navn. Året efter optrådte han for første gang in 
persona. Det skete i »Her er dit liv, Joakim« del 
10, D 93227 – »Slaget om Fort Andeby« (1994).

82 Don Rosa: D 92380 – »Det forsvundne biblio-
tek«, europæisk udg. (1993), side 27, rude 7.

83 Don Rosa: D 92380 – »Det forsvundne biblio-
tek«, amerikansk udg. (1993), side 27, rude 4.

Illustrationer
1 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 

(1989), side 5, rude 4-6.
2 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 

(1989), side 7, rude 1-6.
3 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 

(1989), side 8, rude 5-8.
4 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 

(1989), side 9, rude 1-3.
5 Don Rosa: D 97052 – »Det rene T.I.T.E.L.-

T.E.R.R.O.R.« (1997), side 4, rude 2.
6 Don Rosa: D 96325 – »En ganske særlig over-

raskelse« (1996), side 19, rude 1-5.
7 Don Rosa: AR 106 – »Cash Flow« (1987), side 1, 

rude 4.
8 Don Rosa: AR 113 – »Gensyn med fortiden« 

(»Last Sled to Dawson«) (1988), side 3, rude 
1-4.

9 Don Rosa: AR 113 – »Gensyn med fortiden« 
(»Last Sled to Dawson«) (1988), side 3, rude 5-8 
og side 4, rude 1-4.

10 Don Rosa: D 97052 – »Det rene T.I.T.E.L.-
T.E.R.R.O.R.« (1997), side 4, rude 3-4.

11 Sigvald Grøsfjeld jr., 2003.
12 Don Rosa: AR 145 – »Kong Joakim den Første« 

(1989), side 5, rude 1.
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Den politiske
Mickey Mouse

AF NIELS HOULBERG HANSEN (MEDL. 50)

Et af Disney-koncernens adelsmærker er 
at levere gode underholdningsprodukter, 
som ikke tager stilling til aktuelle politiske 
spørgsmål. Der har dog været undtagelser 
fra denne regel. Det kendteste eksempel 
er nok en række historier, hvor Carl Barks 
ironiserede over det totalitære sovjetiske 
system (Uncle Scrooge nr. 17 A Cold Bar-
gain, Uncle Scrooge nr. 57 The Swamp of 
No Return) og støttede USA’s engagement 
i Vietnamkrigen (Uncle Scrooge nr. 64 The 
Treasure of Marco Polo). Disse historier er 
udførligt analyseret i Steffen Kronborgs 
artikel ”Koldkrigeren Carl Barks”, som kan 

læses i bogen ”Carl Barks-Andalyser – En 
Andtologi”.

Et andet eksempel er avisudgaven af 
Mickey Mouse, som mellem slutningen 
af 1930erne og begyndelsen af 1950erne 
rummede en lang række referencer til den 
storpolitiske udvikling. Ud fra et historisk 
synspunkt er disse Mickey Mouse-historier 
faktisk mere interessante end Carl Barks’ 
historier, fordi man her kan følge hele ud-
viklingen fra 2. Verdenskrigs optakt til Den 
Kolde Krigs højdepunkt.

Tre striber fra Mickey Mouse Outwits the Phantom Blot.
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I det følgende vil jeg skitsere, hvordan den 
verdenspolitiske situation udviklede sig i 
denne 15-årsperiode, og sideløbende for-
søge at vise, hvordan udviklingen gav sig 
udslag i Mickey Mouse-serien.

På vej mod en storkrig
Igennem 1920erne og 1930erne var det lyk-
kedes et isolationistisk flertal i den ameri-
kanske kongres at holde USA’s engagement 
i international politik på et minumum. 
Denne holdning blev givetvis delt af et 
flertal i befolkningen, som stadig havde 
omkostningerne ved USA’s intervention 
i 1. Verdenskrig i klar erindring, og som 
mest af alt var optaget af at komme sig over 
den store økonomiske depression, der var 
begyndt i 1929.

Det betød dog ikke, at man var uberørt af, 
hvad der skete uden for landets grænser. 

Der var især to ting, der bekymrede: I 
Østasien havde det kejserlige Japan besat 
Korea, dele af Kina og en række små Stille-
havsøer og forberedte sig på yderligere ero-
bringer. I Europa var nazisterne begyndt at 
genopruste Tyskland, og man havde genmi-
litariseret Rhinlandet i strid med Versaille-
straktaten (1936), annekteret Østrig og dele 
af Tjekkoslavakiet (hhv. marts og november 
1938), samt indgået en ikke-angrebspagt 
med Sovjetunionen, der gav de to lande frie 
hænder i Polen og Baltikum (august 1939). 
De fleste amerikanerne mente, at omverde-
nen var på vej mod afgrunden, og at USA 
skulle at undgå at blive revet med i faldet.

Denne holdning afspejles i historien Mickey 
Mouse Outwits the Phantom Blot (udgivet 
maj-september 1939). Byen hærges af en 
uforklarlig indbrudsbølge, hvor en mystisk 
og djævelsk udspekuleret forbryder (Sorte 

Tre striber fra The Mystery at Hidden River.
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Slyngels første optræden) er på jagt efter en 
særlig type fotografiapparater. Det viser sig, 
at der i et af fotografiapparaterne er skjult 
en værdifuld formel, som Sorte Slyngel har 
stjålet på vegne af et fremmed land, som 
vil bruge den til at konstruere et nyt altø-
delæggende våben. Læserne må selv gætte 
på, hvilken udenlandsk magt Sorte Slyngel 
arbejder for, men det er karakteristisk, at 
formlens amerikanske køber vil stille den 
gratis til rådighed for sundhedsvæsenet. 
(Seriens forfattere er måske inspireret af 
den behandling med radiumstråler, som 
blev almindelig i 1920erne. I mindre doser 
kan den bekæmpe cancer, men i for store 
mængder kan stoffet være dødbringende på 
grund af sin radioaktivitet.) Man ser tyde-
ligt modsætningen mellem udlandet, der er 
optaget af oprustning og krig, mens ameri-
kanerne forsøger at bygge et bedre samfund 
for sine borgere.

Krig i Europa
1/9-1939 blev Polen angrebet af Tyskland, 
og hermed var krigen en realitet, idet Eng-
land og Frankrig havde indgået en gensidig 
forsvarspagt med Polen. I foråret 1940 blev 
en række neutrale lande i Vesteuropa (Dan-
mark, Norge, Holland og Belgien) besat af 
tyskerne, mens de østeuropæiske lande en-
ten blev besat af eller sluttede sig til Tysk-
land og dets hovedallierede, Italien.

Endnu var der ”kun” tale om en europæ-
isk krig, men i Østasien blev situationen 
yderligere tilspidset, da Japan i løbet af 
1940 indsatte en lydregering i den del af 
Kina, som ikke var japansk besat, pressede 
Frankrig til at opnå militærbaser i Fransk 
Indokina og indgik en militærpagt med 
Tyskland og Italien. Fra amerikansk side 
blev den aggressive japanske politik mødt 
med økonomiske sanktioner, og samtidig 
iværksatte præsident Roosevelt en kraftig 
udbygning af USA’s flåde og luftvåben. Des-
uden blev der indført døgndrift og syvdages 

arbejdsuge i fabrikker, der leverede varer til 
militære formål.

Den amerikanske oprustning indgår som 
en del af plottet i The Mystery at Hidden 
River (udgivet september 1941-januar 
1942). Nora Malkeko forsvinder under et 
ferieophold i de store skove nær den cana-
diske grænse, og Mickey opdager, at hen-
des forsvinden hænger sammen med nogle 
omfattende tyverier fra en nærtliggende 
tømmerlejr. Tyverierne bliver også intenst 
efterforsket af under-cover FBI-agenter, da 
det forsvundne træ er af arten molignumite 
og en vigtig råvare for rustningsindustrien. 
(Historien kommer dog ikke nærmere ind 
på, hvorfor denne type træ er specielt egnet 
til militære formål, og hvad den skal bruges 
til.) Forbryderne er Sorteper og hans gamle 
partner-in-crime, Shyster, der på denne 
måde forsøger at berige sig selv, uagtet at de 
samtidig svækker USA’s forsvar og  bringer 
landets sikkerhed i fare.

USA’s indtræden i krigen
7/12-1941 gennemførte Japan et overra-
skelsesangreb på Pearl Harbor på Hawaii, 
hvorved en stor del af USA’s stillehavsflåde 
blev ødelagt, og i de følgende dage fulgte 
krigserklæringer fra Japan, Tyskland og 
Italien. USA var nu i krig, og hele nationen 
sluttede helhjertet op om krigsindsatsen. 
Allerede 19/12-1941 blev almindelig vær-
nepligt indført for alle 20-40-årige mænd. 
I januar 1942 blev der nedsat en national 
krigsproduktionskomission, som fik til 
opgave at omstille industrien fra civil til 
militær produktion, og i april samme år 
dannedes en mobiliseringskommission 
med ansvar for at sikre den nødvendige 
arbejdskraft til militærproduktionen. Sidst-
nævnte kommission sørgede for at nedbrin-
ge arbejdsløsheden fra 15 % til ingenting, 
og for at 6 mio. husmødre overtog de jobs, 
der var blevet ledige efter indførelsen af 
den mandlige værnepligt (herunder også 
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traditionelle mandejobs såsom chauffører, 
elektrikere og svejsere).

Historien The Black Crow Mystery (udgivet 
august-november 1942) er præget af den 
patriotiske stemning efter angrebet på Pe-
arl Harbor. Mickey og Fedtmule melder sig 
frivilligt til militæret og til arbejdstjeneste 
i industrien, men til deres store sorg bliver 
de begge kasseret (på grund af hhv. for lav 
højde og for lav intelligenskvotient). I ste-
det melder de sig til at arbejde på en farm 
i Midtvesten, for som Minnie siger: ”Our 

boys and their allies are fighting all over 
the world – and they have to have good 
food.”

Imidlertid hærges egnen af påsatte brande 
og ulykker, som truer med at ødelægge 
høsten. Det ligner sabotage, og Mickey har 
på et tidspunkt et godt øje til en asiatisk 
udseende medhjælper, men den skyldige 
viser sig at have mere ”jordnære” motiver 
for sine ugerninger: Det er en gartner, som 
hader landmænd, fordi deres grøntsager er 
større og flottere end hans.

Tre striber fra The Black Crow Mystery.

En stribe fra Working to Win.
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Efter hjemkosten fra landbrugsarbejdet 
bliver Mickey i Working to Win (udgivet i 
december 1942) ansat på en flyfabrik. Alle 
kollegaer er yderst veldrejede unge damer, 
der kan håndtere en svensknøgle og et 
svejseapparat bedre end nogen kasserolle. 
Dette får dog Minnies jalousi til at blusse 
kraftigt op, og derfor bliver ansættelsen 
kortvarig.

Fremgang for modstanderne
Igennem 1941-1942 var Tyskland, Japan 
og deres allierede på fremmarch: I Europa 
var tyskerne i færd med at befæste Atlan-
terhavskysten for at forhindre en landgang 
fra England. Tyske tropper var trængt langt 
ind i Sovjetunioen og stod kun få hundrede 
kilometer fra Moskva. I Afrika truede Gene-
ral Rommel de britiske styrker i Ægypten. 
I Østasien besatte Japan en lang række en-
gelske, franske, hollandske og amerikanske 
kolonier og protektorater (Fransk Indokina, 

Burma, Singapore, Malaysia, Hong Kong, 
Hollandsk Ostindien, Philippinerne, Guam 
m.fl.). Derimod oplevede England, USA og 
dets allierede kun få sejre.

I USA voksede bekymringen for, at fjendt-
lige agenter skulle udføre sabotage og 
spionage, og mange frygtede ligefrem en 
japansk landgang på Vestkysten (en humo-
ristisk beskrivelse af denne frygt kan ses i 
Spielberg-filmen ”1941”). Som følge heraf 
blev titusinder af japanske indvandrere, 
der havde slået sig ned i Californien, an-
bragt i lejre.

Frygten for udenlandske spioner er tydelig 
i historien The Nazi Submarine (udgivet 
juni-juli 1943). Her forsøger Mickey at 
infiltrere en bande, der smugler benzin, 
men det viser sig, at banden er indblandet 
i noget langt mere alvorligt end gemen 
sortbørshandel: Den er modtagelseskomité 
for nazi-spioner, der landsættes fra tyske 

Tre striber fra The Nazi Submarine.
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ubåde, og går ikke af vejen for at heile og 
likvidere uønskede vidner. Heldigvis lyk-
kes det Mickey at grundstøde ubåden, der 
er forklædt som tankbil.

Krigslykken vender
I slutningen af 1942 så det ud til, at krigs-
lykken begyndte at vende: På den asiatiske 
front var den japanske flådes og luftvåbens 
ressourcer spændt til det yderste efter de 
mange erobringer, og USA kunne begynde 
en modoffensiv, hvor japanerne – under 
ekstremt hårde kampe – blev fordrevet 
fra de besatte Stillehavsøer en efter en. I 
Østeuropa led Tyskland i januar 1943 et 
svidende nederlag ved Stalingrad, hvor 
russerne tog 100.000 fanger. I Ægypten ind-
ledte General Montgommery en modoffen-
siv mod de tyske og italienske tropper, som 
måtte evakueres via Tunis til Sicilien i maj 
1943. Endelig havde det amerikanske og det 
engelske luftvåben opbygget tilstrækkelig 

kapacitet til, at de med base i Sydengland 
kunne gennemføre systematiske bombetog-
ter med de fleste større tyske byer. 

Den skiftende krigslykke kan aflæses i hi-
storien Mickey Mouse on a Secret Mission 
(udgivet juli-oktober 1943), hvor Mickey er 
testpilot for et nyudviklet og tophemmeligt 
fly, som har de utroligste flyveegenskaber. 
Desværre bliver flyet – med Mickey om-
bord – kapret af spionen von Weasel (assi-
steret af landsforræderen Sorteper) og ført 
til Tyskland i en ubåd.

I Berlin prøver nazisterne at overtale 
Mickey til at slutte sig til dem og vise, 
hvordan flyet virker. Deres argumenter 
virker dog ikke overbevisende med den 
bombehærgede hovedstad som baggrund. 
Desuden prøver man at dække over den 
svigtende kampgejst og dårlige forsynings-
situation ved at lade skuespillere optræde 
som glade tyskere og traktere dem med 

Tre striber fra Mickey Mouse on a Secret Mission.
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erstatningsmad lavet af savsmuld. Selv-
følgelig falder Mickey ikke for disse billige 
tricks, men tværtimod lykkes det ham at 
tilbageføre flyet til USA med en række top-
nazister ombord.

Tysk tilbagegang på østfronten
Siden nederlaget ved Stalingrad havde 
Tyskland været på konstant retræte over for 
de sovjetiske tropper, og i 1944 var fronten 
blevet skubbet så langt vest på, at den nå-
ede Tysklands to østligste allierede, Rumæ-
nien og Bulgarien. Ved udsigten til at blive 
angrebet af USSR’s mægtige Røde Hær fik 
modstanden mod den tyskvenlige politik 
vind i sejlene i de to lande.

I Rumænien gennemførte den 23-årige 
kong Michael i august 1944 et kup, hvorved 
General Antonescu og hans militærregering 
blev arresteret. Dernæst erklærede han  krig 

mod Tyskland, som i al hast evakuerede 
sine styrker fra landet. I september 1944 
underskrev Rumænien en fredstraktat med 
Sovjetunionen, England og USA og lovede 
samtidig at stille soldater og transportmid-
ler til rådighed for dem.

I Bulgarien blev den kun 6 år gamle Si-
meon II indsat som konge efter sin far Boris 
i august 1943. På hans vegne blev landet 
regeret af en regering, som opretholdt den 
tyskvenlige linje på trods af voksende sa-
botage og modstandskamp. Men i lyset af 
den militære udvikling valgte regeringen af 
sadle om og erklære Tyskland krig i septem-
ber 1944. Måneden efter indgik Bulgarien 
en fredsaftale magen til den rumænske og 
begyndte at afvæbne de tyske tropper, der 
stadig befandt sig i landet.

Hermed havde Tyskland mistet to allierede 
og var blevet væsentligt svækket på sin 

Tre striber fra The War Orphans.
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sydøstlige flanke. Ikke mindst tabet af Ru-
mænien som allieret var en bet, fordi man 
mistede olieleverancerne fra de rumænske 
felter ved Sortehavet, og fordi Rumænien 
stillede 100.000 soldater under sovjetisk 
kommando.

I historien The War Orphans (udgivet 
marts-april 1944) mærker man tydeligt in-
spirationen fra de unge konger Michael og 
Simeon. En sen aften dukker to tilsynela-
dende hjemløse børn op på Mickey trappe-
sten. De er klædt i gammeldags folkedragter 
og taler et underligt slavisk-lignende sprog. 
Snart bliver de bortført af tyske agenter, 
som vil likvidere dem. Børnene er nemlig 
ingen ringere end Kronprins Michael Paul 
Philip og  Dronning Lusia Ann Zebravia 
fra det centraleuropæiske land Tevobravia. 
De er tilsynelandende blevet bragt til USA 
for at virke som eksil-ledere af modstanden 

mod tyskerne i deres land, og derfor trues 
de på livet. Det er næsten unødvendigt at 
sige, at Mickey og Pluto selvfølgelig redder 
de to kongelige børn (samt vaskeriejerens 
kinesiske søn, der ved en fejltagelse blev 
blandet ind i affæren).

Krigsafslutning og nye
konfrontationer
Tyskland kapitulerede 8/5-1945, mens Ja-
pan kæmpede forbitret videre. For at undgå 
en blodig landkrig i selve Japan gav premi-
erminister Churchill og præsident Truman 
tilladelse til at nedkaste to atombomber 
over Hiroshima og Nagasaki. Det skete 6/8 
og 9/8, hvorefter den japanske regering ka-
pitulerede betingelsesløst 15/8-1945.

Hermed var 2. Verdenskrig endelig afslut-
tet. De umiddelbare tabere var Tyskland og 
Japan, og for England og Frankrig havde det 

økonomisk og poli-
tisk været en dyre-
købt sejr. Derimod 
fremstod USA og 
Sovjetunionen som 
de nye supermagter.

Der var imidlertid 
nye problemer i 
vente. De lande, 
hvor Sovjetunionen 
havde soldater (Ru-
mænien, Bulgarien, 
Ungarn, Polen og 
Tjekkoslovakiet), 
blev i perioden 
1946-1948 omdan-
net til såkaldte 
folkedemokratier, 
hvor de kommuni-
stiske partier havde 
magten. Samtidig 
krævede Sovjet-
unionen at få baser 
på den tyrkiske Sor-Tre striber fra The Atombrella.
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tehavskyst og støttede de kommunistiske 
partisaner i den græske borgerkrig.

Denne udviklingen i Østeuropa vakte 
betydelig bekymring i USA. I november 
1946 blev der nedsat en særlig undersø-
gelseskommission, som skulle undersøge 
kommunismens indflydelse i USA, og i 
marts 1947 fremlagde Truman sin vision 
for USA’s fremtidige udenrigspolitik (den 
såkaldte Truman-doktrin). Truman gjorde 
endeligt op med den isolationistiske po-
litik og fastslog, at det var USA’s pligt at 
yde militær og økonomisk støtte til lande, 
der var i fare for at blive rendt over ende af 
kommunister.

USA’s militære trumfkort var naturligvis 
atombomben, som ingen andre lande hav-
de den nødvendige viden til at fremstille. 

Kongressen bevilgede store summer på at 
videreudvikle atombomben, men man fryg-
tede, at Sovjetunionen også ville udvikle 
den nødvendige teknologi.

I historien The Atombrella (udgivet april-
oktober 1948) indgår netop atombomben 
som et centralt element. Mickeys hittepå-
somme ven Eega-Beva – manden fra det 25. 
århundrede – opfinder en særlig paraply, 
der kan beskytte bæreren mod effekterne 
af en atombombe. Desværre bliver opfin-
delsen stjålet af en djævelsk spion, der 
bl.a. forsøger at slå Mickey ihjel med et 
kvæler-træ. Det fortælles ikke, hvilket land 
spionen kommer fra, men man kan jo selv 
gætte. I hvert fald er han udsendt af ”vort 
elskede hjemlands hemmelige politi”, som 
ikke hedder K.G.B. med derimod Q.V.B.

Spionen har til 
hensigt at tage 
paraplyen med 
til sit hjemland, 
som derefter vil 
indlede en lyn-
krig beskyttet af 
paraplyen mod 
de amerikanske 
bomber. Under 
flugten ifører 
han sig sin para-
deuniform, der 
er så medalje-
behængt, at det 
leder tanken hen 
på en russisk 
general. Denne 
forfængelighed 
bliver dog år-
sagen til hans 
død: Medaljerne 
er så tunge, at 
han synker som 
en sten efter at 
være faldet i 
vandet.Tre striber fra The Moook Treasure.
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Optrapning af øst/vest-spændingen
Efter Tysklands kapitulation havde de fire 
besættelsesmagter været stærkt uenige om 
landets fremtid. Sovjetunionen mente, at 
vestmagterne (USA, England og Frankrig) 
var mere optaget af at vinde tyskerne for sig 
end af at få krigsskadeerstatninger og rense 
ud blandt nazi-medløberne. Uenigheden 
kulminerede, da vestmagterne i juni 1948 
indførte en ny valuta (D-marken) i deres 
besættelseszoner, og Sovjetunionen som 
modsvar blokerede for alle fødevareforsy-
ninger til Vestberlin. Men da det amerikan-
ske og engelske luftvåben begyndte at flyve 
forsyninger til Vestberlin, opgav russerne 
blokaden i maj 1949. Det stod nu klart, at 
Tyskland ikke kunne forblive ét land, og 
USA, England og Frankrig forenede deres 
zoner til Forbundsrepublikken Tyskland 

(Vesttyskland), 
mens Sovjet-
unionen skabte 
Den Tyske 
Demokra t i ske 
Republik (DDR) 
i sin zone.

Europa var nu 
delt i en vestlig 
og østlig del 
domineret af 
hhv. USA og 
Sovjetunionen, 
og disse  dele 
stod skarpt over 
for hinanden. 
Det såkaldte 
jerntæppe har 
sænket sig tværs 
over Europa 
(ordet blev før-
ste gang brugt 
af Churchill 
i 1946). I juli 
1949 blev NATO 
grundlagt.

I september 1949 udløste det et chok i 
den amerikanske offentlighed, da Sov-
jetunionen meddelte, at man også havde 
udviklet atombomber. Og som om dette 
ikke var nok, overtog Mao magten i Kina i 
oktober 1949, mens Sydkorea i juni 1950 
blev angrebet af det kommunistiske Nord-
korea. Kommunismen var nu ikke længere 
begrænset til at være et problem i Europa, 
men var ved at sprede sig over hele kloden. 
I USA blev situationen så spændt, at mange 
begyndte at anklage præsident Truman og 
hans Demokratiske Parti for at have solgt 
ud til kommunismen.

Hele to Mickey Mouse-historier fra 1950 
handler om øst/vest-spændingen. I den før-
ste – The Moook Treasure (udgivet januar-

Tre striber fra Mousepotamia.
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juli 1950) – finder Mickey og Eega-Beva et 
kort til den sagnomspundne Moook-skat, 
der befinder sig i Europa. Allerede da 
Mickey forlader USA, gøres historiens tema 
tydeligt, idet Mickey erklærer sin kærlig-
hed til Frihedsgudinden, symbolet på den 
frie verden.

Efter at have fulgt skattesporene tværs over 
Europa bliver Mickey og Eega-Beva fanget 
af russiske agenter i Tyrkiet og ført til Mo-
skva, hvor lederen af det hemmelige politi 
er ingen ringere end Sorteper. Sovjetunio-
nen beskrives som et gennemført diktatur, 
hvor alle overvåger hinanden, og hvor 
folk vilkårligt bliver henrettet eller sendt i 
fangelejr. Samtidig er alt falsk og forlorent: 
Kampvognene er lavet af pap, ”krigshel-
tene” får deres medaljer for at pudse sko, og 
befolkningen bærer bøjler, der får mundvi-
gene til at vende opad.

Efter et kort og ubehageligt ophold drager 
Mickey og Eega-Beva videre til Tibet, hvor 
de finder skatten: Aladdins lampe. Det hele 
ender med, at lampeånden bliver indrul-
leret i den amerikanske hær og gjort til 
landets nye hemmelige våben.

Samme år kan man læse historien Mouse-
potamia (udgivet juli-september 1950), 
hvor Mickey bliver udpeget til konge af 
landet Mousepotamia, der udelukkende 
bebos af mus. Desværre er Mousepotamia 
ikke blot et fattigt og tilbagestående land, 
der mest af alt minder om Frankrig på de tre 

musketerers tid. Den maskerede diktator 
Jernmasken har nemlig taget magten efter 
et fingeret valg, hvor befolkningen kunne 
vælge mellem at stemme på ham eller blive 
halshugget. Uden at overfortolke kan man 
godt sige, at dette er en hentydning til de 
østeuropæiske lande, hvor kommunistpar-
tierne med en blanding af manipulation, 
pression og sovjetisk støtte havde sat de-
mokratiet ud af kraft.

Men Mickey stiller sig i spidsen for en 
modstandsbevægelse, og det lykkes at 
fange Jernmasken, som viser sig at være 
en ynkelig lille person, der kun kan ind-
gyde frygt ved hjælp af sin forklædning 
og sine soldater. Mickey kan nu indtage 
sin retmæssige kongetrone, men som god 
amerikansk demokrat foreslår han i stedet, 
at folket skal vælge en præsident ved et 
frit valg. Hermed har Mickey på sin egen 
direkte måde bidraget til at virkeliggøre 
Truman-doktrinen om at forsvare friheden 
mod (kommunistisk) tyranni.

Med historien om Mousepotamia slutter 
samtidig Mickey Mouses udenrigspolitiske 
engagement. I resten af de fortsatte avis-
striber (der varer frem til 1955) nøjes han 
med at virke som en ”upolitisk” helt, der 
bekæmper rummænd, søger efter kæmpe-
perler i sydhavet m.m. Og fra 1955 reduce-
res han til en almindelig parcelshusejer, da 
avisstrippen overgår til en-vits-om-dagen 
princippet. Men det er en helt anden hi-
storie.

DDF(R) har fået nye emailadresser, som er mere specifikke end den ene gamle. Så 
nu havner en email til foreningen direkte hos den eller de personer, den vedrører, 
istedet for at skulle videresendes internt i foreningen. Vi beholder dog den gamle 
adresse til generelle emner, og vi vil naturligvis stadig videresende emails, der lø-
ber ind på den, til rette vedkommende.

Foreningens email-adresser: FormAnd: formand@ddfr.dk. Kontingent- og medlemsre-
lateret: kasserer@ddfr.dk. Artikler og andet, der vedrører (R)appet: rappet@ddfr.dk. 
Generelt: post@ddfr.dk.E
m
a
il
s



43

��

ståLAnden – den djæveLske hævner

Af Ole DAmgAArD

I dag udgives og produceres de fleste ita-
lienske Disney-udgivelser af Disneys itali-
enske forlagsdivision. Men før dette blev 
Disney-traditionen i Italien i mange år va-
retaget af forlaget Mondadori, der havde 
status af Disney-udgiver, og som i øvrigt har 
haft et årelangt samarbejde med de andre 
spillere på markedet, bl.a. Gutenberghus, 
og dennes tyske afdeling, Ehapa. Det var da 
også Ehapa, som begyndte at bruge italien-
ske historier i en pocketbog, som fik navnet 
Lustiges Taschenbuch. Senere lånte de dan-
ske redaktører hos Gutenberghus ideen og 
udgav en dansk variant af Ltb, nemlig det 
vi kender som Jumbobogen. En stor succes, 
må man sige, eftersom en Jumbobog nær-
mest er blevet et begreb med en genken-
delighed, der ligger på højde med de store 
varemærker. Der er vist ikke mange børn i 
dag, som ikke ved, hvad en Jumbobog er.

Men Stålandens historie går faktisk næsten 
lige så langt tilbage som Jumbobogens. Den 
første Jumbobog udkom på dansk første 
gang i 1968, som et forsøg, efter tysk mo-
del. Tilfældigvis næsten samtidigt, i 1969, 
begyndte Elisa Penna fra Mondadoris Dis-
ney-redaktion at spekulere på, om man ikke 
kunne give Paperino, som Anders And hed-
der på italiensk, en hemmelig identitet, li-
gesom så mange andre af populærkulturens 
figurer havde succes med.

Men hvor fik hun ideen fra? Det er rime-
ligt at antage, at Stålandens personlighed 
af i dag er en blanding af mange forskellige 

figurer, som for eksempel gentlemantyven 
Arpìn Lusène, den ondsindede overforbry-
der og romanfigur Fantomas, tegneserie-
figuren Diabolik, Batman og mange andre 
maskerede helte/skurke. (netop dette helt/
skurk-modsætningsforhold vender vi til-
bage til.)

Men ifølge Penna selv kom inspirationen til 
det første oplæg til Paperinik, som den ma-
skerede helt blev døbt, direkte fra een lidt 
speciel italiensk figur, som var hovedperso-
nen i en tv-serie ved navn Dorellik.

Disneyserie-eksperten Luca Boschi husker 
Pennas udtalelser om Dorellik fra et inter-
view, foretaget i forbindelse med arbejdet 
på hans og to medforfatteres1 bog I Disney 
Italiani. Han fortæller til DDF(R)appet:

»Elisa Penna fortalte mig om dette, mens 
hun stadig var ansat på Disney-redaktionen. 
Jeg blev overrasket. Jeg havde ikke forudset 
denne helt klare sammenhæng mellem de 
to figurer, selvom jeg så alle Dorellik-episo-
derne på tv, da jeg var dreng. Jeg var også en 
stor fan af Johnny Dorelly [som spillede rol-
len som Dorellik] som entertainer, fordi det 
var ham, der præsenterede det fantastiske 
ugentlige søndagsradioshow Gran Varietà [i 
slutningen af 60-erne]. I 1968 kom en helt 
ny film inspireret af tv-showet, Arriva Do-
rellik, ud i biograferne, med et soundtrack 
der stadig er populært i Italien, bl.a. med 
sangen Arriva la bomba.«

1 Leonardo Gori og Andrea Sani (»den gule 
bog«)

Stålanden –  
den djævelske hævner

De.fleste.læsere.kender.Anders.Ands.alter.ego,.Stålanden..Men.hvor.kom.han.egentlig.
fra,.og.hvad.er.han.for.en.størrelse?.Jeg.har.kigget.lidt.nærmere.på.Andebys.egen.helt.
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Boschi fortæller desuden, at Penna foreslog 
Guido Martina, som skrev manuskriptet til 
den oprindelige Paperinik-historie, at han 
kunne søge inspiration i James Bond-fil-
mene. Dette mener han dog var efter, at den 
første episode var færdig, da man på et se-
nere tidspunkt besluttede at genoplive figu-
ren. Det lyder i hvert fald ganske sandsyn-
ligt, at Martina har skævet til en og anden 
007-spillefilm, når man ser på Stålandens 
hjælpemidler, og i det hele taget hans evne 
til at klare sig ud af umulige situationer.

 
Forsiderne fra Topolino 706 og 707, hvor den al-
lerførste Paperinik-fortælling så dagens lys.

I begyndelsen var Stålanden ikke helt den 
selvopofrende beskytter af Andeby, som han 
er blevet til med tiden. Det er således ikke 
tilfældigt, at Guido Martinas første historie 
med Stålanden, skrevet efter Elisa Pennas 
plot og tegnet af Giovan Battista Carpi, fik 
titlen Paperinik – il diabolico vendicatore (I 
TL 706-A og I TL 707-A), som oversat di-
rekte betyder noget i retning af ‘Stålanden 
– den djævelske hævner’. Historien blev 
udgivet i to dele, fordelt over to numre af 
Topolino-bladet.

På dansk har denne historie levet et noget 
udsvævende liv. Første gang, den blev pub-
liceret, var i 1971 i Anders And & Co.2, dog 
her i en brutalt beskåret version, der kun 
indeholdt noget af den første halvdel af den 
2 Anders And & Co. nr. 13/1971

oprindeligt todelte historie. Anden del blev 
aldrig bragt. Stålanden var klippet ud af 
handlingen, og historien fik det uskyldige 
navn Den herreløse hundehvalp efter en 
lille bihistorie om ungerne og Højben, der 
finder en hundehvalp, som er en del af den 
oprindelige hovedhistorie. I TL 706-As op-
rindelige 159 paneler var i bladet reduceret 
til kun 33!

To gange I TL 706-A: øverst fortæller Anders om 
indkøbsplaner, (AA & Co.) mens nederste eksem-
pel (Den Store Ståland) er mere tro mod den ori-
ginale tekst om Karnappen.

De danske læsere måtte således vente til 
1982 med at få sandheden om Stålandens 
oprindelse, og det var endda kun dem, 
der investerede i prestige-bogen Den Store 
Ståland, der således blev oplyste. Historien 
blev tilmed præsenteret i ombrudt fem-ræk-
kes-format som et resultat af bogens størrel-
se. Historien fik her den ligeledes fredsom-
melige titel Fabulans efterfølger, så der blev 
ikke noget djævelskab til de danske læsere.
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Lad os kigge på den let forvirrede handling: 
Læseren følger Anders, da han kommer i 
besiddelse af skødet på en villa uden for 
Andeby, Villa Rosa (på dansk Karnappen), 
som viser sig at have tilhørt den mystiske 
gentlemantyv Fantomius (på dansk Fabu-
land/Fabulan). Anders finder ved et tilfælde 
en dagbog, som afslører hemmeligheden om 
Fabulans udstyr og hemmelige skjulested i 
kælderen under huset. Anders øjner straks 
en chance for at blive en maskeret helt li-
gesom husets forrige ejer og lokker Georg 
Gearløs til at installere udstyr i sin bil efter 
Fabulans tegninger. Samtidig stjæler han 
de senere meget brugte masker fra Gearløs, 
masker som forestiller folk i Anders’ om-
gangskreds, og som i senere historier skulle 
blive en velkendt del af Stålandens snedige 
planer. På dette tidlige tidspunkt er Gear-
løs altså ikke indviet i Stålandens hemme-
lighed; men han bliver faktisk senere den 
eneste person, som kender sandheden om 
superheltens hemmelige identitet.

Man noterer sig, at Stålanden her i denne 
tidlige fase mere viser sig som hævner end 
som helt. Tyveriet fra Gearløs er det første 
tegn, og senere, da Anders uvist af hvilken 
grund vælger at bryde ind hos von And, 
viser den forfriskende dårlige karakter sig 
igen. Hævneriet begrænser sig dog til tyveri 
af von Ands madras, så den lille snert af re-

belskhed, der viste sig hos Mar-
tinas Anders, skulle åbenbart 
ikke have lov til at udvikle sig.

Generelt viser historiens forløb 
en Anders, som nok får foræret 
muligheden for at drive gæk 
med Joakim, Højben, politiet 
m.fl. udefra, men så sandelig 
selv vælger at tage imod den, vi-
dereudvikle den, og udnytte den 
til sin egen fordel. Han øjner en 
chance for at få hævn over dem, 
der plejer at træde på ham, og 

denne mulighed udnytter han efter bedste 
evne.

Senere i Stålandens karriere forvandler 
både Martina selv, men også andre skiften-
de manusforfattere, den kappeklædte pro-
tagonist til en mere retskaffen person, som 
mest udnytter sin kløgt og sine gadgets til at 
bekæmpe forbrydere.

Mange forskellige forfattere og tegnere har 
prøvet kræfter med figuren, nogle med stør-
re held end andre. Manuskripterne forblev 
imidlertid Guido Martinas domæne i den 
første tid, og det er interessant at iagttage, 
hvordan hans i begyndelsen så rebelske og 
anarkistiske hovedperson langsomt nedto-
ner sine personlige hævntogter, for dels at 
gå over på von Ands side mod Anderbilt, 
Bjørnebanden og andre rivaler, og dels for 
at fungere som Andebys værn imod krimi-
nelle elementer, som det åbenbart uduelige 
politi ikke kan klare. (Skulle man forarges 
over påstanden om, at Andebys politistyrke 
består af en samling inkompetente fjolser, 
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Lovløsheden selv: den djævelske hævner kører to politibetjente 
ned. (Fra I TL 707-A.)
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ses i Il doppio trionfo di Paperinik (I TL 822-
A og I TL 823-A). Denne fortællings tema er 
en rivalisering mellem von And og Ander-
bilt, som drejer sig om hvem af de to, der 
kan kalde sig verdens største antikvitets-
samler. Her stjæler Stålanden samlerobjek-
tet Kong Ramses’ skarabæ fra Anderbilt og 
giver den til von And, så han kan sikre sig 
den fornemme titel. På trods af, at Anderbilt 
er den retmæssige ejer af skarabæen, ender 
han, efter utallige forviklin-
ger, med at blive til grin.

Det kan vitterligt være svært 
at se logikken i det rent mo-
ralske aspekt af den historie, 
men Anderbilt var åbenbart 
så modbydelig en personage 
i Martinas univers, at han 
fortjente at komme ned med 
nakken. Så kunne han lære 
det.

Sandsynligvis er det dog gået 
op for Martina eller hans re-
daktører, at den nagende lov-
løshed og uretfærdighed ikke 
ville gå an i længden, hvis 
heltefiguren skulle overleve. 
I hvert fald nedtones denne 
del af Stålandens personlig-
hed langsomt i de følgende 
historier, og efterhånden bli-
ver Stålanden mere og mere 
en slags retfærdighedens 
forkæmper og forbrydernes 
overmand. Disse mere ædelmodige person-
lighedstræk bliver efterhånden mere reglen 
end undtagelsen og er også dem, han får 
med sig videre gennem karrieren som se-
riefigur.

Ja, i de allerseneste historier fra Egmont er 
Stålanden ligefrem blevet en sand Batman, 
som svinger sig over hustagene og afvæb-
ner superskurke og gale professorer. Det 

kan man læse mere om andetsteds i dette 
blad.

Forskellige super-modstandere til Stålan-
den er i årenes løb gledet ind i Stålandens 
univers – og gledet ud igen. Forurenus, der 
oprindelig var en vagabond, som blev udsat 
for en kemisk forurening og fik en »skidt« 
karakter, hægtede en antiforurenings-mo-
rale på de historier han var med i.

Paperinika (på dansk Supersine) var mere 
ovre i den grinagtige kategori; en slags fe-
ministisk udgave af Stålanden, som meget 
sammenbidt forsøgte at bevise, at kvinder 
(eller rettere hunænder) altså godt kunne 
klare sig selv og ikke behøvede opblæste 
super-ænders hjælp.

Helt galt gik det, da von And i et nærmest 
kaotisk opbud af kappeklædte korsfarere 

Det vrimler med superhelte. Fra venstre: Supersine, Stålanden og 
Stålhatten. (Fra I TL 1632-A)
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meldte sig under fanerne (inkognito, na-
turligvis) som superhelten Stålhatten! 
Udstyret med en antik minikanon i hat-
ten forsøgte han, i historien Paperinik e il 
mistero di “Tuba Mascherata” (I TL 1632-
A), at forsvare sin guldtransport, mens han 
nærmest var ved at falde over både Super-
sine og Stålanden, som prøvede at hævde 
sig over for hinanden og overfor von And, 
samtidigt. En parodi på hele »maskeret su-
perhelt«-konceptet, som er morsom, men 
pjattet læsning.

Allerede efter den allerfør-
ste historie forlod Giovan 
Battista Carpi gerningen 
som Ståland-tegner for så 
pludselig at vende tilbage 
til samme tjans mange år 
senere, nemlig i 1996, da 
han tegnede Fabio Miche-
linis Paperino e il ritorno a 
Villa Rosa (I TL 2129-1 og 
I TL 2130-6). Denne histo-
rie kom på dansk til at hed-
de Tilbage til Karnappen 
og kan, som titlen antyder, 
nærmest kategoriseres som 
een lang reference til op-
rindelseshistorien, en slags 
30 år forsinket sequel.

Et andet og noget specielt 
punkt i Stålandens historie 
er hans optræden i den så-
kaldte PK-serie; en science 
fiction/manga/superhelt-
crossover, hvor Stålanden 
i virkeligheden er en af de 
eneste figurer, som er bibe-
holdt fra Andeby-universet. 
Herhjemme har serien væ-
ret udgivet i bladet Stålan-
den på nye eventyr. Det 
vil føre for vidt at komme 
nærmere ind på dette selv-
stændige serie-univers her, 

men måske bliver det taget op i et senere 
nummer.

Selv om Stålanden har prøvet mange for-
skellige ting i løbet af de mange år, hans 
karriere spænder over, så synes jeg rent per-
sonligt bedst om de tidlige historier, hvor vi 
ser en Anders, som forvandler sig fra den 
lille mand, der bliver trådt på (og som lader 
sig træde på), til en energisk, snarrådig og 
overlegen beregner, som narrer sine mod-
spillere, selvom han ikke altid tænker over 

30 år senere: Anders vender tilbage til Karnappen, ved Michelini og 
Carpis hjælp. (Fra I TL 2129-1)
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konsekvenserne. Det er da en helt, man kan 
identificere sig med. Har de fleste måske 
ikke på et eller andet tidspunkt drømt om 
at gå ind og banke i bordet overfor chefen 
og sige ham et par borgerlige ord, i stedet 
for det modsatte? Næste gang du får lyst til 
det, så bare forestil dig, at han er onkel Joa-
kim. Eller… – nej, måske skulle du hellere 
lade være.

Tak til Niels H. Hansen, Andrea Salimbeti, 
Francesco Stajano og Luca Boschi for hjælp 
med research.

Det hedder Stålanden i andre lande:

Brasilien: Superpato
Engelsktalende lande: Super Duck, 

Duck Avenger, PK
Finland: Taikaviitta
Frankrig: Fantomiald
Grækenland: Φάντομ Ντακ
Holland: SuperDonald
Island: Stálöndin
Italien: Paperinik
Norge: Fantonald
Polen: Superkwęk
Sverige: Stål-Kalle
Tyskland: Phantomias

Su doku med ænder – løsning
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Disneys live action-film 
Makværk, middelmådighed og mesterværker

Af Jesper Ilum Petersen

Det er et paradoks, at lige så anerkendte og el-
skede Disneys tegnefilm er, ligeså oversete og 
underkendte er størsteparten af live action-filme-
ne.

Med live action-film mener jeg fiktionsfilm, som i al 
væsentlighed er spillet af rigtige skuespillere.

Live actionfilmene er klart i overtal, men glems-
lens kåbe har 
for længst svøbt 
sig om broder-
parten, og af de 
resterende er 
der ikke mange 
med status af 
klassiker. Ind i 
mellem finder 
man ganske vist 
et stærkt plot og 
en god historie, 
men paradok-

salt nok er netop dette med til at gravlægge fil-
mene, da de en generation eller to senere gen-
indspilles for at opdatere historien til tidens luner, 
som mode, jargon, adfærd, teknologi, tabuer etc.

Tegnefilmene er helt anderledes hellige; når Dis-
ney laver animerede fortsættelser til Bambi og 
Peter Pan, prøver man tværtimod desperat at få 
fortsættelserne til at ligne originalerne mest mu-
ligt.

Det er altså ikke kun publikum og kritikerne, som 
regner Disneys live actionfilm for værende sekun-
dære og underlødige – Disneykoncernen har ikke 
selv for høje tanker om sit produkt! Sagt råt og 
brutalt så kanoniseres tegnefilmene, medens live 
action-filmene kasseres. Hvorfor?

I hvert fald tre forklaringer falder mig ind:

1) Konkurrencen er langt hårdere på live acti-
onfilm end på animerede film. I mange år var Dis-
ney praktisk talt eneherskende på tegnede spil-
lefilm.

2) Når man animerer dyr og sjove figurer, får man 
næsten automatisk foræret en distance og fortolk-
ningsmulighed, man aldrig opnår i live actionfilm. 
Dalmatinerne bliver ligefrem til kunst i tegnefilms-
udgaven af Dodie Smiths Hund og Hund imel-
lem (101 dalmatinere), mens de levende hunde i 

Walt Disney
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Walt Disney
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live udgaven højest er banal dressur og filmtekni-
ske fiksfakserier.

3) Animerede film afspejler ikke så signifikant de-
res samtid som live actionfilm gør. Derfor foræl-
des førstnævnte ikke så nemt.

Derfor er det måske heller ikke så sært, at live 
actionfilmene kan virke så gumpetunge og ube-
hjælpsomme, mens tegnefilmene står næsten 

uberørte af tidens 
tand.

Alternativer for-
klaringer kunne 
gå på, at live ac-
tionfilmene i langt 
højere grad er 
sovset ind i Dis-
neys værdier end 
tilfældet er med 
tegne f i lmene . 
Familiesammen-
hold, ægteskab, 
patriotisme, ær-
lighed, arbejd-

somhed, respekt for loven, venskab etc. pointeres 
ikke nært så eksplicit i de tegnede fabler som de 
udbasuneres af de levende skuespillere. Når det-
te sammenholdes med, at mange af live actionfil-
mene døjer med 
klicher og lagka-
geagtig situations-
komik, skal det jo 
også næsten gå 
galt – eller hvad?

Nogen oplever 
disse film som 
patetiske – an-
dre som pinlige; 
det afhænger 
selvfølgelig på 
den ene side af 
beskueren og 
på den anden 

af talent og ingredienser i den enkelte film. Un-
der alle omstændigheder er de ikke til at komme 
uden om, hvis man interesserer sig for Disneys 
livsværk. Indtil sin død var Disney dybt involveret 
i flere af produktionerne, og selv film færdiggjort 
længe efter hans død afspejler mandens idea-
ler og visioner. Endelig må man retfærdigvis be-
dømme filmene på deres egne præmisser – de er 
skabt til at underholde masserne og pleje sam-
fundets konservative værdier – ikke til at revolu-
tionerer verden.

I nedenstående og kommende numre vil jeg sum-
marisk gennemgå produktionen både før og efter 
Disneys død for at vurdere karaktertrækkene og 
tendenserne. Jeg vil trække en række film frem, 
som jeg synes beskriver produktionen og de for-
skellige epoker, men de fleste film lader jeg pas-
serer i stilhed; det kan skyldes, at jeg ganske en-
kelt ikke har set dem eller, at det tjener alle parter 
bedst.

Begyndelsen – det første famlende årti
I 1940’erne eksperimenterede Disney med at 
blande animation og live performance; Song of 
the South fra ’46 balancerer således lige mellem 
de to typer. Det er dog først i ’49 med So Dear to 
my Heart, at vi får en film, som (på trods af visse 
animerede sekvenser) notorisk må siges at fun-
gere på live actionfilmens præmisser.

Der er tale om en grædesnot film om en dreng, 
hans bedstemor og hans får. Handlingen foregår 
i begyndelsen af forrige århundrede – såvel tiden 
som miljøet afspejler Disneys egen barndom på 
landet. Et interessant element i filmen er vægtnin-
gen på religionen, der pudsigt nok ikke er frem-
trædende i ret mange Disneyfilm, men i Dear to 
my Heart er bedstemoderen dybt kristen – hvilket 
historien også præges af.

Det er adskillige år siden, jeg så filmen, men som 
jeg husker den, var den ganske helstøbt og velfun-
gerende, selvom jeg har svært ved at forstå den 
begejstring, den fremkalder hos andre Disneyfre-
aks. Kritikerne kunne også lide den, uden at det 
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fik publikum til 
at strømme i 
biograferne; 
måske fordi 
der manglede 
en kendt figur 
eller ide på 
plakaten.

I dag står 
den lidt isole-
ret og forladt 
tilbage, for 
selvom den 
var start-
skuddet til 

en voksende bølge af Disney live actionfilm, skul-
le der gå et halvt årti, inden den indenlandske pro-
duktion blev etableret. De følgende produktioner 
blev til i England.

Forklaringen er, at Disney i slutningen af 40’erne 
havde meget store tilgodehavender bundet i Eng-
land. Landet havde i modsætning til det øvrige 
Europa været åbent for Disneys film under 2. 
verdenskrig, men for at beskytte landets valuta-
reserver havde England et system kørende, som 
svarede til det Danmark i 30’erne etablerede med 
valutacentralen. Kort fortalt betød det, at Disney 
ikke kunne hente sine udestående ud af Eng-
land, men måtte bruge dem i landet. Altså lå 
den lige til højrebenet at producere en ræk-
ke film i England, der kunne tjene penge ind 
– ikke bare i England men i hele verden. At 
man havde sproget tilfælles og at England rå-
dede over sit eget sæt af myter og klassiske 
romaner (samt en hærskare af gode skuespil-
lere), gjorde det jo kun mere oplagt.

Ergo drog Disney og en række betroede til 
England og gik i gang. På første film benytte-
de de også barnestjernen Bobby Driscoll, der 
allerede havde gjort det så fremragende i før-
nævnte Song of the South og So Dear to my 
Heart. Det var også Driscoll, der (som sin sid-

ste optræden for Disney) lagde stemme til Peter 
Pan i ’53, inden den stadig ekstremt unge mand 
sank til bunds i heroinmisbrug og døde få år efter, 
Walt himself opgav sit jordiske hylster.

Der kom kun fire 
”briter” og de er vel 
alle moderat vel-
lykkede – i hvert 
fald levede de op 
til formålet og tjen-
te penge ind. En 
version af Robert 
Louis Stevensons 
uopslidelige skat-
t e j a g t s r o m a n , 
Treasure Island, 
var den første, og 
regnes vist nok stadig for den bedste 
og som en lille klassiker. Robert Newton var så 
overbevisende i rollen som Long John Silver, at 
han så at sige blev fanget i figuren og måtte spille 
den igennem flere år i flere produktioner.

Mindre kendt er det, at der også er en Robin Hood 
film imellem. Alle kender den habile tegnefilms-
udgave fra’73, men den ligeledes habile live ac-
tion version fra ’52 synes i dag næsten glemt. 
Hvorfor? Ikke fordi den er dårlig – slet ikke – men 

formentlig fordi den 
er klemt inde mellem 
bedre eller mere mo-
derne versioner. Er-
rol Flynns udgave 
fra ’38 af legenden 
står vel stadig som 
den definitive frem-
stilling, mens Kevin 
Costners version og 
diverse TV fremstil-
linger nok mere ap-
pellerer til det over-
fladiske publikum. 

Endvidere tiltrak op-
holdet i England en 



51
��

disneys live action-film

live udgaven højest er banal dressur og filmtekni-
ske fiksfakserier.

3) Animerede film afspejler ikke så signifikant de-
res samtid som live actionfilm gør. Derfor foræl-
des førstnævnte ikke så nemt.

Derfor er det måske heller ikke så sært, at live 
actionfilmene kan virke så gumpetunge og ube-
hjælpsomme, mens tegnefilmene står næsten 

uberørte af tidens 
tand.

Alternativer for-
klaringer kunne 
gå på, at live ac-
tionfilmene i langt 
højere grad er 
sovset ind i Dis-
neys værdier end 
tilfældet er med 
tegne f i lmene . 
Familiesammen-
hold, ægteskab, 
patriotisme, ær-
lighed, arbejd-

somhed, respekt for loven, venskab etc. pointeres 
ikke nært så eksplicit i de tegnede fabler som de 
udbasuneres af de levende skuespillere. Når det-
te sammenholdes med, at mange af live actionfil-
mene døjer med 
klicher og lagka-
geagtig situations-
komik, skal det jo 
også næsten gå 
galt – eller hvad?

Nogen oplever 
disse film som 
patetiske – an-
dre som pinlige; 
det afhænger 
selvfølgelig på 
den ene side af 
beskueren og 
på den anden 

af talent og ingredienser i den enkelte film. Un-
der alle omstændigheder er de ikke til at komme 
uden om, hvis man interesserer sig for Disneys 
livsværk. Indtil sin død var Disney dybt involveret 
i flere af produktionerne, og selv film færdiggjort 
længe efter hans død afspejler mandens idea-
ler og visioner. Endelig må man retfærdigvis be-
dømme filmene på deres egne præmisser – de er 
skabt til at underholde masserne og pleje sam-
fundets konservative værdier – ikke til at revolu-
tionerer verden.

I nedenstående og kommende numre vil jeg sum-
marisk gennemgå produktionen både før og efter 
Disneys død for at vurdere karaktertrækkene og 
tendenserne. Jeg vil trække en række film frem, 
som jeg synes beskriver produktionen og de for-
skellige epoker, men de fleste film lader jeg pas-
serer i stilhed; det kan skyldes, at jeg ganske en-
kelt ikke har set dem eller, at det tjener alle parter 
bedst.

Begyndelsen – det første famlende årti
I 1940’erne eksperimenterede Disney med at 
blande animation og live performance; Song of 
the South fra ’46 balancerer således lige mellem 
de to typer. Det er dog først i ’49 med So Dear to 
my Heart, at vi får en film, som (på trods af visse 
animerede sekvenser) notorisk må siges at fun-
gere på live actionfilmens præmisser.

Der er tale om en grædesnot film om en dreng, 
hans bedstemor og hans får. Handlingen foregår 
i begyndelsen af forrige århundrede – såvel tiden 
som miljøet afspejler Disneys egen barndom på 
landet. Et interessant element i filmen er vægtnin-
gen på religionen, der pudsigt nok ikke er frem-
trædende i ret mange Disneyfilm, men i Dear to 
my Heart er bedstemoderen dybt kristen – hvilket 
historien også præges af.

Det er adskillige år siden, jeg så filmen, men som 
jeg husker den, var den ganske helstøbt og velfun-
gerende, selvom jeg har svært ved at forstå den 
begejstring, den fremkalder hos andre Disneyfre-
aks. Kritikerne kunne også lide den, uden at det 

��

disneys live action-film

fik publikum til 
at strømme i 
biograferne; 
måske fordi 
der manglede 
en kendt figur 
eller ide på 
plakaten.

I dag står 
den lidt isole-
ret og forladt 
tilbage, for 
selvom den 
var start-
skuddet til 

en voksende bølge af Disney live actionfilm, skul-
le der gå et halvt årti, inden den indenlandske pro-
duktion blev etableret. De følgende produktioner 
blev til i England.

Forklaringen er, at Disney i slutningen af 40’erne 
havde meget store tilgodehavender bundet i Eng-
land. Landet havde i modsætning til det øvrige 
Europa været åbent for Disneys film under 2. 
verdenskrig, men for at beskytte landets valuta-
reserver havde England et system kørende, som 
svarede til det Danmark i 30’erne etablerede med 
valutacentralen. Kort fortalt betød det, at Disney 
ikke kunne hente sine udestående ud af Eng-
land, men måtte bruge dem i landet. Altså lå 
den lige til højrebenet at producere en ræk-
ke film i England, der kunne tjene penge ind 
– ikke bare i England men i hele verden. At 
man havde sproget tilfælles og at England rå-
dede over sit eget sæt af myter og klassiske 
romaner (samt en hærskare af gode skuespil-
lere), gjorde det jo kun mere oplagt.

Ergo drog Disney og en række betroede til 
England og gik i gang. På første film benytte-
de de også barnestjernen Bobby Driscoll, der 
allerede havde gjort det så fremragende i før-
nævnte Song of the South og So Dear to my 
Heart. Det var også Driscoll, der (som sin sid-

ste optræden for Disney) lagde stemme til Peter 
Pan i ’53, inden den stadig ekstremt unge mand 
sank til bunds i heroinmisbrug og døde få år efter, 
Walt himself opgav sit jordiske hylster.

Der kom kun fire 
”briter” og de er vel 
alle moderat vel-
lykkede – i hvert 
fald levede de op 
til formålet og tjen-
te penge ind. En 
version af Robert 
Louis Stevensons 
uopslidelige skat-
t e j a g t s r o m a n , 
Treasure Island, 
var den første, og 
regnes vist nok stadig for den bedste 
og som en lille klassiker. Robert Newton var så 
overbevisende i rollen som Long John Silver, at 
han så at sige blev fanget i figuren og måtte spille 
den igennem flere år i flere produktioner.

Mindre kendt er det, at der også er en Robin Hood 
film imellem. Alle kender den habile tegnefilms-
udgave fra’73, men den ligeledes habile live ac-
tion version fra ’52 synes i dag næsten glemt. 
Hvorfor? Ikke fordi den er dårlig – slet ikke – men 

formentlig fordi den 
er klemt inde mellem 
bedre eller mere mo-
derne versioner. Er-
rol Flynns udgave 
fra ’38 af legenden 
står vel stadig som 
den definitive frem-
stilling, mens Kevin 
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Peter Ellenshaw

ung kunstner, som skulle få stor betydning for den 
fremtidige produktion: Peter Ellenshaw. Ellenshaw 
mestrede den vanskelige proces det er, at lægge 
såkaldte matte-pantings ind i film. Teknikken be-
stod i, at hvis noget manglede i landskabet, man 
filmede (f.eks. en etage i en bygning eller en vind-
mølle i et natursceneri), kunne det efterfølgende 
lægges ind via. malede glasplader. I en tid hvor 
computermanipulationer stadig var lysår væk, var 
en sådan teknologi guld værd. Det varme smukke 
touch, som blev en del af Disney stilen var også 
i høj grad mandens fortjeneste. Ellenshaw døde 
12. februar i år i en alder af 93 år.

Disney blev som bekendt grebet af ideen om en 

eventyrpark og vendte hjem til USA. Bag sig ef-
terlod han sig førnævnte Ellenshaw, som for egen 
regning og risiko fulgte efter. Han nåede lige akku-
rat frem til at udføre små mirakler på Jules Vernes 
Twenty Thousand Leagues under the Sea – en af 
de film, som Walt virkelig følte noget for og som 

han ofrede tid og penge på. Resultatet blev også 
imponerende og holder vel til dels endnu – i hvert 
fald blev filmen 
en stor succes. 
Min mor så den 
i sin ungdom, og 
det hun bedst 
husker den for, 
er det interes-
sante faktum, at 
ikke en eneste 
kvinde figurerer 
i den. 

Filmen står som 
lidt af en mile-
pæl og marke-
rer i hvert fald 
startskuddet til en kon-
tinuerlig indenlandsk produktion. Den indikerer 
også, at Disney mente det alvorligt; på rollelisten 
var så store navne som Kirk Douglas og James 
Mason.

Næste led i kæden er måske det berømteste af 
dem alle, selv om det opstod ved lidt af en tilfæl-
dighed: Davy Crockett filmene!

Egentlig var der tale om en afsluttet serie, Dis-
ney producerede direkte til TV. Ideen blev født af 
Bill Walsh (mangeårig forfatter på Mickey Mouse 
striben) og en forfatter ved navn Tom Blackburn. 
Walsh syntes, der kunne være perspektiv i at lave 
noget om Amerikanske helte, og den første han 
kastede sig over var altså Davy Crockett

Walsh blev efterhånden ret usikker på projektet, 
da der efter disneystandard blev sparet mange 
steder. Fess Parker, der lagde krop til rollen som 
Davy og næsten blev synonym med ”skovens 
stolte søn”, var ikke engang førstevalget til rollen 
og selv var han ikke ligefrem begejstret; faktisk 
måtte han først lære at sidde på en hest!

Men serien blev en nærmest vanvittige succes, 
som i den grad tog fusen på alt og alle. I dag er 
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det nok svært at begribe, hvad der foregik den-
gang, men pludselig stod man midt i en veritabel 
crockett-bølge, som rev hele den amerikanske 
ungdom med sig.

For at kapita-
lisere, mens 
der var noget 
at kapitalisere, 
blev episoder-
ne om Dave 
Crockett bro-
deret sammen 
til to spillefilm, 
som naturlig-
vis bidrog både 
til hysteriet og 
Disneys penge-
kasse.

Hvad er der ellers at sige om midthalvtressernes 
Disney live actionfilm? Måske ikke så meget.

The Great Locomotive Chase fra ’56 står sig dår-
ligt sammenlignet med Buster Keatons mester-
lige og næsten 3 årtier ældre The General, der 
omhandler samme begivenhed. Old Yeller fra 
’57 regnes vist 
nok stadig for 
en lille klassiker 
– jeg spørger 
mig selv hvor-
for. Begge film 
er i øvrigt hen-
lagt til 1860’erne 
uden at være 
westerns. Først-
nævnte er en 
borgerkrigsfilm 
og nr. 2 omhand-
ler en præriefami-
lie og deres trofa-
ste hund. Filmen 
er på ingen måde 
dårlig, men det er 
der jo så mange tusinde film, der ikke er. Den ind-

tjente ikke desto mindre (efter den tid) gigantiske 
8 millioner $; ikke dårligt for en lille relativ billig film 
og mere end gigantinvesteringen Sleeping Beau-
ty tjente hjem 2 år senere. Sådanne regnestykker 
kunne ikke ignoreres og Disney indså gradvist, at 
det var givtigere at producere disse ”små” film end 
de kostbare og risikobetonede tegnefilm.

Der blev i øvrigt produceret bunker af nye TV-seri-
er. En af de succesfulde var Zorro serien, som gik 
(vist nok) i Disneyland programmet. Naturligvis 
kunne man heller ikke her dy sig og ”strikkede” et 
par spillefilm sammen over materialet. Her kom-
mer jeg dog en anelse til kort, idet kilderne ikke er 
enige, men jeg mener premiererne skal henføres 
til henholdsvis ’58 og ’59. Jeg mener bestemt The 
Zign og Zorro blev udsendt som biograffilm, mens 
jeg har en mistanke om, at Zorro the Avenger al-
drig nåede længere end til TV. Ganske tilfældigt 
så jeg sidstnævnte for nylig og blev positivt over-
rasket over, hvor habil den er.

To meget forskellige film fra 1959 produktionen 
skiller sig ud. Den ene er Darby O’Gill and the little 
People. Den handler kort fortalt om en gammel 
irsk caretaker på vej på aftægt, som kæmper med 
nissernes (dvs. leprechauns) konge om retten til 
3 ønsker. Ved siden af dette udspiller der sig en 
romance mellem den gamles datter og hans arv-
tager til embedet.

Det lyder måske ikke af særligt meget og det er 
det heller ikke. Det er skam yderst smukt fotogra-
feret og vældig dygtigt fortalt, men plottet er ikke 
stærkt nok til, at man for alvor kommer ud på sto-
lekanten, ligesom figurerne heller ikke er særligt 
engagerende. Vel kan filmen ses, men den blev 
bare aldrig det smash hit, som Disney havde hå-
bet på. Det var ellers en historie, han havde arbej-
de på siden midten af 40’erne og han havde ofret 
megen tid, research og penge på projektet. Såle-
des havde hans medarbejdere år i forvejen været 
i Irland og forberede sig til opgaven og Ellenshaw 
leverede masser af magi til landskaberne. 
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Efter ’59 måle-
stok har spe-
cialeffekterne 
garanteret også 
været flotte og 
a v a n c e r e d e , 
men målt med 
nutidens stan-
dard, er de na-
turligvis ikke 
noget at snakke 
om. I dag hu-
skes filmen nok 
mest for, at Sean 
Connery spillede 
den romantiske 
unge helt – skue-
spilleren som få år senere skulle udødeliggøre sig 
selv som James Bond.

Den anden film fra årtiets sidste år er The Shaggy 
Dog, som utroligt nok var studiets første forsøg 
på en decideret komedie. Alt, hvad de indtil da 
var kommet op med, var forholdsvis alvorlige sa-
ger som historiske, mytologiske eller litterære for-
tolkninger. Med The Shaggy Dog slap man langt 
om længe håndbremsen og resultatet overbeviser 
stadig. Plottet er mildest talt fjollet: Noget med en 
ung knægt (Tommy Kirk, der også gjorde det for-
trinligt i Old Yel-
ler) bliver ramt af 
den forbandelse, 
at han jævnligt 
bliver forvandlet 
til nabodatterens 
hund. At knæg-
ten er alvorligt 
lun på pigebar-
net – at hendes 
far er en farlig 
landsforræder 
– at lillebrode-
ren syntes det 
er fedt, familien 
har fået en hund – at deres far hader hunde kom-
plicerer selvfølgelig situationen.

Det hele er naturligvis komplet usandsynligt og 
ikke engang indenfor de præmisser, filmen stiller 
op, er der ret meget plausibilitet tilbage. Alligevel 
er den vellykket. Hvorfor? Tjaaa… først og frem-
mest fordi, den er ganske morsom og ret hyggelig. 
Set med datidens øjne var den også frisk og an-
derledes. Den løsslupne stil markerede en formu-
lar, som i skiftende forklædning skulle tages i brug 
de kommende år: Vilde gags der gerne må repe-
teres, familie i knibe, dyr på vildveje, gæve børn 
der gør deres bedste, sammenstød med autorite-
ter, fantasy eller teknologiske innovationer.

Såvel Darby O’Gill and the little People som The 
Shaggy Dog betjente sig af et overnaturligt even-
tyrplot. Forskellen består først og fremmest i, at 
førstnævnte tager sig selv irriterende alvorligt, 
mens sidstnævnte er komedie for alle pengene. 
Publikum var ikke i tvivl: Den lille sjove film, der 
ikke havde kostet noget særligt at producere, blev 
en gigantsucces.

Der er i øvrigt den krølle på historien, at Disney 
havde prøvet at sælge ideen til TV-stationerne, 
men de tykskallede gamle mænd, der ledede dis-
se, havde fået ind i deres hoveder, at kun western 
og prærie serier duede (ovenpå Crockett feberen 
selvfølgelig). Altså brugte Walt selv ideen til en 
film og høstede fortjent såvel laurbærrene som 
”kassen”. At den blev produceret i s/h (allerede da 
noget af et særsyn) indikerer, at han måske ikke 
selv havde vanvittigt høje tanker om den.

Den evigt velmenende men dybt forvirrede fami-
liefader blev spillet af veteranen Fred MacMurray. 
Næste år skulle han endnu engang spille familie-
far – om end en kynisk og kvindeglad en af slag-
sen – i Billy Wilders legendariske lystspil The Ap-
partment, men Walt havde set potentialet i hans 
slidstærke type; derfor fik han flere hovedroller i 
løbet af ’60’erne.

Disney havde brugt ’50’erne på at etablere sig og 
eksperimentere med live action. Visse tenden-
ser var tydelige: 1) Studiet satsede frem for alt på 
pæne anstændige film, hele familien kunne gå i 
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biografen og se. 2) Produktionen var i vækst og 
trængte tegnefilmene. 3) Film der involverede dyr 
og børn gik bedre end kostbare dramaer. 4) Ko-
medierne var der fremtid i.

Med hensyn til Walts 
rolle i disse produk-
tioner hersker der 
usikkerhed. Rent lo-
gisk er der grænser 
for hvor meget én 
mand kan engagere 
sig, når selskabets 
interesser spredes, 
og der er næppe tvivl 
om, at mange af fil-
mene blev skabt ret 
selvstændigt af de 
forskellige instruk-
tører. Flere udtrykte ligefrem begejstring for den 
store frihed, han gav dem, og at han kun blande-
de sig i den indledende fase og med forsigtige råd 
under vejs. Andre steder beskrives manden som 
en enerådende bølle, der ikke kunne tåle at blive 
modsagt, men sandsynligvis har denne adfærd 
været sparet til andre områder som f.eks. anima-
tionen og parkerne.

På grænsen til 1960’erne var produktionen af live 
actionfilm ved at være etableret. Det virvar af til-
fældige instruktører, Disney indtil nu havde be-
tjent sig af, var ved at udkrystallisere sig til enkel-
te betroede medlemmer af ”disney-familien”; folk 
som vidste, hvad Walt ville have og forstod ”The 
Disneyway”.

Det er svært at definere genren nærmere end de 
begreber, jeg allerede har haft oppe at vende, 
men i 1959 var det klart, at disse film var ved at 
tage form af et produkt – et produkt forbrugerne 
kunne være trygge ved og som det stod dem frit 
for at elske eller foragte. Det var et produkt, som 
rummede såvel moral som morskab og fortalte 
om uforanderlige værdier i en foranderlig ver-
den. Det var også tydeligt, at produktet var ved at 
størkne i formen.

Disney havde dog stadig visioner og ideer, der 
skulle føres ud i det liv, der langsomt ebbede ud af 
ham, og, som vi skal se, involverede han sig sta-
dig, når det passede ham. Herom i næste afsnit: 

The Harley Mills years:
Incredible cute.
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disneys live action-film

1949: So Dear to my Heart. Instruktør: Harold Schuster.
1950: Treasure Island. Instruktør: Byron Haskin.
1952: The Story of Robin Hood and his Merrie Men. Instruktør: Ken Annakin.
1953: The Sword and the Rose. Instruktør: Ken Annakin.
1954: Rob Roy, the Highland Rogue. Instruktør: Harold French.
1954: Twenty Thousand Leagues under the Sea. Instruktør: Richard Fleischer.
1955: Davy Crockett, King of the Wild Frontier. Instruktør: Norman Foster.
1955: The Littlest Outlaw. Instruktør: Roberto Gavaldon
1956: Davy Crocket and the River Pirates. Instruktør: Norman Foster
1956: The Great Locomotive Chase. Instruktør: Francis D. Lyon
1956: Westward Ho, the Wagons. Instruktør: William Beaudine
1957: Johnny Tremain. Instruktør: Robert Stevenson
1957: Old Yeller. Instruktør: Robert Stevenson
1958: The Light in the Forrest. Instruktør: Herschel Daugherty
1958: Tonka. Instruktør: Lewis R. Foster
1958: The Sign of Zorro. Instruktører: Lewis R. Foster / Norman Foster
1959: Darby O’Gill and the little people. Instruktør: Robert Stevenson
1959: The Shaggy Dog. Instruktør: Charles Barton
1959: Third Man on the Mountain. Instruktør: Ken Annakin
1959: Zorro the Avenger. Instruktør: Charles Barton
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"jeg er overhovedet ikke nørdet"

»Carl Barks’ Samlede Værker« (CBSV) er på 
samme måde den største glæde og den største 
skuffelse, som Peter Hartung har oplevet i sit liv 
som aktør i den danske tegneserieverden.

Det vender vi tilbage til senere i dette interview 
med manden bag Comicart.dk og manden, der 
i 1994 skrev og udgav den første danske Carl 
Barks-biografi, »Manden og anden«.

Peter Hartung (født 1962 i Skanderborg) har væ-
ret aktiv tegneseriefan og -skribent det meste af 
sit liv. Hans første møde med tegneseriemediet 
var – naturligvis – Anders And & Co., hvor han 

omkring 1967 stiftede bekendtskab med Disney-
universet.

»Min historie ligner alle andres så meget, så det 
næsten er trivielt. Jeg begyndte at gemme alle de 
blade, der havde »en udvalgt serie«, uden at vide, 
at det naturligvis var de serier, som Carl Barks var 
ophavsmand til. Så da jeg senere erfarede, at én 
og samme mand – Den Gode Tegner – havde la-
vet serierne, faldt alle brikker på plads, og jeg var 
fan for livet,« forklarer Peter Hartung.

Han udvidede hurtig sin tegneserielæsning til at 
omfatte Fart & Tempo samt Serie-Magasinet. Si-

»Jeg er overhovedet ikke nørdet«
DDF(R)appets Anders Christian Sivebæk har besøgt journalist, forfatter og 
galleri-indehaver Peter Hartung.

foto: acs
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den var han med, da albumbølgen rullede, og her 
var favoritlæsningen Blueberry, Bernard Prince, 
Red Kelly, Corto Maltese, Modesty Blaise og de 
første danske udgivelser af Caza og Bilal.

»Vi formes af alt det, vi læser i vores unge år, og 
de nævnte serier er faktisk stadig blandt mine ab-
solutte favoritter sammen med Disney-serierne,« 
siger Peter Hartung.

- Hvornår begyndte du så selv at samle på origi-
naltegninger og -sider?

»Meget sent faktisk. Det var først, da jeg blev 
medlem af det nordiske redaktionsråd, som skulle 
rådgive Egmont i Norge forud for udgivelsen af 
CBSV. Det var vel et par år før selve udgivelsen 
blev indledt. Vi mødtes på skift i Oslo og Køben-
havn. Og under et af mine besøg i Norge blev jeg 
inviteret hjem til det norske medlem af rådet, Øy-
stein Sørensen. Han er en af de største samlere 
af original seriekunst i Skandinavien, og da jeg så 
hans samling, var jeg solgt. Det var som at kom-
me hjem. Næsten som om, at alt jeg havde lavet 
hele livet, skulle vise denne vej. Da jeg så Øy-
steins originalsider, vidste jeg, at det her måtte jeg 
også samle på. Jeg så pludselig al den skønhed 
og alle de detaljer, som går tabt i trykprocessen. 
Originaltegninger siger alt om kunstneren. Jeg 
har, selv om jeg selv er journalist og ordsnedker, 
en udpræget visuel indgangsvinkel til tegnese-
riemediet, hvor jeg bedre kan leve med en dårlig 
historie end med dårlige tegninger. Og omvendt 
kan jeg godt dyrke tegneserier, der er ekstremt 
veltegnede, og så bære over med en lidt kikset 
fortælling. Det optimale er naturligvis, når begge 
dele som i tilfældet Carl Barks er helt i top.«

- Hvad er det især, der fascinerer dig ved original-
tegningerne?

»Forskellen på originaler og reproduktioner kan 
næsten ikke beskrives. Hvis man ikke har stået 
med en originalside i hånden, snyder man sig selv 
for en oplevelse. En originaltegning er den ægte 
vare, hvor alt det andet er kopier. Originalen er et 

blik ind i tegnerens skabelsesproces. Her ser man 
de små detaljer i stregen. Man ser den underlig-
gende blyantsskitse og alt det, der er visket ud. 
Man ser sågar nogle gange kaffepletterne og fin-
geraftrykkene. Og i mange tilfælde kan man læse 
tegnerens anvisninger til farvelæggeren eller tryk-
keren i sidens margin. En originaltegning er et 
kunstværk – et arbejde fra en kunstner. Og det 
er for mig helt åbenlyst, at tegneseriekunstnere er 
kunstnere på lige fod med andre kunstnere. »

- Hvordan opstod idéen til at starte Comicart.dk?

»At samle på original tegneseriekunst kan være 
en økonomisk krævende hobby. Man kan sagtens 
købe gode sider til under 1000 kr., men som med 
alt andet i livet er der som regel sammenhæng 
mellem pris og kvalitet. Så jeg oplevede, hvordan 
jeg hele tiden købte sider, der var lidt dyrere og 
bedre end dem, jeg havde i forvejen. Efterhånden 
var jeg tvunget til at sælge ud af de gamle sider 
for at få råd til nye og dyrere sider. Og så opda-
gede jeg, at der var en ledig plads på det danske 
marked. I udlandet er der jo massevis af tilsvaren-
de butikker, både online og fysiske gallerier, der 
handler med tegneseriekunst. Man har gjort det 
i årtier i USA, Belgien og Frankrig. Og så syntes 
jeg, det var på tide at starte en online-butik i Dan-
mark. Comicart.dk åbnede i marts 2006.«

- Og hvordan har forretningen så udviklet sig?

»Det er altid svært at være pionér. Jeg tror, man-
ge i det danske tegneseriemiljø kender mig som 
en kræmmer og en købmand. Vi jyder elsker jo 
at prutte om prisen. Det har ledt mange ud i den 
fejlagtige antagelse, at jeg tjener styrtende på at 
sælge originaltegninger. Jeg har – uden at gå i 
detaljer – foreløbig investeret seks års opsparing i 
projektet, og jeg er ikke i nærheden af at tjene så 
meget på det, at jeg kan leve af det. Så jeg fort-
sætter som freelance-journalist nogle år endnu. 
Jeg har da et håb om, at Comicart.dk kan blive 
andet og mere end et con amore-projekt. Men så 
skal jeg have langt flere kunder end tilfældet er i 
dag. Jeg er dog født som optimist, så jeg tror på, 
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jeg kan være med til at åbne danskernes øjne for 
tegneserier som kunst.« 

- Er original tegneseriekunst en god investering?

»Det håber og tror jeg da. Flere af mine egne 
kunstværker er steget flere hundrede procent i 
løbet af de fire år, jeg har haft dem. Det gælder 
f.eks. min Prins Valiant-søndagsside af Hal Fo-
ster. Mange klassiske ting er gået fra at være in-
den for min rækkevidde til at være så dyre, at jeg 
står af. Jeg kommer nok ikke til at eje en original-
stribe med Radiserne eller noget af Bill Watterson. 
Det samme gælder Bernie Wrightsons fantastiske 
illustrationer fra Frankenstein. Jeg står også af 
Steve Ditko, og en original serieside af Carl Barks 
løber let op i over 80.000 kr. Det sjove er, at de 
dyre ting også er dem, der hele tiden stiger mest 
i pris. Så mit bedste råd er, at man går efter de 
kendte navne – så er der en vis sandsynlighed 
for, at det også er en god investering. Men man 
skal købe kunst med hjertet og ikke med hjernen. 
Man skal købe det, man holder af, og som man 
har lyst til at indramme og hænge op på sin væg. 
Stiger prisen så, er det en ekstra bonus.« 

- Er der slet ikke noget, som falder i pris?

»Jo, så absolut. For eksempel er det i mine øjne 
gode år for alle os, der holder af Disney-tegne-

serierne. Disney-bølgen toppede i 1980’erne og 
starten af 1990’erne internationalt. I Skandinavien 
er vi jo stadig helt vilde med Disney-serier, hvad 
CBSV-projektet beviser, men i resten af verden er 
man generelt stået af – og foretrækker andre gen-
rer. I USA skal alt helst være med superhelte, og 
i store dele af verden er manga-titlerne ene om at 
sælge i stort oplag. Det betyder, at man i dag kan 
investere i aldeles fremragende Disney-seriesider 
af navne som Vicar og ikke mindst min personlige 
favorit, William Van Horn, til yderst rimelige pri-
ser. Specielt Van Horn sider er af en kvalitet og et 
kunstnerisk format, som snildt kan forsvare langt 
højere priser. Og det er jo et fund, at man sta-
dig kan finde Don Rosa-sider til under 10.000 kr. 
Vi taler om genrens bedste udøvere, og prøv lige 
at finde god kunst på det almindelige kunstmar-
ked for de priser. Det undrer mig faktisk meget, at 
der ikke er flere DDF(R)-medlemmer blandt mine 
kunder. Jeg giver stadig ti procent i rabat på alle 
Disney-relaterede værker, når blot man oplyser 
sit medlemsnummer. Og man kan faktisk spare 
mange tusinde kroner på den måde.«

- Er der noget, som efter din mening er prissat for 
højt i det aktuelle marked?

»Jeg mener helt klart, at der er dannet en prisbob-
le på amerikanske superheltesider, især Marvel-
sider fra 1960’erne af Steve Ditko og Jack Kirby. 
Men også nye superheltesider af udvalgte serie-Original Fantastiske Fire-

side af Bill Sienkiewich

Anders And-originalside af Daniel Branca
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skabere, herunder Neal Adams, er prissat ekstremt 
højt – vi taler ofte over en kvart mio. kr. for en side. 
Det er et marked båret oppe af få, stenrige samle-
re. Bare vent til de alle sammen vil inkassere spe-
kulationsgevinsten og sælge siderne igen. Så er 
der ingen købere i det prisleje, og priserne kommer 
igen ned til os almindelige dødelige samlere.«

- Hvad er i dine øjne billigt, hvis man vil begynde 
at samle selv?

»Som nævnt er der mange gode tilbud blandt Dis-
ney-tegnerne. Men ellers vil jeg nævne danske teg-
neserier som et fremragende sted at starte. Vi er 
jo et lille område med et stærkt begrænset antal 
samlere, og det afspejles i priserne. Man kan købe 
Peter Madsens Valhalla-sider, som er nogle af de 
flotteste jeg kender, til godt 5000 kr., og det er efter 
min mening rørende billigt, at man kan købe Jør-
gen Mogensens klassiske Poeten og Lillemor-avis-
striber for cirka 800 kr. Fantastisk!«

- Hvordan vurderer du de signerede litografier af 
Carl Barks?

»Det er vigtigt at skelne mellem skidt og kanel. Carl 
Barks lod sig gennem årene overtale til at sætte 
sin signatur på så mange objekter, at den ikke i 
sig selv har den store værdi. Hvis man sikrede sig 
hans signatur under besøget i 1994, så behold den 
som et kært minde. Den er højst nogle få hundrede 
kroner værd. Barks nåede at sætte sin signatur på 
mange ting i løbet af de sidste 30-35 år af hans liv. 
De fleste ting har affektionsværdi for samlere, men 
ingen større salgsværdi. Han skrev på litografier, 
tryk, endda på serier, han ikke selv havde tegnet. 
Jeg handler selv med flere litografier eller tryk, som 
koster under 1000 kr., og de er heller ikke mere 
værd. De er fremragende, hvis man gerne vil eje 
noget, som mesteren har signeret, men de er ikke 
en kunstinvestering. Så skal man ofre penge på 
en originaltegning, et maleri eller et virkeligt kvali-
tetslitografi, som i dag koster fra 2000 kr. og op til 
30.000 kr. Her er der sammenhæng mellem pris, 
kvalitet og efterspørgsel.«

- Hvad kan du anbefale at investere i her?

»Helt klart skal man gå efter de litografier og silke-
tryk, hvor tryk og papirkvaliteten er i top. Det gælder 
ikke mindst de meget smukke silketryk fra Another 
Rainbow, som jeg varmt kan anbefale, med moti-
ver fra Barks’ oliemalerier. De er sågar faldet i pris 
de senere år, fordi amerikanerne sælger ud, sam-
tidig med at dollaren er lav. Mange amerikanere 
købte dem som investeringer og ikke for at behol-
de dem. Nu skal de så af med dem, og det har ført 
til prisfald. Lige nu er der en nærmest historisk god 
chance for at købe disse højkvalitets-litografier fra 
Another Rainbow eller Walt Disney til priser, som 
måske kan virke høje her og nu, men som næppe 
nogensinde bliver lavere. Her er det ikke en meter-
vare, men god trykkunst i begrænset oplag.«

- Kan de ikke falde yderligere i pris de kommende 
år?

»Jo, sagtens. Men de kan lige så godt stige vold-
somt i pris. Det er umuligt at forudse. Men jeg er ret 
sikker på, at priserne om 10-15-20 år vil være på 
et helt andet og langt højere niveau. Carl Barks vil 
også om 30 år stå som sin tids H.C. Andersen, og 
hans litografier vil med tiden opnå samme status 
som kvalitetstryk af Picasso, Miro, Dali og andre 
store kunstnere. Det er jeg overbevist om. Vi taler 
trods alt om tegneseriemediets førstemand.«

Original Bernard Prince-side af Hermann
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- Skal man købe litografier eller original tegnese-
riekunst?

»Jamen, spørger du mig, vil jeg naturligvis altid 
svare, at man skal købe den unikke kunst. Se 
bare på de små oliemalerier af Carl Barks, som 
jeg har til salg på Comicart.dk. Jeg synes jo selv, 
det er helt fantastisk, at man for 40.000 kr. kan 
komme til at eje et originalt kunstværk fra meste-
rens hånd svarende til prisen på tre gode litogra-
fier. Mine Barks-malerier er ikke med Disney-mo-
tiver, for så var prisen over en halv mio. kr. pr. 
maleri. Der er jeg stået af, så jeg glæder mig helt 
vildt over, at amerikanerne endnu ikke har prissat 
Barks’ øvrige malerier lige så højt. Hvis man har 
investorbrillerne på, bør man fokusere på original-
sider eller malerier, ikke på litografier.« 

- Hvordan handler man original tegneseriekunst?

»Man holder øje med en hel masse steder via net-
tet. Jeg køber ind via udenlandske gallerier som 
mit eget. Hvis jeg ser noget fantastisk, som efter 
min mening er lavt prissat, køber jeg det straks. 
Der er ingen rigtig markedspris på kunst, så jeg 
kan ofte se nogle muligheder, som sælgeren må-
ske ikke er opmærksom på. Jeg var bl.a. en af de 
første, der opdagede den spanske kunstner Ber-
net, som kort tid efter steg i pris. Jeg køber også 
via eBay og andre auktioner. Man kan stadig gøre 
et fund på eBay, men man kan også risikere at 
betale alt, alt for meget. Hvis man lægger et me-
get højt bud ind i sidste sekund, som mange gør, 
kan man jo risikere, at en anden gør det samme. 
Og så bliver prisen let urealistisk høj. Desuden er 
der stor risiko for, at man køber katten i sækken. 
Jeg køber kun hos eBay-sælgere, jeg kender. Og 
jeg køber aldrig »fantegninger«, som kunstneren 
har lavet til en fan, måske på en tegneseriefesti-
val. De er som regel forfalskninger eller umulige 
at verificere. Derfor er de reelt værdiløse. Hvis 
man vil grundlægge en samling, anbefaler jeg, at 
man starter med at udvælge et par kunstnere el-
ler et tema. En samling har højst værdi, hvis den 
er fokuseret – og ikke alt for spredt på navne og 
genrer. Der er jeg selv lidt håbløs, for jeg falder for 

alt godt fra ufatteligt mange kunstnere.«

- Er priserne på tegneseriekunst ikke generelt ble-
vet for høje?

»Det er et typisk argument fra folk, der ikke har 
forstand på kunst. Tegneserielæsere er ofte folk 
med små budgetter, og derfor får jeg engang imel-
lem mails fra folk, som synes, at jeg er alt for dyr 
på Comicart.dk. Virkeligheden er, at jeg er alt for 
billig. Min procentvise fortjeneste er som hovedre-
gel lavere end den, boghandlere har på at sælge 
tegneserier. Min ven Morten fra Fantask synes jo, 
jeg er dyr, men jeg er sikker på, at Fantask har en 
højere avance på at sælge tegneserier, end jeg 
har på seriekunsten. Desuden er seriekunst fort-
sat helt vildt billigt prissat, hvis man sammenlig-
ner med det såkaldte »rigtige« kunstmarked. Så 
potentialet er enormt. De ti mest berømte tegne-
seriekunstnere kan man købe originaler af for til 
5000 kr. og op til måske 40.000 kr. Renoir og Pi-
casso kommer op over de 10 mio. kr. – ud fra den 
vinkel er det et billigt marked. På det store kunst-
marked får man stort set ingenting for 5000 kr.«

- Hvad er dine ambitioner med Comicart.dk? 

»Jeg er jo en ambitiøs mand, så jeg sætter mig 
hele tiden højere mål. Det var jo let at blive den 
bedste online-butik for original tegneseriekunst i 
Danmark. Nu er jeg så allerede blandt de bedste 
og største i Europa, målt på antallet af kunstne-
re. Jeg har nu værker af over 180 kunstnere, og 
jeg har kommissionsaftaler med danske serieska-
bere, børnebogsillustratorer og bladtegnere. Mål-
sætningen er derfor nu, at jeg vil skabe en af ver-
dens bedste online-butikker – og have over 500 
kunstnere repræsenteret på siden i løbet af fem 
år. Den store drøm er at åbne et lækkert kunst-
galleri, så tegneseriekunsten omsider kan få den 
placering, den fortjener.«

- Er det mest forretning eller hobby for dig? 

»De to ting skal helst gå hånd i hånd, men fore-
løbig er det jo mere hobby end forretning. Man 
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skabere, herunder Neal Adams, er prissat ekstremt 
højt – vi taler ofte over en kvart mio. kr. for en side. 
Det er et marked båret oppe af få, stenrige samle-
re. Bare vent til de alle sammen vil inkassere spe-
kulationsgevinsten og sælge siderne igen. Så er 
der ingen købere i det prisleje, og priserne kommer 
igen ned til os almindelige dødelige samlere.«

- Hvad er i dine øjne billigt, hvis man vil begynde 
at samle selv?

»Som nævnt er der mange gode tilbud blandt Dis-
ney-tegnerne. Men ellers vil jeg nævne danske teg-
neserier som et fremragende sted at starte. Vi er 
jo et lille område med et stærkt begrænset antal 
samlere, og det afspejles i priserne. Man kan købe 
Peter Madsens Valhalla-sider, som er nogle af de 
flotteste jeg kender, til godt 5000 kr., og det er efter 
min mening rørende billigt, at man kan købe Jør-
gen Mogensens klassiske Poeten og Lillemor-avis-
striber for cirka 800 kr. Fantastisk!«

- Hvordan vurderer du de signerede litografier af 
Carl Barks?

»Det er vigtigt at skelne mellem skidt og kanel. Carl 
Barks lod sig gennem årene overtale til at sætte 
sin signatur på så mange objekter, at den ikke i 
sig selv har den store værdi. Hvis man sikrede sig 
hans signatur under besøget i 1994, så behold den 
som et kært minde. Den er højst nogle få hundrede 
kroner værd. Barks nåede at sætte sin signatur på 
mange ting i løbet af de sidste 30-35 år af hans liv. 
De fleste ting har affektionsværdi for samlere, men 
ingen større salgsværdi. Han skrev på litografier, 
tryk, endda på serier, han ikke selv havde tegnet. 
Jeg handler selv med flere litografier eller tryk, som 
koster under 1000 kr., og de er heller ikke mere 
værd. De er fremragende, hvis man gerne vil eje 
noget, som mesteren har signeret, men de er ikke 
en kunstinvestering. Så skal man ofre penge på 
en originaltegning, et maleri eller et virkeligt kvali-
tetslitografi, som i dag koster fra 2000 kr. og op til 
30.000 kr. Her er der sammenhæng mellem pris, 
kvalitet og efterspørgsel.«

- Hvad kan du anbefale at investere i her?

»Helt klart skal man gå efter de litografier og silke-
tryk, hvor tryk og papirkvaliteten er i top. Det gælder 
ikke mindst de meget smukke silketryk fra Another 
Rainbow, som jeg varmt kan anbefale, med moti-
ver fra Barks’ oliemalerier. De er sågar faldet i pris 
de senere år, fordi amerikanerne sælger ud, sam-
tidig med at dollaren er lav. Mange amerikanere 
købte dem som investeringer og ikke for at behol-
de dem. Nu skal de så af med dem, og det har ført 
til prisfald. Lige nu er der en nærmest historisk god 
chance for at købe disse højkvalitets-litografier fra 
Another Rainbow eller Walt Disney til priser, som 
måske kan virke høje her og nu, men som næppe 
nogensinde bliver lavere. Her er det ikke en meter-
vare, men god trykkunst i begrænset oplag.«

- Kan de ikke falde yderligere i pris de kommende 
år?

»Jo, sagtens. Men de kan lige så godt stige vold-
somt i pris. Det er umuligt at forudse. Men jeg er ret 
sikker på, at priserne om 10-15-20 år vil være på 
et helt andet og langt højere niveau. Carl Barks vil 
også om 30 år stå som sin tids H.C. Andersen, og 
hans litografier vil med tiden opnå samme status 
som kvalitetstryk af Picasso, Miro, Dali og andre 
store kunstnere. Det er jeg overbevist om. Vi taler 
trods alt om tegneseriemediets førstemand.«

Original Bernard Prince-side af Hermann
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- Skal man købe litografier eller original tegnese-
riekunst?

»Jamen, spørger du mig, vil jeg naturligvis altid 
svare, at man skal købe den unikke kunst. Se 
bare på de små oliemalerier af Carl Barks, som 
jeg har til salg på Comicart.dk. Jeg synes jo selv, 
det er helt fantastisk, at man for 40.000 kr. kan 
komme til at eje et originalt kunstværk fra meste-
rens hånd svarende til prisen på tre gode litogra-
fier. Mine Barks-malerier er ikke med Disney-mo-
tiver, for så var prisen over en halv mio. kr. pr. 
maleri. Der er jeg stået af, så jeg glæder mig helt 
vildt over, at amerikanerne endnu ikke har prissat 
Barks’ øvrige malerier lige så højt. Hvis man har 
investorbrillerne på, bør man fokusere på original-
sider eller malerier, ikke på litografier.« 

- Hvordan handler man original tegneseriekunst?

»Man holder øje med en hel masse steder via net-
tet. Jeg køber ind via udenlandske gallerier som 
mit eget. Hvis jeg ser noget fantastisk, som efter 
min mening er lavt prissat, køber jeg det straks. 
Der er ingen rigtig markedspris på kunst, så jeg 
kan ofte se nogle muligheder, som sælgeren må-
ske ikke er opmærksom på. Jeg var bl.a. en af de 
første, der opdagede den spanske kunstner Ber-
net, som kort tid efter steg i pris. Jeg køber også 
via eBay og andre auktioner. Man kan stadig gøre 
et fund på eBay, men man kan også risikere at 
betale alt, alt for meget. Hvis man lægger et me-
get højt bud ind i sidste sekund, som mange gør, 
kan man jo risikere, at en anden gør det samme. 
Og så bliver prisen let urealistisk høj. Desuden er 
der stor risiko for, at man køber katten i sækken. 
Jeg køber kun hos eBay-sælgere, jeg kender. Og 
jeg køber aldrig »fantegninger«, som kunstneren 
har lavet til en fan, måske på en tegneseriefesti-
val. De er som regel forfalskninger eller umulige 
at verificere. Derfor er de reelt værdiløse. Hvis 
man vil grundlægge en samling, anbefaler jeg, at 
man starter med at udvælge et par kunstnere el-
ler et tema. En samling har højst værdi, hvis den 
er fokuseret – og ikke alt for spredt på navne og 
genrer. Der er jeg selv lidt håbløs, for jeg falder for 

alt godt fra ufatteligt mange kunstnere.«

- Er priserne på tegneseriekunst ikke generelt ble-
vet for høje?

»Det er et typisk argument fra folk, der ikke har 
forstand på kunst. Tegneserielæsere er ofte folk 
med små budgetter, og derfor får jeg engang imel-
lem mails fra folk, som synes, at jeg er alt for dyr 
på Comicart.dk. Virkeligheden er, at jeg er alt for 
billig. Min procentvise fortjeneste er som hovedre-
gel lavere end den, boghandlere har på at sælge 
tegneserier. Min ven Morten fra Fantask synes jo, 
jeg er dyr, men jeg er sikker på, at Fantask har en 
højere avance på at sælge tegneserier, end jeg 
har på seriekunsten. Desuden er seriekunst fort-
sat helt vildt billigt prissat, hvis man sammenlig-
ner med det såkaldte »rigtige« kunstmarked. Så 
potentialet er enormt. De ti mest berømte tegne-
seriekunstnere kan man købe originaler af for til 
5000 kr. og op til måske 40.000 kr. Renoir og Pi-
casso kommer op over de 10 mio. kr. – ud fra den 
vinkel er det et billigt marked. På det store kunst-
marked får man stort set ingenting for 5000 kr.«

- Hvad er dine ambitioner med Comicart.dk? 

»Jeg er jo en ambitiøs mand, så jeg sætter mig 
hele tiden højere mål. Det var jo let at blive den 
bedste online-butik for original tegneseriekunst i 
Danmark. Nu er jeg så allerede blandt de bedste 
og største i Europa, målt på antallet af kunstne-
re. Jeg har nu værker af over 180 kunstnere, og 
jeg har kommissionsaftaler med danske serieska-
bere, børnebogsillustratorer og bladtegnere. Mål-
sætningen er derfor nu, at jeg vil skabe en af ver-
dens bedste online-butikker – og have over 500 
kunstnere repræsenteret på siden i løbet af fem 
år. Den store drøm er at åbne et lækkert kunst-
galleri, så tegneseriekunsten omsider kan få den 
placering, den fortjener.«

- Er det mest forretning eller hobby for dig? 

»De to ting skal helst gå hånd i hånd, men fore-
løbig er det jo mere hobby end forretning. Man 
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skal lægge mærke til, at jeg bruger sindssygt 
mange timer på at skrive individuelle biografier af 
de enkelte kunstnere, hvis værker jeg sælger. Det 
finder man simpelthen ikke andre steder i hele 
verden med hollandske Lambiek som eneste und-
tagelse. Det er et vildt stort arbejde, men det er jo 
min profession at skrive, så jeg holder det jo ud. 
Men jeg skal aldrig give mig til at regne min time-
løn ud. Forget it!«

- Hvilke Disney-tegnere ud over Barks holder du 
selv mest af?

»Som nævnt er jeg vild med William Van Horn, 
fordi hans tegninger har samme magi, som man 
finder hos Barks. Han har en ekstremt dynamisk 
pensel, og hans serier har personlighed. Han 
skriver i modsætning til andre af nutidens tegne-
re sine egne historier. Jeg er også glad for Paul 
Murry, Floyd Gottfredson og Noel Van Horn. Don 
Rosa har jeg et ambivalent forhold til. Han ligner 
ikke nogen andre, og som tegner er han jo at sam-
menligne med humlebien, der flyver, skønt den vi-
denskabeligt set ikke kan. Manden kan objektivt 
set ikke tegne. Men han er den flittigste mand i 
branchen, og med vilje kommer man langt. Jeg 
læser ham med en blanding af fornøjelse og irrita-
tion over, hvor ringe mange af hans tegninger og 
perspektiver er.« 

- Du er vel mest kendt i offentligheden for din bog 
om Carl Barks og som Barks-eksperten, som me-
dierne ringer til?

»Ja, og det er en underlig skæbne for mig at blive 
forbundet så tæt med Carl Barks, som jeg er ble-
vet det. Jeg er jo slet ikke Barks-ekspert i mine 
egne øjne. Jeg er tegneserie-generalist, og der er 
mindst 25 andre serieskabere, jeg ved mindst lige 
så meget om. Mine egne favoritter omfatter bl.a. 
Jim Holdaway, Jeffrey Jones og Will Eisner. Jeg 
er overhovedet ikke nørdet, hvad angår paratvi-
den. Jeg ville dumpe i enhver quiz om Barks, og 
jeg er sikker på, at DDF(R) har mindst 200 med-
lemmer, der ved meget mere om Disney-tegne-
serier end jeg. Til gengæld er jeg god til at sætte 

ting i sammenhæng, og jeg vil da mene, at jeg 
har et bedre overblik over seriemediet end de fle-
ste.«

- Hvordan gik det til, at du skrev bogen om »Man-
den og anden» i 1994?

»Jeg var jo en stor fan af Carl Barks, så jeg måt-
te naturligvis stå på kajen og byde ham velkom-
men, da han ankom med morgenfærgen fra Oslo. 
Han fik en helt utrolig modtagelse. Selv Egmont 
blev vist overrasket. Barks blev modtaget af sine 
fans som en superstjerne og oplevede kærlighe-
den til sit værk. Jeg deltog senere på et presse-
møde, og efterfølgende mødte og interviewede 
jeg Barks sammen med tre andre journalister. Vi 
fik en time, og jeg glemmer det aldrig. Barks var 
jo en utrolig venlig og meget hyggelig, ja elske-
lig person. Jeg var også med til at hylde ham på 
Plænen i Tivoli og igen på Det Kulørte Bibliotek. 
Det var ret kaotisk. Efter besøget var jeg klar til at 
skrive en bog om Barks, og jeg lavede en aftale 
med Forlaget Thorup. Forlæggeren frygtede dog, 
at projektet ville blive bremset af Disney, så i før-
ste omgang blev bogen droppet. Så var jeg hjem-
me hos en anden forlægger, Jens Peder Agger 
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fra Bogfabrikken. Det var i august 1994, og Agger 
sagde, at han gerne ville udgive bogen, hvis den 
kunne være på gaden senest 1. november! Der 
skulle også være tid til korrektur, layout og tryk-
ning. Så resultatet blev, at jeg havde tre uger til 
at skrive bogen. Jeg var skør nok til at sige ja, og 
så stod den ellers på tre uger med natligt arbejde 
ved siden af mit daværende fuldtidsarbejde som 
journalist på Den Liberale Presse. Denne kombi-
nation kan ikke anbefales og er ikke opskriften på 
en perfekt bog. Det var et mirakel, at jeg ikke blev 
skilt fra min kone undervejs, og jeg laver aldrig en 
bog på samme måde.« 

- Betyder det, at du i dag ser på den som et kik-
set værk?

»Jeg har genlæst den et par gange, og jeg er fak-
tisk ret stolt af den. Jeg synes selv, at den hol-
der forbløffende godt. Den var fra starten slet ikke 
tænkt som den ultimative biografi, men som »en 
bog om Carl Barks«, og det var også det den blev 
markedsført som. Den har nogle journalistiske 
kvaliteter og er et godt øjebliksbillede fra 1994. 
Hele bogen kan læses som en reportage omkring 
Barks-besøget og fandyrkelsen. Bogen er des-
uden fyldt med billeder, der ikke er udgivet andre 
steder. Der er kun få steder i bogen, som jeg de-
cideret har fortrudt. Jeg er for hård ved Barks i min 
bedømmelse af ham som tegnefilmskaber, og mit 
portræt er for unuanceret. Til gengæld er bogens 
store styrke, at den sætter Barks ind i en bredere 
sammenhæng.«

Hvordan kom du med i redaktionsrådet forud for 
CBSV?

»Egmont i Norge, som har styret udgivelsen fra 
starten, besluttede at etablere et redaktionsråd 
bestående af eksperter fra Danmark, Norge og 
Sverige. Tyskland kom først med senere, da det 
meste var diskuteret og besluttet. Egmonts Sol-
veig Thime ringede og spurgte, om jeg ville være 
med? Der gik vel maksimalt fem sekunder, før 
jeg sagde ja uden nogen dybere overvejelse. Jeg 
svarede med hjertet – ja, meget gerne! Jeg så ar-

bejdet som en naturlig forlængelse af bogen fra 
1994. Og det har jeg ikke fortrudt. Det har været 
en stor oplevelse at møde sande eksperter som 
Stefan Diös og Øystein Sørensen, som jeg ikke 
når til sokkeholderne. Egmont ønskede på den 
måde at inddrage fanbevægelsen og eksperter 
udefra for at skabe den optimale udgivelse. Det 
var jo modigt af dem, og jeg føler absolut også, at 
der er blevet lyttet til os.« 

- Hvor føler du, at I kunne gøre en forskel?

»Det færdige værk afspejler mange af vores be-
slutninger. Det vigtigste for os var, at det skulle 
være en komplet og ucensureret udgivelse – alle 
historier skulle, hvor det var muligt, føres tilbage 
til Barks’ oprindelige udgaver. Vi tog også stilling 
til udstyr, oversættelser, layout, farvelægning og 
ikke mindst til den redaktionelle linje og historik-
ken. Jeg kan kun sige, at der ikke blev sparet på 
anstrengelserne i planlægningsfasen.«

- Og hvordan synes du så, resultatet er blevet? Er 
du tilfreds med CBSV?

»Det er jo et følsomt emne. Men jeg vil sige, at 
udgivelsen er lykkedes tæt på det optimale i de 
fleste af de deltagende lande. Jeg må desværre 
også være ærlig og sige, at den danske udgave 
efter min opfattelse er den klart dårligste af de fire 
udgaver. Det tog alt, alt for lang tid for Egmont i 
Danmark at finde en god oversætter af de redak-
tionelle sider – i modsætning til Norge, Sverige og 
Tyskland, hvor de fra starten har anvendt gode 
oversættere og derfor ikke har modtaget kritik.«

- Hvordan kunne det gå så galt i Danmark? 

»Jeg må sige, at den utilfredsstillende oversæt-
telse af de redaktionelle sider går mig meget på. 
Jeg føler, at oversættelsen har fjernet fokus fra, 
hvor fantastisk en udgivelse, det stadig er. Ingen 
forestiller sig, hvor stort et arbejde, det har været 
at producere CBSV på så relativt kort tid. Ingen 
andre forlag i verden kunne have klaret den op-
gave så hurtigt og effektivt som Egmont. Alle par-
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skal lægge mærke til, at jeg bruger sindssygt 
mange timer på at skrive individuelle biografier af 
de enkelte kunstnere, hvis værker jeg sælger. Det 
finder man simpelthen ikke andre steder i hele 
verden med hollandske Lambiek som eneste und-
tagelse. Det er et vildt stort arbejde, men det er jo 
min profession at skrive, så jeg holder det jo ud. 
Men jeg skal aldrig give mig til at regne min time-
løn ud. Forget it!«

- Hvilke Disney-tegnere ud over Barks holder du 
selv mest af?

»Som nævnt er jeg vild med William Van Horn, 
fordi hans tegninger har samme magi, som man 
finder hos Barks. Han har en ekstremt dynamisk 
pensel, og hans serier har personlighed. Han 
skriver i modsætning til andre af nutidens tegne-
re sine egne historier. Jeg er også glad for Paul 
Murry, Floyd Gottfredson og Noel Van Horn. Don 
Rosa har jeg et ambivalent forhold til. Han ligner 
ikke nogen andre, og som tegner er han jo at sam-
menligne med humlebien, der flyver, skønt den vi-
denskabeligt set ikke kan. Manden kan objektivt 
set ikke tegne. Men han er den flittigste mand i 
branchen, og med vilje kommer man langt. Jeg 
læser ham med en blanding af fornøjelse og irrita-
tion over, hvor ringe mange af hans tegninger og 
perspektiver er.« 

- Du er vel mest kendt i offentligheden for din bog 
om Carl Barks og som Barks-eksperten, som me-
dierne ringer til?

»Ja, og det er en underlig skæbne for mig at blive 
forbundet så tæt med Carl Barks, som jeg er ble-
vet det. Jeg er jo slet ikke Barks-ekspert i mine 
egne øjne. Jeg er tegneserie-generalist, og der er 
mindst 25 andre serieskabere, jeg ved mindst lige 
så meget om. Mine egne favoritter omfatter bl.a. 
Jim Holdaway, Jeffrey Jones og Will Eisner. Jeg 
er overhovedet ikke nørdet, hvad angår paratvi-
den. Jeg ville dumpe i enhver quiz om Barks, og 
jeg er sikker på, at DDF(R) har mindst 200 med-
lemmer, der ved meget mere om Disney-tegne-
serier end jeg. Til gengæld er jeg god til at sætte 

ting i sammenhæng, og jeg vil da mene, at jeg 
har et bedre overblik over seriemediet end de fle-
ste.«

- Hvordan gik det til, at du skrev bogen om »Man-
den og anden» i 1994?

»Jeg var jo en stor fan af Carl Barks, så jeg måt-
te naturligvis stå på kajen og byde ham velkom-
men, da han ankom med morgenfærgen fra Oslo. 
Han fik en helt utrolig modtagelse. Selv Egmont 
blev vist overrasket. Barks blev modtaget af sine 
fans som en superstjerne og oplevede kærlighe-
den til sit værk. Jeg deltog senere på et presse-
møde, og efterfølgende mødte og interviewede 
jeg Barks sammen med tre andre journalister. Vi 
fik en time, og jeg glemmer det aldrig. Barks var 
jo en utrolig venlig og meget hyggelig, ja elske-
lig person. Jeg var også med til at hylde ham på 
Plænen i Tivoli og igen på Det Kulørte Bibliotek. 
Det var ret kaotisk. Efter besøget var jeg klar til at 
skrive en bog om Barks, og jeg lavede en aftale 
med Forlaget Thorup. Forlæggeren frygtede dog, 
at projektet ville blive bremset af Disney, så i før-
ste omgang blev bogen droppet. Så var jeg hjem-
me hos en anden forlægger, Jens Peder Agger 
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fra Bogfabrikken. Det var i august 1994, og Agger 
sagde, at han gerne ville udgive bogen, hvis den 
kunne være på gaden senest 1. november! Der 
skulle også være tid til korrektur, layout og tryk-
ning. Så resultatet blev, at jeg havde tre uger til 
at skrive bogen. Jeg var skør nok til at sige ja, og 
så stod den ellers på tre uger med natligt arbejde 
ved siden af mit daværende fuldtidsarbejde som 
journalist på Den Liberale Presse. Denne kombi-
nation kan ikke anbefales og er ikke opskriften på 
en perfekt bog. Det var et mirakel, at jeg ikke blev 
skilt fra min kone undervejs, og jeg laver aldrig en 
bog på samme måde.« 

- Betyder det, at du i dag ser på den som et kik-
set værk?

»Jeg har genlæst den et par gange, og jeg er fak-
tisk ret stolt af den. Jeg synes selv, at den hol-
der forbløffende godt. Den var fra starten slet ikke 
tænkt som den ultimative biografi, men som »en 
bog om Carl Barks«, og det var også det den blev 
markedsført som. Den har nogle journalistiske 
kvaliteter og er et godt øjebliksbillede fra 1994. 
Hele bogen kan læses som en reportage omkring 
Barks-besøget og fandyrkelsen. Bogen er des-
uden fyldt med billeder, der ikke er udgivet andre 
steder. Der er kun få steder i bogen, som jeg de-
cideret har fortrudt. Jeg er for hård ved Barks i min 
bedømmelse af ham som tegnefilmskaber, og mit 
portræt er for unuanceret. Til gengæld er bogens 
store styrke, at den sætter Barks ind i en bredere 
sammenhæng.«

Hvordan kom du med i redaktionsrådet forud for 
CBSV?

»Egmont i Norge, som har styret udgivelsen fra 
starten, besluttede at etablere et redaktionsråd 
bestående af eksperter fra Danmark, Norge og 
Sverige. Tyskland kom først med senere, da det 
meste var diskuteret og besluttet. Egmonts Sol-
veig Thime ringede og spurgte, om jeg ville være 
med? Der gik vel maksimalt fem sekunder, før 
jeg sagde ja uden nogen dybere overvejelse. Jeg 
svarede med hjertet – ja, meget gerne! Jeg så ar-

bejdet som en naturlig forlængelse af bogen fra 
1994. Og det har jeg ikke fortrudt. Det har været 
en stor oplevelse at møde sande eksperter som 
Stefan Diös og Øystein Sørensen, som jeg ikke 
når til sokkeholderne. Egmont ønskede på den 
måde at inddrage fanbevægelsen og eksperter 
udefra for at skabe den optimale udgivelse. Det 
var jo modigt af dem, og jeg føler absolut også, at 
der er blevet lyttet til os.« 

- Hvor føler du, at I kunne gøre en forskel?

»Det færdige værk afspejler mange af vores be-
slutninger. Det vigtigste for os var, at det skulle 
være en komplet og ucensureret udgivelse – alle 
historier skulle, hvor det var muligt, føres tilbage 
til Barks’ oprindelige udgaver. Vi tog også stilling 
til udstyr, oversættelser, layout, farvelægning og 
ikke mindst til den redaktionelle linje og historik-
ken. Jeg kan kun sige, at der ikke blev sparet på 
anstrengelserne i planlægningsfasen.«

- Og hvordan synes du så, resultatet er blevet? Er 
du tilfreds med CBSV?

»Det er jo et følsomt emne. Men jeg vil sige, at 
udgivelsen er lykkedes tæt på det optimale i de 
fleste af de deltagende lande. Jeg må desværre 
også være ærlig og sige, at den danske udgave 
efter min opfattelse er den klart dårligste af de fire 
udgaver. Det tog alt, alt for lang tid for Egmont i 
Danmark at finde en god oversætter af de redak-
tionelle sider – i modsætning til Norge, Sverige og 
Tyskland, hvor de fra starten har anvendt gode 
oversættere og derfor ikke har modtaget kritik.«

- Hvordan kunne det gå så galt i Danmark? 

»Jeg må sige, at den utilfredsstillende oversæt-
telse af de redaktionelle sider går mig meget på. 
Jeg føler, at oversættelsen har fjernet fokus fra, 
hvor fantastisk en udgivelse, det stadig er. Ingen 
forestiller sig, hvor stort et arbejde, det har været 
at producere CBSV på så relativt kort tid. Ingen 
andre forlag i verden kunne have klaret den op-
gave så hurtigt og effektivt som Egmont. Alle par-
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ter har leveret deres ypperste, og jeg bliver vred, 
når visse kritikere forsøger at nedgøre hele udgi-
velsen, for det er ganske enkelt urimeligt og ude 
af proportioner. Størstedelen af den til tider hårde 
kritik i Danmark har været dybt uretfærdig. Far-
velægningen skulle lige rettes ind – det tog blot 

et par bind. Den valgte font til serierne er måske 
ikke alles favorit, men den fungerer. Og ekstrama-
terialet samt billedsiden i de 30 bind er jo det hele 
værd. Det her er et værk, man vil tage frem resten 
af sit liv, og det er den største faglige glæde, jeg 
har følt i mit liv.«

- Men der er jo stadig den danske oversættelse?

»Jeg har på intet tidspunkt arbejdet for Egmonts 
danske redaktion, så de må selv stå for skud. Jeg 
har kritiseret dem voldsomt på de indre linjer, og 
stod det til mig, var den kiksede oversættelse ble-
vet rettet til efter mindre end fire bind. Nu kom det 
til at tage 14 bind. Jeg er også lidt ked af, at man 
valgte stort set slavisk at følge Sonja Rindoms 
gamle oversættelse. Fra redaktionsrådets side 
anbefalede vi en nyoversættelse. Carl Barks var 
jo fræk og sprogligt kreativ. Mange fine nuancer 
er gået tabt i Sonja Rindoms meget roste over-
sættelser fra en anden tid. Jeg mener jo, at over-
sættelsen skulle have været loyal over for Barks 
frem for Rindom. I Tyskland har man i øvrigt slet 
ikke rørt ved oversættelserne, for her sætter man 
Erika Fuchs mindst lige så højt som Barks!«

- Bryder du dig ikke om Sonja Rindoms oversæt-
telse?

»Rindom havde et talent i forhold til børn. Hendes 
oversættelse er mundret og pædagogisk set frem-
ragende. Hun var en god oversætter – og typisk 
for sin tid. Hun var nødt til at gøre historierne bør-
nevenlige. Jeg må derfor også respektere, at Eg-
mont besluttede at beholde essensen i Rindoms 
oversættelser, skønt jeg altså mener, at det er 
en forkert beslutning. Man burde have nyoversat 
det hele, så det sprogligt afspejlede Barks’ origi-
naler bedre. Det ville desuden have tilført værket 
en yderligere værdi, at man derved ville få noget, 
man ikke har i forvejen.« 

- Hvordan vurderer du den samlede udgivelse af 
CBSV?

»Jeg ser kritikken og den danske oversættel-
se som sten på vejen. Men samlet set har vi vel 
skabt det ultimative værk. Kvaliteten af Barks-se-
rierne er jo overvældende, og nu er det hele for 
første gang i hele verden samlet på en måde, så 
man aldrig kommer tættere på Barks. Bluhms bio-
grafiske tekster er fantastiske, og det samme er 
ekstramaterialet i bøgerne. Her får man alle de 
vigtigste breve, skitser, billeder fra National Geo-
graphic og det hele for første gang i farver. Hvis 
man sammenligner CBSV med det engelskspro-
gede Carl Barks Library, vinder nyudgivelsen klart 
på stort set alle punkter. Serierne præsenteres 
flottere og med farver, og Bluhms tekster er langt 
skarpere. Jeg er da pavestolt af at have været en 
del af dette projekt. I Norge og Sverige har de fået 
30 perfekte bøger, hvor stort set alt er optimalt, 
mens Danmark på grund af oversættelsen må 
nøjes med 16 perfekte bøger og 14, hvor alt an-
det end oversættelsen er i topklasse. Det vil være 
proportionsforvrængning og decideret dumt at 
forkaste værket på grund af oversættelsesproble-
merne. Så snyder man sig selv for et værk, hvis 
mage man ikke får at se i min levetid.«

foto: acs
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Efter aftale med redaktionen af Rap-
pet vil Sydnordisk Akademi for Do-
naldisme præsentere en række af 
sine institutter og forskningscentre 
i dette og de kommende numre af 
tidsskriftet. Vi lægger ud med en af 
de af Akademiets afdelinger, der har 
haft flest studerende gennem tiden: 
Center for Dellaforskning.

Della And indtager en helt unik po-
sition i den akademisk-donaldistiske 
forskning. Til trods for at hun (så vidt 
vides) aldrig har optrådt in persona i én eneste donal-
distisk beretning førend Don Rosas nyklassiske rekon-
struktionsforsøg af Familien Ands slægtshistorie fra star-
ten af 1990’erne, har hun siden midten af 1980’erne med 
tilbagevendende kraft forårsaget intense diskussioner 
blandt donaldister af alle observanser. Årsagen til inte-
ressen skyldes, at Della traditionelt regnes for moder til 
Rip, Rap og Rup. Dette moderforhold har i forskningen 
udløst to store spørgsmål:

1. Hvorfor overlod hun ungerne til Anders And? Nært 
knyttet hertil ligger følgespørgsmålet: Under hvilke om-
stændigheder og med hvem fik hun ungerne?

2. Hvad er Dellas familieforhold til Anders And? Nogle 
steder angives hun at være hans søster, andre steder 
hans kusine; hvad er rigtigt og hvorfor denne kildemæs-
sige uoverensstemmelse?

På Center for Dellaforskning forsøger vi at samle tråde-
ne fra alle de vigtigste forskningsarbejder, diskussioner 
og teorier angående ovennævnte væsentlige spørgsmål. 
Som altid i akademisk-donaldistisk sammenhæng skal 

centerets besøgende ikke vente 
at få serveret det endelige svar på 
spørgsmålene; tværtimod vil hun el-
ler han snarere forlade centeret igen 
mere forvirret og usikker i sagen end 
hun eller han var ved sin indtræden, 
men dette er nu engang forsknin-
gens vilkår. Ønsker man at bevare 
sin ortodokse, entydige og naive 
forestilling om hvor enkelt og ærbart 
Rip, Rap og Rups familiebaggrund 
forholder sig, må man hellere stå af 
her.

Dellaforskningens få foreliggende fakta

Inden vi ser nærmere på alle teorierne, vender vi blikket 
imod de få, konkrete foreliggende fakta i Dellaforsknin-
gen. Det hele begyndte med den klassiske taliaferristiske 
beretning fra den 17. oktober 1937 (ZS 37-10-17), hvori 
Rip, Rap og Rup introduceres for såvel Anders som alver-
dens donaldister.

Særlig opmærksomhed henledes på brevet, der til højre 
bringes i en forstørret udgave i sin danske version ved si-
den af den amerikanske originaltekst nedenfor.

Dear Donald: 

I am sending your angel nephews Huey, Dewey and Lou-
ie, to stay with you while their father is in the hospital. A 
giant firecracker exploded under his chair. The little dar-
lings are so playful.

I hope you enjoy them.

Your cousin, Della.

center for
dellaforskning

På besøg hos Sydnordisk Akademi for Donaldisme:

Af dr.don. Jeronimus Gjøsig, rektor ved SAD
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ter har leveret deres ypperste, og jeg bliver vred, 
når visse kritikere forsøger at nedgøre hele udgi-
velsen, for det er ganske enkelt urimeligt og ude 
af proportioner. Størstedelen af den til tider hårde 
kritik i Danmark har været dybt uretfærdig. Far-
velægningen skulle lige rettes ind – det tog blot 

et par bind. Den valgte font til serierne er måske 
ikke alles favorit, men den fungerer. Og ekstrama-
terialet samt billedsiden i de 30 bind er jo det hele 
værd. Det her er et værk, man vil tage frem resten 
af sit liv, og det er den største faglige glæde, jeg 
har følt i mit liv.«

- Men der er jo stadig den danske oversættelse?

»Jeg har på intet tidspunkt arbejdet for Egmonts 
danske redaktion, så de må selv stå for skud. Jeg 
har kritiseret dem voldsomt på de indre linjer, og 
stod det til mig, var den kiksede oversættelse ble-
vet rettet til efter mindre end fire bind. Nu kom det 
til at tage 14 bind. Jeg er også lidt ked af, at man 
valgte stort set slavisk at følge Sonja Rindoms 
gamle oversættelse. Fra redaktionsrådets side 
anbefalede vi en nyoversættelse. Carl Barks var 
jo fræk og sprogligt kreativ. Mange fine nuancer 
er gået tabt i Sonja Rindoms meget roste over-
sættelser fra en anden tid. Jeg mener jo, at over-
sættelsen skulle have været loyal over for Barks 
frem for Rindom. I Tyskland har man i øvrigt slet 
ikke rørt ved oversættelserne, for her sætter man 
Erika Fuchs mindst lige så højt som Barks!«

- Bryder du dig ikke om Sonja Rindoms oversæt-
telse?

»Rindom havde et talent i forhold til børn. Hendes 
oversættelse er mundret og pædagogisk set frem-
ragende. Hun var en god oversætter – og typisk 
for sin tid. Hun var nødt til at gøre historierne bør-
nevenlige. Jeg må derfor også respektere, at Eg-
mont besluttede at beholde essensen i Rindoms 
oversættelser, skønt jeg altså mener, at det er 
en forkert beslutning. Man burde have nyoversat 
det hele, så det sprogligt afspejlede Barks’ origi-
naler bedre. Det ville desuden have tilført værket 
en yderligere værdi, at man derved ville få noget, 
man ikke har i forvejen.« 

- Hvordan vurderer du den samlede udgivelse af 
CBSV?

»Jeg ser kritikken og den danske oversættel-
se som sten på vejen. Men samlet set har vi vel 
skabt det ultimative værk. Kvaliteten af Barks-se-
rierne er jo overvældende, og nu er det hele for 
første gang i hele verden samlet på en måde, så 
man aldrig kommer tættere på Barks. Bluhms bio-
grafiske tekster er fantastiske, og det samme er 
ekstramaterialet i bøgerne. Her får man alle de 
vigtigste breve, skitser, billeder fra National Geo-
graphic og det hele for første gang i farver. Hvis 
man sammenligner CBSV med det engelskspro-
gede Carl Barks Library, vinder nyudgivelsen klart 
på stort set alle punkter. Serierne præsenteres 
flottere og med farver, og Bluhms tekster er langt 
skarpere. Jeg er da pavestolt af at have været en 
del af dette projekt. I Norge og Sverige har de fået 
30 perfekte bøger, hvor stort set alt er optimalt, 
mens Danmark på grund af oversættelsen må 
nøjes med 16 perfekte bøger og 14, hvor alt an-
det end oversættelsen er i topklasse. Det vil være 
proportionsforvrængning og decideret dumt at 
forkaste værket på grund af oversættelsesproble-
merne. Så snyder man sig selv for et værk, hvis 
mage man ikke får at se i min levetid.«

foto: acs
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Efter at An-
ders har haft 
den tvivlsom-
me fornøjelse 
at passe ne-
vøerne i seks 
uger, modta-
ger han ende-
lig den 21. no-
vember 1937 
et telegram 
fra deres mo-
der om, at de 

nu skal hjem igen (ZD 37-11-21). Freden varer til den 23. 
maj 1938, hvor Anders adviseres om ungernes komme 
over telefonen - splitsekunder før de braser ind ad hoved-
døren (YD 38-05-23). Undskyldningen er denne gang, at 
moderen skal rejse ud af byen, og at det kun drejer sig om 
et par dage. Siden har ingen hørt noget til hverken Della 
eller ungernes fader. Og Rip, Rap og Rup bor som be-
kendt stadig hos deres onkel Anders. Sagen er åbenbart 
noget man ikke snakker om hos Familien And, thi unger-

nes forældre end ikke omtales igen - bortset fra en enkelt 
gang i brødrenes aftenbøn i månederne efter deres an-
den og endelige ankomst til onklens hjem (YD 38-09-10).

Alle de ovenstående kildebelæg er bragt til os gennem 
mesterreporteren Al Taliaferro. Den anden store mester, 
Carl Barks, har derimod været forbløffende tavs omkring 
familieforholdet. Så vidt vides har forskerne endnu ikke 
fundet én eneste sikker indikation på noget i denne ret-
ning i det barksistiske kildemateriale. I hvert fald ikke i 
de sædvanlige, nedtegnede dokumentarberetninger. Der 
findes imidlertid et par meget omtalte skitser over Fami-
lien Ands stamtræ, som Barks angiveligt skulle stå bag, 
men i givet fald altså uden nogensinde at have gjort brug 
af dem i selve reportagerne. Det ældste og i denne sam-
menhæng mest interessante stamtræ er omtrentligt da-
teret til starten af 1950’erne, og kom til offentlighedens 
kendskab gennem en artikel i tidsskriftet The Carl Barks 
Library - set 6, side 476. Ifølge denne skitse skulle Rip, 
Rap og Rup være børn af Anders’ søster Thelma, mens 
der intet nævnes om deres fader. I en senere udgave fra 
1991 omtales moderen blot som “Anders’ søster”.

Figur 1: Anders’ nevøer introduceres. Kilde: Den store 365 dage med Anders And, men avisstriben kan også findes i 
AA&Co. 1987/43C, AA&Co. 1992/42, AA&Co. 1997/42B, AA&Co. 2003/38, AA&Co. 2005/35, Walt Disney 100 år og 
Anders And 70 år.
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Carl Barks anvendte som sagt aldrig disse genealogiske 
oplysninger i sine beretninger og har således heller ikke 
bragt os nogen billeder af Rip, Rap og Rups forældre. 
De donaldistiske forskere tog tilsyneladende ikke disse 
stamtræskonstruktioner videre seriøst eller også kendte 
de simpelthen ikke til dem, da Dellaforskningen begyndte 
at tage form i 1970’erne. Her refererede man udelukken-
de til de konkret dokumenterede oplysninger fra Taliafer-
ro. Men så skete der noget i starten af 1990’erne, hvor en 
ny donaldistisk reporter, Keno Don Rosa, satte sig for at 
afdække Familien Ands fortid og interne slægtskab. Re-
sultaterne blev udgivet i serien Her er dit liv, Joakim, samt 
i et senere supplerende oversigtsstamtræ. 

Ifølge Don Rosas anatide genealogi er ungernes moder 
en søster til Anders ved navn Della - altså umiddelbart en 
tredje relationsmodel midt imellem den taliaferristiske og 
den barksistiske. Don Rosa kunne endvidere bringe barn-
domsbilleder af Anders og Della som ganske små. Nogen 
beretninger fra Dellas voksne liv, endsige nye oplysninger 
om forholdene omkring Rip, Rap og Rups tilblivelse og 
mystiske placering hos deres onkel har Don Rosa imidler-
tid ikke bragt os. Vedholdende rygter i donaldistiske kred-
se vil vide, at Don Rosa fra højeste sted er blevet næg-

tet lov til at offentliggøre hvad han eventuelt måtte vide 
derom. Men som læsere med kendskab til akademisk do-
naldisme vil vide - og ellers meget snart vil erfare - trives 
allehånde konspirationsteorier gennemgående godt i do-
naldistiske kredse. Og vi forlader dermed nu Dellaforsk-
ningens få sikre fakta til fordel for en kort gennemgang af 
fagets mange teser, tolkninger og diskussioner.

Ældre genealogisk Dellaforskning

I første halvdel af 1970’erne var Dellaforskningen så godt 
som udelukkende genealogisk orienteret. Man kan end-
da diskutere, om man overhovedet kan tale om “Della-
forskning”, idet forskerne ikke interesserede sig så meget 
for Della selv som for familierelationen imellem Anders 
og nevøerne. Ifølge brevet fra 17. oktober 1937 er Della 
Anders’ kusine. Men børn af ens kusine er genealogisk 
set ikke at betegne som nevøer. Den (forbavsende) sam-
stemmende forklaring måtte ifølge den ældre donaldisti-
ske genealogi være, at onkel-nevø-forholdet mellem An-
ders og ungerne går gennem børnenes ukendte fader, 
der må være en ligeledes ukendt broder til Anders. Dr. 
Grobian Gans betegnede ham ♂Duck, mens moderen 
blev udlagt til ♀Schwan, i øvrigt en datter af Schwindo-
lar Schwan (Stivnakke von And, AA&Co. 1955/11, red.).

Figur 2: Carl Barks’ stamtræ over ænderne.
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I Jon Gisles anatide stamtræ indgår moderen slet ikke, 
mens faderen (ligeledes en broder til Anders) blot har 
fået det ikke yderligere oplysende nummer 30. Hele Gis-
les slægtstavle (for ænderne, altså) markerer sig generelt 
ved en opsigtsvækkende mangel på kvinder, hvilket dog 
næppe skal tages til udtryk for, at nordmanden ønskede 
at plædere for en ensidig maskulin reproduktionsform hos 
Familien And. Man kan således konstatere, at hverken 
Gans eller Gisle tilsyneladende overhovedet kendte Del-
las navn. Dette er dog ikke så underligt, som det umiddel-
bart må slå mange yngre donaldister, idet de pågældende 
kildeberetninger fra Taliaferro på dette tidspunkt slet ikke 
var udgivet i Europa. Så meget desto mere imponerende 
var faktisk de gamle mestres indsigt i familieforholdet.

I de efterfølgende år blev forskningen så endelig gjort be-
kendt med de essentielle, taliaferristiske kildebelæg, li-
gesom barksismen og klassisk-donaldismen begyndte at 
vinde frem i tysk og norsk donaldistisk forskning. På den 
baggrund kunne tyskeren Walter Abriel i 1977 opstille et 
anatidt stamtræ udelukkende byggende på beretninger 
fra Barks og Taliaferro. Det blandt tyske donaldister indtil 

da anvendte stamtræ af dr. Gans blev af Abriel afvist som 
vulgærdonaldistisk, idet Gans også havde inddraget op-
lysninger fra andre end de to højtansete mestre. Uanset 
hvad man måtte mene om rimeligheden af afvisningen af 
Gans som vulgærdonaldist, så må det ud fra et kildekri-
tisk synspunkt alene anføres, at Abriels genealogi frem-
står betydeligt mere veldokumenteret end både Gans’ og 
Gisles. Walter Abriel forsøgte at tage alle de dokumente-
rede familiebetegnelser hos Barks og Taliaferro bogsta-
veligt (dog uden at inddrage de først senere publicerede 
stamtræer nedtegnet af Barks). Også Andersine er ind-
draget i stamtræet, hvilket skyldes, at hun ligesom alle 
andre bruger betegnelsen “bedstemor” om Bedstemor 
And, mens Anders’ nevøer en sjælden gang kalder hen-
de “Tante Andersine”. Andersine er ifølge Abriels tolkning 
således Anders’ kusine, hvilket jo altså også gælder om 
Kusine Della, hvilket ledte Abriel til den - strengt taget no-
get hastige - konklusion, at Della og Andersine er søstre! 
Med hensyn til Della havde Abriel - ligesom forgængerne 
Gans og Gisle - konkluderet, at Della var gift med - eller 
i hvert fald fik ungerne sammen med - en ellers ukendt 
broder til Anders.

Figur 3: Don Rosas bud på ungernes forældreforhold.
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Ældre skandalistisk Dellaforskning

Den egentlige Dellaforskning blev første gang taget op 
af tyske donaldister i 1977. Strengt taget er betegnelsen 
“Dellaforskning” fortsat noget misvisende, da hun netop 
i tysk donaldisme - modsat amerikansk, norsk og dansk 
donaldisme - faktisk slet ikke hedder Della. I den tyske 
udgave af nevøernes introduktion underskriver deres mo-
der sig i stedet Deine Ente (“Din And”), mens Anders i 
det afsluttende billede i introepisoden selv omtaler hende 
som sin Base Ente (“Kusine And”). Netop navneforholdet 
var udgangspunkt for dr. Hans von Storchs (1977) indle-
dende spekulationer i emnet. Både Anders og nevøerne 
bærer på tysk det internationale efternavn Duck. Ad no-
get snørklet translativ-onomastisk omvej nåede von Stor-
ch frem til den konklusion, at også ungernes moder måtte 
hedde Duck til efternavn, og at ællingerne dermed måtte 
have taget navn efter hende; hvis også faderen havde 
heddet Duck, ville der ifølge von Storch være tale om 
blodskam! Slutteligt konkluderede han, at da Rip, Rap og 
Rups moder fik sine ællinger, må hun have været ugift, 
hvilket han efter andebyske familienormer fulgte op med 
følgende hårde dom: “Deres moder var et umoralsk væ-
sen, der sendt børnene væk i en relativ ung alder.” (Von 
Storch 1977, s. 19)

Dr. von Storchs stempling af Della som en dårlig forælder 
og et umoralsk væsen, og Rip Rap og Rups undfangel-
se som stridende imod god donaldistisk samfundsmoral 
blev - ikke overraskende - snart mødt af en bred front af 
kritiske røster fra forargede tyske donaldister. Som anført 
af bl.a. Bruno Sprenger (1977) ved vi alt for lidt om nor-
merne for familiestrukturer og forplantningsmønstre i An-
deby til at kunne betegne nogle forhold som moralske og 
andre som umoralske, mens Knut Schiemann (1977) på-
pegede, at fætter-kusine-bryllupper end ikke var forbudte 
i 1970’ernes vesttyske forbundsrepublik. Nogen grund til 
at antage, at dette skulle være tilfældet i Andeby, giver kil-
derne efter hans vurdering overhovedet ikke. 

Dr. Hans von Storchs tese om Della og ungerne fik dog 
også sine tilhængere. Paradoksalt nok - med tanke på 
tesens noget anti-feministiske karakter - udtryktes den 
primære støtte i samtiden hos Debila Dünnebier (1977). 
Hun mente endda at kunne udbygge von Storchs ankla-
ger imod ungernes moder, idet denne (altså moderen) 
ikke blot var en tøjte, men tilmed havde gjort sig skyldig i 
det man 40 år tidligere i Tyskland ville have betegnet som 
racefordærvelse: Rip, Rap og Rap var ifølge Dünnebiers 
tese halvt ænder, halvt gæs! Dünnebiers opsigtsvæk-

kende påstand tog udgangspunkt i Wolfgang Flössners 
(1977) påvisning af anatomiske forskelle på øjne og næb 
hos renracede donaldistiske ænder og gæs, hvor hun 
fandt påfaldende gåseagtige ansigtstræk hos “ællinger-
ne”. Som yderligere støtte for sin såkaldte “Mischlinge”-
tese kunne Fräulein Dünnebier desuden påvise et talia-
ferristisk belæg for, at Rip, Rap og Rup vitterligt har en 
gåsefætter ved navn Sokrates - der i øvrigt, for at øge for-
virringen - ifølge sin rejsekuffert bærer efternavnet And.

Debila Dünnebier mente, at et legitimt ægteskab imel-
lem en hunand (ungernes moder) og en gase (ungernes 
ukendte fader) måtte være fuldstændig utænkeligt (en 
begrundelse anføres ikke, men det antydes, at gæs reg-
nes for en laverestående race i Andeby, og at Familien 
And som udgangspunkt er racister), hvilket dermed skulle 
være endnu et bevis for von Storchs påstand om, at Rip, 
Rap og Rup måtte være født uden for ægteskab. 

Trods kritik fra flere sider var det efter von Storchs afhand-
ling blevet den almindelige opfattelse blandt donaldister, 
at der måtte være noget skummelt omkring hele Della-
affæren. Som et kuriøst eksempel på et af de mest fanta-
sifulde bidrag til forskningen om Rip, Rap og Rups mysti-

Figur 4: Var den ugifte frk. Della And “et umoralsk væ-
sen”, der sendte sit biologiske afkom bort for at kunne 
fortsætte sin tvivlsomme karriere og ansvarsløse livsstil? 
Dette antydes kraftigt af dr. von Storch.
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ske familiebaggrund skal her blot for fuldstændighedens 
skyld nævnes endnu en tysker, Klaus Lange (1977), der 
på et mere end almindeligt tyndt grundlag fremkom med 
den groteske påstand, at de tre drenge skulle være uæg-
teskabelige elskovsbørn af Andersine og Georg Gearløs! 
Næsten endnu værre synes Jesper Fårekyllings (1979) 
insinuationer om, at Anders selv skulle være faderen! Ho-
vedrystende må vi således konstatere, at langt fra al do-
naldistisk forskning gennem tiderne har været lige seriøs.

Så var der anderledes forskningsmæssig pondus i Horst 
Schröders (1979) bidrag til Dellaforskningen, der i mod-
sætning til forgængerne i høj grad også inddrog Rip, Rap 
og Rups anden ankomst til deres onkels hjem (23. maj 
1938). Hvor den første ankomst trods alt havde en fornuf-
tig forklaring (fader hospitalsindlagt pga. eksplosion un-
der lænestol; den slags sker jo), undrede Schröder sig 
over den anden babysitning. Schröder fremlagde den 
ikke helt urealistiske forklaringsteori, at ungernes fader 
- da han var kommet sig tilstrækkeligt efter kanonslags-
angrebet - af ren og skær overlevelsestrang havde forladt 
hus og hjem for aldrig at vende tilbage. Da dette går op 
for Della, og det eventuelt er lykkedes hende at opspore 
sin (m)and, sender hun ungerne tilbage til Anders og føl-
ger efter gemalen med begrundelsen: “I have to go out of 
town for a while...”. Var det oprindeligt hendes håb og tro, 
at hun kunne overtale sine børns fader til at vende hjem 
eller var det allerede da hendes plan ligeledes at stikke 
af fra det hele? Vi ved det ikke, men under alle omstæn-
digheder var affæren ifølge Schröder så socialt pinlig set 
med datidens Andebyøjne, at familien lagde et tungt tæp-
pe af mørke og diskretion over hele sagen.

Yngre skandalistisk Dellaforskning

Den tyske Dellaforskning endte med 1970’erne, hvoref-
ter den akademiske donaldisme oplevede et par viden-
skabsteoretiske paradigmeskift og orienterede sig i andre 
retninger. I starten af 1990’erne kom så som nævnt Don 
Rosas nye strukturalistiske donaldisme, hvor hele genea-
logien i Familien And blev forsøgt kortlagt og kronologise-
ret. Hvilket bl.a. medførte, at Kusine Della blev til Anders’ 
søster - tilsyneladende uden at give anledning til større 
undren blandt de ellers altid årvågne og undrende donal-
distiske forskere.

Freden stoppede imidlertid brat i 2003. Den nye fokus på 
anatid genealogi afledt af Don Rosas reportager var for-
holdsvis uskyldig, indtil donrosisten/rosaisten professor 
P. Dam (2003) mente at kunne fremlægge nye choke-
rende afsløringer om Della og hendes børn. Denne gang 
gjaldt det tidspunktet for undfangelsen og ungernes fød-
sel (eller klækning, hvilket Dam fik en længere diskussion 
med de andelogiske biologer om) - eller rettere, Dellas 
alder på det pågældende tidspunkt. Ud fra Don Rosas 
kronologiske levnedsskildringer af Joakim og den øvrige 
familie havde Dam beregnet, at Della maksimalt kunne 
være 12½ år, da hun fik Rip, Rap og Rup. Da professor 
Dam forudsatte, at de donaldistiske andealdre og myn-
dighedsaldre svarer til de fra vor del af verden gældende, 
måtte Della således i allerhøjeste grad have været at reg-
ne for umyndig, da hun satte ungerne i verden. Ligesom 
dr. von Storch mere end antydede professor Dam mulig-
heden af særdeles umoralske omstændigheder omkring 
undfangelsen, idet han ikke ville afvise den tanke, at den 
ukendte fader var en ansvarsløs “...soldatersjover, 

Figur 5: Ungernes fætter Sokrates And. Kilde: AA&Co. 
1950/05

Figur 7: Lille Della og lille Anders. Kilde: AA&Co. 1994/15.



71

der bare skulle have lidt lir...”, inden han drog af sted til 
Europa for at bekæmpe Nazi-Tyskland. 

Professor Dams Della-teori vakte naturlig opsigt i den in-
ternationale forskningsverden, hvor den primært udløste 
vrede og hovedrysten, men i Norge lod den velanskrevne 
donaldismeforsker Mats Gullikstad (2003) sig inspirere af 
professor Dams tanker, som han kombinerede med De-
bila Dünnebiers påståede påvisning af, at Rip, Rap og 
Rup (samt i øvrigt også Kylle, Pylle og Rylle) skulle have 
en gås (eller rettere: en gase) til fader: “Og hva om denne 
gåsen skulle vise seg å være Guffen?!” Til translativ ori-
entering er “Guffen” nordmændenes navn for Fætter Guf. 
Ifølge Gullikstad blev drengene først sat i pleje hos Bed-
stemor And, der imidlertid senere lod fabrikere et falsk 
brev fra Della, der sendtes til hendes nevø Anders, hvor 
også drengene blev placeret for at undgå sladder. Mats 
Gullikstads gufologiske tese blev mødt med nogen skep-
sis, ikke mindst da billedet af Fætter Guf som den virile 
kvindebedårer faldt mange lidt svært at kapere, hvilket dr. 
GrandjeAnd dog senere mente at kunne verificere med 
duckumenterende billeder fra Gufs ungdom - uden at du-
cktoren i øvrigt af den grund kunne tilslutte sig tesen om 
Gufs faderskab til Rip, Rap og Rup.

Yngre genealogisk Dellaforskning

Efter 26 år med udpræget skandalistisk dominans i Del-
laforskningen skete et nyt opsigtsvækkende paradigme-
skifte i 2004. Skiftet var funderet på en stor opdagelse, 
eller måske snarere erkendelse, helt uden skandalistisk 
indhold - hvilket var nok så imponerende, da opdageren 
var Akademiets allerede omtalte og generelt skandale-
ombruste professor Dam. I et interessant forsøg på at 
kombinere rosaisme med klassisk-donaldisme, nærmere 
betegnet Don Rosa, Carl Barks og Al Taliaferro, forsøgte 
professor Dam at kortlægge familierelationerne i den cen-
trale del af Familien And.

Det måske mest opsigtsvækkende ved professorens ar-
bejde var, at han med en simpel nytolkning af de gamle 
kildeskrifter var i stand til at aflive et gammelt stridspunkt 
imellem barksister og taliaferrister gående på RRR’s mo-
der: Hvordan kunne hun hos Barks (i dennes stamtræ) 
være Anders’ søster Thelma, når hun i den oprindelige 
beretning af Taliaferro underskriver sig Kusine Della? 
Løsningen lå ifølge professor Dam lige for. Anders har 
både en søster Thelma og en kusine Della! Thelma er 
moder til Rip, Rap og Rup, mens Della snarest har væ-
ret en tante til ungerne, der tog kontakt til Anders med 
det berømte brev - der ingen steder eksplicit hævder at 
være skrevet af børnenes moder - mens moderen måske 
var taget på hospitalet med den kvæstede fader. Da Don 
Rosa så mange år efter tolkede skrifterne, misforstod han 
forståeligt nok - som alle andre - tingenes reelle sammen-
hæng og gjorde derfor Della til ungernes moder.

Denne gang høstede professor Dams opdagelse stor fag-
lig anerkendelse. Ganske vist havde klassisk-donaldisten 
dr. GrandjeAnd svært ved at acceptere, at løsningen på 
det gamle barksistisk-taliaferristiske stridspunkt skulle 
komme fra hans ærkerival, men ellers er erkendelsen 
så småt ved at trænge frem i den donaldistiske verden. 
Også hos Egmont har man tilsyneladende indset sam-
menblandingen, således at det berømte brev i den sene-
ste udgivelse (AA 35/2005) nu atter er underskrevet “Din 
kusine Della” efter at man året før havde valgt at rette 
ordlyden til det rosaistiske “Din søster Della”. 

Selvom ledelsen på Sydnordisk Akademi for Donaldisme 
umiddelbart finder professor Dams genealogiske kom-
promis uhyre interessant - ja, ligefrem logisk og overbe-
visende - så har vi af konservative årsager alligevel valgt 
indtil videre at bibeholde centerets gamle navn, og der-
med tøvet med en omdøbning til det måske i virkelighe-
den mere korrekte Center for Thelmaforskning.
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