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FöRORD 

Denna skrift vänder sig till två grupper och kan användas på två sätt. I 
första hand är den tänkt för personer, som skall välja litteratur åt andra: 
bibliotekarier, lärare m fl. De kan här se vilka serier som finns och vad 
de innehåller. Den är också tänkt för den serie-intresserade, som kan få 
vissa faktauppgifter, och tips på publikationer som finns i handeln eller 
kanske på antikvariat. 

När jag bestämde mig för att påbörja det här arbetet resonerade jag så här: 
Det finns flera bra serier, och de bör få den plats som tillkommer dem: som 
kvalitetsböcker och konstnärliga upplevelser. Dessa förenar de bästa egen
skaperna hos boken, konstbilden och filmen: skönhetsupplevelsen och det fan
tasieggande från bilden och filmen, möjligheten att stanna upp, gn tillbaka, 
tänka efter, från boken. Vissa personer väljer att avvisa serierna som så
dana, men serier har inte ett enhetligt innehåll - de bildar ett eget medium, 
jämförbart med litteratur, konst och film, och med lika stora utvecklings
möjligheter som dessa. Trots att mycket, i likhet med kioskböckerna, hötor~s
konsten och B-filmerna, är skräp,finns det en hel del pärlor, förenade i kva
litet men olika i uttryck. Här är det dock viktigt att inse att kvalitet in
te är samma sak som skicklighet i utförandet. ~ven de ovan nämnda avarterna 
inom konsterna kan vara skickligt utförda, men de tillför inte den kunskap, 
som uppstår i mötet mellan en seriös konstnär och en tänkande mottagare. 

De flesta bibliotek har slutat tillhandahålla Kitty-bäeker och Vi fem-böcker, 
men köper fortfarande slentrianmässigt serie-albumen Tintin och Lucky Luke, 
därför att de är välkända och populära. Det finns ingen anledning att köpa 
fördomsfulla eller likgiltiga produkter, speciellt som det finEs högklassiga. 
Självklart är mina bedömningar subjektiva ocli mina snaBBanalyser skummar öa.
ra ytan, men jag har använt en mall för att bedömningarna åtminstone skall 
bli så likvärdiga som möjligt ( se 11 Bruksanvisning 11 ocn ''lnledning 11

) och jag 
tror inte att jag har gynnat någon speciell inriktning vad det g~ller ut .. 
seende eller innehåll. Ett bibliotek måste ha stort utBud av oltka sorters 
serier, med olika synsätt. Dock tycker jag att man skall avstå från sådana 
med överdrivet våld (använt som underhållning och inte för att göra ber~t
telsen sanningsenlig), förlöjligande eller aggresiv syn på andra folkslag 
och/eller en nedsättande syn på kvinnan. 

Var jag fått fram materialet till den bibliografiska delen redovisas i 11 Lf't .. 
teratur jag använt 11 och tillvägagångssättet i 11 lnledning 11 .Speciell använd
ning har jag haft av Jarbratts Serieindex, och i slutet av min insamlings
period kom Blekenbergs Serier i Sverige, som innehöll en del nya titlar. 
Dock skulle dessa bägge publikationer varit betydligt mera användbara om de 
innehållit upphovsmän i större utsträckning. 

Serierna har lånats av vänner, på BHS bibliotek, på Universitetsbi~lioteken 
i Umeå och Göteborg, och på Kungl. biblioteket i Stockholm, till vilka jag 
härmed framför mitt tack. Detta tack innefattar även de personer som n,ivit 
mig tips, kritik or:h uppmunlY'c:n. Detta specialarbete skulle ha tagit fyra 
veckor. Det gjorde det inte. 

Umeå maj 1982 
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BRUKSANVISNING 

OBS! !! ANVÄND REGISTREN!!! 
Serierna står i alfabetisk ordning efter först nämnde huvudupphovsman (allt
så tecknare eller författare). Inom ett huvuduppslag står serierna i krono
logisk ordning. dock uttöms en seriefigur innan nästa börjar. Om seriefiguren 
förekommer i en publikation med annat huvuduppslag. inordnas den kronoloqiskt 
i sviten efter den första upphovsmannen. Det ändrade huvuduppslaget markeras 
då med stora bokstäver vid det aktuella namnet. Inga hänvisningar har gjorts 
i den löpande texten, så för att finna dessa publikationer måste upphovsman
na-eller titelregistret användas. Anonyma verk eller verk med bara signatu
rer sätts på upphovsmannen om den är känd, medan däremot pseudonymer står på 
eget uppslag. För att hitta de anonyma verken måste alltså titelregistret an
vändas. och för att finna en persons samtliga verk är upphovsmannaregistret 
nödvändigt. 
Registren hänvisar till de nummer som står i vänstra marginalen och ej till 
sidor. Två separata register finns: Upphovsmän (namn. pseudonymer, sTgnaturer) 
och Titlar (om flera titlar börjar med samma seriefigursnamn och hänvisar till 
samma nummer skrivs t ex Sibyllina ... nr). Dessutom finns en lista över 11 Mycket 
bra köp 11 och en genreindelning. 

Den bibliografiska beskrivningens uppställning 

HUVUDUPPSLAG 

Titel l huvudupphovsmän med en funktion ; huvudupphovsmän med annan funktion ; 
sekundära upphovsmän. - Förlagsort : förlag, årtal. -sidor. - (Förlagsserie) 

Upphov. -Anmärkningar rörande svenska utgåvan. - Orig:s titel:. -Ursprungs
land:. -Serien som sådan startade 

Nästa med samma seriefigur (samma eller nytt huvuduppslag}. enligt kronologisk 
ordning för den svenska utgivningen. 
om ej sådan finns så 
Nästa med samma huvuduppslag enligt kronologisk ordning 

De flesta tecknade serier ingår i flerbandsverk. Deras uppställning: 

Flerbandsverkstitel l upphovsmän (om de är samma för hela verket). - Förlags
ort : förlag. årtal för första delen-årtal för sista. - (Förlagsserie) 

Upphov. - Anmärkningar rörande den svenska utgåvan. - Orig:s flerbandsverks
titel:. -Ursprungsland:. -Serien som sådan startade 

: Titel l upphovsmän. - Artal. - Sidor. - (Förlagsserie nr) 
Orig:s titel: (originalutgivningsår) 

2 : Titel osv. 

Mall för bedömnin~ 

Svart-vit? Platt eller skiftande färg? Pastell. klara, grälla, dämpade färger, 
tonade i speciell färg? 
Karikatyrstil eller realistisk stil? Detaljrik? Omdöme om stilen? 
Inriktning? Omdöme om handlingen eller skämten? 
Våld: ej, något litet, litet, en del, en hel del eller mycket? Motiverat? 
Främmande folkslag? Deras utseende och agerande? 
Könsroller, framför allt kvinnoroll? 
SB=små barn, B=barn, U=ungdomar, V=vuxna? 
Mycket bra köp, bra köp eller dåligt köp? 



INLEDNING 

Urvalskriterier 

Denna bibliografi förtecknar skönlitterära tecknade serier i mono grafi
form på svenska. Begreppet tecknade serier har def i nierats på olika sätt 
(Frick har en genomgång). Här är min definition: 

En bildberättelse, där bilden har lika stor funktion som texten. Publika
tionen skall ha minst tre bilder på majoriteten av sidorna (detta för att 
avgränsa mot bilderboken) och majoriteten av episoderna skall sträcka sig 
över minst tre bilder (avgränsning mot skämtteckningen) . 

När det gäller materialet före 1900 har dock förtecknats alla skämtteck
ningspublikationer där enstaka serier förekommer, och bilderböcker som 
är föregångare till serier, med två bilder på vissa sidor eller flera 
skeenden i samma bild. Även för sammanställningar av Oskar Anderssons ar
beten görs undantag, då han skapade den första svenska serie där en per
son återkom i olika episoder. Vid ett par andra tillfällen har avsteg 
gjorts från 3 bilder/ sida-principen, då dessa låg strax under gränsen 
men ändå hör hemma här. 

Jag har i stort kunnat kontrollera utgivningen i Sverige och Finland. 
Om det i något annat land utgivits en serie på svenska saknas den här 
(dock finns här några från danska förlag). 

Att jag begränsat mig till skönlitterära serier beror mest på att fack
inriktade måste bedömas utifrån fackkunskaper jag oftast inte har. Dess
utom är de svåra att lokalisera eftersom de blandas med andra böcker inom 
sin systematiska avdelning. Några få drama-dokumentär-serier har uteslu·· 
tit p g a sin faktabetoning. 

Monografier kontra periodika 

Monografier är enskilda verk eller verk som kommer ut i flera band, dock 
ej periodiskt. Periodi ka är regelbundet återkommande, en gå ng om äret 
eller oftare. För att komplicera saken fins det periodika som ut kommer 
oregelbundet, så det blir en bedömningsfråga vid varje tillfäll e vilken 
grupp en viss publikation tillhör. Utseendet är inte till hjälp, en del 
engångspublikationer ser ut som tidningar, medan t ex Vanderstens "Finn 
och Fiffi" är album, men distribueras via prenumerationer var 14:e dag. 
De flesta som kallas "pocket" utkommer regelbundet (ett par skulle ev va
rit med, men då jag inte fått tag i dem har jag inte kunnat kontrollera}. 

I stort sett har jag följt Bibliografiska avdelningens indelning och ute
slutit dem de förtecknat som årsböcker, eller i tidskriftsförteckningen, 
men kontrollerat dem som endast utkommit en gång. Sådana som har årtalet 
tryckt på omslaget räknar jag till periodika, liksom de som har "jul-", 
"påsk-" eller "sommar-" som tidsangivelse. Vissa andra har utkommit till 
jul, men då det inte framqår har de tagits med. 

Periodika har begränsad livslängd i handeln, omtrycks normalt inte, och 
är oftast av mindre intresse för biblioteken inom detta område. Först tänk
te jag ta med även jultidningar för den historiska belysningens skull, 
men den arbetsinsatsen skull e räcka till minst ett nytt specialarbete. I 
materialet före 1900 är även periodika medtaget. 
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Källor 

För att hitta serierna har jag dels använt systematiska avdelningen inom 
allmänna bibliografier, dels läst böcker som givit mig namntips. Före 
1855 har jag inte använt någon systematisk avdelning (Linnström har ingen, 
i Lindströms ''Svensk bokhandelskatalog",l845- fick jag inget napp, och 
''Svensk bibliografi", 1829- hade så svårläst text att jag avstod). Innan 
Het-avdelningen startade i SvB (1956-) stod från 1941 Tecknade serier som 
en underavdelning till Grafisk konst. I tidigare bibliografier har jag 
tittat på konstavdelningen (ofta med underavdelningar för planscher och 
karikatyrer), och barn- och ungdomsskönlitteratur, som jag följt även 
framåt i tiden eftersom utpräglade barnserier ofta hamnat där. 

Jarbratts "Serieindex" och Blekenbergs "Serier i Sverige" har varit kon
trollstationer, men eftersom upphovsmän oftast saknats har de krävt kom
plettering ur SvB eller annat. 

För det Finlandssvenska materialet finns Kaukorantas seriebibliografi, 
som jag kompletterat bakåt och framåt i tiden (se litteraturlistan, Linn
ström och SvB fram till 1900 förtecknar även det). Det verkar dock som 
om man i Finland numera inte ger ut egna svenskspråkiga serier, utan för
modligen köper från Sverige. 

Jag önskar att jag kunde säga att denna bibliografi är fullständig. Den 
är det dock inte så till vida att jag inte kunnat nå och läsa alla här 
nedskrivna verk, och vissa är sannolikt felkatalogiserade då jag fått 
använda ofullständiga uppgifter. Jag har ju inte heller kunnat kont~olle
ra varenda titel i de genomlästa SvB-avdelningarna, och säkert har fel
bedömningar gjorts. Det finns troligen även serier som jag aldrig har 
hört talas om. 

Den bibliografiska beskrivningen (Uppställning se "Bruksanvisning 11
) 

Beskrivningen följer Svenska katalogiseringsregler, eftersom SvB är upp
ställd efter dem, men jag har fåttomkatalogisera mycket då dessa reg
ler fick sin nuvarande form för bara några år sedan. Jag har gjort några 
avsteg från reglerna, och dessa redovisas i respektive avsnitt. 

Huvuduppslaget är den först nämnde upphovsmannen, eller titeln vid fler 
än tre huvudupphovsmän och vid anonyma verk utan känd upphovsman. Efter 
det huvuduppslag en seriefigur först hamnar under följer övriga böcker 
med samma figur~ Anledningen är att serienamnet, figurerna och huvudiden 
i allmänhet inte ttllhör tecknaren, utan ett seriesyndikat köper rättig
heterna, och ersätter tecknaren med en annan när han dör eller tröttnar. 
Därför skulle en seriefigur kunna hamna på flera olika ställen, och det 
ger dålig överblick. Jag har i stället i den löpande texten markerat an
nat huvuduppslag, än det boken är sorterad under, genom stora bokstäver 
vid det aktuella namnet. 

Samtliga huvudupphovsmän redovisas, och av de sekundära upphovsmännen 
redovisas färgläggare o dyl, utgivare och redigerare men inte översättare. 
Dels har jag velat spara plats, dels ändras ibland översättaren vid ny 
upplaga, så alla kommer ändå inte med! En upphovsman, som är huvuduppslag, 
redovisas inte igen efter titeln, om inte fler upphovsmän finns. Om det 
inte är samma upphovsmän till samtliga delar i ett flerbandsverk, redovi
sas de vid deltitlarna och inte efter flerbandsverkstiteln. Där så varit 
möjligt har alla pseudonymer uttolkats, förnamn kompletterats och olika 
funktioner redovisats (en gång/huvuduppslag). 



Då serier relativt ofta inte har titelblad utan katalogiseras utifrån om
slagets framsida, klamrar jag inte heller undertitlar eller huvudupphovs
män som hämtats därifrån till komplettering av titelbladet (Inom hak
parentes sätts uppgifter som står på "fel" ställe i publikationen eller 
saknas där). 

Den första upplagan redovisas (Finlandssvenska bara om de inte parallellt 
utges i Sverige med samma titel) och sedan bara upplagor som bytt titel 
eller omredigerat materialet. Om ett förlag först ger ut några onumrerade 
album med en viss figur, och sedan ett numrerat flerbandsverk, där de första 
albumen omtrycks och ingår, inlemmas de första i den nya turordningen, med 
klammer runt ordningssiffran och det första årtalet angivet. 

Onumrerade sidor har räknats, men uppgiften har inte klamrats. Om sidor
na har blank baksida används beteckningen bl. = blad. Illustrationsupp
giften utelämnas då samtliga ju är illustrerade. 

Anmärkningsavsnittets turordning 

Upphovsuppgifter: Känd upphovsman vid anonyma verk eller signaturer, litte
rära förlagor som inte redovisats, filmer o dyl som ligger till grund för 
utgåvan. Uppgifter om den svenska utgåvan. Originalets titel. Dagsstrippar 
eller sö ndagssidor markerar att boken sammanställts av tidningsmaterial 
och inte översatts från någon originalutgåva. Dagsstrippar är de remsor 
på 3-4 bilder som publiceras i dagstidningar. Efter deloriginalens titlar 
finns årtal för originalutgivning i bokform, om årtalet följs av? är det 
hämtat fr ån copyrightårtalet som verkar troligt men inte är bekräftat. 
Seriens ursprungsland d v s där serien först publicerades i någon form. 
Om upphovsmännen är av annan nationalitet skrivs också det, dock ej vad 
gäller Frankrike/Belgien. Den litterära förlagans land anges om det skiljer 
sig frå n ursprungsland, dock inte för folksagor, där landstillhörighet 
aldrig kan fastställas. 

Bedömningsmallen 

Färg 
skiftande färger har flera olika färgnyanser inom ett färgfält, påminner 
alltså om akvarellmålningar. Platta färger har samma färgnyans över hela 
färgfältet (t ex en röd jacka har samma röda färg oavsett hur veck och 
skuggor faller). Klara färger är de som ligger närmast grundfärgerna och 
deras inbördes blandningar i en vanlig färgtoncirkel. Pastellfärger har 
svagare färgstyrka och mera vitt i sig, dämpade färger har svagare färg
styrka och mera svart i sig. Dessutom förekommer det ibland 11 Självlysande" 
färger, som här kallas grälla, och album där en färgton helt dominerar 
(olika bruna eller gröna färger t ex). 

Teckningsstil 
Realistisk stil är när konstnären försökt avbilda verkligheten sannings
enligt. Detta kan gälla även för superhjälte- eller SF-världar, alltså då 
en tänkt verklighet. Karikatyr blir det när människornas ansikten och krop
par förenklas eller förvrids. Om teckningarna är mycket skickliga eller 
amatörmässiga kommenteras det. övriga är alltså hyfsat tecknade. Endast de 
mycket detaljfattiga eller mycket detaljrika (=många föremål i bilderna 
eller mycket närgående studium av föremålen) kommenteras. 
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Innehåll 
Innehållsredogörelsen blir olika lång beroende på hur komplexa historierna 
är, avsikten är inte att berätta hela historierna utan att ge en uppfattning 
om inriktningen. Ovanligt väl eller dåligt komponerade historier kommenteras, 
och dito vad det gäller humorn. Publikationerna före 1900 kommenteras knapp
händigare än senare böcker . 

Våld 
Våld är svårt att bedöma. Var går gränsen för våld i dokumentärt eller konst
närligt syfte, där våldet har ett berättigande, och när har våldet blivit 
underhållning? Påverkas man olika av dokumentärt våld och underhållningsvåld, 
är äckeleffekten vid realistiskt skildrat våld avtrubbande eller avskräckan
de? Är det mera acceptabelt med det blodfattiga våldet i roliga böcker? Jag 
tror inte att någon mår bra av att se för mycket våld, hur vällovligt upp
lysande än syftet är, men f ö måste våldet ses i sitt sammanhang. Jag redo
visar mängden våld och kommenterar enbart när jag upplever det som frossande, 
eller klart motiverat. Något litet våld=någon enstaka ruta, ganska oskyldigt; 
litet=några rutor; en del~inte anmärknigsvärt mycket; en hel del=ganska 
mycket, men kan accepteras i vissa fall; mycket=på praktiskt taget varje 
sida, ofta blodigt eller rått, sällan acceptabelt. 

Främmande folkslag 
Synen på främmande folkslag kan behandlas ur olika aspekter. Den mest uppen
bara är ju tecknandet. Vissa stereotyper för olika folkslag är så vedertag
na att många tecknare inte tycks kunna teckna folkslag utan dem. Säkert bott
nar det inte, hos de flesta, i någon rasism utan i slentrian. Vissa karika
tyrtecknare säger att alla folkslag utsätts för samma behandling, men väster
ländska tecknare tycks ändå ha lättare att ge vita människor olika utseende, 
medan svarta nästan alltid har stora, vita, runda ögon och stora munnar, in
dianer har stora näsor och fjäderbonader och kineserna stora tänder i runda, 
gula ansikten. Vid sådana stereotyper skriver jag trad. (=traditionell) syn. 
Vid my~ket trad. har typerna renodlats långt bortom det anständigas gräns. 
Även särskilda beteenden tillskrivs vissa folkslag. Svarta är vidskepliga 
och dumma, om de bor i infödingsbyar ofta grymma och ibland t o m kannibaler. 
Indianer är lättretade och blodtörstiga. Ett asiatiskt eller mörkhyat utseen
de förebådar ofta falskhet. Ett folkslag kan vara trad. tecknat utan att ha 
trad. beteende. Även, i övrigt neutrala skildringar, som odebatterat visar 
vissa folkslag i lågstatusarbeten och underordnade vita, har nog påverkande 
effekt, men motiveras ofta utifrån hur verkligheten ser ut i de miljöer man 
skildrar. Om det inte står något om främmande folkslag i kommentaren visar 
serien enbart vita västerlänningar, och det är väl försvarbart att hålla 
sig inom en sådan miljö. 

Könsroller 
Om det däremot är försvarbart att helt utesluta kvinnorna ur världen, eller 
att reducera dem till sällsynt förekommande statister kan ju diskuteras. En 
miljö som helt saknar kvinnor tycker jag är så anmärkningsvärd att det kom
menteras. I renodlade krigs- eller vildmarksäventyr kan det kanske accepte
ras, men i övrigt är ju faktiskt kvinnorna hälften av människorna. Det är 
mycket vanligt med traditionella kvinnoroller i serierna, och med trad. me
nar jag då unga vackra flickor i serviceyrken (sekreterare, sjuksköterskor, 
flygvärdinnor m m), ell€r medelålders runda "morsor", bägge sorterna ibland 
som fästmön eller fruar. De är undergivna och beundrande, ofta vimsiga, få
fänga och köpgalna. Ragatorna är också mycket vanliga, men jag räknar inte 
dem som helt traditionella. De visar i alla fall sin aggression och till
tvingar sig uppmärksamhet.Detta är den moderna häxbränningen, de medelålders 



kvinnorna som inte oreserverat beundrar männen utpekas som otrevliga och 
löjliga, men utgör ett hot, något man inte helt kan bortse ifrån. En 
kvinna kan ha kvinnatypiskt yrke men ändå skildras från olika sidor, få 
vara en verklig person, det betecknas inte som trad. kvinnosyn. inte 
heller om kvinnorna ger sig in på manliga yrkesområden eller har man
liga beteenden (t ex är bra på att slåss), även om det kan kännas trist 
att kvinnlig jämlikhet tydligen i många fall definieras som att kvinnor
na skall efterlikna männen. Vad som är ovanligt är att män skildras osäk
ra eller med ett mjukare sätt än vad den vanliga mansrollen föreskriver. 

Aldersnivå 
Jag har försökt bedöma vilken åldersgrupp serien vänder sig till i första 
hand. Där har ämnet, handlingens svårighetsgrad och språket vägts in. 
Detta betyder inte att inte vissa barn kan förstå vuxenserier, och inte 
heller att vuxna inte kan ha någon glädje av barnserier. 
SB=små barn, ca 7-8 år (serier är ingen bra högläsningslitteratur, oftast 
krävs egen läskunnighet för ordentligt utbyte); B=barn, ca 9-12 år; U= 
ungdomar, ca 13-15 år; V=vuxna. 

Köprekommendation 
Som en sorts sammanfattning avslutas ibland kommentaren med Mycket bra 
köp, Bra köp eller Dåligt köp. Detta är förstås hänsynslöst subjektivt 
men är en accentuering av det jag tar upp i kommentaren. Bedömningen 
grundar sig på lämpligheten i dag, och tar inte hänsyn till litteratur
historiska perspektiv. Inga bedömningar görs mellan olika genrer, d v s 
sociala skildringar får inte bättre betyg än detektivhistorier. Den här 
betygssättningen görs som en hjälp för biblioteken, som ju är kultur
institutioner~ där konstnärligt förtjänstfulla verk skall erbjudas, och 
fördomar mot raser och kön motarbetas. Enskilda individer kan naturligt
vis bortse frän brister inom ett verk och uppskatta skickligt tecknade 
eller roliga serier som p g a något i sitt innehåll är mindre intressanta 
för bibliotek eller annan utåtriktad verksamhet. 

Mycket bra köp = Hyfsat tecknad, hyfsad färgsättning, handlingen skall 
vara rolig eller tankeväckande och ha litterära kvaliteer (ett begrepp 
som är svårdefinierbart). Inte innehålla grövre övertramp vad det gäller 
våld, rasism eller sexism. 

Bra köp= Når inte riktigt upp till föregåendes nivå , men är mer än medel
måttigt läsvärd. Får inte heller ha grövre övertramp, men kanske en något 
slappare inställning. 

Dåligt köp =Är oftast en produkt som verkar vara mera tillkommen för att 
säljas än för att förmedla något. Har ofta trist intrig och/eller frossar 
i våld, har öppet rasistiska inslag eller mycket förnedrande kvinnosyn. 

Den stora medelmåttiga gruppen har inte fått någon kommentar alls, och 
likaså har jag avstått vid tveksamhet. Speciellt har jag inte velat ge 
Dåligt köp till en produkt, som har vissa otrevliga inslag, men också 
något annat fötjänstfullt. 

Il 
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Register och genreindelning 

Upphovmannaregistret har rak ordföljd vid signatur och ej namnliknande 
pseudonymer. Titelregistret alfabetiserar inte på obestämd eller bestämd 
artikel (en, den, de), ut~n på nästkommande ord. 

Då det inte finns någon allmänt vedertagen genreindelning har jag konstru~ 
erat en egen. Inom den kan en serie återfinnas på flera ställen. Dessutom 
finns en indelning med de former vissa serier har omvandlats från. Här inbe
grips både förlagetrogna omvandlingar och sådana där historierna och figurer
na har broderats ut. 

Ett praktiskt tips 

Det finns anled~ing för biblioteken att se över sitt seriebestånd, ev gall
ra något och kanske köpa in något man saknar. Ett alternativ till sambind
ningsband kan vara pärm-mappar med genomskinlig framsida, där sidorna 
stoppats i plastfickor som nitats ihop upptill. 



j_ AA KE, [pseud. för Aake Nystedt] 
Kultur j obbarna : Sve ri ges min st a opposi ti onsbok. - Stoc kholm 
1976. - 112 s. 

Urspru ngsland: Sverige . - Se r ien som sådan sta rtade 1976 

Ej läs t. Två män~ samhällssatir. 

~ AHLGRENSSON, Fritz, [eg. Fredri k August] 

Bo kad , 

Krafs till julen 1872 l af Fri tz A-n. - Stockho lm 
Ursprungsland: Sverige 

Förf., 1872. - 12 bl. 

Svart-vit~ detaljrik karikatyrstil . Innehåller bl a-en del serier med olika 
personer och situationskomik. V. 

~ ALAODIN och den underbara lampan : en bildberättelse gjord efter filmen. 
- Stockholm : Center-förl., 1962. - 32 s. 

Efter filmen: The wonders of Aladdin. - Ursprungs l and : USA 

Platta pastell + klara färger~ realistisk stil. Den klassiska historien 
och litet tronintriger. En del våld~ många trad. kvinnor men även ama
soner~ kvinnliga ökenkrigare . Där finns en rolig grej med omvända köns
roller : männen auktioneras ut som sexobjekt . U. 

Lf ALMQVIST, Be r til 
Sagan om Grå ll en : kor tfattad svensk historia : tillägnad alla som tycker 
om en god hi st or i a : fr itt berättad av Grålle själv efter Olof von Dalins 
höga föred öme . - St ockhol m : Bonnier, 1959. - 31 s. 

På omslaget: Bert i la. - Ursprungsland : Sverige 

Platta pastell + dän~ade färger~ karikatyrstil. Sverige gestaltas som en 
häst på vandring genom den svenska historien~ från 8000 f Kr till 1?00- ta
let . Ganska rolig~ med naturligt nog en del våld och med drottning Kristina 
som enda aktiva kvinnan . B U V Bra köp . 

~ ALMQVIST, Leif 
Stenstaden. - Stockholm Fören. Fria serier 
Special) 

Ursprungsland: Sverige 

Bokomot i v, 1979. - (Mammut 

Svart-vit~ realistisk stil. I e t t förortsgäng finns en kille som kan för
vandZa folk till sten . En väldigt verklighe t snära berättelse om ett barngäng~ 
där hatet Ugge1• nära till hands~ men där samhörigheten ändå finns . En del 
våld~ några i gänget är från Turkie t och utlänningshatet blossar lätt upp~ 
men gr uppens agerande förstärker det inte. Kvinnosynen är ganska t r ad . men 
mansr ollen f år sig en knä::Jk när stålmansfantasierna och ver kligheten stämmer 
dåligt, och killar nas rädsla och t år ar visas . B U V Bra köp . 

bAMBA, [ pseud. för Lars Esselius: 
Dr Rock : upptåg i Tyralen l Amba. -Göteborg : Musikens Makts förl., 
[1978] . - 24 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1975 

Svart-vit~ karikatyrstiL En läkare med "popigt " utseende är på besök i 
Tyskland. Högt tempo med absurda personlighetsförvandlingar . Litet våld~ 
få tjejer . V. 

/3 



1 AMERIKANS K bilderbok. - Helsinki : Söde rström, 1904. - 16 s . 
Ur sprungsland : tro l i gen USA 

Ur Kaukoranta . Ej läst. Innehåller flera olika ser ier . 

8 ANDERSEN, Hans Christia n 
·_Den ståndakti ge tennsoldaten l \efte r be rättelse] av H. C. Andersen ; 
~ecknad av Marie Hjuler] . - Stockholm : Lindqvists, 1944. - 8 bl. 

Orig:s titel: Den standhaftige tinsoldat. - Ursprungsland: Danmark 

skift ande pastellfärger + någon klar~ realis tisk stil . sagan om t vå 
leksaker : en enbent tennsoldat och en balettdansös~ som äls kar varand
ra . Lite t våld~ trad . kvinnosyn~ utan honom vill hon int e hel l er l eva . SB . 

q ANDERSSON, Oskar 

JLI 

Mannen som gör hvad som faller honom in och andra teckningar. - Stock
holm: Bonnier, 1907. - 32 bl. 

Ursprungsland : Sverige. -Serien som sådan startade 1902 (Mannen .. . ) 

Karikatyrer : ett minnesalbum. - Stockholm : Ahlen & Akerlund, 1914. -
61 s. 

Karikatyrer 3 l Oskar Andersson 
? ' 1921 . - ? s. 

utg. av Hasse Zetterström. - Stockholm : 

O.A.-kari katyrer l sammanställda av Hasse Z. - Stockholm Bonnier, 1945. -
161 s. 

Hävdens oskrivna blad och andra teckningar l av Oskar Andersson ; teckning
arna har sammanställts av Roland Hentzel. - stockhalm: Natur och Kultur, 
1955 . -45 s. 

En resa jorden runt och andra teckningar l av O.A. ; teckningarna samman
ställda av Roland Hentzel. - stockhalm : Natur och Kultur, 1955. - 79 s. 

Serien som sådan startade 1897 (Bröderna Napoleon och Bartholomeus Lunds 
från Grönköping resa jorden runt) 

Fånerier o.a. skämtbilder /O.A. ; saml. och presenterade av Helmer Lång. -
Malmö : Bernce, 1968. - 142 s. 

Mannen som gör vad som faller honom in. - stockhalm : Aldus/Bonnier, 1970. 
- 129 s. - (Delfinse r ien ; 367) 

En fin affär och andra histo r ier. - Stockholm Aldus/Bonnier, 1971 . - 114 
s. - (Delfinserien ; 415) 

OA:s bästa : en jubileumskaval kad l sammanställd av Helmer Lång. - Malmö 
Bernce, 1976. - 191 s. 

Mannen som gör vad som faller honom in och andra teckningar. - Uddevalla : 
Niloe , 1981. - 192 s . - (Niloebiblioteket. Konstserien ; 6) 

Samtliga svart- vita (Hävdens .. • dock svart-beige) ~ skicklig karikatyrstil i 
snabba pennteckningar. Föruton1 de enstaka skämtteckningarna~ som kan vara i 
en eller flera rutor~ finns i alla avsn-~tt ur serien Mannen som gör vad som 
faller honom in . Oftast utan text visas där en man som bryter mot naturla
gar och gängse umgängessätt~ humorn är ibland mycket svart~ kanske ä1• det 
därför skämten fortfarande känns fräscha. Serien om de två brödernas resa 



är inte speciellt rolig~ och där förekommer också en viss rasism (Niloe~ 
1981 ). Aven i Natur och Kulturs två utgåvor från 1955 finns ett par rasis
tiska inslag mot indianer och svarta . En del våld~ på några stallen Kvin
nan som gör vad som faller henne in~ ex handgripligen fångar in en karl. 
B U V. Den bästa utgåvan tycker jag är Bernce~ 1976~ den är kronologiskt 
uppställd ~89?~1906~ med ett bra och utförligt urval . Aven Aldus/Bonnier~ 
19?0 har fatt med mycket . Dessa är Mycket bra köp. 

ANDREASSON, Rune 

IOTeddys äventyr. - Stockholm : Alga, 1950. - 32 s. - (Algas serieböcker 
lO) 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1950 

Klar färg -vit (olika färger på olika sidor)~ karikatyrstil med rena linjer . 
Teddy är en stark björn (föregångare till Bamse) som tillsammans med sina 
djurvänner jagar skurkar~ litet satir mot byråkrati och överklass är invävt. 
En hel del våld~ skurken klär ut sig till zigenar-spåkvinna~ trad . kvinno
syn . SB . 

Il Rickardoch hans katt. - Bromma : Williams, 1973. - 48 s . 
Ursprungsland: Sve ri ge. - Serien som sådan startade 1951 

Plat t a pastell + dämpade färger~ realistisk stil . Olika äventyr med en 
pojke och hans intelligenta katt~ i länder där folk befriar sig från för
tryck. En del~ oftast motiverat~ våld~ trevliga mörkhyade araber~ några 
neutralt skildrade flickor . B Bra köp . 

felPellefant special. - Bromma Williams, 1976. - ? s. 
Ursprungsla nd: Sverige. - Serien som sådan startade 1954 

Ur Blekenberg. Ej läst. Figuren är en liten elefant . 

/.3 Bamses bästa. - Sundbyberg : Semi c, 1980-. 
Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1966 

l Jorden runt med Bamse. - 1980. - 48 s. 
2 : Bamse och Billy Boy. - 1981. - 48 s. 

Platta grälla färger~ kmoikatyrstil med rena linjer . Bamse blir superstark 
när han äter dunderhonung~ han liksom hans vänner är förmänskligade djur~ 
medan skurkarna de jagar är vita människor. Bamse är visserligen snäll~ men 
de t förekommer ändå en del onödigt våld . Trevliga egyptier~ få och trad. 
kvinnor (djuren är dock könslösa) . SB . 

[qANNABELLE Ami l text~ P~g~, : pseud. för ?] och J. Josselin ; teckningar: 
D. Convardoch ACndre_l Juillard.- ~~almö : Hemmets journal, 1980-. 

Orig:s titel: Les mis sions d'Isabelle Fantouri et Zastawo. -Ursprungs
land: Frankrike eller Belgien. - Serien som sådan startade ? 

: Faanas kanoner. - 1980. - 45 s. 
Orig:s titel: Les canans de Faana (1977?) 

skiftande grön- och bruntonade färger + någon kla~~ realistisk stil . 
Två WHO- läkare åker på semester till 'I'ahiti ~ på en ö i närheten håller 
kriget mellan japaner och amerikaner fortfarande på . En del våld~ två ki 
neser är durmna och giriga men japanerna är vanliga människor. Den kvin
liga läkaren ä r född i närheten och hon liksom en äldre sångerska fram
ställs mycket sympatiskt . U V. 

15 



/5 ATTANASIO, Di no 
Johnny Goodbye l [teckningar:] Dino Attanasia [textJ ~·1artin Lodewijk. 
- Sundbyberg : Semic, 1980-

0rig:s titel: ? . - Ursprungsland: Holland. - Serien som sådan startade ? 

l : Chicago story. - 1980. - 46 s . 
.. Orig:s titel: ? 

2 : Den tysta stjärnan. - 1981. - 45 s. 
Orig:s titel: ? (1979?) 

Platta pastell + klara färger~ karikatyrstil. De två enda icke korrumpera~ 
de poliserna i Chicago (under Al Capones tid} säger upp sig och blir pri~ 
vatdetektiver. En hel del våld~ flera trad. tecknade svarta människor, men 
hjälpsamma, trad. kvinnoroll. B U. 

AUCLAIR, Claude 

/b Simon : berättelse från kommande tider. - Stockholm : Car1senlif, 1979-. -
(Serier för vuxna) 

Orig:s titel: Simon du Fleuve. - Ursprungsland: Frankrike. - Serien som 
sådan startade 1976 

: Slavarna. - 1979. - 94 s. 
Orig:s titlar: Le clan des centaures (1976). Les esc1aves (1977) 

2 : Majlis. - 1980. - 48 s. 
Forts. på Slavarna. - Orig:s titel: Mailis (1978) 

3 : Stad N.V. Nr 3. - 1980. - 96 s. 
Forts. på Majlis. - Orig:s titlar: Cit~ N.W. No. 3 (1979). Les p~1erins 
(1979) 

Gråtonade oftast skiftande färger, realistisk stil. Albumen bildar en lång 
berättelse om en framtid där teknologin har gått överstyr, regeringarna 
fallit och ett världsråd upprättats. Men lokala diktaturer försöker få grepp 
om befolkningen.Mot dess står små samhällen där man försöker leva i samför
stånd med naturen.Resonemang kring livets villkor är temat. En hel del våld 
men inte för sin egen skull och med ett klart avståndstagande till det. Oli
ka raser blandas och behandlas lika. Kvinnorollen diskuteras och det före
kommer många handlingskraftiga och sympatiska kvinnor. U V Mycket bra köp. 

/rJakten på grizzlyn l Auclair. Spetsiga Näsan och Treben l Auclair ; [färg
läggning: S~ren Håkansson]. - Stockholm : Carlsenlif, 1980. - 40 s. 

Orig:s titel: La saga du grizzli (1976). - Ursprungsland: Frankrike 

Vackra dämpade~ skiftande färger + någon klar, realistisk stil. Två berättel
ser om en vit jägare och hans indianvänner. I den första jagar han en björn~ 
i den andra berättar en indian om en vit mans vänskap med en varg. Fina his
torier med något litet våld, saklig syn på indianerna~ få kvinnor. U V Mycket 
bra köp. 

/8BARBIE. - Stockholm: Center-förl., 1963. 

/b 

Orig:s titel: Barbie. - Ursprungsland: USA. - Serien som sådan startade ? 

l. - 1963. ~ 32 s. 
(1962?) 

Platta grälla färger~ dockrealism. Småflickor berättar fantasier om Barbie
dockan f ör' varandra. Mycket t'l'ad . kvinnoroll~ inget våld . B Dåligt köp. 



/~ BARRIE, James Matthew 
Peter Pan. - Sundbyberg : Semic, 1979. - 32 s. 

Efter en berättelse av James Matthew Barrie. - Orig:s titel: ? (1978?). 
- Ursprungsland: Spanien (originalberättelsen dock engelsk) 

skiftande klara + dämpade färger~ karikatyr. Peter kan flyga och tar tre 
barn med till sagolandet~ där barnen aldrig blir vuxna~ men där sjörövare 
hotar. En hel del påld~ indianer OK tecknade fast de dansar typisk dans 
och har typiska kläder . Docksöta sjöjungfrur~ en svartsjuk flickälva~ en 
flicka blir 'mamma" åt nästan jämnåriga pojkar . SB B Dåligt köp. 

~OBEATLES : Yellow submarine. - Solna : Sernie press, [1969]. - 64 s. 
Efter filmen med samma namn. - Orig:s titel: troligen samma (1968?). -
Ursprungsland: ? 

Platta klara färger~ karikatyrstil. Blånekarna anfaller Pepperland~ men 
neutraliseras med Beatles-musik i denna absurda historia. Litet våld~ 
tjejerna trad. tecknade men en av dem friar till en kapten. B U. 

~1 BEAUMONT, Angel J Gomes de Segura 
En sagostund med --- : en klassisk saga som serie. - Sundbyberg : Semic, 
1974. 

Tecknad av Angel J Gomes de Segura Beaumont. - Orig:s titel: ? . -Ur
sprungsland: Spanien 

: Mästerkatten i stövlar. - [1974]. - 32 s. 
Orig:s titel: El gato con botas (1972?) 

2 : Snövit och de sju dvärgarna. - ~ 1974_ . - 32 s. 
Orig:s titel: Blanca_niev~s (1972?) 

3 : Tre små grisar. - ~ l974 J . - 32 s. 
Orig:s titel: ? 

4 : Den ståndaktige tennsoldaten. - [1974] . - 32 s. 
Efter berättelse av Hans Christian ANDERSEN. - Orig:s titel: ? . - Ori-
ginalberättelsen dansk _ _ 

5 :Törnrosa l [Beaumont]. - l l974 _. - 32 s. 
Orig:s titel: La bel la duriniente (1972?) 

6 : Rödluvan. - [197(. - 32 s. 
Orig:s titel: Caperucita roja (1972?) 

skiftande klara + dämpade färger~ karikatyrstil med roliga djur . Håller 
sig ganska nära originalsagorna~ men med litet våld (i Rödluvan t ex äter 
inte vargen upp mormor utan stänger in henne) . Trad . kvinnosyn . SB B. 

~ BELLMW, Frank 
Garth : 500 teckningar i 2 äventyrspackade berättelser. - Stockholm : Red 
Clown, 1974.- 32 s. 

Teckningar av Frank Bellamy text av James Edgar. - Orig:s titel: Garth 
. - Ursprungsland: England. - Serien som sådan startade 1943 

Ur Blekenberg . Ej läst . ,j'F. 

~3 BERGDAHL, Vi c to r 
Kapten Grogg och Kalle. - Stockholm 

Ursprungsland: Sverige 
Bonniers, 1923. - 32 s. 

Dvart-vit~ fint tecknad kaY'ikatyPst1:l . De hiiY' [1:;pu•er·na frmn:-; ur·.--;pr·un;J-
li:Jen i en tecknad fUm~ g.jor•d nJgrm :;Jng ef(er· l:JJ,'J. /','n krL[JLeYI 0r.:h en 

pojke pG: iiventyr· i fr·iimmaYVle liindeY' . Gan:;kr;_ r·ol1::; , UU:d o(Jlrl_, r•r;_:;v:m 
för•ekommer·~ kV1:nnor·na Y'G.']atoY' q l ler· ·,;r;_r:kr•r;_, men de krxn /;r;_ !)rLNJ. {J;; r:1:;1 . D U. f1 



~ L.f BESS, Gordon 

Rödöga. - Stockholm : Carlsenlif, 1976-1978. 
Orig:s titel: Redeye (dagsstrippar). -Ursprungsland: USA. -Serien 
som sådan startade 1967 

Till attack. - 1976. - 128 s. 
"Kaval"leriet' kommer~". - 1977.- 128 s. 
Pass på skalpen. - 1978. - 128 s. 

Sva~t-vit~ ka~ikaty~stil. Intellektuella och me~a handfasta skämt om li
vet i en indianstam. En del våld~ inga skämt som förlöjligar indianerna 
som sådana~ trad. kvinnosyn med en hel del tarvliga skämt om hövdingens 
hustru. U V. 

BILAL, Enki 

J.5staden som inte fanns l bild: E. Bilal ; text: P[ierre] Christin. - Stock
holm : Carlsenlif, 1978. - 60 s. - (Serier för vuxna) 

Orig:s titel: La ville qui n'existait pas (1977). -Ursprungsland: Frank
rike 

Mycket vackra skiftande dämpade färge~ + någon klar~ vältecknad och detal
jerad realistisk stil. Detta är konst på hög nivå~ ibland mycket vacker 
och alltid intensiv. En man~ som i princip äger en hel fransk stad~ dör 
och efte~lämnar arvet till sin dotterdotter. Hon vill sona den tidigare ut
sugningen genom att omorganise~a den till en mönsterstad med kollektivt 
inflytande. En del trivs men några känne~ sig kvävda av att bo i ett re
servat utan kontakt med omgivningen. Litet våld~ bra kvinnosyn. V Mycket 
b~a köp . 

.2bTerroristerna l bild: E. Bilal ; text: P. Christin. - Stockholm : Carlsen/ 
if, 1979. - 80 s. - (Serier för vuxna) 

Orig:s titel: Les phalanges de l 'Ordre noir (1979). - Ursprungsland: 
Frankrike 

Mycket vackra skiftande dämpade fä~ger + någon klar~ vältecknad och detal
je~ad ~ea listisk stil. Sällan vacker men intensiv. En av de internationel
la b~igade~na under spanska inbördeskriget återsamlas på ålderns höst fö~ 
a-tt f örsöka sätta stopp fö~ en ter~orgrupp~ vars topp består av gamla span
ska fascister. Förutom att de vill stoppa fascisternas nuvarande terror~ 
har de en del att hämnas från fö~r i tiden. Men efter det avgörande blod
badet if~ågasätts om våld verkligen är bästa sättet att bekämpa våld på. 
Människoskild~ingen ä~ ytterst nyanserad~ de medelålders människorna teck
nas utan fö~sköning men med stor ömhet. Mycket våld~ men aldrig som under
hållning~ alla i tJ~uppen ä~ vita men av olika nationaliteter~ några tw'
kar OK. ~n i tJruppen ä~ kvinna~ sympatisk och självständig~ liksom en kvin
liq journalist. V Mycket bra köp. 

~TBJARRE, Torsten 

/Z 

Lilla f-ridolf l teckningar: Torsten Bjarre ; manus: Rune Moberg. - Stock
holm : Sernie press, [1971]. - 130 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1957 

,'/'VrJrt-vit + röd~ kar•ikrdyr·DUl . Fr•irlolf rif' P-n kanto~schef nom leve~ i ett 
dcprimrn•ande äktennkap~ oeh "rali;{hctcrna " kr•etnaf' mest krhz!J hur mannen 
or:h f"run lyckas ~,ara l1~uel:. nuyf; fijr narandra . !·.'n hel del ?'rlld~ odz en oid
r'1~~! km:nnonyn~ rl!ir• km>znor•na on i 1:n; !C n lir• :;!j lA 1 kmz ta rnfUdwf' c l ler• tJoek11 
j'r>ur·auatof'. 11 fl V /Jrzl1:;yt kl![! . 



~BLAKE, Bud 
Tigern. - Helsingborg : Allers, 1975. - 32 s. 

Orig:s titel: Tiger. - Ursprungsland: USA. - Serien som sådan startade 
1965 

Ur BLekenberg. Ej läst. Några ungar och en hund. 

~'l BLOMSTRAND, Per 
Vroal 1 ide och manus: Per Blomstrand 
Stockholm : Vroal, 1980. - 16 s. 

Ursprungsland: Sverige 

illustration: Willy Lindström. -

Svart-vit~ realistisk stil. Detta är reklam~ fast i form av en serie som 
man själv får betala. En tjej iklädd jeans åker runt i Europa och träffar 
en massa mystiska killar. En del våld~ men tjejen kan som tur är slåss 
fast hon ser ut som en skyltdocka. En skum typ har mörkare hy. U Dål~gt köp. 

30 BOLLEN, Ro g, [e g. Roger] 
skinnstrumpa - bara en stackars ensam cowboy. - Stockholm : Carlsen/if, 
1976. - 128 s. 

Orig:s titel: Catfish (dagsstrippar). -Ursprungsland: USA. -Serien 
som sådan startade ? 

Svart-vit~ detaljfattig karikatyrstil. En rolig serie om några cowboys 
och indianer. Litet vå ld~ de svikna fredsfördragen och den vite mannens 
exploatering tas upp~ ett par stronga tjejer och vissa skämt med udden 
mot männen. B U V Mycket bra köp. 

3/ BONGA. -Bromma Williams, 1974. - 63 s. 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Platta klara + dämpade färger~ realistisk stil. am en jätteapa från Suma
tra som förs till New York och rymmer. Påminner om King Kong~ men Bonga 
lär sig dessutom prata. En del våld~ olika folkslag tecknas OK~ men Jiva
roindianerna är huvudjägare~ Bonga räddar dock en kvinna. B. 

j~ BOURGEON, Franc;oi s 
Resande med vinden. - Stockholm : Carl sen/if, 1981-. 

Orig:s titel: Les passagers du vent. - Ursprungsland: Frankrike. - Serien 
som sådan startade ? 

[l] : Flickan i akterhytten. - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: La fil le sous la dunette (1979?) 

2 : Fångskeppet. - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: Le .ponton 

skiftande vackra klara färger (påminner om starka växtfärger)~ detaljrik 
omsorgsfull realistisk stil. ombord på ett franskt fartyg finns två kvin
nor~ förväxlade i barndomen~ uppväxta i skilda sociala miljöer. Den ena 
rymmer senare med en matros till England~ och där slår de sig ihop med ett 
annat paP. Det är täta historier~ som visar mycket av livet i olika sam
hällsskikt~ det enda som stöter är ett väl realistiskt frossande i blodiga 
detaljer~ mycket våld i första~ mindre i andra albumet. Visar på handeln 
med svarta slavar~ kvinnorna mycket självständiga. V. 

/9 



33BOVIL, [pseud. för Bo Vilson] 
Tusen och en natt. - Stockholm : Ahlen & Akerlund, 1945-47. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1944 

Svensk originalserie. - 1945. - 32 s. 
Berättelsen om Hassan från Bagdad och prinsessan från Wak-Wak-öarna Ur 
Tusen och en natt en svensk bildserie. - 1946. - 32 s. 
Sinbad Sjöfararen ur Tusen och en natt-serien. - 1947. - 32 s. 

skiftande pastell + klara färger~ realistisk stil. De klassiska sagorna 
uppiffade med många nakna flickor. Allting tycks handla om att träffa vil
liga och vackra flickor~ kärleken är avhängig skönhet~ dock inte männens. 
I l:a nedgörs en kvinnohär~ anförd av en ful gammal kvinna~ men stackars 
Sinbad kan inte undkomma sin rika men fula fru. En del våld. U V Dåligt köp. 

Tusen och en natt : sagan om Djaudar l BOWEN, [pseud. för Bengt Olof Wen
nerberg]. - (Stockholm : Ahlen & Akerlund],l955. - 32 s. 

Platta grälla färger~ realistisk stil. Nya sagor med ny tecknare~ men 
de lättklädda flickorna består. Litet våld. U Dåligt köp. 

Tusen och en natt : det förtrollade svärdet l [tecknad av Bengt Olof WEN
NERBERG]. - Sundbyberg : Semic, 1981. - 48 s. - (De fantastiska äventyren 
ur Tusen och en natt) 

Platta pastellfärger + någon klar~ realistisk stil. Här har man valt ett 
avsnitt utan så mycket flickor~ i stället med en del våld. U. 

3Lf BRETECHER, C l a i re 
De frustrerade. - Enskede : Hammarström & Aberg, 1980-. 

Orig:s titel: Les frustres. - Ursprungsland: Frankrike. - Serien som så
dan startade 1973 

[l J. - 1980. - 59 s. 
2. - 1981. - 62 s. 

Or~g:s titel: Les frustres 2 

Svart-vit~ skissartade karikatyrteckningar~ "typer" utan distinkta anlets
drag~ ofta träffsäkert men ibland svårtydbart~ liksom den handskrivna tex
ten~ detaZjfattig. Ensidessatirer över frasradikalism~ medelklassen och 
samlevnadsfrågor~ ibland mycket roliga. Mycket litet våld~ gisslar ibland 
feminister men lika ofta mansrollen. V Mycket bra köp. 

BRIGGS, Raymond 

:35 Jultomten. - Bromma : Opal, [1974]. - 32 s. 
Orig:s titel: Father Christmas (1973?). -Ursprungsland: England 

skiftande klara vackra färger~ realistisk omsorgsfull stil. Ett arbetsamt 
dygn i en tomtes liv~ hans favorituttryck är "Sabla ... ". Knappt någon mer 
än tomten är med. Inget våld. SB B Mycket bra köp. 

36Jultomten reser på semester. - Bromma : Opal, [1975]. - 32 s. 
Orig:s titel: Father Christmas goes on holiday (1975?). - Ursprungsland: 
England 

skiftande klara vackra akvarellfärger~ realistisk detaljrik stil~ varje bild 
är som ett litet konstverk. En rolig historia där den mänsklige tomten åker 
på sommarsemester~ äter mycket och gör av med mycket pengar. SB B Mycket bra 

J.O köp. 



31 Snögubben. - Bromma : Opal , 1978. - 32 s. 
Orig:s titel : The snowma n (1978 ?) . - Urspru ngs l and : Engl and 

Pastellfärger~ mjukt realistiskt tecknade med kritor utan några skarpa kon
turer eller text . Fin berättelse om en pojke som bygger en snögubbe~ som se
dan blir levande . SB B Mycket bra köp . 

38Gentleman Jim.- Bromma: Opal, 1980 . -32 s . 
Orig:s t i tel: Gentleman Jim (1980?) . - Ursprungsland: En gland 

Pastell + dämpade skiftande färger~ f int tecknad karikatyrstil . Jim är en 
toale t ts t ädar e som drömmer om ett annorlunda liv. Men samhället gillar int e 
gentlemannast råtrövare . Litet våld~ snäU .fru. B U V Mycket bra köp . 

39 Il vätten Svampe. - Bromma : Opal, [1981] . - 41 s. 
Orig:s titel: Fungus the bogeyman (1977) . - Ursprungsland: England 

skiftande gr öna och dämpade färger~ omsor gsfuUa.-detaljrika bilder . Ilvättar 
är var elser som bor i tunnlar under marken och älskar allt som är vått~ s l em
migt och mögligt . Familjefadern Svampe börjar ifrågasätta sit t jobb, som är 
att skrämma människor . Tro t s att boken vältrar sig i äcklighe t er har den en 
väldig charm.Den är gjord som en faktabok~ och har ganska mycket text . Något 
l itet våld, ovanjordingarna pr esent eras med olika färger på ett icke-rasis~ 
t iskt sätt~ trad . könsroller. B U V Mycket bra köp . 

'fO BROWN E, Di k 

Hagbard Handf aste. - Helsin gborg : Allers, 1975. - 32 s. 
Orig:s tite l : Hägar the Hor r ible . - Ursprungsland : USA. - Serien som så
dan startade 1973 

Ur Blekenberg. Ej läst . 

Hagbard Hand faste . - Malmö 
teket ; 5) 

(dags str ippar) 

Hemmets journal, 1977. - 128 s. - (Skratto-

Svart-vit~ fint tecknad karikatyrstil med uttrycksfulla ansikten . Om en vi
king och hans familj : dominant fru~ intellektuell son och rustningsklädd 
dotter . Dessutom finns en fårskallig hjälpreda ofta med . En del våld~ det 
skämtas både om kvinnliga och manliga stereotypa drag~ och barnen är mot
satser till sitt köns r oller oft ast. V Bra köp . 

Hagbard Handfaste. - Malmö : Hemmets journal, 1977- . 

l . - 1977. - 50 s . 
(söndagss i dor ) 

2 : Ha gbard, kun g av England. - 1978. - 49 s. 
Orig:s ti te l: Hägar the Horrible (1976?} 

3 : Ha qbard och basilisken. - 1978. - 50 s. 
Orig:s titel: Hägar and the basilisk (1977?}_ 

4 : Jorden är platt. - 1979. - 49 s. 
Orig:s titel: The world is flat (1978?} 

5 : Jakten på rikedomens sten. - 1979. - 48 s. 
Orig:s titel: The scholarship 

6 : Hagbard Handfaste och sjöodjuret. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: Hägar the Hor rible and the terrible seamonster 

7 : I musikens våld. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: Hägar the provider (1980 ?) 

8 : Hagbard Handfaste på semester . - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: Hägar on active vacat i on (1981? 1 

l l 



Plat ta pasteU + klara + dämpade färger , karikatyrstiL För utom nr 1 är 
det långa historier, med mindre snärt än de korta skämten . Litet ~åld, 
trad . men t r evliga indier och eskimåer, mycket trad. och otr evliga svar ta 
kannibaler, dottern mera "tjejig" här och hustrun mera onyanser at buffZig . B. 

BURNS, John 
Spårhundarna. - Stockho1m : 

Orig:s titel: The seekers 
Serien som sådan startade 

Carlsenlif, 1974-1975. 
(dagsstrippar). -Ursprungsland: England. -
1964 

Intermezzo på Jamaica ; John Silver ; Den försvunne skådespelaren 1 [bild~ 
J.M. Burns ; [text:] P[hilj Douglas . - 1974. - 64 s. - (Special-Comics ; 3) 

På titel bl. bild och text omkastade 
Förlagsmysteriet ; Utbrytarkungen ; Mannen med de förgyllda skorna ; Den 
enögde sjömannen l bild : J .M. Burns ; text: L[esj A.J . Lilley. - 1975. -
63 s. - (Special-Comics ; 8) 

Svart-vit , r ealist isk stil . En man och en kvinna tillhör en or ganisation, 
som åt ar sig att spåra upp försvunna personer. I nspir erad av Modesty Blai se 
men sämre int rig och människosyn . En hel del våld, en asiat isk fli cka OK. 
Hon är fo t ograf, den kvinnliga huvudpersonen kan slåss och or gani sat ionens 
chef är kvinna, men å andra sidan blir en bor trövad pr inses sa kär i bort
r övar en . V. 

BURROUGHS, Edgar Rice 

L(~ stora Tarzanboken : Tarzan, apornas son l [efter berättelser av] Edgar 
Rice Burroughs. - Bromma : Wi lliams, 1971-1974 . 

Orig:s titel: Tarzan of the apes . - Ursprungsland : USA. - Serien som 
sådan startade 1929 

[l]. - 1971. - 144 s. 
2. - 1972. - 128 s. 

Tecknad av Burne Hogarth 
3. - 1974. - 125 s. 
4. - 1974. - ? s. 

Samlingsvolymer med olika äventyr i svart- vitt och färg , r ealistisk stil . 
Tar zan är en vit man, uppfödd bland apor i djungeln, stark men med en nå·
got låg intellektuell kapacitet . En hel del våld, de flesta svarta be
traktas som vildar, men han blir någon enstaka gång vän med en svart man 
eller kvinna . En kvinnlig överstepräst förekommer . B U. 

Tarzan, apornas son l av Burne HOGARTH originaltexter av Edgar Rice 
Burroughs ; bearb . av Robert M. Hodes. - Bromma : Williams, 1972. - 160 s. 

Orig:s titel: Tarzan of the apes 

skiftande pastell + klara färger , mycket detaljerad realis tisk s til . Bak
grunderna är ibland verkligt storslagna, medan Tarzan får agera pinuppa 
för body- builders eUer den tecknade versionen av ett homosexmagasin, na
ken men anständigt nog alltid med något för snoppen . Här finns bl a be
rättelsen om hans ursprung, hur han rövades bort av apor och uppfos trades 
som en sådan . Mycket våld - det mesta verkar gå ut på att döda . En svar t 
s t am på flyk t undan vita är OK tecknade, trad . kvinnor, underligt nog har 
en höggravid kvinna ingen putmage . U V Dåligt köp . 

Ta rzan . -Bromma : Will i ams, 1973- 1975 . - (Williams maxialbum) 

I skräckens djungel . - 1973. - 48 s. 
Or ig:s titel: ? 



Landet som tiden glömt l [efter berättelser av J Edgar Rice Burroughs 
tec knad av Russ Manning. - 1974. - 48 s. 

Orig:s titel: ? 
Tidens källa l [efter berättelser av] Edgar Rice Burroughs ; tecknad av 
Russ Manning. - 1975. - 48 s. 

Orig:s titel: ? 
Pellucidar- landet i jordens inre l fefter berättelser av] Edgar Rice 
Burroughs ; tecknad av Russ Manning. ~ 1975. - 48 s. 

Orig:s titel: ? 

Ur Blekenberg . Ej läst . 

Tarzan : stort jubileumsalbum : jakten på inka-guldet l [efter berättelser 
a~ Edgar Rice Burroughs ; illustrerad av Brocal Remohi. - Stockholm: At
l a n t i c, 1980. - 48 s . 

Orig:s titel: The godship (1980?) 

Ej läst. Atlantics presentalbum av Tarzan och Tarzans son är enligt Ble
kenberg julalbum . 

'/JJohn earter l [efter berättelser av] Edgar Rice Burroughs.- Stockholm 
Atlantic, 1979. - 48 s. 

Orig:s titel: John Carter, warlord of Mars. - Ursprungsland: USA. -
Serien som sådan startade ? 

Ur Blekenbm'g . Ej läst . SF-serie med en våldsam superhjälte . 

BUSCH, Wilhelm 

~P/Tokroligheter l l af Wilhelm Busch m. fl. - Stockholm : Bonnier, [1872]. 
- 24 s. 

Av Wilhelm Busch och Adolf Oberländer. - Orig:s titel: ? . - Ursprungs
land: Tyskland 

skiftande pas teZlfärger~ karikatyrstil . Korta episoder~ de flesta av Busch. 
En del våld~ en historia är om en sultan~ en slav och en otrogen haremsdam 
som rymmer~ i nte mera elakt än övriga porträtterade . U V. 

Lf~Max och Moritz : en historia i sju pojkstreck. - Stockholm : Sandbergs 
bokh., 1902. - 53 s. 

Orig:s titel: Max und Moritz (1865). - Ursprungsland: Tyskland 

skiftande pastellfärger~ karikatyrstil . Ett av de första försöken till se
rier~ en gans ka r å historia om hur det kan gå om man busar f ör mycket . En 
hel del vå ld. Efter en knall s t år det : ansikte och händer bär~ en färg som 
endast negern klär. Inte utpräglade könsroller . B U. 

46CALAMUS, [pseud. för ?] 
Annonser, historietter m m. - Stockholm O. L. Lamms förl ., [1886] . - 18 
bl. 

Ursprungsland: troligen Sverige 

Svart-vit~ karikatyrstiL Innehåller bl a tre serier~ varav en handlar om 
en kvinna som lämnar sitt nyfödda barn hos prästen och går. V. 



'tf CALEP 
Pinocchio : sagan om en dockpojke l [tecknad av Calep]. - Stockholm : Press 
& publicity, [1952]. - 32 s. 

Efter en berättelse av Carlo Collodi, [pseud. för Carlo Lorenzini]. -
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? (original berättelsen dock italiensk) 

s kiftande pastelliga färger~ realistisk stil med någon karikatyr. Dock
pojken blir en riktig pojke men gör inte sin pappa/skapare glad. En del 
våld~ trad. kvinnosyn. B. 

L(g'CALIMERO. -Bromma :Williams, 1973. - 48 s.- (Williams maxialbum) 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. Känner ej till. 

~CANNON. - Stockholm : Red Clown, 1973. - 32 s. 
Efter TV-serien med samma namn. - Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. Cannon är detektiv. 

~ CAPP, Al, [eg. Alfred Gerald Caplin] 

Gnurglornas liv och leverne. - Stockholm : Ahlen & Akerlund, 1949. - 79 s. 
Orig:s titel: The shmoos (1948). - Ursprungsland: USA 

Ej läst. Små runda fantasidjur, ev samma som Kickamejerna i Knallhatten 
nedan. Samhällssatir. 

Knallhatten. - Stockholm : Carlsen/if, 1974-1976. 
Orig:s titel: L i 'l Abner (dagsstrippar). - Ursprungsland: USA. - Serien 
som sådan startade 1934 

Den vackra knäskålen. - 1974. - 64 s. - (Special-Comics ; l) 
Atomluffaren ; Kickamejerna ; Nancy O. - 1975. - 64 s. - (Special~Comtcs 
; 4) 
Miljodören ; Octopus ; Knallhattens bröllop ; Halvmånesnidaren ; Den fals
ke Knallhatten. - [1976]. - 64 s. - (Special-Comics ; 9J 

Svart-vit~ uttrycksfull och vältecknad karikatyrstil. En satir över det 
amerikanska samhället~ med Knallhatten som den trohjärtade amerikanske 
grabben~ som älskar serien Orädde Oskar (som är en parodi på Dick Tracy). 
Hans rallarsvingar drabbar alla och är mycket roliga. I ex Atomluffaren 
drivs våldsanhopningen så långt att den absurda effekten gör det helt o~ 
möjligt att ta våldet på allvar. Aven när det gäller könsrollerna är pa~ 
rodin uppenbar. Flickorna är mycket handlingskraftiga~ och Knallhattens 
stora kärlek är mamma. B U V Mycket bra köp. 

~/CARPENTIER, Louis-Michel 
Torotternas äventyr. - Stockholm : Carlsen/if, 1981-. 

Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: ? . - Serien som sådan startade ? 

: Upp ur djupet, torotter~. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: Ladalle mautide (1980?) 

2 : Torotten som kom bort. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: Mai s ou est donc passe Barnabe? (1980?) 



ski ftande klara färger + någon dämpad, karikatyrstil. Efter att människor
na utplånat sig själva finns bara råttorna kvar, förutom vissa onaturliga 
djur som de råkar ut för när de sticker näsan över kloakerna, in i det 
vanliga landskapet . En hel del våld, ingen råtthona finns med trots att 
kungen har en liten son, som han är mycket förtjust i. Enda kvinnan är en 
kvi nnlig tvåhövad fågel. B U. 

CAUVIN, Raoul 
~~ Blårockarna l text: Raoul eauvin ; teckningar: Louis Sal verius. - Sundby

berg : Semic, 1973. 
Orig:s titel : Les tuniques bleus. - Urspru ngsl and : Bel gien. - Ser i en som 
sådan startade på 1960-ta l et 

Prärievagnen. - 1973. - 50 s . - (Trumfserien ; 13) 
Orig:s titel: Un char iot dans l'ouest (1969 ?) 

ski f tande paste l l + dämpade färger , karikatyrstil . USAs arme i strid med 
indianer. En hel del våld, mycket trad . indianer, en ilsken kvinna gillar 
int e indi anmord . B U Dåligt köp . 

Blårockarna l text: Raoul eauvin ; bild: Louis Salverius. - Stockholm : 
Carlsen/if, 1974 . 

Den stora bataljen. - 1974. - 50 s. 
Orig:s ti t el: Du nord au sud (1972?) 

skift ande och platta dämpade färger , karikatyrstil . Amerikanska inbördes
kriget , nordsidan är hjältarna . Mycket våld, trad . svarta och indianer, 
inga kvinnor . B U Dåligt köp . 

Blårocka rna l text: Raoul Cauvin ; bi ld: Willy Lambil. - Stockholm : Carl
sen/if, 1980-. 

: Kulo r , kru t och en kamera. - 1980. - 46 s . 
Orig:s titel: Des bleus en noir et blanc 

2 : Fångl ägret i Robertsonville. - 1980. - 46 s. 
Orig:s ti tel: La pr i son de Robertsonv i lle 

3 : Kavall eri et far till väders. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: Les cavaliers de ciel (1976?} 

4 : Broneo Benny. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel : Broneo Benny 

Läst nr 3. Platta pastell + dämpade färger , karikatyrstil . Amerikanska 
inbördeskriget, En hel del våld, inga andra folkslag , ingen kvinna . B U. 

53ojungel -Kid och Gi li gili l text: eauv i n ; tec kninga r: r~azel, ~ pseud . för? ; 
- Mal mö : Hemmets j ournal , 1980-. 
Orig :s ti tel : Cal ine et Calabasse. -Ursprungsland: Be lg ien. -Serien 
som sådan startade på 1960- talet 

: Elfenbensjägarna. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel : Chasseurs d'iroire 

2 : Vulkanens hemlighet. - 1981. - 46 s. 
Or i g:s titel: Le tresor du Kawadji 

skiftande klara färger , karikatyrstil . Djungel- kid är en liten vit pojke, 
Giligili en stor apa i hans sällskap . En hel del våld, trad . pygmeer, 
några dumma och blodtörstiga, andra hjälpsamma, inga kvinnor . B U Dåligt köp. 

J.S 



~CAZA, [pseud. för Philippe Cazaumayou] 
Mardrömmarnas stad. - Stockholm : Carlsenlif, 1980. - 122 s. - (Serier för 
vuxna) 

Orig:s titlar: Scenes de la vie de banlieue (1977?). L'hacheleme que 
j'aime (1978?). Accrochetoi au balai, j'enleve le plafond (1979?) (teck
nade 1975-1979). -Ursprungsland: Frankrike 

Mycket vackra skiftande kla~a + dämpade fä~ge~~ skicklig ka~ikaty~stil. 
Ma~d~ömsskild~ing~ f~ån "civilisationen"~ med en fö~domsfuU anst~ykning: 
hatbilde~ av fula medelålde~s människa~~ som bet~aktas som en imbecill 
skock~ tittande på TV och bankande i taket. Hjälten ~ en ung vält~änad 
man och vack~a unga kvinna~ stå~ fä~ det sympatiska. Mycket våld~ ibland 
ganska ~ått~ en sati~ öve~ synen på af~ikanska gästa~beta~e som kannibale~~ 
i en nutida Noaks a~k ~ kvinnan en vacke~ neg~ess. I en sjöröva~episod 
dödas de gamla k~~inga~na medan de unga snygga kidnappas (med glada leen
den öve~ att bli bef~iade). V Dåligt köp. 

~~CHARLIE i Guldfeber. -Bromma :Williams, 1973. - 48 s. - (Williams maxi
album) 

Efter filmen Guldfeber. - Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: ? • - Se
rien som sådan startade ? 

CHARLIE i Moderna tider. - Bromma : Williams, 1973. - 48 s. - (Williams 
maxialbum) 

Efter filmen Moderna tider. - Orig:s titel: ? 

U~ Blekenberg. Ej läst. Efte~ Cha~lie Chaplins filmfigu~e~. 

CHARLIER, Jean-Michel 

56 Jaktfalkarna l berättad av Jean-t~ichel Charlier ; tecknad av Albert Uderzo 
- Stockholm : Sernie press, 1971-1972. 
Fortsättes av Jetpiloterna. - Orig:s titel: Escadrille des cigognes. -
Ursprungsland: Frankrike. - Serien som sådan startade 1959 

: Radarspioner. - 1971. -50 s. 
Orig:s titel: ? 

2 : Sabotage i Mellanöstern. - 1971. - 50 s. 
Orig:s titel: ? 

3 : De svarta änglarna. - 1972. - 50 s. 

Jetpiloterna l berättad av Jean-Michel Charlier ; tecknad av Albert Uderzo 
- Stockholm : Sernie press, 1972. 
Fortsätter Jaktfalkarna. - Orig:s titel: Une aventure de Tanguy et Laven
dure 

4 : Uppdrag i Arktis. - [1972]. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

5 : I fiendens våld. - 1972. - 50 s. 
Forts. på Uppdrag i Arktis. - Orig:s titel: ? 

skiftande kla~a fä~ge~~ ~ealistisk stil med lätt ka~ikaty~~ detalje~ade 
bilde~ på flygplan . F~anska a~meflyga~e~ en klumpig ot~evlig kille som 
alltid ~ädd~ biffen. En hel del våld~ i det Is~aelvänliga and~a albumet 
finns ba~a en a~ab~ som hjälpe~ sku~ka~na. Eskimåe~na tala~ konstigt. Få 
och t~ad. kvinno~(i Is~ael dock en kvinnlig office~ och en dito b~andmanJ~ 
skämt om en manlig sömme~ska. B U. 



~t Fort Navajo l berättad av Jean-Michel Charli er ; t ecknad av Jean Giraud. 
- Stoc kholm : Sernie press, 1971-1973. 

Orig:s titel: Le fort Nava j o. - Ur sp rungsland: Frankr i ke. - Se rien som 
sådan startade 1963 

:Mannen med silverstjärnan . - 1971 . -50 s . 
Orig:s titel : L'homme a l ' et oile d'a r gent 

2 : I s i ou xindianernas spår. - 1973 . - 48 s. 
Orig:s tite l : La piste des Si oux 

Blueberrys äventyr l text: Jean-Michel Charlier ; bi l d: Jean Girau d. ~ 
Stockholm: Carlsenlif, 1979~ 

Samma som Fort Navajo. - Orig:s titel: Lieutenant Bl ueberry 

: Järnhästen. - 1979. - 48 s . 
Orig:s titel: Le cheval de fer 

2 : Mannen med stålhanden. - 1979. - 48 s . 
Orig:s titel: L'homme au poing d'acier 

3 : siouxernas spår. - 1980. - 48 s. 
Se Fort Navajo ; 2 

4 : General "Gula håret". - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: General ''Tete jaune" 

5 : Jakten genom öknen . - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: La mine de l 'Allemand perdu (slutet av 1960- taletJ 

6 : Späkskytten med guldkulorna. - 1981. - 54 s. 
Forts. på Ja kten genom öknen. - Orig:s titel: Le spectre aux balles d ~ or 

Ski f tande pastell + dämpade fä~ge~ + någon kla~3 ~ealistisk stil . I mitten 
av 1800- talet ä~ det st~ide~ mellan olika jä~nvägsbolag om vem som skall 
bygga det mesta av jä~nvägai'na i USA . Bluebe~~y ä~ a~elöjtnant och spe~ 
cialist på att förhandla med indiane~ . En hel del våld3 ibland hyfsad syn 
på indiane~na, men de är också ofta vildsinta och lättdist~ahe~ade~ och 
allting gÖI'S till en f:r'åga om onda elle~ goda vita män . En asiatisk be
tjänt OK3 en mexikan sku~k och en sva~t man med sto~a vita ögon. Få kvin
na~ : någ~a barflickor och ett ~esande teate~sällskap med en fet och stöd
dig kvinnlig di~ektö~ . Något som ~ mycket i~~ite~ande ä~ mängden av o
öve~satta o~d3 främst svordoma~. B U V. 

5SCHOCK special. -Sundbyberg: Semic, 1973. 
Ur tidn. Creepy och Eerie. - Ursprungsland: USA 

[l] . - 197 3. - 130 s. 
2. - [1974 ]. - 128 s. 

Sva~t-vit3 olika teckningsstila~ . Samlingsalbum med historie~ om öve~
natu~liga ~ysansvä~da saker. Mycket våld3 t~ad . kvinnosyn fö~utom en 
kvinnlig yxmö1~de~ska och en kvinnlig kannibal . U Dåligt köp. 

CHRISTIN, Pierre 

59Linda och Valentinsäventyr l text: P. Christin ; bild: J[ean] -C[laude] 
Mezieres ; [färgläggning: E[velyne] Tran-le] . - Stockholm : Carlsenlif, 
1975-. 

Orig:s titel: Valerian. - Ursprungsland: Fran krike. - Serien som sådan 
startade 1967 

: Stjärnlös värld. - 1975. - 48 s. 
Orig:s titel: Le pays sans etoile (1972) 

2 : Kampen om Teknorog. - 1975. - 48 s. 
Orig:s titel: Bienvenue sur Alflotol (1972) 



3 : Härskarens fåglar. - 1976. - 48 s. 
Orig:s titel: Les oiseaux du maitre (1974) 

4 : Ambassadören som försvann. - 1976. - 48 s. 
Orig:s titel: L'ambassadeur des ombres (1975) 

5 : De tusen planeternas rike. - 1977. - 47 s. 
Orig:s titel: L'empire des mil les planetes (1971) 

6 : Den falska världen. - 1977. - 48 s. 
Orig:s titel: Sur les terres tuquees (1977) 

7 : Det stigande vattnets stad. - 1978. - 54 s. 
Orig:s titel: La cite des eaux mouvantes (1970) 

8 : Vårdagjämningens hjältar. - 1979. - 48 s. 
Oriq:s titel: Les heros de l 'equinoxe (1979) 

9 : Tåg till Cassiopeja, tag plats. - 1981. - 47 s. - (Elementarvarel
serna ; l) 

Orig:s titel: Metro chatelet, direction Cassiopee (1980?) 
10 :Tåg från Brooklyn, slutstation Kosmos. - 1981. - 48 s. - (Elementar
varelserna ; 2) 

Orig:s titel: Brooklyn station, terminus eosmos (1981?} 

skiftande pastell + dämpade färger + någon klar, realistisk stil. En väl
komponerad SF-serie med både spänning och samhällsanalys. En del våld 
(vissa en hel del) men inget frossande, en sympatisk svart man och en dito 
jude. Linda är en snygg tjej med massor av handlingskraft och intelligens, 
Valentin något av en antihjälte. I nr 1 visas starkt könssegregerade sam
hällen, och samarbete på jämlik nivå förespråkas. B U V Mycket bra köp. 

60Flickan från Hederslegionen l text: Pierre Christin; bild: Annie Goet
zinger. - stockhalm : Carlsenlif, 1981. - 64 s. 

Orig:s titel: La demoiselle de la Legion d'Honneur (1980J. - Ursprungs
land: Frankrike 

skiftande dämpade färger, realistisk stil, omsorgsfullt tecknad men kvin
norna är alltför veckotidningsvackra för att kännas riktigt äkta. En fransk 
kvinnas uppväxt och liv skildras, mestadels rör hon sig i övre medelklass. 
Hennes män och älskare går våldsamma dödar till mötes i krig eller atten
tat. Många olika kulturer och folkslag finns med, men då allt går så anabbt 
blir det ytligt. Kvinnan är ganska passiv, kvinnlig omskärelse tas upp. V. 

6/ CODY, Wi 11 i am F. 

Äventyrsserien Buffalo Bill l [tecknad av Lennart Ek]. - Stockholm : Alga, 
1947-1949. 

Efter berättelse av William F. Cody. -Ursprungsland: troligen Sverige. -
Serien som sådan startade ? 

l [överfallet på Fort Piney]. - 1947. - 32 s.- (Algas serietidning l) 
2 [Ponnyexpressen]. - 1947. - 32 s. - (Algas serietidning ; 2) 
3 [Boskapsstölde~. - 1947. - S. 66-96. - (Algas serietidning ; 3) 
4 [I El Pedros spår]. - 1948. - 32 s. - (Algas serietidning ; 4) 
5 [Flanagans dotter]. - 1948. - 32 s. - (Al gas serietidning ; 5) 
6 ~ankplundrarna i Kansas City]. - 1948. - 32 s. - (Al gas serietidning 
; 6) 
7 : [Bakhållet vid floden]. - 1949. - 32 s. (Algas serietidning ; 7) 

Att denna kommer med beror på att serietiteln ändrar namn till Algas serie
böcker vid nr 8, med bibehållet utseende. Dessutom har nya upplagor av vis
sa av ovanstående utkommit . 
Klar färg-vit (olika färger på olika sidor ), realistisk stil . Buffalo Bill 
var ju en av USAs stora indiandödare och det märks väl här, med en hel del 



våld~ mycket rasistisk syn på indianer och mexikaner. Kvinnorna kan skjuta 
när det behövs för att rädda männen~ flera kvinnliga skurkar~ indianerna 
har en kvinnlig härskarinna (är det kanske därför de är så råa?). B U Då
ligt köp. 

Buffalo Bill :farligt uppdrag. -Bromma :Williams, 1973. - 48 s. - (Wil
liams maxi-album) 

Efter berättelse av William F. Cody. - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. 

b~COKI, en liten vowe. -Helsingfors : Paletti, [1955]. - 15 s. 
Ursprungsland: ? 

Ur Kaukoranta. Ej läst. Känner ej till. 

63COMES, D.H. 
Ergun vandrarens äventyr. - Stockholm : Carlsenlif, 1980-. 

Orig:s titel: Ergun l 'Errant. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som 
sådan startade 1970 

l : Den l ev ande guden. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: Le dieu vivant (1972) 

skiftande klara + dämpade färger~ fantasivärld med inslag av realistisk 
stil. I en annorlunda rymdvärld lever männen för sig~ i form av fjärilar 
medan blomkvinnorna uppfostrar barnen i ett eget samhälle. Ett tredje 
monstruöst samhälle kidnappar männens prins och ger männen order att an
falla kvinnorna~ vilket de också gör. Men den mäktige guden störtas och 
visar sig vara en kvinna~ som åldras snabbt utan gudsidentiteten. En del 
våld~ kvinnorna tecknade som pin-up-tjejer. U V. 

6'f COMICS : den stora serieboken. - 1970-1975. 
Orig:s titel: Comics - verdens bedste tegneserier. - Red. i Danmark 

l l Red. av J~rgen Sonnergaard och Werner Weip-Olsen. - stockhalm Illust
rationsförl., 1970. - 160 s. 
2 l Red. av J~rgen Sonnergaard och Werner Weip-Olsen. - Stockholm Illust
rationsförl .ICarlsen, 1971. - 144 s. 
3 : De gamla goda earnies l red. av J~rgen Sonnergaard ... - Stockholm: 
Carlsenlif, 1972. - 143 s. 

Förlagsuppgiften gäller alla härefter 
4 l Red. av J~rgen Sonnergaard. - 1973. - 128 s. 
5 1 Red. av Jens Peder Agger. - 1973. - 127 s. 
6 1 Red. av Jens Peder Agger. - [1974]. - 144 s. 
7 l Red. av Jens Peder Agger. - 1974. - 144 s. 
8 l Red. av Jens Peder Agger. - 1975. - 144 s. 

SamLingsalbum med olika serier från hela världen (västvärlden]. Svart-vit 
och färger~ olika stilar. Varierande kvalitet både på de serier som valts 
och på de avsnitt som valts ur dem. B U V. 

6~CONAN l [efter berättelser av] Robert E. Howard ; text: Roy Thomas ; bild: 
Barry SmithiSal Buscema. - Stockholm Carlsenlif, 1978-1979. 

Orig:s titel: Conan the barbarian. - Ursprungsland: USA. - Serien som 
sådan startade 1970 



. Den fördömda staden. - 1978. - 80 s. 
Orig:s titel: ? (1971?) 

2 Fruktans dal. - 1978. - 78 s. 
Orig:s titel: ? 

3 Conan från Cimmeria. - 1979. - 79 s. 
Orig:s titel: ? (1971?) 

4 : Den gröna kejsarinnan. - 1979. - 80 s. 
Orig:s titel: ? ( 1972?) 

Platta gräUa färger~ "realistisk" stil. Conan är en kroppsbyggarkiUe 
från en okänd svunnen tid som gillar att slåss. Mycket våld, en svart man 
OK~ kvinnorna kan vara högt uppsatta~ självständiga och slagsmålskunniga 
men är ofta svekfulla. B U Dåligt köp. 

66 CONNY, [p se ud. för eonstant i n 11 Conny 11 Burman] 

Karrikatyrer. - Stockholm : Fr. Skoglund, 1883-1894. 
Ursprungsland: Sverige 

l . - 1883. - 18 b l . 
osv tom 
12. - 1894. - 18 b l . 

Krumelurer. - Stockholm: Förf., 1869-1882. 

(l] : För 1869. - [1869]. - 19 bl. 
2 : För 1870. - 1870. - 18 bl. 
3 : För 1873. - 1873. - 18 bl. 
osv tom 
12 : För 1882. - 1882. - 18 b l . 

Svart-vit (Krumelurer brun-vit), karikatyrstil.Innehåller ganska mycket 
serier med beskrivningar av vardagslivet i medel- och överklass. Litet 
våld, vid några tillfällen trad. svarta~ trad. kvinnosyn. V. 

6tLCOOPER, James Fenimore 
Hjortdödaren l fritt efter CooEers roman ; illustrationer av Kaare Bra
tung. - Malmö : Beyrond, [1948j. - 32 s. 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? (kan ev. vara Hjortedraeber, Dan
mark) 

skiftande pastellfärger, realistisk stil med rena linjer. Trappers i Nord
amerika på 1700-talet är i strid med indianer. En hel del våld, indianer
na är vilda och blodtörstiga , kvinnorna ibland driftiga. B U Dåligt köp. 

o8CRAENHALS, Fran<;ois 
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Riddar Eldhjärtas äventyr. - Stockholm : Carlsen/if, 1975-1978. 
Orig:s titel: Chevalier Ardent. - Ursprungsland: Belqien. - Serien som 
sådan startade 1966 

: Svarte prinsen. - 1975. - 63 s. 
Orig:s titel: Le prince noir (1970?) 

2 : Ulvarna i Bastogne. - 1975. - 46 s. 
Orig:s titel: Les loups de Rougecogne (1970?) 

3 : Tatarernas lag. - 1976. - 46 s. 
Orig:s titel: La loi de la steppe (1971?) 

4 : Dimmornas horn. - 1976. - 46 s. 
Orig:s titel: La corne de brume (1972?) 



5 : Harpans kraft . - 1976. - 46 s. 
Orig:s titel : La harpe sacree (197 3?) 

6 : Kung Ar turs hemlighet . - 1976. - 48 s. 
Orig:s t i tel: Le sec ret du roi Ar thur (1974? ) 

7 : Patriarkens skatt. - 1978. - 48 s . 
Orig:s titel : Le treso r du ma ge (197 7?) 

skiftande (bakgrunderrza) pastell + dö.mpade färger + någon klar~· r ea listisk ' 
s t il . Mede lti da riddarmi l j ö med en ung och lättretad riddare. Mycket våld 
och hån mot dem som inte är duktiga fäktare . De mörkhyade tartarerna är 
grymma~ en svart massör OK teckn~d . De få kvinnorna är oftast e laka~ en 
prinses sa försöker var a självständig men motar betas av sin far~ en gång en 
man som gr åter. B U. 

DANY, [pseud. för Daniel Henrotin] 

6q I dödens skugga l ! teckningar:] Dany & ; [text : Jean] Van Hamme. - Cha r 
lottenlund : Winther, cop. 1977. - 48 s . 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: Belgien 

skiftande klara + dämpade färger~ realist isk stil . Ett flygplan störtar 
i djungeln och olika sorters människor skall försöka samarbeta om ett 
sätt att rädda sig . En realistisk historia med en del våld~ f l era olika 
. ~ -:~ , ; lag som är bra skildrade~ en mexikansk mattepr of essor är en själv
ständig tjej och en guvernant går från avighet till mod . B U Mycket bra 
köp . 

10Klöver knekt l av Dany & Van Hamme . - Charlottenlund : Winther, 197?-. 
Orig:s titel: ? . - Ursprungs land: Belgien. - Serien som sådan startade ? 

:Elefanterna flyger vi d gr-yn ingen. - (1 97-?]. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

Ur Blekenberg . Ej läst . Känner ej till . 

1-/ Oliver och Colombinas äventyr l [teckningar:] Dany & ; [text ~J Greg, [pseud. 
för Michel Regnier] . - Stockholm : Carlsenlif, 1978~ 

Orig:s titel: Oliver Rameau. -Ursprungsland: Belgien. -Serien som så
dan startade 1968 

: Den fantastiska resan. - 1978 . - 48 s. 
Orig:s titel: La merveilleuse odyssee d'Oliver Rameau et de Colombe Ti
vedaile 

2 : Månslottet. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: Le chateau des 4 lunes 

3 : Resan till Absurdien. - 1979 . - 46 s. 
Ori g:s titel : Le grand voyage en Absurdie 

4 : Det stora kalaset. - 1979. - 48 s. 
Orig:s titel: L'oiseau de par-ci, par-18 

5 : Resan till Otroliga ön. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: La earavel le de n'importe ou 

skiftande -klara färger~ karikatyrstil där alla är roligt tecknade utom Oli~ 
ver och Colombina som ser ut som Barbie- dockor . I Rosendrömslandet existe .,... 
r ar inte pengar utan man betalar med s i n glädje . Men hoten mot detta dröm~ 
samhälle kommer från olika håll. Litet våld i de tre första~ sedan mera~ 
trad . kvinnosyn . B U. 
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1~DARDEL, Fritz Ludvig von 
En familj från landet på besök 
Sjöstedt, 1856]. - 35 bl. 

hufvudstaden. - [Stockholm Levertin & 

Ursprungsland: Sverige 

Svart-vit~ karikatyr-stil. Två bilder per sida har denna berättelse om en 
änka med tr-e barn~ oeh hur det kan gå om man gifter sig för pengar. Sonen 
får risbastu~ trad. kvinnorot Z. V. 

13 DAVIS, Jim 
Första boken om Gustaf. - Falun : Wahlström, 1980. - 80 s. 

Orig:s titel: Garfield (dagsstrippar). - Ursprungsland: USA. - Serien 
som sådan startade 1978 

Andra boken om Gustaf. -Falun : Wahlström, 1981. -80s. 

Svart-vit~ karikatyr-stil. Gustaf är en underbar fet och lat katt~ som fulZ
komligt dominerar sin omgivning. Mycket rolig för kattälskare (möjligen 
mindre rolig för hundälskare). En del våld~ en kvinnlig hårdflirtad veteri
när~ en gråtande man. U V Mycket bra köp. 

1-'-/DEFOE, Daniel 
Robinson Crusoe : bildserie l efter Daniel Defoes berömda bok 
Hentzel. - Stockholm : Harrier, 1948. 

Ursprungsland: Sverige (originalberättelsen dock engelsk) 

l . - 1948. - 52 s. 

av Marcus 

Grön-vit~ realistisk stil. Efter berättelsen om mannen som får lära sig 
överleva på litet primitivare sätt. En del våld~ orientaler OK och Fredag 
är en trevlig vit man som vill bli slav~ de människoätande vildarna ser 
otrevligare ut~å och trad. kvinnor. B U. 

r5DEGROOT, Robert 
Clifton l Degroat & Turk, [pseud. för Philippe Liegeois]. - Charlotten
lund : Winther, 1978. 

Orig:s titel: Clifton. -Ursprungsland: Belgien. -Serien som sådan 
startade 1959 

l : Mysteriet Wilkinson. - Cop. 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

2 : Den skrattande tjuven ; [Clifton och den mystiska rösten] l [teckning
ar:] Degroot, Turk och ; [text:] Greg, [pseud. för Michel Regnier]. - Cop. 
1978. - 47 s. 

Orig:s titel: ? 

Platta pastell + dämpade färger. överste Clifton hjälper polisen. En del 
"roligt" våld~ ett par svarta människor ser ut som de andra. överstens 
hushållerska är mer berömd än han~ då hon vunnit en matlagningstävling~ 
något som de flesta har stor respekt för. B U. 

DENAYER, Christian 

::f-6 Bråkmakarna l Chr. Denayer, A[ndre] P[aul] Duchateau. - Charlottenlund: 
Winther, 1977-1978. 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: troligen Belgien. - Serien som sådan 
startade ? 



: Fantom-gangsterna. - Cop. 1977. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

2 : Sabotage . - Cop. 1977. - 47 s. 
Orig:s titel: ? 

3 : Operation Mammut. - Cop. 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

skiftande kla~a fä~ge~~ ~ealistisk stil med mycket detalje~at tecknade bi
la~ . Två ame~ikanska polise~ avskedas fö~ att de fö~stö~ så mycket bila~ i 
sina biljakte~ på sku~ka~ . Mycket våld~ ett pa~ flicka~ leda~e~ den ena 
fö~ en liga~ den and~a fö~ en pacifistg~upp. B U. 

1tTom Träff l av Denayer & Duchateau. - Köpenhamn : Leska, 1978. 
Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: troligen Belgien. -Serien som sådan 
startade ? 

Mästaren i skärselden. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

Dödsloppet. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

U~ Blekenbe~g . Ej läst . Spo~tse~ie~ . 

DERIB [pseud. för Claude de Ribeaupierre] 

18Buddy Longways äventyr. - Stockholm : Carlsen/if, 1977-. 
Orig:s titel: Buddy Longway. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som 
sådan startade 1972 

: Chinook, indianflickan. - 1977. - 48 s. 
Orig:s titel: Chinook (tecknad 1973) 

2 : Fienden. - 1977. - 48 s. 
Orig:s titel: L'ennemi (tecknad 1973-1974) 

3 : Tre män red förbi. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: Trois hornmes sont passe's (tecknad 1975) 

4 : Ensam i ödemarken. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: Seul (tecknad 1975) 

5 : Hemligheten. - 1979. - 48 s. 
Orig:s titel: Le secret (troligen tecknad 1976) 

6 : Älgen. - 1979. - 48 s. 
Orig:s titel: L'orignal (tecknad 1977) 

7 : Vildhästarna. - i980. - 48 s. 
Orig:s titel: L'hiver des chevaux (tecknad 1977-1978) 

8 : Eldvattnet. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: L'eau de feu (tecknad 1978) 

9 : Jaktäventyr. - 1981. - 48 s. 
Or i g: s t i te l : P remi e res chasses (tecknade 1972 och 1979) 

lO : Den vita demonen. - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: Le demon blanc (tecknad 1979-1980) 

Vaf]f:e~t cammanctällda. :-;f:i[tawle pa."Jtell + Ua~a + diJ.rrrpade fiJ.r;;r::r~ cf:icklig· 
dr::tal .je~ad ~r::ali:::tiDf: ctil. F:n vit piJ.lc.jiJ.;;a.rr:: ;;ifte~ Di;; med en indianf:vin
na. or:h de få~ två barn . !1a.n ra~ följa. hela ul;1)qr]f'.lin:;en ~ med pro!Jlem or:h 
:;l&l.jerirrmen i var·da:;en or:h i .'X.Jm."Jptdet med det om:;ivawle .-:amrt!J.llet. !5eY'iJ.i 
t•:dcerna iJ.~ DpiJ.nnQnde or:h vw··ma, med [in peY'."Jonbecf:Y''ivnin:; . !·,'n del moiive
Y'a.t våld~ nya.ncr::Y'ad cf:ildY'in:; av india.nr::~na. Of]h vilf:a. moiciJ.tinin;;aY' com 
fa.nnc mella.n dem or:h ·oita.. Chinoof: är va~mt Of]h :;,jr'J.lv;;tiJ.nrliJ1; .~h:lrJ..,.ad~ or:h 
!:udd y ·h.cu· en fin r·e lation med henne or: h ;;ina !.Jarn. /5 U V Myr:f:et bNJ. l--.ijp. 
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1q Go West : Barnaby Bumper i Vilda väste rn l Derib & Greg, [pseud. fö r Mi chel 
Regnier] . - Stockholm : Carlsenl i f , 1978. - 94 s. 

Orig :s titel: Go West (publ. 1971-72 , ej bok}. - Urspr ungs l and : Bel gi en 

Skiftande klara + dämpade färger~ karikatyrstil . Några personer f r ån New 
York drar 1866 mot väster för att hitta arbete~ träf far andra på vägen. 
AUa so:r>ter finna mad ·i säUskapet : en änkling med t vå barn~ andra mdn, 
självständiga kvinnor~ en indian~ en svart man . De får var a med om det 
för sta fredsfördraget mellan indianer och vita . En del våld, andra folk~ 
slag OK~ en del självständiga kvinnor. B U Bra köp . 

80 Vakaris äventyr l Derib och Job (pseud . för Andre Jobin]. - Stockholm 
Carlsenlif, 1978-. 

Orig:s titel: Ya kari. - Ursprungsland: Schweiz. - Serien som sådan 
· startade 1970 

: Yakari. - 1978. - 46 s. 
Orig:s titel: Yakari (tecknad 1970) 

2 : Yakari och den vita buffeln. - 1978. - 46 s. 
Orig:s titel: Yakari et le bison blanc (tecknad 1974-1976) 

3 : Yakari och bävrarna. - 1979. - 46 s. 
Orig:s titel: Yakari chez les eastors (tecknad 1976-1977) 

4 : Yakari och Nanabozo. - 1979. - 48 s. 
Orig:s titel: Yakari et Nanabozo (tecknad 1977-1978) 

5 : Yakari och grizzlybjörnen. - 1980. - 48 s . 
Orig:s titel: Yakari et le grizzly (tecknad 1978) 

6 : Lilla åskans hemlighet. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: Le secret de Petit Tonnerre (tecknad 1979-1980) 

7 : Yakari och främlingen. - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: Yakari et l 'etranger (tecknad 1980-1981) 

Vackra "växt fär gade " skiftande klara + dämpade färger~ skicklig karikatyr
stil ~ sidorna fint komponerade och f ärgkombinerade . Yakar i är en l iten in
dianpojke~ som kan ta l a med djuren~ och histor ierna lär gå t i llbaka på 
gamla indianska sagor . Litet motiverat våld (utom då en bäverflicka f år 
smisk)~ indianerna bra skildrade~ få men OK kvinnor . SB B Mycket bra köp . 

81 Pythagoras äventyr l Derib och Job. - Stockholm : Carlsenlif, 1981-. 
Orig:s titel: Pythagore et cie. - Ursprungsland: Schweiz. - Serien som 
sådan startade 1967 

: Pythagoras satsar allt. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: Contil Brazerro (1969?) 

Dkiftande klara + dämpade färger~ karikatyrsti l. Pythagoras är en uggla 
och hans "husse" har' uppfunnit en ovanlig bil~ som några osympatiska la
tinamerikaner' är ute efter . ~n hel del våld~ enda kvinnan är en liten 
tjej~ bn;, på cjälvfijr·avar . !J . 

8~ DEVOS, Jacques 
Steve Pops. - Stockholm : Carlsenlif, 1980. 

Orig:s titel: Steve Pops. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade 1966 

l : Steve kontra Dr Yes l Jacques Devos [ i samarbete med Wim Dannau]. -
1980. - 72 s . 

Oriq:s titel : Steve kontre Dr Yes (1966?) 
2 : Operation Ec1 air. - 1930. - 72 s. 

Oriq:s titel: Operation Ec1air (1967 ?) 



Platta dämpade färger~ karikatyrstil . En James Bond- parodi i bl a Sydamerika. 
En hel del våld~ indianerna är vildsinta och övriga latinamerikaner dumma~ 
den som väljs till president är vit medan de andra är bruna och är stillsam 
och uppfinningsrik . Några trad . japaner bl a en som tror att kriget fort 
sätter~ mycket trad . kvinnoroll . B U Dåligt köp . 

DISNEY, Walt 
Här är allt som bär Disneys namn samlat . I egentlig mening är han inte 
upphovsman till något av det här~ eftersom han överlät det mesta av både 
tecknandet och manusförfattandet till andra ~ och själv var affärshjär
nan bakom. Där den egentlige upphovsmannen är känd tillfogas en anmärk
ning . Öl)r iga får titeln som huvuduppslag . Allas ursprungsland är USA. 
Musse Pigg och Kalle Anka med vänner får inga kommentarer~ där har mycket 
skr ivits och de t är välkänt att synen på andra folkslag och kvinnor inte 
är den bästa . övr iga produkter kommenteras kort. För över skådlighetens 
skull delas mater ialet upp i tre avdelningar . 

FOTOGRAFTER UR FILMER 

83BERNARD & Bianca : hela berättelsen lättläst och illustrerad med mer än 
170 färgbilder direkt ur långfilmen. - Malmö : skandinavisk press, [1979] 

- 34 s . 
Orig:s titel: The rescuers 

g~PONGO och valpt juvarna : hela berättelsen lättläst och illustrerad med 
mer än 150 färgbi lder direkt ur långfilmen. -Malmö : skandinavisk press, 
[1980]. - 34 s. 

Orig:s titel: 101 dalrnatians 

85t1USSE på husvagnssemester : hela berättelsen lättläst och illustrerad med 
mer än 180 fä rgb ilder direkt ur filmen. - Malmö : skandinavisk press, 1980 
. - 36 s. 

Orig:s titel: Mickey's trailer 

&bPLUTOS jul gran med Musse Pigg och Piff & Puff : hela berättelsen lättläst 
och illust rerad med mer än 200 färgbilder direkt ur filmen. - Malmö : 
skandinavisk pres s, 1980. - 34 s. 

Orig:s tite l : Pluto's christmas tree 

8~KALLE Anka och pannkakstjuvarna : hela berättelsen lättläst och illustre
rad med me r än 175 färgbilder direkt ur filmen. - Malmö : skandinavisk 
press, co p. 1981. - 34 s. 

Orig:s t itel: Three for breakfast 

Fotografier· 1: pact~ll or~h klr;J>a fä:rger~ alla P.ar·ikatyr·atil. 8ernar·d or:h 
Bianca 1.r f,,)/) emu mijr;;; 80m anVäYvleY' t::m albatr·or; .'] r;om flygplan OrJh und
Bättc::r· t::ll JlieP.a :;r;m håll;; fån::;en av en häxa . Pongo iJY" en [J"f'?:d<ig hund 
var·c valpu_r· r; iJälr; f0r· at/; r}q ä.r· 7JiiNlefullo .. B. 

MU:;- OC!! Afi!Y.Vil"Ta.uf'.'N 

88 JAG t~usse Pigg. - Malmö : Hemmets journal, 1976. - 191 s. 
Tecknad av Floyd Gottfredsson ; manus a~ Floyd Gottfredsson (1930-32), 
Webb Smith (1932-33), Ted Osborne (1933, 1934-37), Merril DeMaris (1933-
34, 1937-42).- Orig:s titel: t~ickey r~ouse (dagsstrippar, 1930-talet).
Serien som sådan startade 1930 

89JAG Långben.- t1almö: Hemmets journal, 1977.- 192 s. 
Se ovan. - Ingår i: Mickey Mouse (dagsstrippar, 1933-42) . - Goofy dök 
upp i serien 1933 
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90365 dagar med Musse Pigg : utvalda serier 1932-1942. -Malmö : Hemmets 
journal, 1979. - 192 s. 

Tecknad av Floyd Gottfredsson (1932-38) och ? ; manus av Webb Smith 
(1932-33), Ted Osborne (1933, 1934-37), Merril DeMaris (1933-34, 1937-42) 
Orig:s titel: Mickey Mouse (söndagssidor) 

q l Mlf'1MI & Muss e. - Ma l mö : Hemmets j ou rna l, 1981. - 190 s. 
Se Jag Musse Pigg. - Ingår i: Mickey Mouse (dagsstrippar, 1930-talet) 

9~365 dagar med Kalle Anka : utvalda serier 1936-1945. -Malmö : Hemmets 
journal, 1978. - 191 s. 
- Tecknåd av Al, [ eg. Charles Alfred] TALIAFERRO ; manus av Bob Karp. -

Orig:s titel: Donald Duck (dagsstrippar och söndagssidor). -Serien 
som sådan startade 1936 

<fo Jag Kalle Anka . - Malmö : Hemmets jornal, [1973]. - 191 s. 
Av Carl BARKS. - Serietidninqsmaterial 

9'-1 Jag Farbror Joakim. - Malmö : Hemmets journal, 1975. - 189 s. 
Av Carl BARKS. - Serietidningsmaterial 

96ivi Knatte, Fnatte, Tjatte. -Malmö : Hemmets journal, 1980. - 191 s. 
Av Carl BARKS. - Serietidningsmaterial 

9b Kalle Ankas bästisar. - ~~almö : Hemmets jounal, 1974-. 
Av Carl BARKS. - Serietidningsmaterial 

[l]. - [1974]. - 48 s. 
2. ~ [1974]. -50 s. 
3. - [1975]. -50 s. 
4. - [1976]. -50 s. 
5. - U976J. -50 s. 
6. - [1977]. -50 s. 
7. - [1978 l • - 50 s. 
8. - [1978]. -50 s. 
9.- [1979].- 50 s. 
10. - 1979. - 50 s. 
ll . - 1979. - 50 s. 
12. - [1980]. -50 s. 
13. - [1981J . - 50 s. 
14. - 1981. - 50 s. 
15. - 1981. - 50 s. 

91 LANGBEN : historiens mästare. - Malmö : Hemmets journal, 1976-. 

J b 

Orig:s titel: ? 

: Långben & Mona Lisa. - 1976. - 46 s. 
Orig:s titel: Goofy da Vinci 

2 : Långben som Columbus. - 1977. - 46 s. 
Orig:s titel: Goofy Columbus 

3 : Långben som Galilei. - 1977. - 46 s. 
Orig:s titel: Goofy Galileo 

4 : Långben & Marco Polo. - 1977. - 46 s. 
Orig:s titel: Mickey Marco Polo 

5 : Långben som Beethoven. - 1978. - 47 s. 
Orig:s titel: Goofy Beethoven 

6 : Långben och typerna. - 1978. - 46 s. 
Orig:s titel: Goofy Gutenberg 

7 : Hur Långben blev kunq Arthur. - 1979. - 46 s. 
Orig:s titel: Goofy Arthur 



8 : Odyssevs Långben på Cyklopön. - 1979. - 46 s. 
Efter diktverk tillskrivet Homeros. - Orig:s titel: Goofy Ulysses. -
Originalberättelsen grekisk 

9 : Långben som Farao. - 1979. - 46 s. 
Orig:s titel: Goofy King Tut 

lO : Långben Frankenstein. - [1980]. - 46 s. 
Efter berättelse av Mary SHELLEY. - Orig:s titel: Goofy Frankenstein. -
Originalberättelsen engelsk 

11 : Långben som kung Midas. - [1980]. - 46 s. 
Orig:s titel: Goofy Midas 

12 : Långben som Eiffel. - 1980 . - 46 s. 
Orig:s titel: Goofy Eiffel 

13 : Med Långben jorden runt på 80 dagar. - [1980]. - 46 s. 
Efter berättelse av Jules VERNE. - Oriq:s titel: Around the world in 80 
days. - Originalberättelsen engelsk -

14 : Långben som Wilhelm Tell. - 1981. - 46 s. 
Efter ett skådespel av Friedrich VON SCHILLER. - Orig:s titel: ? 
Originalberättelsen tysk 

ÖVRIGT 

qgSVÄRDET och rosen. -Malmö : Richter, [1954]. - 32 s. 
Efter filmen med samma namn. - Orig:s titel: ? 

PZatta pasteZZ + dämpade färger + någon kZar~ reaZistisk stiZ. På Hen
rik VIIIs dagar~ krig meZZan engeZsmän och fransmän. En heZ deZ våZd~ 
trad. kvinnosyn. B U. 

qq En världsomsegling under havet. - Malmö : Richter, 1955. - 32 s. 
Efter berättelse av Jules VERNE. - Orig:s titel: ? . - Originalbe
rättelsen fransk 

PZatta pasteZl + klara färger~ reaZistisk stiZ. 1866 terroriserar ett 
"sjöodjur" fartyg i Söderhavet. En deZ våZd~ vildsinta urinnevånare~ fast 
det beror på att de trängt in i deras marker~ ej kvinnor med. B U. 

/~ DAVY Crockett : vildmarkens hjälte : en spännande indianhistoria. -
Malmö : Richter, 1956. - 32 s. 

Orig:s titel: Davy Crockett, king of the wild frontier 

PZatta pasteZZ + kZara färger~ reaZistisk stiZ. Davy är indianjägare. 
En heZ deZ våZd~ viZdsinta indianer: det sägs att de vita viZZ fred~ men 
kämpar därför att de röda ständigt överfaZZer. Få och trad. kvinnor. 
B U DåZigt köp. 

/0/DISNEY 50 glada år : en Disney-klassiker. -Malmö : Hemmets journal, 
U974J. - 130 s. 

Innehåll: Bambi l efter en berättelse av Felix Salten. Törnrosa. Aris
tocats. Snövit och de sju dvärgarna. - Efter filmerna med samma namn 

PZatta pastelZ + kZara färger~ karikatyrstiZ. Första årgången av WaZt 
Disneys KZassiker (19?3) inbundet i bok. Bambi är ett rådjurskid. Törn
rosa och Snövit klassiska sagor~ Aristocats en kattfamiZj. SB. 

JO~Alice i Underlandet. -Malmö : Hemmets journal, [1980=. - 32 s. 
Efter berättelse av Lewis CARROLL, [pseud. för Charles L. Dodgson]. -
Orig:s titel: Alice in Wonderland. - Originalberättelsen engelsk 

skiftande pastelZ + klara färger~ karikatyrstiZ. AZice hamnar i ett Zand 
med underliga djur och människor. Litet våld~ AZice är docksöt och drott
ningen eZak. SB. 
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/03DU~~BO. -Malmö : Hemmets journal, [1980]. - 32 s. 
Orig:s titel : Durnbc 

Skiftande pastell + klara + dämpade färger~ karikatyrstil. Den lille ele
fan t en har ett olyckligt liv men upptäcker att han kan flyga med hjälp av 
öronen . Litet våld~ ej kvinnor(någon elefanthona skymtar förbi). SB . 

/O~DR Doclittle : den närsynte tjuven. - Bromma 
(Williams maxialbum) 

Williams, 1973. - 48 s. -

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. Känner ej till. 

/05DRAKE, Stan, [eg. Stanley] 
Ann och kärleken. - Stockholm : Ahlen & Akerlund, 1960-1961. 

Tecknad av Stan Drake ; text av Eliot Caplin. - Orig:s titel: The heart 
of Juliet Jones. -Ursprungsland: USA. - Serien som sådan startade 1953 

Följ mej älskling. - 1960. - 63 s. 
Orig:s titel: ? 

Svik mej inte. - 1961. - 64 s. 
Orig:s titel: ? 

Svart-vit~ realistisk stil. Romantikserie som också tar upp korruption i 
första häftet. Inget våld~ äktenskapet skall räcka hela livet och man får 
inte oroa mansrollen: Ann förlovar sig för att inte såra och ser sedan 
till att han gör slut~ men systern klipper till en närgången kille~ några 
hyene-tanter. B U. 

/06 DRUTTEN och Jena. -Malmö : Hemmets journal, 1975-1976. 
Efter TV-serien med samma namn. - Ursprungsland: ? 

l. - [1975]. - 39 s. 
2. - [1975]. - 39 s. 
3. - [1975]. - 39 s. 
4. - [1976]. - 39 s. 

suddiga filmfotografier med dämpade färger och karikatyrstil i de tecknade 
avsnitten~ dockor i de andra. Drutten är krokodil och Jena björnliknande 
med stora öron . En hel del våld~ få och trad. tjejer utom en finurlig gam
mal tant i nr 3 . SB. 

/D1DUPA, [ pseud för ?] 

38 

Rufus. - Sundbyberg : Semic, 1980-. 
Orig:s titel: Cubitus. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade på 1960-talet 

: De radiostyrda flodhästarna. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

2 : Världens vildaste hund l [Dupa och Dustin, pseud. för?]. - 1981 . - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

Platta pastell + dämpade färger + någon klar~ karikatyrstil . Rufus är en 
stor vit hund~ i sällskap med en äldre man . Det är ganska roligt tecknade 
djur~ men banala repliker . En hel del våld (nr 2 en krigserie med Rufus 
vid spakarna på ett skjutande flygplan) ~ få och trad . kvinnor. B. 



/08 EGERBRANDT, N il s 
Olli i jättarnas dal. -Solna : Sernie press, 1971. -50 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1952 

Platta pastell + klara färger~ karikatyrstil. En liten eskimåpojke och 
en ballongfarare åker till ett land med jättar. En hel del våld~ vild
sinta vita ismänniskor som inte gillar eskimåer~ inga kvinnor. B. 

EISNER, Will 

/OqSpirit. - Stockholm : Carlsen/if, 1976-. 
Orig:s titel: The Spirit (söndagssidor). - Ursprungs1~nd: USA. - Serien 
som . sådan startade 1940 

[1]. - 1976. - 64 s. 
2. - 1978. - 64 s. 
3. - 1980. - 93 s. 

Det mesta i nr. l är svart-vitt~ övrigt klara~ skiftande färger~ vackert ut
förda. Mycket skicklig karikatyrstil med underbara ansiktsuttryck. Spirit är 
en f.d. kriminolog som troddes vara död~ men nu med mask för ansiktet hjälper 
polisen. Han är en parodi på en superhjälte och det ryms mycket humor~ med
känsLa och livsvisdom i albumen. En hel del våld men inte frossande. Hans . 
lille medhjälpare är er. trad. tecknad svart pojke~ men han är inte dum. En 
del trad. kvinnor finns men flera är klipska och aktiva~ och gråtande män 
förekommer ofta. V Mycket bra köp. 

/10 Ett hus i Bronx. - Stockho1m : Car1sen/if, 1979. - 187 s. 
Orig:s titel: A contract with God (1978). - Ursprungsland: USA 

Brun-beige~ suveräna teckningar i en karikatyrstil som förstärker realismen. 
Fyra historier från 30-talets New York-slum~ de sägs vara sanna och är myc
ket trovärdigt utförda. Mänsklig förnedring visas med en sådan ömsinthet att 
det varken känns cyniskt eller slisk-sentimentalt. En hel del våld~ men 
skildringen skulle bli falsk utan. En icke-rasistisk berättelse om en jude. 
Initiativrika kvinnor finns det gott om3 och även om kvinnorna inte alltid 
är trevliga~ så gäller det även för männen. V Mycket bra köp. (Ej majoritet 
av 3 bilder l sida) 

Il/ ERICSON, Folke 
Nappström och Jaktbom : muntra jakt- och fiskeäventyr : tecknad serie. -
Malmö : Globförl., 1943. - 21 bl. - (För jägare och fiskare) 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

Svart-vit~ karikatyrstil. Två män fiskar och jagar. Litet våld~ inga 
kvinnor. U V. 

1/J. ERICSON, Ola 
Tvil1ingdeckarna. - Sundbyberg : Semic, 1979. 

Efter berättelser av Sivard Ahlrud. - Ursprungsland: Sverige. - Serien 
som sådan startade ? 

l . - 1979. - ? s. 

Ur Bild och bubbla. Ej läst. Två busiga killar och en prydlig kusin löser 
mysterier. B. 



/13ERIKSSON, Elis 
Pavan. - Stockholm : Kerberos, 1965-1970. 

Av Elis Eriksson. - Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1965 

[1]. - 1965. - 24 s. 
2. - 1967. - 24 s. 
3. - 1967. - 24 s. 
4. - 1968. - 24 s. 
5. - Cop. 1970. - 24 s. 

Svart-vit + fält med klara färger~ streckgubbsteckningar. En annorlunda 
serie~ som lär handla om en cowboy~ tre indianer och tre bovar~ men jag be
grep inte mycket av den. Eftersom orden är konstigt stavade och inte har 
några mellanrum är den mycket svårläst. V. 

FALK, Lee 

/1~ Fången i Himalaya : den förste Fantomen l av [text:] Lee Falk och [teck
ningar:] Ray Moore. - Stockholm : Sernie press, (1971]. - 80 s. 

Orig:s titel: The Phantom (dagsstrippar). - Ursprungsland: USA. - Serien 
som sådan startade 1936 

Svart-vit~ realistisk stil. Den förste fantomen var en vit man som efter 
ett piratöverfall spolades i land vid en ödslig kust och försvor sitt liv 
till kamp mot brottslighet. Fantomentiteln ärves sedan av förste sonen 
(det har även en kort tid funnits en kvinnlig fantomen]. I detta avsnitt 
är Fantomen betydligt roligare än han blir sedan. En del våld~ ganska trad. 
kvinnosyn. B U. 

STORA Fantomen-boken. - Sundbyberg : Semic, 1973. - 146 s. 
Text av Lee Falk ; teckningar av Ray Moore, Wilson McCoy, Sy Barry. -
Orig:s titel: The Phantom 

Sva~t-vit + några äventyr i platta klara färger. Samlingbok med historier 
från olika år~ bl a födelsen och uppfostran av den nuvarande Fantomen. 
En del våld~ en svart pygme är med i USA klädd i höftskynke~ men för~ 
löjligande av honom ogillas. Som man gråter man inte~ men Diana~ som all
tid är självständig~ dyker upp första gången. B U. 

fantomen : stora jubileumsboken. - Sundbyberg : Semtc, 1975. - 146 s. 

Ur Blekenberg. Ej läst. 

Fantomen : piratbruden Flame. - Sundbyberg Semi c, 1980. ,.. 48 s. 

Ur Blekenberg. Ej läst, 

/15Mandrake : originalserie från 1938 l [text:] Lee Falk & [teckningar:] Phil 
Davis. -Malmö : Hemmets journal, [1976]. - 48 s. - (Seriebiblioteket ; l) 

Orig:s titel: Mandrake (dagsstrippar). - Ursprungsland: USA. - Serien 
som sådan startade 1934 

Svart-vit~ realistisk stil. Mandrake kan göra trix och förvända blicken på 
folk. 3 avsnitt~ med en hel del våld. Hans följeslagare Lothar är en stor~ 
stark svart man klädd i leopardlinne och shorts~ som pratar barnspråk~ är 
vidskeplig och tror att kyssar är slagsmål. En stor kvinna kan slåss hårt 
men blir rädd för bilden av en mus~ och blir av med sitt dåliga humör när 
hon får en spegel som visar henne smal och vacker. En fästman vill skräm
ma sin flicka att avstå från ett arv~ så att de skall leva på hans inkomst 
enbart. B U Dåligt köp. 

Lfo 



llb FARBROR Ivar, [pseud. för Iva r Lind roos ~ 
Rim och prosa för snälla barn. - Tampere Tammerfo rs nyhe t er , D92-?] . -
12 s. 

Ursprungsla nd: troligen Finland 

Ur Kaukoranta . Ej läs t. Känner ej till . 

/11 FAUSTMAN, Moll i e 
Tuttans och Puttes äventyr . - Stockholm 

Ursprungsland: Sverige 
Bonniers, 1926.- 29 s . 

skiftande pastellfärger~ mycket rena realistiska teckningar med få detaljer. 
Moraliska ensidesepisoder med två syskon med mycket puritanism~ smisk~ en 
de l rasism och mycket t r ad . kvinnoroller. SB Dåligt köp . 

\(8FEIFFER, Jules 

Knas, knas, knas : hur man förlorar vänner och inflytande. - stockhalm 
Bonnier, 1960. - 124 s. 

Orig:s titel: Sick, sick, sick (1958). - Ursprungsland : USA 

Pojke, flicka. - Stockholm : Bonnier, 1962. - 124 s. 
Orig:s titel: Boy, girl, boy, girl (1961) 

Svart-vit ~ detaljfattig snabbskissad karikatyr stil . Elaka tvåsidesskämt om 
tillvarons filosofi på ganska hög intellektuell nivå . Speciellt elak mot 
"djupa " innemänniskor . Ej våld~ en svar t man ber•ättar om ansträngd för doms
frihe t ~ tar upp både kvinnors och mäns styrka~ sår barhet och otrevli ghet . 
V Nycket bra köp . 

\\qFIX, Philippe 
Mumps och Tilli reser med tidsmaskinen l Philippe Fix ; [de tre berättel
serna har skrivits av Hans Manz och Werner Schmidmaie~. - Bromma : Opal, 
1977. - 32 s. 

Orig:s titel: Mumps und Till i reisen mit der Zeitmaschine. - Ursprungs
land: Schweiz 

s kiftande klar a + bruntonade färger~ detaljrik karika t yrsti L En pojke 
bygger en t i dsmaski n som tar honom och hans syster till medeltiden. Där 
bygger pojken b l a en datamaski n som han eldar med böcker ( .'). En del 
våld~ flic kan håller på flickors rätt att få utbi ldning~ men är annars 
mycket t r ad . B. 

\;20FLANDERS, Charles 
Lone Ranger, svarta masken. - Malmö : Hemmets journal, 1977-1978. 

Orig:s titel: The Lone Ranger. - Ursprungsland: USA. - Serien som sådan 
startade 1938 

l . - Cap. 1977. - 50 s . 
2. - 1978. - 49 s. 
3. - 1978 . - 50 s. 

Platta pr;r.ctell + 7-'.lr;r.rr;r. fiir·;j<?l' , r•eali .r;t1~;;7'_ ;;til. !-:n mo:;kf?jr·;;erld br·ott;;}Jeki.im
pare , .:;om tillcrJ.mmr;r.nc m<?d <?n irvlir;r.nviin r·id<?r' omh·in;; or:h .fa;;o.P :-:k.uPl'.aP 1~ 
olil'.r;r. ep1~ ;;oder· . En d<?l vi;lrl, 1~rvlir;r.nviJnn<?n iJr• :;ymvrti:;l'. or:h en er)i:-:o<l ho.nrl
lr;r.r om <?n indir;r.nuppcynin;;cmr;r.n, com cl'.oP ci;; pi; ett Pe:-:ePvo.t:-: bel'.octnorl . 
Trad . 7-'.vinnocyn. B U. 



121 FLEMING, Ian 
Chitty Chitty Bang Bang 1 [efter en berättelse av Ian Fleming]. - Solna 
Sernie press, [1969]. - 34 s. 

Efter filmen med samma namn. - Orig:s titel: Chitty-Chitty-Bang-Bang. -
Ursprungsland: ? (originalberättelsen dock engelsk) 

Platta pastell + någon klar~ karikatyrstil . En gammal bil köps av en upp
finnare . Litet våld~ mycket trad. kvinnoroll~ hon kör jämt av vägen. B. 

I~OREST, ~ean-Claude 
Barbarella. - Solna : Sernie press, 1969. - 74 s. 

Orig:s titel: Barbarella (1964). - Ursprungsland: Frankrike. - Serien som 
sådan startade 1962 

Svart-vit + en klar färg per avsnitt~ realistisk stil. En sciencefiction
serie med en jordflicka i huvudrollen . En del våld~ hon är mycket själv
ständig och när hon utnyttjar sex för att nå sina syften är det helt på 
hennes egna viUkoi'. Däremot ser hon ut som en mannekäng i kroppen. U V. 

\~3FORSSLUND, Helge 
Filimon : hans roligaste äventyr : upptecknade. - Stockholm Saxon & Lind
ström, 1943. - 32 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1923 

Platta pastell + dämpade färger + någon klar~ karikatyrstil. 8~sidesepiso
der om en familj med två pojkar och en hund. Litet våld~ trad. kvinnosyn. B. 

l~Lf FOSTER, Harold R. 
Prins Valiant l Harold R. Foster; [ny färgläggning: BuruLan S.A] _. 
Sundbyberg : Semic, 1974-

0rig:s titel: Prince Valiant (söndaqssidor 1937-53). - Ursprun9sland: 
USA. - Serien som sådan startade 1937 

l. - 1974. - 47 s. 
2 Det sjungande svärdet. - 1974. - 46 s. 
3 Kampen om Thule. - 1975. - 47 s. 
4 Hunnerjägarna. - 1975. - 44 s. 
5 Äventyr i romarriket. - 1975. - 45 s. 
6 Angor Wrack, sjökonungen. - 1976. - 47 s. 
7 Afrika. - 1976. - 47 s. 
8 Resan till Thule. - 1976. - 48 s. 
9 Förräderi i Thule. - 1977. - 47 s. 
lO Aleta. - 1977. - 47 s. 
ll striden om Saramand. - 1977. - 48 s. 
12 I nya världen. - 1978. - 48 s. 
13 Solgudinnan. - 1978. - 46 s. 
14 Den galne kungen. - 1978. - 48 s. 
15 Geoffrey Arf. - 1979. - 47 s. 
16 I krig och kärlek. - 1979. - 46 s. 
17 Frän Rom till Thule. - 1979. - 48 s. 
18 Floden som försvann. - 1980. - 48 s. 
19 Duell på Ireland. - [1980?]. 47 s. 

,';1-ij'Lunrle orwh•a po::!,rdl + k.lu. Y'r! j'iiruer·~ real ,ict?·~~k n ti l . Nor~re p(i ·100- t:a
lel, lJe :;Lnrl oo rm mr!::::r1 ::mr'ir· iken~ or:h Valirmt dr• DOll till c:n : ~ Uir•/,nd mn(i 
kung. 1/r'.m 1-'ord l:j'i r:er•ra • ::t:;! :: /i :;m/ininuom~ c j'L er' e l;/, <ml:al :~l:r/dcr~ r ,·;r, br'/1.
l, 1:: : l' L r"irlrlru·::hlfJ . i'.'n hr: l r L r: l ~ il) lrrrul ~l' m :;1-.:.rl r•(i/J ~ p/(ld . '!'r ad . k il i nno ~: !fll 
j'r·r"[n miinrwn:: ::irlu ~ !iOI'n om nr'i:Jr'rl h mr U /IL~f;:k r>rt j'L i:r<l or •h rnr'd l (l<l kl' (lllun • [i nu n 
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IOL5FRAN~OIS, [pseud. för Fran~ois Craenhals] 
Fenomenala 4:ans äventyr l [teckningar:] Fran~ois ; [text:] Georges, [pseud. 
för Georges Chaulet]. - Stockholm: Carlsen/if, 1973-

0rig:s titel: Les 4 as. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade 1964 

: Den stora sjöormen. - 1973. - 47 s. 
Orig:s titel: Les 4 as et le serpent de mer 

2 : Den fantastiska svävaren. - 1973. - 47 s. 
Orig:s titel~ Les 4 as et 1·~~roglisseur (1964) 

3 : Den heliga kon. - 1974. - 48 s. 
Orig:s titel: Les 4 as et la vache sacree 

4 : Det hemska spöket. - 1974. - 48 s. 
Orig:s titel: Les 4 as et la coupe d'or 

5 : Den mystiska fågeln. - 1974. - 48 s. 
Orig:s titel: Les 4 as et le couroucou 

6 : Guldpokalen. - 1974. - 48 s. 
Orig:s titel: Les 4 as et la coupe d'or 

7 : Tyrannen. - 1976. - 48 s. 
Orig:s titel: Les 4 as et le tyran 

8 : Snödraken. - 1976. - 48 s. 
Orig:s titel: Les 4 as et le dragon des neiges 

9 : Den stora biltävlingen. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: Les 4 as et le rallye olympique 

Platta pastell + dämpade färger + någon klar~ karikatyrstil. I Blytons fem
boksanda jagar här 4 ungdomar och en hund bovar~ personteckningen är också 
lika schablonartad: en teknisk pojke~ en b~kmal~ ett matvrak och en tjejig 
flicka. En del våld~ flickan otroligt våpig. B U Dåligt köp. 

FRANQUIN, Andre 

\~bSpirre. -Sundbyberg : Semic, 1973-1974. 
Orig:s titel: Les aventures de Spirou et Fantasio. - Ursprungsland: 
Belgien. - Serien som sådan startade 1938 

Tystnadens pirater. - 1973. - 48 s. - (Trumfserien ; 11) 
Orig:s titel: Les pi rates du silence (1958) 

Familjen Marsupilami. - 1973. - 46 s. - (Trumfserien ; 15) 
Orig:s titel: Le nid des Marsupilamis (1960) 

Gästen från urtiden. - 1974 . - 50 s. - (Trumfserien ; 18) 
Orig:s titel: Le voyageur du Mesozoique (1960) 

Spirous äventyr. - stockhalm : Carlsen/if, 1974-. 
Se Spirre 

l : Högt spel i Bretzelburg l text: Franquin och Greg, [pseud för Michel 
Regnier] ; bild: Franquin. - 1974. - 62 s. 

Orig:s titel: QRN sur Bretzelburg (1968) 
2 : Z som i Zafir /text: Franquin och Greg ; bild: Franquin och Jidehem, 
[pseud. för Jean de Mesmacker]. - 1974. - 63 s. 

Orig:s titel: Z comme Zorglub (1961) 
3 : Skuggan av Z l bild: Franquin och Jidehem efter manus av Greg. -
1975. - 62 s. 

Orig:s titel: L'ombre du Z (1962) 
4 : Undervattensmysteriet plus Miniatyrerna l av Franquin och [Jean] Roba. 
- 1975. - 62 s. 

Orig:s titel : Spirou et les hornmes-bulles (1964) 
5 : Vrakmysteriet. - 1975. - 62. 

Orig:s titel: Le repa i re de la murene (1957) 
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6 : Buddhas fånge l av Franquin, Jidehem och Greg. - 1975. - 63 s. 
Orig: s titel: Le prisonnier du Bouddha (1960) 

Guldmaskinen l av Franquin & (Jean Claude] Fournier. - 1975. - 48 s. 
Orig:s titel: Le faiseur d 1 or (ca 1970) 

7 : Spirou och arvingarna. - 1975. - 63 s. 
Orig:s titel: Spirou et les heritiers (1952) 

8 : Noshörningens horn. - 1975. - 63 s. 
Orig:s titel: La corne de rhinoceros (1955) 

9 : Diktatorn och champinjonen . - 1976. - 62 s. 
Orig:s titel: Le dictateur et le champianon (1956) 

10 : Familjen Marsupilami l av Franquin. LGangstermarknaden l Franquin, 
Jidehem]. - 1976. - 62 s. 

Se Spirre 
11 : Det falska ansiktet. - 1976. - 62 s. 

Orig:s titel: La mauvaise fete (1956) 
12 : Tystnadens pirater plus Quick super. - 1977. - 63 s. 

Se Spirre 
13 : Gorillan och guldgruvan. - 1977. - 62 s. 

Orig: s titel: Le gorille ~ Bonne mine (1959) 
14 : Besökaren från urtiden l text/bild: Franquin. [Experimentet som blev en 
mardröm l text av Greg ; teckningar av Jidehem]. - 1978. - 63 s. 

Se Spirre: Gästen från urtiden 
15 : Raffel med Zafir ; [Bravo the brothers] l text/.bild: Franquin i samar~ 
bete med Jidehem för merparten av teckningarna och med Peyo, (pseud. för 
Pierre Culliford] och Gos, [pseud. för Roland Gosens] för manuset. - 1979. ~ 
62 s. 

Orig:s titlar: Panade ä Champignac (1951). Bravo les brothers (tecknad -
1965-66) 

16 : Trollkarlen i Champignac· / - text/bild~ Franquin ; efter ett scenario av 
Jean Dare. - 1979. - 59 s. 

Orig:s titel: Il y a un sorcier ä Champignac (1951) 
17 : Den stora champinjonjakten l text/bild: FOURNIER. - 1980. \ 64 s. 

Orig:s titel: Du glucose pour noemie (ca 1971) 
18 : Det mystiska klostret l text/bild: FOURNIER. - 1980. - 54 s. 

Orig:s titel: L1 abbaye truquee (ca 1972) 
19 : Tora Torapa :mysteriernas ö l text/bild: FOURNIER. - 1981. -54 s. 

Orig:s titel: Tora Torapa (1973?) 
20 : Marsupilami blir kidnappad. - 1981. - 61 s. - (En Spirou-klassiker) 

Orig:s titel: Les voleurs du Marsupilami (1954) 
21 : Roboten Rupert ; [Spirou och robotringarna ; Spirou till häst]. -1981. 
- 47 s. - (En Spirou-klassiker) 

Orig:s titlar: Radar le robot (1950). 4 aventures de Spirou (1950?) 

Klara platta färger~ karikatyrstil med roliga djur. Fantasidjuret Marsipula
mi är helt underbart~ men saknas i Fourniers album~ eftersom Franquin har 
givit det en egen serie.Två unga män hamnar ideligen i äventyr med bovjakter 
och förvirrade vetenskapsmän. En hel del våld~ olika raser kan vara trad. 
tecknade~ex. en japan~ men de förlöjligas aldrig och ett album tar upp för
domar mot zig~nare. Mycket få kvinnor~ men de som dyker upp kan ta väl vara 
på sig. B U V Bra köp. 

l~rGaston. - Stockholm : Carlsen/if, 1974-. 
Orig: s titel: Gaston Lagaffe. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som så
dan startade 1957 

1974. - 50 s. 
Orig:s titel: Des gaffes et des degats (1973?) 
: Olycksfågeln i högform. - 1976. - 47 s. 
Orig:s titel: Un gaffeur sachant gaffer (1973?) 



2 : Kontorets skräck. - 1977. - 47 s. 
Orig:s titel: Lagaffe nous gate (1977?) 

3 : Panik i kubik. - 1977. - 47 s. 
Orig:s titel: Lagaffe nous gate (1977?) 

4 : Kalabalik på kontoret. - 1978. - 46 s. 
Orig:s titel: Le cas Lagaffe (1978?) 

5 : Den jättehäftige dårfinken. - 1978. - 47 s. 
Orig:s titel: Le g~ant de Lag~ffe (1978?) 

6 : Katastrofernas konung. - 1979. - 46 s. 
Orig:s titel: Gaffes, b~vues et boulettes (1979{) 

7 : Knasgänget. - [1979]. - 46 s. 
Orig: s titel: Le gang des gaffeurs (1979?) 

8 : Tokstollen i praktslag. - 1979. - 46 s. 
Orig:s titel: Lagaffe m~rite des baffes (1979?) 

9 : Dundertabbar i kvadrat. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: Gala de gaffes a_gogo (början av 1960-talet) 

10 : Dårpippi på kontoret. - 1981. - 47 s. 
Orig:s titlar: Gala de gaff~s a gogo (se 9). Le bureau des gaffes en gros 
(början av 1960-talet) 

ll : Fiffighetsfantomen. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titlar: Le bureau des gaffes en gros (se lO). Gare aux gaffes du 
gars gonfl~(början av 1960-talet). -Svenska albumen färre sidor, därför 
förskjutning av originalen 

Platta pastell + klara färger, skicklig och detaljrik karikatyrstil. En 
sanslöst rolig serie i ensidesepisoder om Spirou-redaktionen, där Gaston är 
post-öppnare och arkivansvarig. Mesta tiden ägnar han dock åt vansinniga 
uppfinningar och nya maträtter. En hel del våld i slap-stick-stil, trad. 
kvinnosyn, bl a är en flicka på kontoret hejdlöst beundrande. B U V Bra köp. 

1a8Mickes äventyr. - Stockholm: Carlsen/if, 1981-. 
Orig:s titel: Modeste et Pompon. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som 
sådan startade 1955 

l: Rena rama skojet. -1981.-46 s. 
Orig:s titel: Tout plein de gags (1959?) 

2 : Livat hela dan. - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: Bonjour Modeste (1959?) 

Platta pastellfärger + någon klar, karikatyrstil. Ensidesepisoder om en ung 
man, hans flickvän och en kamrat, som alltid försöker sälja konstiga saker 
till honom. En del "roligt" våld, trad kvinnoroll men ny mansroll, eftersom 
han har hand om en baby ett tag. B U V. 

1~9 FRED, [ pseud. för Othon Fr~d~ri c Th~odore Ar i st ides] 
Filemon. - Stockholm : Coeckelbergh, 1978-1980. 

Orig:s titel: Phil~mon. - Ursprungsland: Frankrike. - Serien som sådan 
startade 1965 

: Filernon och den skeppsbrutne på 11 A11
• - [1978].- 47 s. 

Orig:s titel: Phil~mon et le naufrage du 11 Ä11 (tecknad 1968) 
2 : Filernon och det vilda pianot. - [1979). - 47 s. 

Orig:s titel: Phil~mon et le piano sauvage (1973?) 
3 : Filernon på konstaplarnas ö. - 1980. - 46 s. 

Orig:s titel: L' ile des brigadiers (1973?) 

skiftande pastell + klara + dämpade färger, karikatyrstil. Underbart absu
da historier, med hejdlös fantasi, där den unge mannen Filernon hamnar i 
olika knipor och löser dem på oväntade sätt. Litet våld,någon enstaka och 
trad. kvinna. B U V Mycket bra köp. 
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FRöDIN, Ulf 

/30Näst sista striden l [ansvarig utgivare: Ulf Frödin]. - Stockholm 
Nostra, 897-?]. - 40 s. 

Comix 

Ursprungsland: Sverige 

Svart-vit~ kladdi gt 'utförd karikatyrstiL En familj i 1968års revolutions
Frankrike~ ämnet behandlas schablonartat. Litet~ motiverat våld~ kvinnorna 
bUr med tiden ganska handUngs'Ju>cifiiga. --v. 

131Älgen är lös. - Stockholm : Röda Rummet, 1979. -56 s. - (Comix-Nostra 
album; l) 

Ursprungsland: Sverige 

Svart-vit~ karikatyrstil med rena linjer och fint tecknade djur. Mycket 
rolig samhällssatir om hur en älg rymmer från skansen och går omkring i 
Stockholm. Han hittar en tjej men inget jobb. Något litet våld~ som är 
motiverat~ och tjejen vet sitt värde. V Mycket bra köp. 

FUENTE, Chiqui de la 

I~Aladdin l bild: Chiqui de la Fuente ; text: Carlos A. Cornejo. - Stockholm 
Carlsenlif, 1978. - 46 s. - ([Klassiker] ; 4) 

Orig:s titel: Aladino (1978?). -Ursprungsland: troligen Spanien 

skiftande vackra klara färger~ karikatyrstil. I denna saga ur Tusen och en 
natt hittar Aladdin en magisk lampa och får prinsessan~ men när lampan 
stjäls försvinner både prinsessan och slottet. Litet våld~ skurken är mör
kare i hyn och tjänarna är svarta~ trad. kvinnosyn. B. 

133MUnchhausen l bild: Chiqui de la Fuente; text:. Carlos A. Cornejo.- Stock
holm : Carlsenlif, 1978. - 46 s. - ([Klassiker] ; 5) 

Orig:s titel: El baron de t1unchhausen (1978?). - Ursprungsland: troligen 
Spanien 

skiftande dämpade + klara färger~ karikatyrstil. Dessa osannolika histo
rier om baronen som klarar sig ur alla knipor~ har sitt ursprung i folk
liga skämtsagor som sedan har broderats vidare av olika berättare och 
sägs handla om en tysk baron på 1700-talet. Ganska rolig~ en hel del våld~ 
få och trad. kvinnor. B U. 

J3lfFöRAREN utan ansikte. - t1almö : Hemmets journal, 1967. - 48 s. - (Bang
album) 

Orig:s titel: ? - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. Bilsportserie. 

135'GAHLIN, Thorval d 

Lfb 

Klotjohan : serieteckningar. - Stockholm : [Ahlen & Akerlund], 1940. - 32 s. 
Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1936 

Roliga äventyr med Klotjohan l av Torvald Gahlin ; förord och urval av Stu
re Hegerfors. - Stockholm : Carlsenlif, 1980. - 154 s. 



Den första har platta dämpade+klara färger~ den andra är svart-vit. Fina 
karikatyrteckningar med få detaljer. Klotjohan och hans morbror är troll i 
storstaden som drabbas av människors dumdryghet och byråkratiska poliser~ 
allt kommenterat på ett formellt språk~ som understryker det galna i teck
ningarna. Den är ibland mycket rolig. En del våld~ tar en gång upp rasism~ 
få kvinnor : de som finns är badnymfer eller arga tanter . B U V Bra köp. 

/36GARY, Jim 

King vid ridande polisen : 2 fantastiska äventyr. - Stockholm : Ahlen & 
Akerlund, 1961. -56 s. 

Av Jim Gary. - Innehåll: Hämnden är falsk. Döden går på jakt. - Orig:s 
titel: King of the Royal Mounted. - Ursprungsland: USA. - Serien som så~ 
dan startade 1935 

Svart-vit~ realistisk stil. King är polisman i Canada~ tillhör ''Rödrockarna''· 
En hel del våld~ sympatiska eskimåer medan ett eskimåhalvblod är skurkens 
hantlangare. En änka sköter ett timmerbolag . B U. 

King vid gränspolisen : originalserie från 1938-39. - Malmö 
nal, 1976 . - 48 s. - (Seriebiblioteket ; 2) 

Hemmets jour-

Orig:s titel: King of the Royal Mounted (söndagssidor) 

Platta grälla färger~ realistisk stil . Fyra olika berättelser~ med en hel 
del våld. Kvinnorna tar aktiv del i handlingen i varje avsnitt. B U. 

l?>tGATTIA, Alarico 
Vargar från Norden l bild Alarico Gattia och Antonio Lojacono. - Charlot
tenlund: Winther, 1979. - 80 s. - (Berömda äventyr ; 3) 

Innehåll: Harald Hårdråde. Solhästen. Äventyret på ön. - Orig:s titel: ? 
Ursprungsland: troligen Italien 

Platta pastellfär•ger~ realistisk stil. Går tillbaka på historiska sagor 
som behandlar maktkampen mellan olika vikingar i 1000-talets Norge . En 
hel del våld~ trad. kvinnoroll. B U. 

138 GODARD, Christian 
Pilot att hyra. - Malmö : Hemmets journal, 1980-

0rig:s titel: Martin Milan. - Ursprungsland: Frankrike eller Belgien. -
Serien som sådan startade på 1960-talet 

: Tusen år för ett liv. - \1980]. - 48 s. 
Orig:s titel: Mille ans pour une aganie (tecknad 1976-77) 

2 : Så tuktas en argbigga. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: Adeline (tecknad 1977-78) 

skiftande klara + dämpade färger~ karikatyrstil. Martin är pilot och hyrs 
för olika uppdrag. Nr 1 är om en rik maharadja som inte vill dö~ och tän
ker frys a ner sig i väntan på att vetenskapen skall uppfinna botemedel 
mot döden. Döden är ett makabert roligt kvinnaskelett som dyker upp ideli
gen i handlingen. Nr 2 handlar om en flicka som är förföljd och till slut 
tvivlar på vad hon själv vet~ Martin hjälper henne därför att han som li·
ten pojke inte kunde hjälpa en flicka han tyckte om. Det är utomordentligt 
att kunna ta upp sådana saker som döden och barns maktlöshet på ett sådant 
sätt att humorn och spänningen tar bort varje antydan till pedagogiska pek
pinnar~ samtidigt som den inte förlöjligar de mänskliga känslorna. Något 
litet våld i l:a~ en del i 2:a~ en indiankompis OK~ den indiske maharadjan 
är inte löjlig och hans runda fru inte helt undergiven~ flickan har mycket 
humör och uthållighet. B U V Mycket bra köp. 
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/39 GOHS, Rolf 

Mystiska 2:an l Rolf Gohs samarbete med Bo Herlin. - Stockholm 
bergh, 1974. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1969 

l : Dockan som inte kunde sova. - 1974. - 48 s. 

Coeckel-

stora fält med platta klara färger som ej följer konturerna av de svart
vita teckningarna. Spännande realistisk stil med oväntade perspektiv~ in
spirerad av fotografi. En forskare upptäcker att ett psykofarmaka orsakar 
cancer och smugglar ut en film med bevismaterial i ett dockhuvud~ men fir
mans män är honom på spåren. En del våld~ den ene killen är italienare~ 
hyfsad kvinnosyn. B U Mycket bra köp. 

Mystiska 2:an. - Sundbyberg : Semic, 197?-. 

l : Glaspyramiderna : med Stefan som kanonskytt. - [197-?]. - 46 s. 
2 : Superhjälten. - 1978. - 48 s. 

Endast läst nr 1. Det skall finnas ett fjärde album med Gohs och Janne 
Lundström (enl. Bild och bubbla) som jag ej känner till. 
Platta grälla färger~ ej realistiskt färglagda utan för att understryka 
känslor~ skickliga realistiska teckningar. Små pyramider avlämnas från 
något okänt i rymden~ de ger telepatisk kontakt med barn i andra delar 
av världen~ men senare sänds det signaler genom dem som uppmuntrar till 
karriärism och individualism. Genom Stefans framsteg blir det en stor bit 
fotbollsserie mitt i allt. En hel del våld~ bra kvinnosyn och den ita
lienske kille har ett mjukt sätt. B U Bra köp. 

!L(O GOODWIN, Archi e 
Alien : den tecknade serien l av Archie Goodwin och Walter Simonson. -
Sundbyberg : Semic, 1979. - 64 s. 

Efter filmen med samma namn. - Orig: s titel: A1ien : the illustrated 
story (1979). -Ursprungsland: USA 

skiftande~ dämpade + klara färger~ realistisk stil. Rymdskepp möter läskig 
varelse. Synnerligen våldsam~ frossande i blodiga och läskiga scener. En 
svart ingenjör~ som är OK tecknad~ är sur över att han får lägre betalt än 
de andra. Navigatören och underofficeren är kvinnor~ och den sistnämnda är 
den enda som överlever~ datan kallas Morsan. U V Dåligt köp. 

GOSCINNY, Rene 

141 Asterix-album 1 text: Goscinny ; teckningar: [Albert] Uderzo. - Malmö : 
Hemmets journal, 1969-. 

Orig:s titel: Asterix le Gaulois. - Ursprungsland: Frankrike. - Serien 
som sådan startade 1959 

: Asterix och hans tappra galler. - [1969]. - 48 s. 
Orig:s titel: Asterix le Gauloi~ (1961) 

2 : Asterix och Kleopatra. - [196~. - 48 s. 
Orig:s titel: Asterix et Cleopatre (1965) 

3 : Asterix och vikingarna. - tl970]. - 48 s. 
Orig:s titel: Asterix et les Normands (1966) 

4 : Tvekampen. - [1970] . - 48 s. 
Oriq:s titel: Le combat des chefs (1966) 

5 : Asterix och britterna.- [1971]. - 48 s. 
Orig:s titel: Asterix chez le Bretons (1966) 



6 : Asterix drar i fält. - [1971]. - 48 s. 
Orig:s titel: Asterix legionnaire (1967l 

7 : Asterix & Obelix, romarnas skräck . - D97D. - 48 s . 
Orig:s titel: Le bouclier Arverne (1968) 

8 : Asterix på Olympiaden. - D972l. - 48 s. 
Orig:s titel: Asterix aux Jeux o1ympiques (1968) 

9 : Asterix och goterna. - [1973]. - 47 s. 
Orig:s titel: Asterix et les Goths (1963) 

10 : Asterix och guldskäran. - \1973]. - 46 s. 
Orig:s titel: La cerpe d'or (f962J 

11 : Asterix som gladiator. - Ll973J. - 48 s~ 
Orig:s titel: Asterix, le gladiateur (1964) 

12 : Gallien runt. - [1973]. - 48 s. 
Orig:s titel: Le tour de Gaule 11965) 

13 : Asterix och skatten. - [1974J. - 48 s. 
Orig:s titel: Asterix et le chaudron (1969) 

14 : Asterix i Spanien. - 1974. - 48 s. 
Orig:s titel: Asterix en Espagne (1969) 

15 : Asterix och tvedräkten. - 1975. - 48 s. 
Orig:s titel: La zizanie (1970) 

16 : Asterix i Alperna. - 1975. - 47 s. 
Orig:s titel: Asterix chez les Helvetes (1970) 

17 : Gudarnas hemvist. - 1975. - 47 s. 
Orig:s titel: Le domaine des dieux (1971) 

18 : Ceasars lagerkrans. - 1976. - 48 s. 
Orig:s titel: Les lauriers de Cesar (1972} 

19 : Asterix och spåmannen. - 1976. - 48 s. 
Orig:s titel: Le devin (1972) 

20 : Asterix på Korsika. - 1977. - 48 s. 
Orig:s titel : Asterix en Corse (1973) 

21 : Ceasars gåva. - 1977 . - 48 s. 
Orig:s titel: La cadeau de Cesar (1974) 

22 : Resan öve r Atlanten. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel : Le grande traversee (1975) 

23 : Obelix & Co. - 1978. - 48 s. 
Omslagstitel: Asterix, Obelix & Co. - Orig:s titel: Obelix et com
pagnie (1976) 

24 : Asterix i Belgien. - 1979. - 48 s. 
Orig:s titel Asterix chez les Belges (1979) 

[2~ : Asterix och det stora bygrälet l text och tec kni ngar av UDERZO . -
Stockholm : Bonniers juniorförl., 1980. - 48 s. 

På titelsidan: Goscinny och Uderzo presenterar Asterix och det stora 
bygrälet. - Orig:s titel: Le grand fosse (1980) 

26 : Asterix på ir rvägar l text och teckningar av UDERZO. - ~1almö : Hem
mets journal, 1981. - 48 s. 

Orig:s titel: L'odyssee d'Asterix (1981) 

Platta pastell + klara färger~ karikatyrstil. År 50 f Kr hade romarna 
lagt under sig hela Gallien (ungefär nuvarande Frankrike) ~ utom en liten 
by som gjorde motstånd . De ägde en trolldryck som gjorde dem mycket starka~ 
och deras största nöje var att slå ner romerska trupper. En hel del "ro
ligt" våld~ i flera album mycket trad. tecknade svarta män~ få och trad . 
kvinnor (en förälskad Obelix är mycket komiskt framställd) . B U V. 

/4cZoumpa-pa l Goscinny och Uderzo. -Malmö: Hemmets journal, 1973-1974. 
Orig:s titel: Oumpah-pah. - Ursprungsland: Frankrike. - Serien som 
sådan startade 1958 

Oumpa-pa möter Dubbla Skalpen. - rl973] . - 32 s. 
Orig:s titel: Oumpah-pah, le_peaurouge (tecknad 1958) 

Oumpa-pa och plattfötterna. - Ll973]. - 32 s. 
Orig:s titel: Oumpah-pah sur le sentier de la querre (tecknad 1958-59) 41 



Oumpa-pa och pi raterna. - [1973]. - 32 s. 
Orig:s titel: Oumpah-pah et les pirates 

Oumpa-pa och det hemliga uppdraget.- Ll973].- 32 s. 
Orig:s titel: Oumpah-pah: mission secrete 

Oumpa-pa och hövdingen Stora Gallfebern. - 1974. - 32 s. - (Ett champion
album) 

Orig:s titel: Oumpah-pah cont~e Foie Malade 

Platta pastellfärger + någon klar~ karikatyrstil. skämtserie om bl a en 
storväxt indian och en fransman. En hel del våld~ det är självklart inte 
realistiska indianer~ men hjälten är indian och de vita förlöjligas minst 
lika mycket. Oftast trad. kvinnor~ en storväxt indianmamma gift med en 
liten "toffel". B U. 

/43 Kalif Harun Al Sindars öden och äventyr l text: Goscinny ; teckningar: 
[Jean] Tabary. - Malmö : Hemmets journal, 1977. 

Fortsättes av Iznogoud. - Orig:s titel: Les aventures du calife Horoun 
el Poussah. - Ursprungsland: Frankrike. - Serien som sådan startade 1962 

: Iznogoud går på pumpen. - 1977. - 44 s. 
Orig:s titel: Les vacances du calife 

2 : Iznogoud den förskräcklige. - 1977. - :A6 s. 
Orig:s titel: Iznogoud l 1 infame 

Iznogoud album l text: Goscinny ; teckningar: Tabary. - Malmö : Hemmets 
journal, 1978-1980. 

Fortsätter: Kalif Harun Al Sindars öden och äventyr. - Fortsättes av 
Kalifen Harun Al Sindars fantastiska äventyr 

3 : Iznogouds kusliga komplotter. - 1978. -52 s. 
Orig:s titel: Les camplots du grand vizir Iznogoud 

4 Iznogoud och den magiska maskinen. - 1978. - 44 s. 
Orig:s titel: Iznogoud et l 1 0rdinateur magique 

5 : Iznogoud och den mystiska moroten. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: Une carotte pour Iznogoud 

6 : Allting upp och ner! - [1979]. - 46 s. 
Orig:s titel: Le jour de fous 

7 : Det går runt för Iznogoud. - [1980]. - 46 s. 
Orig:s titel: Des astres peur Iznogoud 

8 Den förtrollade mattan. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: Le tapis magique 

Kalifen Harun Al Sindars fantastiska äventyr l text: Goscinny teck
ningar: Tabary. -Malmö : Hemmets journal, 1981-. 

Fortsätter Iznogoud 

9 : Iznogoud :den magiska hagen. - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: Iznogoud - l 1 acharne 

lO : storvisiren Iznogoud. - 1981. -52 s. 
Orig:s titel: Le grand vizir Iznogoud (1966) 

Platta pastellfärger + någon klar~ karikatyrstil. I Bagdad fanns det en 
gång en snäll men dum kalif. Hans underlydande storvisir funderade stän
digt på hur han skulle kunna ta över kalifplatsen~ men åkte i stället själv 
alltid dit. En hel de l vå ld~ fl era trad. tecknade svarta människor~ få och 
trad. kvinnor. B U. 

/'il{ GOULD, Chester 
Dick Tracy : originalserie från 1940-43. -Malmö : Hemmets journal, [1976]. -
48 s. - (Seriebiblioteket ~ 4) 

Orig:s titel: Dick Tracy (dagsstrippar). - Urspl·ungsland: USA. - Serien 
~ som sådan startade 1931 



Svart-vit + orange~ karikatyrstil. Dick Tracy är polis och alltid beredd _ 
att försvara den amerikanska staten mot brottslingar. Den är ibland ganska 
spännande~ mycket våld~ inte helt traditionell kvinnosyn. I ett avsnitt 
förekommer en mycket stor och kraftig kvinna~ som är ligaledare och en he:· 
jare på att slåss . U V. 

/'/SGOURMELEN, Jean-P i erre 
Mae Coy l text: J.P. Gourmelen ; teckning: A[ntonio] H[ernandez] Palacios 

- Sundbyberg : Semic, 1978-. - (Western) 
Orig:s titel: Alexis Mae Coy. - Ursprungsland: Spanien. - Serien som så
dan startade 1973 

: Legenden om Alexis Mae Coy. - Cop. 1978. - 60 s. 
Orig:s titel: La legende d' Alexis Mae Coy (1975?) 

2 : En viss Mae Coy. - 1978. - 64 s. 
Orig:s titel: Un nomme Mae Coy 

3 : Den vita döden. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: La mort blanche (1977?) 

skiftande klara + dämpade färger~ mycket detaljerad skicklig realistisk 
stil. Amerikanska inbördeskriget på 1860-talet~ sista albumet om guldjakt. 
En hel del våld~ en trad. kines (narkotikakille) och en trad. indian men 
även andra indianer som är OK finns~ trad. kvinnoroll . U V. 

f'fb GRATON, Jean 
Mark Breton : en verklig fartfantom. -Malmö : Hemmets journal, 1974. -
46 s. - (Ett championalbum ; 2) 

Orig:s titel: Michel Vaillant : rush. - Ursprungsland: Belgien. - Serien 
som sådan startade 1956 

Ej läst. Bilserie. 

/l/tGRUBERT, Carl 
Tjolanders. - [Stockholm : Press & publicity], 1954. - 32 s. 

Orig:s titel: ? Ursprungsland: ? . -Serien som sådan startade? 

Svart-vit + rött~ karikatyrstil. Ensidiga familjeepisoder, puritansk och 
mycket auktoritär mot barnen, mycket fixerade könsroller. B U Dåligt köp. 

/~8GÄNGET. - Bromma : Williams, 1973. - 48 s. - (Williams maxialbum) 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur• Blekenber>g. Ej läst. Känner ej till . 

N9 HAt~MARSTRöt~' Ni l s 
Orrk. - Stockholm : Socialisten i tjugonde seklet, 1962. - 40 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1961 

Svar>t-vit~ detaljfattiga enkla charmiga karikatyrteckningar. Om människor>
nas utveckling~ sett genom en utomjor>dings ögon . Satir> mot en del perso
ners oförmåga att se längr>e än sin egen nästipp~ tar> upp fördelningsfr>å
gor> och r>asfr>ågor. Litet våld~ men en paci_"'istis7( .bok . Bar>a en kvinna~ en 
hushållerska. B U V Mycket br>a k0p. 
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HANNA, Will i am 

/5"Dstenkul med Familjen Flinta l av Hanna och [Joseph] Barbera; svensk red. 
E. Zetterstad. - Stockholm : Ahlen & Akerlund, 1962. - 95 s. - (Roa-bok ; l) 

Efter TV-serien Familjen Flinta. - Oriq:s titel: The Flintstones on the 
rock. - Ursprungsland: USA. - Serien som sådan startade i mitten av 1950-
tal~t 

Huckleberry Hund och Yogi l av Hanna och Barbera ; svensk red. av E. Zet-:. 
terstad. - Stockholm : Ahlen & Akerlund, 1963. - 95 s. - (Roa-bok ; 6) 

Omslagstitel: Skratta med Huckleberry Hund och Yogi 19 festliga tab
låer. - Orig:s titel: Huck and Yogi jamboree 

Skratta med Flinta och Pebbles l av Hanna och Barbera ; svensk red. E. 
Zetterstad. - Stockholm : Ahlen & Akerlund, 1964. - 95 s. - (Roa-bok ; 7) 

Orig:s titel: The Flintstones featuring Pebbles 

Svart-vit~ karikatyrstil. Korta episoder med de två stenåldersfamiljerna~ 
skämt som anspelar på vår egen tid. En del våld~ männen är verkliga mans
grisar och fruarna gör små uppror men resignerar mest (dock får männen bli 
barbenta servitriser en gång när de köpt en restaurant utan att kunna laga 
mat). B. 

Vår man Fred Flinta l av Hanna och Barbera. - Hälsingborg Aller press, 
1966 . - 34 s. 
Orig:s titel: ? 

Ej läst. 

Familjen Flinta l Hanna - Barbera . - Sundbyberg 
Orig:s titel: The Flintstones 

Ur Blekenberg. Ej läst. 

Semic, 1976. - 48 s. 

/5/ SCOOBY Doo ... var är du : stort presentalbum med Motor Mulle & Snabba 
Ville och Dubbeldäckarna. - Bromma : Williams, 1973. - 76 s. 

Scooby Doo efter filmerna med samma namn av Hanna och Barbera. - Orig:s 
titlar:Scooby Doo, where are you. Wheely and the Chopper Bunch (av Joe 
Staton). Speed Buggy (av Bill Williams). Harlem globetrotters 

DUBBEL-D~CKARNA med Motor Mulle & Snabba Ville : stort presentalbum. ~ 
Bromma : Williams, 1973 . - 76 s. 

Se ovan (ej Scooby Doo) 

Platta klara färger~ några episoder i svart-vitt + blått~ karikatyrstil. 
Samlingsalbum med olika figurer. Scooby Doo är en stor hund och det är 
det ga~la fembokstemat: fyra stereotypa ungdomar löser mysterier.Dubbeldäck~ 
arna är en man med hund i en superbil som används i biltävlingar. Snabba 
Ville är en mus på motorcykel och Motor MUlle är en kattpolis som försö-
ker fånga honom. Harlem globetrotters är ett svart basketlag som på sina 
matchresor har en gammal vit tant med sig. En del våld i första~ det svarta 
laget bra tecknade~ trad. kvinnoroll (dock en av tjejerna intellektuell 
och tant~n ganska framåt). Mycket våld i andra~ trad. kvinnosyn: basket
laget gyttjebadar en framåt "ful" tjej så hon blir vacker och gift. B. 

DUBBELDÄCKARNA : Gamskvadronen slår till. -Bromma : Williams, 1973. -
48 s. - (Williams maxialbum) 

MOTORMULLE. - Bromma : Williams, 1973. - 48 s. - (Williams maxialbum) 

Ur· Hl ekenuer•g . Ej l äst . 



~~~HANSEN, Vilhelm 
Rasmus Nalle l illustr. Vilh. Hansen ; texten Carla Hansen. - Köpenhamn : 
Illustrationsförl. : [Stockholm : Wennerberg]. - 1954-. 

Orig:s titel: Rasmus Klump. - Ursprungsland: Danmark. - Serien som sådan 
startade 1951 

[l] : Rasmus Nalle bygger båt. - [1954]. - 48 s. 
Senare uppl. med titein: Rasmus Nalle bygger skepp. - Orig:s titel: Ras
mus Klump byqger skib (1952) 

[2] : Rasmus Nalle möter Ursula. - [1954]. - 32 s. 
_ Orig:s titel: Rasmus Klump m~der Ursula (1953) 
l3] : Rasmus Nalle möter Mor Ansjovis. - [1954]. - 32 s. 

Senare uppl. med titeln: Rasmus Nalle möter fru Strömming. - Orig:s ti
tel: Rasmus Klump traeffer mutter Ansjos (1954) 

[4] : Rasmus Nalle i sjusovarlandet. - [1956]. - 32 s. 
_ Orig:s titel: Rasmus Klump i syvsoverland (1956) 
l5] : Rasmus Nalle i pyramiderna. - (1954]. - 32 s. 
_ Orig:s titel: Rasmus Klump i pyramid§rna (1954) 
L6] : Rasmus Nalle på Sköldpaddeön. - Ll956?]. - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump på Skildpadde~en (1956} 
[7] : Rasmus Nalle på Nordpolen. - Ll955?]. - 32 s. 

Senare uppl. med titeln: Rasmus Nalle far till Nordpolen. - Orig:s titel: 
Rasmus Klump på Nordpolen (1955) 

[8] : Rasmus Nalle som bergsbestigare. - (1957]. - 32 s. 
Orig:s titel: Rasmus Klump som bjergbestiger (1957} 

9 : Rasmus Nalle på landet. - Stockholm : lllustrattonsförl., 1968. - 32 s. 
Orig:s titel: Rasmus Klump på landet (l958J 

10 : Rasmus Nalle skördar. -Hälsingborg : Carlsen/lllustrationsförl., 
[1967]. - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump h~ster (1959} 
11 : Rasmus Nalle runt jorden. -Hälsingborg : Carlsen[lllustrationsförl., 
[1967] . - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump jorden rundt (1960] 
12 : Rasmus Nalle som dykare. - Stockholm: Illustrattonsförl., 1969. -
32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump som dykker (1962} 
13 : Rasmus Nalle på Robinson Kruses ö. - Stockholm : lllustrationsförl./ 
Carlsen, 1969. - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump på Robinson Crusoe's ~ (1962} 
14 : Rasmus Nalle i Pingonesien. - Stockholm : lllustrationsförl., 1968 
. - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump i Pingonesien (1963} 
15 : Rasmus Nalle på jakt efter en klumpeduns. - Stocktwlm : Illustrations
förl., 1969. - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus klump på jagt_efter en m~iseng~iser (1964} 
[16] : Rasmus Nalle på skattjakt.- ll954]. - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump på skattejagt (1954} 
17 : Rasmus Nalle blir kung. - Stockholm: lllustrationsförl., 1969. - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump bliver konge (1965} 
18 : Rasmus Nalle har kul på slottet. - Stockholm: lllustrationsför1., 
1969. - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump sjov på slottet (19661 
19 ·: Rasmus Nalle i Aladdins grotta. - Stockholm : ll1ustrationsförl., 
1968. - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump i Aladdins hu1e (1968} 
20 : Rasmus Nalle i undervattensbåt. - stockhalm : Illustrationsförl., 
1969. - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump i undervandsbåd (1969) 
21 : Rasmus Nalle och Kalle Tuff-tuff. - Stockholm Illustrationsförl., 
1970. - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump og Futkarl (1970) 
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22 : Rasmus Nalle och hans lillebror. - Stockholm : Il lustrationsförl., 
1971 . - 32 s. 

Orig:s titel: Rasmus Klump og hans lillebror (1971) 
23 : Rasmus Nalle i forntidslandet. - Stockholm : Carlsen/if, 1972. - 32 s. 

Förlagsuppgiften gäller alla härefter. - Orig:s titel: Rasmus Klump i 
fortidsland (1972) 

24 : Rasmus Nalle får nya vänner. - 1973. - 32 s. 
Orig:s titel: Rasmus Klump kapsejlads i fortidsland (1973) 

25 : Rasmus Nalle i trollskogen. - 1974. - 32 s. 
Orig:s titel: Rasmus Klump i ttoldeskoven (1974?1 

26 : Rasmus Nalle går ombord. - ll975]. - 32 s. 
Orig:s titel: Rasmus Klump i h0j s0 (1975?) 

27 : Rasmus Nalle i vänliga landet. - 1976. - 32 s. 
Orig:s titel: Rasmus Klump blandt hattesvingere (1976?1 

28 : Rasmus Nalle vid slingrande floden. - 1977. - 32 s. 
Orig:s titel: Rasmus Klump til f0delsedagssjov (1977?1 

29 : Rasmus Nalle på flodtur. - 1978. - 32 s. 
Orig:s titel: Rasmus Klump på flodtur (1978?1 

30 : Rasmus Nalle far åt sydväst. - 1979. - 32 s. 
Orig:s titel: Rasmus Klump får brev fra oedstefar ( 1979?} 

31 : Rasmus Nalle bygger en radiostation. - 1980 . .:. 32 s. · 
Orig:s titel: Rasmus Klump bygger radiostation (1980?1 

32 : Rasmus Nalle möter Tick-tack och de andra vännerna. ~ 1981. • 32 s. 
Orig:s titel: Rasmus Klump m0der Tik Tak og andre venner (1981?) 

Någonstans på slutet har Vilhelm lämnat över tecknandet till anonyma teck
nare. I Carlsens utgåvor är Carla nämnd först. Platta klara färger, kari
katyrstil med rena linjer och söta djur. Oskyldiga och litet menlösa även
tyr med påklädda djur. Mycket litet våld, oftast trad. kvinnoroller. SB. 

153 HART, Johnny 

Leve B.C. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1971. - 129 s. 
Orig:s titel: Hurray for B.C. (1964?). - Ursprungsland: USA. - Serien 
som sådan startade 1958 

B.C. - Stockholm : Semic, 1972. 
Orig:s titel: B.C. 

l. - 1972. -50 s. 

Första svart-vit, andra svart-vit + rött, karikatyrstil med få detaljer. 
B.C. betyder before Christ (före Kristus) och det är stenåldersmänniskor 
som befolkar rutorna, dock ibland något före sin tid. Mycket filosofi 
men också en del ganska rått våld. Två kvinnor: en smal snygging och en 
tjock brutal, som det skämtas ganska trad. med, men den tjocka kan i alla 
fall slåss f ör sin sak. Den första boken är rolig, den andra inte. V Bra 
köp (första). 

/~HELAN och Halvan : på nya galna upptåg. - Bromma : Williams, 1973. - 48 s. 
- (Williams maxjalbum) 

Efter filmfigurerna. - Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? . - Serien 
som sådan startade ? 

Efter Blekenberg. Ej läst. Slap-stickhumor på samma . sätt som i filmerna. 



HENTZEL, MARCUS 

/~s-~ventyr och bragd. - Stockholm : Harrier, 1942-1945. 
Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

[l] : ~ventyr i Afrika : bildserie. - 1942. - 56 s. 
2 ~ventyr och bragd : bildserie. - 1943. - 48 s. 
3 Djungelskatten : bildberättelse. - 1944. - 57 s. 
4 : ~ventyr i tropikerna : bildberättelse. - 1945. - 48 s. 

Grön-vit~ realistisk stil. Två bröder~ den ene av dem far till en pojke 
och en flicka~ reser som missionärer för att kristna Afrikas och Indiens 
folk. En hel del våld~ en del krigiska trad. tecknade svarta och asiater~ 
andra goda och OK tecknade. Få och trad. kvinnor. B U. 

/6'bo11e. - Stockholm : Harrier, 1943-1949. 
Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

Hans öden och äventyr : berättade av honom själv : bildserie. - 1943. -
48 s. 
Olle på nya äventyr berättade av honom själv : bildserie. - 1944. - 47 s. 
Olle och Mick : bildserie. - 1945. - 63 s. 
Olle på äventyr med Mick : bildserie. - 1946. - 55 s. 
Olle och Mick på den hemlighetsfulla ön : en bildserie. - 1948. - 52 s. 
Olle som detektiv : en bildserie. - 1949. - 52 s. 

Grön-vit~ realistisk stil. Olle är en pojke med en alkoholiserad grym 
adoptivfar~ och Mick är hans hund. Religiös serie med en del våld~ få 
kvinnor. B. 

/5tPelle Kvick : resan till sydarnerika : bildserie. - Stockholm : Harrier, 
1946. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

l . - 1946. - 55 s. 

Grön-vit~ realistisk stil. En pojke och en flicka far till sydarnerika för 
att leta efter en skatt. Litet våld~ indianerna är falska~ utom en indian
kvinna som blivit kristen~ ganska trad. kvinnoroller. B . 

.. 
HERGE, [pseud. för Georges Remi] 

/~8Tintins äventyr. - Stockholm : Bonnier, 1960-1962. 
Orig:s titel: Tintin. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan star
tade 1929 

Kung Ottokars spira. - 1960. - 62 s. 
Orig:s titel: Le sceptre d'Ottokar (1939, 1947) 

Den mystiska stjärnan. - 1960. - 62 s. 
Orig:s titel: L'etoile mysterieuse (1942) 

Enhörningens hemlighet. - 1961. - 62 s. 
Orig:s titel: Le secret de la licorne (1943) 

Rackham den rödes skatt. - 1962 . - 62 s. 
Forts. på Enhörningens hemlighet. - Orig:s titel: Le tresar de Rackham 
le rouge (1945) 

Tintins äventyr. - Stockholm : Illustrationsförl. 1968~1976. 

: Den mystiska stjärnan. - Stockholm : Carlsen/if, 1972. - 62 s. 
Se Bonnier 

2 : Kung Ottokars spira. - Stockholm : Carlsen/if, 1972. - 62 s. ~~ 
Se Bonnier 



[31 : De sju kristallkulorna. - [ 1968]. - 62 s. 
Orig:s titel: Les 7 boules decristal (1948) 

[4] : Solens tempel. - [1968]. - 62 s. 
Forts. på De sju kristallkulorna. - Orig:s titel: Le temple du soleil 
( 1949) 

[5] : Faraos cigarrer. - 1970. - 62 s. 
Orig:s titel: Les cigares du pharaon (1934, 1955} 

6 : Det svarta guldet: - 1971. - 62 s. 
Orig:s titel: Tintin au pays de l 'or noir (19501 

[7] : Månen tur och retur : del l. ~ [1969]. - 62 s. 
Orig:s titel: Objectif lune (1953} 

[8] : Månen tur och retur : del 2. - [1969]. - 62 s. 
Orig:s titel: On a marche sur la l une (19541 

[9] : Tintin i Tibet . - [1969]. - 62 s. 
Orig:s titel: Tintin au Tibet (1960) 

[lO] : Det hemliga vapnet. - [1968). - 62 s. 
Orig:s titel: L'affaire Tournesol (1956} 

ll : Enhörningens hemlighet. - Stockholm : Carlsen/if, 1973. - 62 s. 
Se Bonnier . 

12 : Rackham den rödes skatt. - Stockholm : Carlsen/if, 1974. ~ 62 s. 
Se Bonnier 

[13] : Koks i lasten. - 1969. - 62 s. 
Orig:s titel: Coke en stock (1958) 

[14] : Castafiores juveler. - 1969. - 62 s. 
Orig:s titel: Le bijoux de la Castafiore (19631 

[15] : Den svarta ön. - [1968]. - 62 s. 
Orig:s titel: L'ile noire (1938, 1943, 1966} 

Ll6] : Plan 714 till Sydney. - (1969]. - 62 s. 
_ Orig:s titel: Vol 714 pour Sydney (1968) 
Ll7J : Krabban med guldklorna. - 1970. - 62 s. 

Orig:s titel: Le crabe aux pinces d'or (1941, 1943) 
18 : Det sönderslagna örat. - 1971. - 62 s. 

Orig:s titel: L'oreille cassee (1937, 1943} 
19 : Tintin i Amerika. - Stockholm : Carlsen/if, 1975. - 62 s. 

Förlagsuppgiften gäller alla härefter ... Orig:s titel: Tinttn en Amerh 
que (1932, 1946) 

20 : Tintin och hajsjön : efter en tecknad film av Raymond Leblanc l bild 
och text i bearb. av studios Herge. - 1973. - 44 s. 

Orig:s titel: Tintin et le lac aux requins (1973) 
21 : Blå lotus. - 1977. - 62 s. 

Orig:s titel: Le lotus bleu (1936,1946) 
22 : Tintin i Kongo. - 1978. - 62 s. 

Orig:s titel: Tintin au Congo (1931, 1946, 1970) 
23 : Tintin hos gerillan. - 1976. - 62 s. 

Orig:s titel: Tintin et les Picaros (1974) 

Platta pastell + dämpade färger + någon klar~ karikatyrstil med rena lin~ 
jer. Tintin är en ung journalist~ som löser mysterier~ ofta med hjälp av 
sin hund~ en viskyälskande kapten och en virrig professor. En hel del våld~ 
mycket trad. syn på olika främmande folkslag (indianer~ araber~ zigenare: 
trad. tecknade men visar dock på att de inte själva får välja sin bostad) 
Trad. svarta människor finns i flera album men värst i nr 22 som är ren~ 
odlat rasistiskt. Få oqh trad. kvinnor bl a en påfrestande operasångerska 
och en grälsjuk hustru till revolutionärernas ledare. B U (vissa} Dåligt 
köp. (att det finns flera originalårtal beror på att de tecknats om) 

1611 Från Herges arkiv : Totor, lämlarnas patrulledare och originalversionen 
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av Tintin i Sovjet (1929). - Stockholm : Carlsen/if, 1975. - 176 s. 
Orig:s titel: Archives Herge : Totor, C. P. des hannetons (tecknad 1926-
29) ; Tintin au pays des Soviets (utg. 1930} (1973}. - Totor startade 
1926 



Svart-vit~ karikatyrstil. Totar liknar Tintin och åker till USA. En hel 
del våld~ fördomar mot indianer~ få och trad. kvinnor. Tintin i Sovjet är 
propaganda mot sovjetstaten~ där allt sägs vara förtryck och byråkrati. 
En viss sympati kan skymta fram mot fattiga tiggare och bönder~ alla öv
riga är djupt osympatiska. En hel del våld~ mongoliska tor terare. B U. 

/60 Johan. Lotta och Jockos äventyr. - StoE~holm ; Il1ustrationsförl., 1971-
1972. 

Orig:s titel: Jo, Zette et Jocko. - Ursprungsland: Belgien. - Serien 
som sådan startade 1936 

[l] : S/S Manitoba svarar inte. - 1971. -52 s. - (Den mystiska strålen l) 
Orig:s titel: Le Manitoba ne repond plus (1952) 

[2 ! : Karamakos utbrott. - 1971. -52 s. - (Den mystiska strålen 2) 
Orig:s titel: L'eruption du Karamako (1952) 

[3j : Direktör Pumps testamente. - Stockholm : Carlsen/if, 1972. - 52 s. -
(Super-prop H.22 ; l) 

Förlagsuppgiften gäller alla härefter. - Orig:s titel: Le testament de 
M. Pump ( 1951 ) 

[4] : Destination New York. - 1972. - 52 s. - (Super-prop H.22 ; 2) 
Orig:s titel: Destination New York (1951} 

5 : Kobrornas dal. - 1972. - 52 s. 
Orig:s titel: La vallee des cobras (1957} 

Platta pastell + dämpade färger + någon klar~ karikatyrstil. Det är äventyr 
som Tintin~ men med en pojke~ hans syster och deras apa. En del våld~ en 
indisk maharadja osympatisk och fånigt ritad~ mycket trad. svarta ''vildar''~ 
i nr 4 finns positiva bilder av eskimåer och zigenare. Trad. kvinnosyn och 
trots att flickan får vara med är det ju pojken som är ledande. B U. 

/bl Smecken och Sulans äventyr. - Stockholm : Carlsen/if, 1981-. 
Orig:s titel: Quick et Flupke. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som 
sådan startade 1930 

: Bara bus med Smecken och Sulan. - 1981. - 61 s. 
Orig:s titel: Les exploits de Quick et Flupke l (1949) 

2 : Smecken och Sulan på hal is. - 1981. - 61 s. 
Orig:s titel: Les exploits de Quick et Flupke 2 (1950) 

Platta mjuka klara färger~ karikatyrstil med rena linjer~ detaljfattigare 
än Tintin . Tvåsidesepisoder om två busgrabbar. Litet våld~ några få trad. 
kvinnor. B. 

HERMANN, [pseud. för Hermann Huppen] 

/bJ.Kapten Pr inces äventyr l [teckningar:] Hermann & ; [text:] Greg, [pseud. 
för Michel Regnie r]. - Stockholm : Carlsen/if, 1976-1979. 

Orig:s titel: Be rnard Prince. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som 
sådan startade 1966 

: Den gröna flamman. - 1976. - 46 s. 
Orig:s titel: La flamme verte du conquistador (1974?) 

2 : Späkjakt i djungeln. - 1976. - 48 s. 
Orig:s titel: Guerilla pour un fantorne (1975?) 

3 : Kaparna på vulkanön. - 1977. - 48 s. 
Orig:s titel: Le souffle de Moloch (1977?) 

4 : Dimmornas fort. - 1977. - 48 s. 
Orig:s titel: La forteresse des brumes (1977?) 

5 : Cormoran i skottgluggen. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: Objectiv Cormoran (1978?) 



6 : Dårarnas hamn. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: Le port des fous (1978?) 

7 : Orkanens lag. - 1979. - 46 s. 
Orig:s titel: La loi de 1 1ouragan (1979?) 

skiftande dämpade färger~ vältecknad realistisk stil. Besättningen på ett 
litet lastfartyg dvs en ctåtUg kapten~ en ung pcjl<.e och en gammal sjö
björn~ hamnar i spännande äventyr~ med en hel del våld. Många folkslag 
finns med och är mestadels OK tecknade~ men det finns betydligt fler osym
patiska skurkar bland latinamerikanska indianer och kineser~ än det finns 
trevliga människor. Vid ett par tillfällen visas vildsinta "infödingar: 
vid ena tillfället ges dock förklaringen att de är panikslagna. Få kvin
nor~ oftast trad.~ bl a en sjuksköterska som är blyg inför nakenhet (?J. U. 

/63Comanches äventyr l Hermann & Greg. - Stockholm : Carlsen/if, 1980-. 
Orig:s titel: Comanche. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade 1970 

: Kuppen mot ranchen 6-6-6. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: Red dust (1972) 

2 : Red Dust och indianupproret. - 1980. - 47 s. 
Orig:s titel: Les guerriers du desepoir (1973?} 

3 : Wyomings vargar l text: GREG; bild: Hermann. - 1981. ~ 48 s. 
Orig:s titel: Les loups du Wyoming (1974?} 

4 : Himlen är röd över Laramie l text: GREG; bild: Hermann. - 1981. ~ 48 s. 
O~ig:s titel: Le ciel est rouge sur Laramie (1975?} 

skiftande pastell + dämpade färger~ realistisk stil. Comanche är en kvinn
lig ägare av en farm i vilda västern~ och runt henne samlas alltfler olika 
sorters människor. En hel del realistiskt skildrat våld~ fördomar mot svar
ta och indianer tas upp mycket bra~ Comanche är en duktig och självständig 
kvinna. U V Bra köp. 

loVHIGH Chaparral. -Solna : Sernie press, 1968. 
Efter TV-serien med samma namn. - Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

l : Hämna rens å terkoms t. - [1968] . - 32 s. 
Orig:s titel: ? (1968?) 

Svart-vit~ realistisk stil. En gammal fiende dyker upp hos västernfamiljen. 
En hel del våld~ ganska bra syn på indianerna~ trad. kvinnoroll. Innehål
ler även ett kort avsnitt av "Bill - gränsridaren~' med betydligt sämre in
diansyn. B U. 

/b5HILLERSBERG, Lars 
storfamiljen l av Hillersberg och [Peter] Wanger. - Stockholm 
Fria Serier : Bokomotiv, 1979. - 46 s. - (Mammut Special) 

Ursprungsland: Sverige 

Fören. 

skiftande klara färger~ karikatyrstil. Om en storfamiljs öden när de flyt
tar i en kåk på landet~ där det redan bor en major. Litet våld~ mestadels 
trad. kvinnoroller~ även av kvinnorna i kollektivet~ en flicka vågar dock 
slå tillbaka mot mobbare~ en kör motorcykel. B U V. 

/bbHISTORIEN om Simon och Jane. - Stockholm : Sydafrika- och Afrikagrupperna, 
1977. - 20 s. - (Afrikagruppernas skriftserie ; 6) 

Orig:s titel: The history of Simon and Jane. - Ursprungsland: Sydafrika 

)8 



Svart- vit> detljfattig amatörmässig realistisk stil . Genom att berätta om 
livet för ett svart par> visar den på apartheidpolitiken och informerar om 
befrielserörelsen~ den ger ett litet platt och propagandistiskt intryck 
ibland. En del motiverat våld> inte omvänt rasistisk (alla svarta är inte 
goda och alla andra inte onda) > br a kvinnosyn. B U V Bra köp . 

If/f- HOFF~1ANN, He·inrich 

Julbocken eller den svenske drummelpetter : lustiga historier och roliga 
bilder. - Stockholm: Bonnier, [1849]. - 24 bl. 

Av Heinrich Hoffmann. - Orig:s titel: Der Struwwelpeter oder lustige 
Geschichten und drollige Bilder (1847). - Ursprungsland: Tyskland. -
Bearbetning av första utgåvan från 1845 

Julbocken eller den finska drummelRetter : lustiga historier och roliga 
bilder. - Abo : J. W. Liljas förl., [1849]. - 24 bl. 

Av Heinrich Hoffmann. - Samma som ovan men distr. i Finland 

Drummelpelle eller lustiga berättelser och roliga bilder för barn om 3-6 
år. - Stockholm : P.G. Berg, 1849. - 11 bl. 

Förkortad och bearbetad utgåva 

Drummel Petter eller lustiga historier och tokroliga bilder för barn af 3 
till 6 år. - 3. uppl. -Helsingfors : K.E. Holm, 1871. - 24 bl. 

Julbocken eller Pelle Snusk : lustiga historier och roliga bilder. - 3. 
uppl. - Stockholm : Bonnier, 1872. - 24 bl. 

Av Heinrich Hoffmann 

Drummelpetter : varnande exempel för barn. - stockhalm Bokförlagsbyrån, 
1876. - 8 b l . 

Av Heinrich Hoffma nn. - Förkortad utgåva 

Samtliga härstammar från samma bok> men en del har bearbetats i de svenska 
utgåvorna. Jag utgår från "Ju lbocken eller Pelle Snusk " som utgavs av Gid
lunds 1979> där bilderna är ur fjärde och texten ur sjätte tyska upplagan. 
Platta klara färger> karikatyrstil. Korta historier om hur det kan gå om 
man är elak eller olydig> som är mycket drastiska ibland. Den är skriven 
som satir> men jag vet inte.om alla barn skulle uppfatta den så. En hel del 
våld (ex avklippta tummar)> mot rasism: en historia handlar om hur det går 
om man är elak mot en svart man>trad. kvinnosyn. Inte riktig serie> men 
ibland flera händelser i samma bild eller direkt efter varandra. SB B. 

/68 HOU~BERG, Ake _ 
Ture Sventon l [text Q Ake Ho l mberg och ; [bil d:] Sven Hemme l 
ning av Eva Jern]. - Stockholm: Raben & Sjögren, 1971-1975. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

[färgsätt-

Ture Sventon och hans flygande matta. - 1971. - 20 s. - (Klumpe Dumpe
biblioteket ; 62) 
Ture Sventon reser till öknen. - 1972. - 21 s. 
Ture Sventon i stora världen. - 1973. - 40 s. 
Ett intressant fall, sa Ture Sventon. - 1975. - 40 s. 

Platta klara färger> karikatyrstil. Ture är detektiv och jagar bovar> i 
den här formen verkar historierna mycket livlösa jämfört med böckerna . 
Litet våld> araber OK framställda> trad. kvinnosyn. B. 



/69 HUB INON, Victor 
Buck Danny l teckni ngar: Vict or Hubinon ; t ext : Jean-Michel Charlier. -
Solna : Sernie press, 1971-1 972. 

Orig:s titel: Buck Danny. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade 1947 

Operation t1ercury. - 1971. - 50 s. - ( [Trumfserien ; 3] ) 
Av Victor Hubinon och Jean-Michel Charlier. - Orig:s titel : Op~ration 
Mercury 

Satellittjuvarna. - Sundbyberg : Semic, 1972. - 45 s. - (Trumfserien ; 8} 
Forts. på Operation Mercury . - Orig:s titel: Les valeurs des satellites 

Första platta klara färger~ andra gråtonade~ realistisk stil . Tre flygare 
ur USAs a~e tampas med spioner angående en rymdkapsel . Vem f i enden är 
sägs inte . En hel del våld~ en skurkaktig tjej som ar ganska smart . U. 

/lO HUGO, Vi k to r 
Ringaren i Notre Dame. - stockhalm: Atlantic, D981]. - 62 s. - (En av de 
stora klassikerna) 

Orig:s titel: ? (1973?). - Ursprungsland: USA (original berättelsen dock 
fransk) 

Svart-vit~ realistisk stil . Den tragiska historien om den vans t äl lde klock
r ingaren och hans kärlek till en ung f licka. En del våld~ trad. kvinnosyn. 
B U. 

/?-/HöJER, Johan 
Snövita stålar . - stockhalm Fören. Fria serier Bokomotiv, cop. 1979. -
46 s. - (Mammut Special) 

Ursprungsland: Sverige 

Svart-vit~ karikatyrstil . En knarkare råkar av en til l f ällighet hamna i sam
ma kretsar som en samling knarklangare~ där alla f örsöker lura alla. Litet 
och ganska milt våld . Mestadels t rad . kvinnoroll~ men på slutet morskar en 
langar f äs tmö upp sig . U V. 

l1co(.JBANEZ, Francisco 
Flink och Fummel. - Sundbyberg : Semic, 1973. 

Orig:s titel: Mortadel o y Filemon. - Ursprungsland: Spanien . - Serien som 
sådan startade 1958 

: Bara jäkt och gno. - 1973. - 48 s. 
Orig :s titel: La historia de Martadelo y Filernon (1971?) 

2 : Storviltjägarna. - 1973. - 46 s. 
Orig :s titel: Safari ca1ejero (1970?) 

Platta klara färger~ karikatyrst il . Två hemliga agenter~ som var små mons
ter redan som barn fortsätter i samma stil. Mycket s k roligt våld i ett 
fruktansvärt tempo . Schablonmänniskor~ en trad . kines och en trad . zigeners
ka 8kymtar förbi~ få kvinnor men mycket trad . B U Dåligt köp . 

/73ISHEDEN, Per-Inge 
Spindlarnas rike . -Farsta : Barrikaden, [1979?] . - 48 s. - (Mammut Special) 

Ursprungsland: Sverige 
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Svart-vit~ realistisk stil (med viss karikatyr ) varvad med fotocollage . Jor
den år 1995 har en stenhård diktatur~ men också en mots tåndsrörelse . Hög 
teknologi och kommersialism debatteras . En del motiverat våld~ bra kvinno
syn . U V Bra köp . 



11Lf JAC, [pseud. för Carl Agnar Jacobsson] 
Carl Ferdinand Lundins äventyr. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1921 

- 57 s. 
Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

Svart-vit~ karikatyrstil. situationskomik med en liten rund direktörsgubbe 
med en ragata till fru. En del våld~ samer trad. tecknade 5 trad. kvinno
syn men han uppfinner dock en betjäntrobot och en husarobot. V. 

/~JACOBS, Edgar P. 
Blake och Mortimers äventyr. - Stockholm : Carlsen/if, 1978-. 

Orig:s titel: Blake et Mortimer. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som 
sådan startade 1946 

:Pyramidens hemlighet l: papyrusfragmentet.- 1978.-56 s. 
Orig:s titel: Lemysterede la grande pyramide l (1954) 

2 : Pyramidens hemlighet 2 : Horns kammare. - 1978. - 56 s. 
Orig:s titel: Le mystere de la grande pyramide 2 (1955) 

3 : Det gula tecknet. - 1979. - 68 s. 
Orig:s titel: La marque jaune (1956) 

4 : s.o.s.-meteorer. - 1979. - 64 s. 
Orig:s titel: S.O.S. meteores (1959) 

5 : Halsbandsmysteriet. - [1980]. - 64 s. 
Orig:s titel: L'affaire du collier 

6 : Den djävulska fällan. - 1980. - 64 s. 
Orig:s titel: Le piege diabolique (1962) 

7 : Atlantis gåta. - 1981. - 64 s. 
Orig:s titel: L'enigme de l 'Atlantide (1957) 

Platta dämpade färger + någon klar~ karikatyrstil. Fysikprofessor Mortimer 
är hängiven amatörarkeolog och hamnar i äventyr~ som har såväl srsom ö
vernaturliga inslag~ tillsammans med sin vän militärkaptenen Blake. En 
hel del våld~ när de agerar privatpoliser~ en indisk betjänt och egyptier 
OK tecknade~ en svart polis mera trad. Några få kvinnliga statister. B U V. 

/~JACOBSSON, Oscar 
Abu fakir : teckningar. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1945. - 39 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

Svart-vit~ detaljfattig karikatyrstil med rena linjer. Abu är en liten 
mörkhyad människa~ sympatiskt tecknad~ som har diverse magiska trix för 
sig för att tämja tiUvaron~ smårolig. Litet våld~ inga kvinnor. B U V. 

lrr JACOVITTI, Benito 

Coco Bill -en crazy cowboy från vildaste västern. - Stockholm : Semic, 
cop. 1974. - 48 s. 

Orig:s titel: Cocco Bill. -Ursprungsland: Frankrike (upphovsmannen 
dock italienare). -Serien som sådan startade 1957 

Cocco Bill. - Ch~rlottenlund : Winthers, 1979. 
Orig:s titel: Cocco Bill 

l. - 1979. - 48 s. 

Platta pastell + dämpade färger~ grötig karikatyrstil. En västernparodi i 
ett så mördande tempo att man får huvudvärk. Mycket "roligt" våld~ ilskna 
indianer~ några få trad. kvinnliga statister. B U Dåligt köp. 
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/18JADE, Matt, [pseud. för Kjell E. Genberg] 
Ben Hogan. - Bromma : Williams, 1975. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

l. - 1975. - 48 s. 

/TfJAG är Dracula. - Stockholm : Red Clown, 1974. - 64 s. 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: USA 

U~ Blekenbe~g. Ej läst. S~äckse~ie~. 

/&OJAKTEN på den försvunna skatten : den tecknade versionen av succefilmen. 
Sundbyberg : Semic, 1981. - 63 s. 

Efter filmen med samma namn. - Orig:s titel: Raiders of the lost ark 
(1981?). - Ursprungsland: USA 

G~älla fä~ge~~ ~ealistisk stil. Filmen handla~ om en halsb~ytande jakt 
efte~ en kista med Moses stentavla~~ och som film ~ det spännande och 
~olig unde~hållning av det lätta~e slaget. Som se~ie ä~ den t~åkig~ in
~iktad på våld och med en t~ad. kvinnosyn~ me~ än i filmen. U Dåligt köp. 

{8/ JANSSON, Tove 

Mumintrollet. - Stockholm Geber, 1957-1974. 
Ursprungsland: Finland. - Serien som sådan startade 1955 

l. - 1957. - 123 s. 
2. - 1957. - 135 s. 
3. - 1958. - l 03 s. 
4. - 1958. - 119 s. 
5 l av Tove och Lars Jansson. - 1960. - 107 s. 
6. - 1962. - 93 s. 
7 l av Tove och Lars Jansson. - 1963. - 99 s. 
8 l av Tove och Lars Jansson. - 1964. - 107 s. 
9 l av Lars JANSSON. - 1965. - 92 s. 

Upphovsmannauppgiften gäller samtliga härefter 
l o. - 1965. - 83 s. 
11. - 1968. - 86 s. 
12. - 1969. - 84 s. 
13. - 1970. - 86 s. 
14. - 1971. - 44 s. 
15 .... 1971.- 51 s. 
16. - 1972. - 57 s. 
17. - 1972 .... 44 s. 
18. - 1973. - 45 s. 
19.- 1973.- 50 s. 
20. - 197 4. - 51 s. 
21. -.1974. -42s. 

Mumintrollet : en liten present från Göteborgs bank. -Göteborg Göteborgs 
bank : Stockholm : Geber, 1970. 

Föreningsliv i mumindalen. - 1970. - 34 s. 
Mumin och den gyllene svansen. - 1970. - 58 s. 
Mumintrollet och marsinnevånarna. - 1970. - 36 s. 
Vi bor i en djungel. - 1970. - 36 s. 



Mumin. - Stockholm :Jensen & Palmgren, 1977-1981. 
Tidigare utg. med titeln: Mumintrollet 

l . - 1977. - 126 s. 
2. - 1977 . - 118 s. 
3 l av Tove och Lars Jansson. - 1978. - 135 s. 
4 l av Lars JANSSON. - 1978. - 135 s. 

På titelbladet felaktigt: av Tove Jansson och Lars Jansson. - Upphovsman
nauppgiften gäller samtliga härefter 

5. - 1979. - 126 s. 
6. ~ Stockholm : Alvg~ans, 1979. - 127 S 1 

F~rlagsuppgiften gäller samtliga härefter 
7. - 1980. - 127 s. 
8 . - l 980 . - 11 9 s . 
9. - 1981 . - 135 s. 
10. "' 1981. - 139 s. 

Svart-vit_. fint tecknad karikatyrstiL MumintroHet kom först som van"liga 
berättelser_, med en del teckningar_, men blev sedan en serie som tecknades 'Z

tjugo år_, först av Tove och sedan av Lars. Det är dagsstrippar som ingår i 
längre avsnitt_, och samtliga finns med i dels MUmintrollet och dels den ny~ 
redigerade MUmin. Mumintrollen är bulliga vita fantasidjur_, som bor i en dal 
tillsammans med andra fantasidjur. I jämförelse med de underbara böckerna är 
serien ytlig och ibland långtråkig_, personskildringen mycket mera schablon
artad. Något Utet våld, . på några stäHen trad. tecknade indianer_, svarta 

ocharab-shejkar_. delvis trad. agerande. Mycket trad. kvinnoroller: kvin
nor är frän~ande_, ombytliga_, fåfänga_, lättsårade och moderliga. Mumintrol
let själv är dock inte trad. manlig. B. 

/SJ. JERONATON, [pseud. f~Y' Jean Tortan] 
Kvinnan från stjärnorna. - Stockholm : Carlsen/if, 1980. - 69 s. 

Orig:s titel: Champakou (1980?). -Ursprungsland: Frankrike 

skiftande dova + klara färger_, superrealistisk stil - som om det vore foto
grafier. Hos Mayaindianer i Mexico nödlandar en kvinnlig rymdvarelse. Hon 
ser ut som en herrtidningsmodeU_, fast blå normalt och med diverse mönster 
på kroppen när hon så vill.Hennes sår läks av de samlag hon har med en yng
ling under utbildning till präst. Snällporr för ungdomar. En del våld bl a 
förberedelse till människooffer - en kvinna_. inte rasism_. tjejernas ageran
de inte trad. men det är de som visas upp som små läckerbitar_, trots många 
samlagsbilder visas bara vid ett tillfälle en naken kille framifrån. U V. 

/83JIDEHEM, [pseud. för Jean de Mesmacker] 
Sofies äventyr. - Stockholm : Carlsen/if, 1981-. 

Orig:s titel: Sophie. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan star
tade 1960 

: Det svävande ägget. - 1981. - 47 s. 
Orig:s titel: L1 oeuf de Karamazout (1968?) 

Platta dämpade färger + någon klar_, karikatyrstil. Sofie är en liten bus
flicka med en far som är uppfinnare (och så bovar som jagar hans uppfunna 
bil förstås). En biljournalist äger en tänkande och kännande bil. En del 
våld_, tjejen är ganska aktiv. B. 
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/8~JOHN Blund. - Bromma : Williams, 1972. 
Efter TV-serien med samma namn. - Ursprungsland: ? 

[l J. - 1972. 48 s. 
2. - [1972]. - 48 s . 

Platta pastell + klara färger~ karikatyr. Korta episoder~ i ser&en tittar 
de på filmer i TV~ rena TV-propagandan. Litet våld~ få kvinnor~ i en av 
TV- filmerna slår en kvinna till en oärlig fiskhandlare med stekpannan. SB 

JOHN Blund. - Bromma : Williams, 1973. - 48 s. - (Williams maxialbum) 

Ur Blekenberg. Ej läst. 

/85JOHN Drake. - Stockholm : Center-förl., 1962. - 32 s. 
Efter TV-serien med samma namn. - Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: ? 
Serien som sådan startade ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. Agentserie. 

/&&'JOHNS, William Earl 
Biggles l [efter berättelser av] W.E . Johns ; text o. bild Björn Karlström 

- Sundbyberg : Semic, 1977-. 
Ursprungsland: Sverige (originalberättelserna dock engelska). - Serien 
som sådan startade ? 

l Sargassomysteriet. - 1977. - 46 s. 
2 Operation Guldfisk. - 1978. - 46 s. 
3 Möte med tigern. - 1978. - 46 s. 
4 Hotet från rymden. - 1979. - 46 s. 

Platta pastellfärger~ karikatyrstil. Biggles är flygplanspilot tillika 
med brittisk agent. En del våld~ få och trad. kvinnor. B. 

181JORDAN, Sydney 
Jeff Hawke : skeppsbruten ; tidfällan. - Stockholm : Carlsenlif, 1975. -
63 s. - (Special-Comics ; 6) 

Orig:s titel: Jeff Hawke (dagsstrippar). - Ursprungsland: England. -
Serien som sådan startade 1954 

Svart-vit~ realistisk stil. Science-fictionserie med en rar historia om 
en snäll rymdman och en mindre rar om hur en dator tar över . Litet våld~ 
en sorts icke- rasism med rymdmannen som alla tror är farlig bara för att 
han ser annorlunda ut . En kvinnlig psykolog och en tjusig flicka med halv
genomskinlig klädsel. B U V. 

/88 KANINDöDAREN Kurt l skriven av Rina Dahlerup, Ellen Gaarmann, Stine Johan
sen, Else Sander ; tecknad av Rina Dahlerup . - Stockholm : Bonniers junior-
förl., 1981.- 46 s. · 

Orig:s titel: kanindraeberen Kaj (1980?). -Ursprungsland: Danmark 

Platta klara färger~ karikatyrstil som verkar litet amatörmässig . En satir 
över mannens väg genom historien~ från jägarstadiet till den stora bomben, 
Den oerhört snabba takten gör ett hafsigt intryck . Litet våld~ indianer 
framställs som dumma och blodtörstiga . Klart sexistisk : män är dumma~ lata 
och inbilska. SB B U V, 



/8~ KARSTEN, Werner 
Roliga bilder l text af W. K-n. - Helsingfors 

Ursprungsland: troligen Finland 

Ur Kaukoranta. Ej läst. Känner ej till. 

K. Fazer, 1904. - 32 s. 

/<?OKASPER. -Bromma :Williams, 1973. - 48 s. -(Williams maxialbum) 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. Ett litet snällt spöke. 

/9/KATTKOMPANIET. - Stockholm : Red clown, 1974. 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

l.- 1974.-32 s. 

Ej läst. Känner eJ till. 

/9J, KAUKA, Rolf 
Fix & Foxi. -Sundbyberg : Semic, 1972-1973. 

Orig:s titel: Fix und Foxi. -Ursprungsland: Tyskland. -Serien som så
dan startade 1952 

l öden och äventyr. - 1972. - 49 s. 
2 På nya upptåq. - 1973. - 50 s. 

Platta klara + dämpade + pastellfärger, karikatyrstil. Två små rävar bor 
med sin farmor~ och ger sig ut på olika äventyr. En del våld~ några grön
länningar -i form av valrossar kastar spjut efter dem när de stjäl fisk. En 
stornäst~ girig zigenerska spår i kula~ trad. teckningar av svarta med 
jättestora röda munnar och bastkjolar~ som väljer en vit till hövding. Far
mor är trad. men bestämd. SB B. 

Jq3 KA-ZAR l text: Gerry Conway, Roy Thomas och Gary Friedrich ; bild: Herb 
Trimpe och Barry Smith samt Sam Grainger, Frank Giacoia, Tom Sutton och 
Sal Buscema. - Stockholm : Carlsenlif, 1979. 

Orig:s titel: Ka-Zar. - Ursprungsland: USA. - Serien som sådan startade 
1939 

: Urtidslandet. - 1979. - 64 s. 
Orig:s titel: ? 

Platta grälla färger~ realistisk stil. I ett urtidsland befolkat av mons
ter bor djungelns herre som är en blond yngling med beledsagande tiger. I 
ett avsnitt håller engelsmän och tyskar igång kriget trots att det avslu
tats i övriga delar av världen. En hel del våld~ tyske och engelske befäl
havarna ser "typiska" ut~ engelsmannen är vekare och barmhärtigare. I and
ra äventyret har en despotisk och ~igisk prästinna makt~ men dör. B U Då~ 
ligt köp. 

/Cf'-f KENT, Jack 
Den förhäxade hunden. - Stockholm : Carlsenlif, 1979. - 32 s. -(Berätta 
för mig-böckerna ; 19) 

Orig:s titel: Cindy Lou and the witch's dog (1978?). - Ursprungsland: 
USA 
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Skiftande klara färger~ karikatyrstil . Häxans hund blir förvandlad till 
något annat djur varje gång han hickar . En smårolig historia med mycket 
li t et våld och en avdramatiserad häxa . B Bra köp. 

/95KETCHAM, Hank, [eg. Henry King] 
Dennis paperback. - Solna : Sernie press, 1969-1972. 

l 
2 
3 
4 
5 

Orig:s titel: Dennis the Menace. - Ursprungsland: USA. - Serien som 
sådan startade 1951 

Bli kompis med Dennis. - 1969. - 130 s. 
Dennisen julängel?. - 1970. - 130 s. 
Dennis lever rövare. - [1971]. - 130 s. 
Mera bus med Dennis. - 1971. - 130 s. 
Dennis den förskräcklige. - [1972]. - 130 s. 

Platta pastellfärger~ karikatyrstil. Korta episoder med en familj där 
Dennis är det enda påfrestande barnet. En del våld~ mycket trad. kvin
noroll: mamman blir sur när männen vill diska~ det finns en mycket på
frestande åmig och supertjejig liten flicka~ det är skönhetstävling i 
lekparken (bland småtjejerna~ och de försöker köpa röster med mat). Det 
finns dock en italiensk flicka~ som pratar underligt men är trevlig. B. 

{q b KING Kong. - Bromma : W i 11 i ams, 1970. - 64 s. 
Efter filmen med samma namn. - Orig:s titel: King Kong (1968?). - Ur
sprungsland: troligen USA 

Platta grälla + dämpade färger~ realistisk stil. Den klassiska historien 
om den vita kvinnan som kidnappas av infödingar för att ges till gorillan 
och djuret f örälskar sig i henne. En hel del våld~ vilda infödingar~ trad. 
kvinnosyn. B U. 

KNUTSSON, Magnus 

{qr Britta Bus l text: Magnus Knutsson ; bild: Ulf Jansson. - Stockholm Ra
ben & Sjögren, 1978. - 25 s. - (Klumpe Dumpe-böckerna 95) 

Ursprungsland: Sverige 
' 

Platta pastell + klara färger~ karikatyrstil med rena linjer. En liten tjej 
bor med sin mamma och vill gärna hjälpa tiU, men när hon och en kill-kom
pis skall ta in tvätten blir det mest problem. Mycket litet våld~ tjejen är 
framåt. SB Bra köp. 

{q8Aron Rapp, privatdetektiv l text: Magnus Knutsson ; teckningar: Jan Giss
berg. - Stockholm : Raben & Sjögren, 1979. - 57 s. - (Lättläst) 

Ursprungsland: Sverige 

Svart-vit~ realistisk stil. Lättläst-serien vänder sig till barndomsdöva 
och psykiskt utvecklingsstörda~ och böckerna skall vara enkelt skrivna men 
inte banala. Denna sedelärande historia om en man som spelar bort firmans 
pengar~ men blir hjälpt av den privatdetektiv som hans fru tillkallar är 
förvisso mycket enkel i språket~ enklare än de flesta andra LL-böcker, men 
jag tycker inte den har något alls att säga~ varken bild- eller innehålls
mässigt. Jag tycker inte att det är ett demokrat iskt krav att de ssa handi
kappgrupper också bör få tillgång till skräpli t teratur . Litet våld~ någon 
kvinna . U V Dåligt köp . 

f9~Snells express l [ text: Magnus Knutsson ; teckningar: Ulf Janssonl. - Stock
holm : Fören. Fria Serier Bokomotiv, 1980. - 47 s. - (Mammut special) 

6b 
Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1977 



Svart-vit~ karikatyrstil med rena linjer. Kortare avsnitt om en flyttfirmas 
besvärligheter~ ibland roliga. En del våld~ vissa trad. kvinnor men även 
en kvinnlig chaufför som svär så det osar. B U V. 

~OORattes äventyr l text: Magnus Knutsson ; bild: Ulf Jansson. - Stockholm 
Carlsen/if, 1980-. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1978 

l : Ratte och kidnapparna ; Slipsfabriken 
2 : Ratte och odjuret ; Ratte och tefaten 
63 s. 

I folkparkerna. - 1980. - 55 s . 
Ratte på Nordsjön. - 1981. -

Svart-vit~ mycket uttrycksfull och skicklig karikatyrstil. Ratte är taxi
chaufför och han är kompis med Berit~ som jobbar på en slipsfabrik~ och 
Lionardo som är konstnär. Historierna är spännande~ tar upp aktuella händel
ser och personer~ har fin personskildring och är vansinnigt roliga. En del 
våld~ en trad. japan~ förutom Berit~som är en liten rund tjej med mycket 
känslor~ åsikter och självständigt och modigt agerande~ förekommer flera 
nyanserade kvinnnoporträtt. U V Mycket bra köp. 

~J KRESSE, Hans 
Indianserien. - Stockholm : Carlsen/if, 1976-. 

Orig:s titel: Les peaux-rouges. - Ursprungsland: Frankrike (upphovs
mannen dock holländare). - Serien som sådan startade 1972 

: Askans herrar. - 1976. - 48 s. 
Orig:s titel: Les maitres du tonnerre (1974?) 

2 : Vindens arvtagare. - 1976. - 47 s. 
Orig:s titel: Les heritiers du vent (1974?) 

3 : Ondskans följeslagare. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: Les compagnons du mal (1978?) 

4 : Prärievargarnas rop. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: L'appel des coyotes (1978?) 

5 : Hämndens pilar. - 1979. - 48 s. 
Orig:s titel: Les fleches de la vengelance (1979?) 

6 : Bergens guld. - 1979. - 48 s. 
Orig:s titel: L'or des montagnes (1979?) 

7 : Gamjägarna. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: Les chasseurs de vautours (1980?) 

8 : Frihetens pris. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: Le prix de la liberte (1979?) 

skiftande dämpade färger~ detaljrik realistisk stil. Vid den andra spanska 
expeditionen till Ne~ Mexico 1581-82 möts för första gången vita män och 
Faraonerna~ en apache-stam. Denna historia försöker vara så sanningsenlig 
som möjligt vad det gäller spanjorernas och indianernas materiella saker 
och livsvillkor3 och den är intressant men krävande och bör läsas i rätt 
ordning. En del motiverat våld~ mycket vederhäftig vad det gäller india~ . 
nerna och kvinnorna är inte trad. B U V Mycket bra köp . 

~KRUIS, Jan 
Familjen Svenssons äventyr. - Stockholm : Carlsen/if, 1980-. 

Orig:s titel: Jan, Jans en de kinderen. - Ursprungsland: Holland. -
Serien som sådan startade ? 

: Vimsiga familjen. - 1980. - 47 s. 
Orig:s titel: Se ovan 

2 : Full fart med Svenssons. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: 2 (1973?) 

b1 



Platta pastell + dämpade färger~ karikatyrstil. En pappa~ en mamma~ två 
flickor~ en tax och en stor katt befolkar dessa ensidesskämt. Litet våld~ 
fruktansvärda könsroller : kvinnan bantar~ handlar~ städar~ lagar mat (nän 
mannen försöker blir det tvättmedel i maten). När hon börjar jobba är kam
raterna tjejiga~ cheferna utnyttjande och hennes man gör allt för att hon 
skall sluta~ och det visas inte alls från kvinnoperspektiv~ utan typ haha 
vad var det .jag sa. B U V Dåligt köp . 

cQD3KOMISKA studier 1878 l af A. B-r ock E. L-m . - stockhalm O. L. Lamm, 
[1878]. - 11 bl. 

Ursprungsland: troligen Sverige 

Svart-vit~ karikatyrstil . Innehåller bl a två ser~er. En trad. svart man. V. 

J.!:>l.f KU IJPERS, Hen k 
Frankas äventyr. - Stockholm : Carlsen/if, 1980-. 

Orig:s titel : ? . - Ursprungsland: Holland. - Serien som sådan startade ? 

: Brottsmuseet. - 1980. - 47 s. 
Orig:s titel: Het misdaadmuseum (tecknad före 1976) 

2 : Mästerverket. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: Het meesterwerk (tecknad 1976) 

3 : Spökskeppets hemlighet. - 1981. - 47 s. 
Orig:s titel: De terugkeer van de Noordezon (1979?, tecknad 1977) 

4 : Skeppsvraket . - 1981. - 46 s. 
Forts. på Spökskeppets hemlighet. - Orig:s titel: De wraak van het vracht
schip (1979) 

skiftande pastell + klara färger~ ren och fin karikatyrstil. Franka är sek
reterare på ett brottsmuseum~ men hamnar också själv i bovjakter. Bra kom
poner ade historier med en del våld. Flera andra folkslag skildras på ett 
sympatiskt sätt. Franka är snabbtänkt och initiativrik liksom flera andra 
kvinnor i serien~ dock litet gulligt tecknade. B U V Mycket bra köp. 

~05 LACROIX, Claude 
Vanns äventyr. - stockhalm : Carlsen/if, 1981-. - (Vann rymdvagabonden) 

Orig:s titel: Vann le migrateur. - Ursprungsland: ? . - Serien som sådan 
startade ? 

l : Illusionernas planet l [bild] Lacroix/ [textQ Genin, [pseud. för?]. -
1981 . - 43 s. 

Orig:s titel: La planete aux illusions (1978) 
2 : De sju visas stad l Lacroix/Genin ; färgläggning: Dany Mourain. - 1981 

- 47 s. 
Orig:s titel: La cite des sept sages (1979?) 

skiftande klara + dämpade färger~ karikatyrstil med dragning åt realism. 
SF med samhällskritik: första om narkotika och maktstrukturer~ andr a om 
kidnappning och omprogrammering av barn . Litet våld~ trad . kvinnoroll. B U. 

~b LANDER, Bror W. 
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Svea & Wendel 1977-1978 seriealbum. - Karlstad : Rolli, [1977]. - 24 s. 
Duplic. -Ursprungsland: Sverige 

Svart-vit~ karikatyrstil. Ensidessatirer om ett medelålders par och det 
samhälle de lever i . Mycket litet våld~ en episod om omskolning till hem
mamake . B U V Bra köp. 



2-0r LANTZ, Walter 

Hacke Hackspett och hans vänner. - Stockholm: Center-förl ., 1956. - 32 s. 
Orig:s titel: ? (1954?). -Ursprungsland: USA 

Svart-vit + rött~ karikatyrstil. Korta episoder med Backe eller andra djur. 
En del våld~ inga kvinnor. B. 

Hackes glada gäng! . - Stockholm Center-förl., 1963. - 64 s. - (Stora 
serieboken) 

Orig:s titel: ? (1957?) 

Platta pastell + någon klar~ karikatyrstil. Korta episoder med Backe eller 
andra djur. En del våld~ några opreciserade "infödingar" med skynken och 
spjut~ en kvinna: en lärarinna. B. 

Hacke Hackspett - full rulle från första till sista sidan : sex favorit
äventyr : jättealbum l [Walter Lantz] . - Sundbyberg : Semi c, 1972. - 50 s, 

Orig:s titel: Woody Woodpecker. - Serien som sådan startade 1941 

Platta pastellfärger + någon klar~ karikatyrstil. Enbart Backe med släk~ 
tingar. En del våld~ en trad. tecknad kvinna + en liten tjej. B. 

HACKE Hackspett : jättealbum i färg. - Sernie 
Orig:s titel: Woody Woodpecker 

Sundbyberg, 1973. - 50 s. 

Ej med Walters signatur (även om det inte behöver betyda att han tecknat 
det som har det J~ i övrigt som ovan. Bara den lilla tjejen av kvinnligt 
kön. B. 

Hacke Hackspett . / text och teckning: Freddy MILTON. ~ Sundbyberg : Semic, 
1979-. 

Orig:s titel: Woody Woodpecker 

: Kludden. - 1979. - 46 s. 
Orig:s titel: ? 

2 : Lyckovattnet. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

Endast läst första. Platta klara + dämpade färger~ karikatyrstil. En stum 
besökare från rymden används för kommersiella och politiska ändamål. Litet 
våld> den lilla hackspettsflickan neutral. B. 

~g LASSIE, den kl oka hunden. - Stockholm : Center-för l., 1956. - 32 s. 
Efter filmfiguren med samma namn. - Orig:s titel: ? (1956?). - Ur
sprungs l and: .USA 

Svart-vit + rött~ realistisk stil. Episoder med hunden och olika djur i 
utkanten av djungeln. Litet våld~ en tjej med men agerar inte själv. B. 

~1LASSWELL, Fred 
Tjalle Tvärvigg. - ? : ? , ? . - 32 s. 

Orig:s titel: Snuffy Smith. - Ursprungsland: USA. - Serien som sådan 
startade 1919 (då under namnet: Barney Google) 

Ur Blekenberg. Ej läst. En familj på USAs landsbygd~ handfasta skämt med 
hembränt~ tjuvskytte och slagsmål. 
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LAUZIER, Jean-Claude 

J../OSånt är livet : satir för fullvuxna. - Stockholm : Carlsen/if, 1978-1979. 
Orig:s titel: Tranches de vie. - Ursprungsland: Frankrike 

[l]. - 1978. - 64 s. - (Serier för vuxna) 
Orig:s titel: l (1974) 

2. - 1979. - 63 s. - (Serier för vuxna) 
Orig:s titel: 2 (1974) 

skiftande dämpade + klara färger~ skicklig karikatyrstil. Kolsvarta satirer 
om nutidsmänniskan. Litet våld~ kineser~araber (som slår fruar och vill ha 
"kärlek~') eller vita~ alla behandlas lika, liksom män och kvinnor i denna 
totalt människohatande världsbild. skickligt~ ja~ men deprimerande. V. 

~1/ Al Cran~: 12 osannolika berättelser från Vilda Västern l [text:] Lauzier 
; [bild:] Alexis,[?]. - Stockholm: Carlsenlif, 1980. - 96 s. -(Serier 
för vuxna) 

Orig:s titlar: Les aventures d 1 Al Crane. Le retour d 1 Al Crane. - Ursp
rungsland: Frankrike. - Serien som sådan startade ? 

skiftande pastell + dämpade färger~ realistisk stil. Korta episoder med 
grov satir över diverse västernmyter. Ytligt sett finns det förstås en hel 
del våld~ rasism och kvinnoförakt men nedsablingen är så grundlig att ef
fekten blir den motsatta, och ibland blir det mycket roligt. V Bra köp. 

~/~Gringon på Ilha Grande l Jean-Claude Lauzier ; färgläggning: Johnny Coca. 
- Stockholm: Carlsenlif, 1981. -56 s. 

Orig:s titel: Chroniques de l 1 Ile Grande (1977?) 

skiftande klara + dämpade färger~ karikatyrstil. Endast tjuvtittat i i af
fär~ handlar om en vit man på någon västindienö~ mycket sexuellt inriktad. 
När älskarinnan och hushållerskan inte drar jämt~ är det älskarinnan som 
kickas~ för bra hushållerskor är det ont om - uppskattning av kvinnlig yr
kesskicklighet eller enbart nyttobetonad syn på kvinnan? V. 

LAZARUS, Mell 

~3 Mamsen : mödrar upp till kamp. - Stockholm : Carlsenlif, 1976. - 128 s. 
Orig:s titel: Mamma (dagsstrippar). - Ursprungsland: USA. - Serien 
som sådan startade 1970 

Svart-vit~ detaljfattig karikatyrstil. En mamma med tre barn~ ingen när
varande pappa. Här finns skämt om föräldra-barnrelationen~ med udden 
riktad åv bägge hållen~ och även om det finns skämt som är fördomsfulla 
mot kvinnan~ så är tonen om en man som uppvaktar mamman också ganska elak~ 
och gentemot honom är kvinnan självständig. Ibland är skämten mycket ro
liga~ ej våld. V Bra köp. 

;u~Våran fröken : skolan eller livet. - Stockholm : Carlsenlif, 1977. -
128 s. 

1-0 

Orig:s titel: Miss Peach (dagsstrippar). -Ursprungsland: USA. -Serien 
som sådan startade 1957 

Svart-vit~ detaljfattig karikatyrstil. Samtal mellan barnen i en skolklass~ 
påminner en del om Snobben~ men är inte alls så rolig. Ej våld~ flickorna 
kan göra små uppror~ men lika mycket trad. B U V. 



;))5 LECUREU X, Roger 
Rahan-album l story: R. Lecureux ; tec knare: A [nd r~ Cheret. - Malmö : 
Hemmets journal, 1974. 

Orig:s titel: Rahan. - Ursprungsland: Frankrike. - Ser ien som sådan 
startade 1969 

Ra han, vildmarkens son. -[1974]. - 43 s. 
Orig:s titel : ? 

2 Ra han, den ensamme jägaren. - [1974]. - 43 s. 
Orig:s t i te l : ? 

3 Ra han, kamp för livet. - [1974]. - 43 s. 
Orig:s t i te l : 7 

4 Ra ha n, den oförskräckte. - 1974. - 43 s. 
Orig:s t i te l : ? 

Platta pastellfärger + någon klar~ realistisk stil . Rahan är den starke 
individualisten i en tid av stamsamhällen . En hel del våld~ de fl esta 
kvinnorna accepterar genast Rahan~ som vill ändra de andra männens kvin
noförakt. B U. 

;L{~ LELOUP, Roger 
Yoko Tsuno. - Sundbyberg : Semic, 1979-. 

Orig:s titel: Yoko Tsuno. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade 1971 

: Djävulens orqel. - 1979. - 46 s. 
Orig:s titel: ? 

2 : Spökplanet. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: ? 

3 : Närkontakt i jordens inre. - 1981. - 47 s. 
Or i g :s t i te l : ? 

4 : Explosion i underjorden. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: ? 

skiftande dämpade + klara färger~ realistisk Dtil med noggrant tecknade de
talJrika maskiner. En Japansk flicka~ utbildad till elektr oingenJör stude
rar vidare i Europa~ men hamnar i diverce hemskheter (med visca fantactiDka 
inslag }. En del våld (i nr 1 en hel del) ~ Voko tecknas inte efter någon Ja 
pansk standardmall~ vid ett par tillfällen tas utlännin:;cfrå:;or upp. flon 
är mycket du:;lig på typiskt manliga områden inklucive på att clåcc. B U 
Bra köp . 

J.Jt LI LJEFORS, Bruno 
Karrikatyrer. - Uppsala Almqvist & Wiksell, 1884-1885. 

Ursprungsland: Sverige 

1884. - [1884]. - 20 bl. 
1885.- [1885].- 17 bl. 

Fijr;;tCJ. brun-?J1~t ~ r;_nr)r-r;_ :;wu•l,-vii. ,','er·ier• uirm ONl i j'rmio;;/,-,;:;Jr. ]'in r·eol1;:;·
i1~;;7--_ :;til med liiel; V.rJ./'1;7--_r;_ tyr·. [Je j'le:;IJ;_ honrllr;_r om ,jr;_P.i ~ mer· ellr:r· rm;nrlr·r~ 
lyr:l--.o:-;Qm . ~itet v&lrl , lx;_r•r;_ r-:n hJ?;nnr;_ r);; n&;;on r•u_!,r;_ 1; ·oru·rle NJ r;lbumel, ~ Lr•r;rl . 
Jj f) v !1/ycl--.e /, br·o vijp . 

~8LILLIEHööK, Bir(]itta 
Spara och Slösa. - Stockholm : Gidlund, 1981. - 47 s . - (Barnens klassiker) 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1926 

11 



Första svart-vita + rött~ sedan skiftande pastell + klara färger. Moralis
ka berättelser där Spara inte bara sparar utan också sportar~ äter nyttiga 
saker~ inte målar sig och är trevlig i största aZZmänhst, medan Slösa äter 
snask~ köper kläder osv. Litet våld~ trad. kvinnoroll. B. 

~q LINDER, Bengt 
Legenden om Dante l manus: Bengt Linder ; teckning: Georges Bessis. - Sund
byberg : Semic, 1980. - 46 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

Platta pastellfärger + dämpade + någon gräll~ karikatyrstil. Korta och flå
siga episoder om två polare på besök i olika historiska miljöer. En hel del 
våld~ trad. kvinnosyn. B U. 

~LINDGREN, Astrid 

Här kommer Pippi Långstrump l text: Astrid Lindgren ; bild: Ingrid Vang
Nyman. - Stockholm : Rab~n & Sjögren, 1957. - 32 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

Platta pastellfärger~detaljfattig karikatyrstil~ ger en platt känsla som 
om figurerna vo:r>e collage-urklippta~ barnen ser Zätt mongolida ut ibZand. 
Korta episoder~ hämtade ur böckerna om den starka fl;ickan~ utan aU humor 
och nerv som finns i böckerna. En del vå7;d~ Pippi är ju okonventionell;~ 
ti7;l ski7;lnad från de andra av kvinnZigt kön. SB. 

Pippi l Astrid Lindgren och Ingrid Vang-Nyman. - Stockholm 
gren, 1969-1971 . 

Pippi flyttar in. - 1969. - 24 s. 
Pippi ordnar allt. - 1969. - 24 s. 
Pippi håller kalas. - 1970. - 24 s. 
Pippi är starkast i världen. - 1970. - 24 s. 
Pippi går till sjöss. - 1971. - 24 s. 
Pippi vill inte bli stor. - 1971. - 24 s. 

Rab~n & Sjö-

/'latta klara j"ärger~ f ö t;om ovan. De svarta barnen pratar visserligen 
kon:-;tirJL och tillber den vita pr-in;;esaan~ men ser ut och r-eage:r>a:r> som 
de anrlr·a lxu•nen. ,';TJ. 

J.J./LINDH, Lars 
Leendets Lindh i leendets land : 30 års krumelurer l med texter av Stig 
Nahlbom. - Stockholm : Förlags AB Marieberg, 1981. - 168 s. 

Ursprungsland: Sverige 

,':tHu·t-oiL-~ kru·'l~kuL-yr-:;/;?:l. KY'umelur>er>~ de flesta i fler•a rutor~ med ol1:ka 
huvurlper·:;one r•. /,i L-e L rJrl.ld~ en r le l L- r•ml. k1n~nnrmk!lm t men ii7'en n/irlano d/i r> 

mrirmen ii.r- :;ou:Ju:;//~ miirmen okL/oo ,: hu::h"rlleL t:nte ]Jar-rz Dom el;t :;kiimL. V. 

~LINDROTH, Petter 

Jocke : en julbok i ord och bild tillägnad stora och små l bilder av P. 
Lindroth ; text av E[rikj Palm. - Stockholm : Ahlen & Akerlund, 1929. -
32 s. 

Ursprunqsland: Sverige. -Serien som sådan startade 1921 



Skiftande klara färger~ karikatyr-stil . Två skolpojkar försöker med alla 
medel bräda varandra inför en flicka . De är alla mycket prestigebundna~ 
rädda för att vara barnsliga~ och könsrollerna är fruktansvärda . En del 
våld~ människoätande negrer . B Dåligt köp . 

Jocke -Nicke - Majken / [bilder av P.] Lindroth [ text av E.] Palm ; 
förord och urval av Sture Hegerfors. - Stoc kholm : PAN/ Norstedt , 1969. -
"i38 s.- (En PAN-bok) . 

Svart-vit~ karikatyr-stil. De flesta episoderna är andra än i boken ovan 
och inga r asistiska saker finns med~ men könsr oller na är desamma. En del 
våld. B Dåligt köp . 

J..J.3 LUNOKVIST, Gunnar 
Klas Katt i Hell City serier. - Stockholm 
1979. - 48 s. 

Förl . för uppenbar litt., 

Ursprungsland: Sverige 

Svart-vit~ amatörmässig kar ikatyr-stil . Kor ta historier ur gettovardagen 
f ör mänsk liga djur. Inte särski lt intressanta perversiteter~ mycket och 
menings l ös t våld . V Dåligt köp . 

~'{LUNDKVIST, Ulf 
Serier : Sibylla. - Stoc kh olm 

Ursprungsland : Sverige 
Radikal, 1980. - 32 s. - (Etc album 2) 

Svart-vit~ "snabb-tecknad " karikatyr-s til. Absurda ensidesepisoder om olika 
vanliga människors vedermödor. Samhällssat i r men ömsint mot människorna . 
Li tet mot iverat våld~ bra kvinno syn . V Mycket br a köp . 

LUNDSTRöM, Janne 

~Johan Vilde / text: Janne Lundström ; bild: Jaime Vallve. - Stockholm 
Raben & Sjögren, 1977-. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1976 

Johan Vilde- flyktingen. - 1977. - 48 s. 
Johan Vilde i slavfortet. - 1977. - 48 s. 
Johan Vilde och sändebudet. - 1980. - 48 s. 

skiftande k lara färger~ r eali stisk stil . En svensk pojke på 1600- tale t seg
lar med ett skepp t ill Afrika . Efter br åk på båten f lyr han och adopteras 
av en afr ikansk klan . Afrikanernas liv ~ med slavtillvaro~ krig och koloni
sation skildras med försök att vara så historiskt exakt som möjligt . Väl 
gjorda och spännande historier . En del motiverat våld~ ingen r asism mot 
någon ras~ inte många kvinnor men Johans afrikanska klan är ett matriar
kat (man r äknar släktskap på kvinnornas sida). B U Mycket bra köp . 

~bGerillaserien l text: Janne Lundström ; bild: Ola Nyberg. - Stockholm : 
Raben & Sjögren, 1977-1979. 

Ursprungsland : Sverige 

Uppdrag i Zimbabwe. - 1977. - 47 s. 
Uppdrag i Sahara. - 1979. - 47 s. 

skiftande pastellfärger~ r ealistisk stil . sakliga skildringar av befrielse
kampen i Zimbabwe (Rhodesia ) och Västsahara . Två svenskar~ en kvinnlig lä
kar e och en manlig journalis0 hamnar i händelsernas centrum i respektive 
krig . Spännande med fin personskildring . En hel del motiverat våld~ ingen 
rasism~ mycket bra skildr ing av både kvinnor och män . U V Mycket bra köp . 13 



~rLUSTIGA, roande och lärorika bilderark för barn. - Stockholm : Bonnier, 
[185 7] . - 30 b l . 

övers. från tyskan av 15 enskilda planscher som vikts och bundits 

Svart-vit (den första handkolorerad i pastell> på några andra litet gult)> 
olika sorters stil. Sedelärande berättelser> sagor> läroark m m> varav 

a . . f . + a1d d k . B nagra 1- ser-ze orm. L~te..., Vat:- > tra . V&nncsyn. . 

~8 LÄDERLAPPEN och Rob i n. - ? : ? , 1950. - 64 s. 
Tecknad av Robert 11 Bob 11 Kane.- Orig:s titel: Batman. - Ursprungsland: 
USA. - Serien som sådan startade 1939 

Ur Blekenberg. Ej läst. 

LÄDERLAPPEN och Robin : jättealbum. -Bromma Williams, 1969-1971. 
Orig:s titel: Batman 

[l 96 g] . - 64 s . 
[1970]. - 58 s. 
[1971]. - 64 s. 

Platta pastell + grälla färger> realistisk stil. Olika äventyr med mannen 
som jagar brottslingar iförd maskeradkostym och hans unge medhjälpare. Han 
har inga onaturliga kroppkrafter> är bara vältränad. En hel del våld> få 
och trad. kvinnor. B U. 

LÄDERLAPPEN och Robin på nya fantastiska äventyr ... -Bromma :Williams, 
[1970]. - 64 s. 

Orig:s titel: Batman 

Ej läst. 

LÄDERLAPPEN. - Sundbyberg Semic, 1979. - 80 s. 

Ur Blekenberg. Ej läst. 

LÄDERLAPPEN : presentalbum. - Stockholm Atlantic, 1980 . - 97 s. 

Ur Blekenberg. Ej läst. 

LööF, Jan 

t2~qFelix äventyr. - Stockholm : Carlsen/if, 1973-. 
Ursprungsland: Danmark (men svenskt originalmanus och samtidig dansk och 
svensk albumutgivning). -Serien som sådan startade 1967 . 

l : Felix och tidsmaskinen. - 1973. - 47 s. 
2 : Felix och det stora upproret. - 1973. - 48 s. 

Forts. på Felix och tidsmaskinen 
3 Felix och varulven. - 1973. - 48 s. 
4 Felix och Gecilia samt Felix i Vilda västern. - 1973. - 48 s. 
5 : Felix i Afrika samt Felix och de flygande tefaten. - 1975. - 48 s. 
6 : Felix och Ben Hassans skatt samt Felix på stora apön. - 1976. - 48 s. 
7 : Felix och den mystiska uppfinningen samt Felix och lord Peter Whimpy l 
Werner WEIP-OLSEN. - 1978. - 48 s. 
- Or1g:s titel: Felix og jakten på vidunderstoffet. Felix og lord Peter 

Whimpy 
8 : Felix och den nya energikällan samt Felix och oljekrisen l Werner WEIP
OLSEN. - 1980. - 47 s. 

Orig:s titel: Felix og den nye energikilde 



Jan Lööfs Feli x. - Stock hol m: Car lsen l if , 1980 . - 390 s . 
Innehåll: Fel ix äventyr l-6, Fel ix och Fantomen , Fel ix och me teoren 

Svart-vit~ tydligt tecknad karikatyrstil med djupverkan~ skickligt utförd. 
En liten pojke med stora glasögon trillar ideligen in i nya äventyr. Oftast 
är övergången mellan äventyren glidande ~ så de bör helst läsas i rätt följd. 
I h1:stor1~erna dyker personer 1-:r klassiska böcker och serieY' upp~ det är ett 
myller av människor~ skildrade utan schabloner . En del våld~ klart mot ra-· 
sism : många folkgrupper finns med~ men skurkarna är alltid vita. Få kvinnor 
och trad . utom på ett ställe där några fruar gör uppror . Weip- Olsens l i knar 
Lööfs i stil och innehåll ~ men är mycket tråkigare . B U V Mycket bra köp . 

~30Ville. - Stockholm : Carlsenlif, 1976. - 52 s . 
Ursprungsland: Sverige.-Serien som sådan startade 1975 

skiftande~ dämpade färger~ skickligt uttrycksfull karikatyrstil . Ville får 
hjä lp f r ån rymden med att för söka rädda jordens framtid . Olof Palme och 
kungen spelar stor roll i handlingen . Litet motiverat våld~ varelserna från 
rymden är inte överdrivna och två svarta killar är OK. Tjejen är ovanligt 
snygg men familjeförsörjare ~ f ö få tjejer . B U V Mycket br a köp . 

MACHEROT, Raymond 

;(.3/ Sibyllinas äventyr . - Stockholm: Carlsenlif, 1978-. 
Orig:s titel: Sibylline. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade 1965 

: Sibyl lina i fara. - 1978. - 62 s. 
Orig:s titel: Sibylline en danger 

2 : Sibylli na och bina. - 1978. - 63 s. 
Orig:s titel: Sibylline et les abeilles 

3 : Si bylli na och den l i lla cirkusen. - 1978 . - 46 s. 
Orig: s titel: Sibylline et le petit cirque 

4 : Sibyllina flyger iväg l Raymond Macherot och[ ?] Deliege. - 1979. 
- 46 s. 

Oriq:s titel: Sibylline s'envole 
5 : Sibyllina och svartslipsarna l Raymond Macherot och Deliege. - 1979. 
- 46 s. 

Orig:s titel: Sibylline et les cravates noires 
6 : Sibyllina och betan. - 1980. - 62 s. 

Orig:s titel: Sibylline et la betterave 

Mestadels platta pastell + klar a + dämpade färger , karikatyrstil . Sibylli
na är en liten mus med vänner av andra djurslag . Der as samhälle hotas av 
utsvultna råttor som vill ta över makten , och ibland t o m äta dem . En 
hel del våld, musen beter sig "tjejigt " ibland~ men är självständig och kan 
slåss. B Bra köp . 

~Klorofy l l s äve ntyr. - Stockholm : Carlsenlif, 1979-. 
Orig:s titel: Chlorophyle. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade 1953 

: Klorofyll och de svarta råttorna. - 1979. - 80 s. 
Orig:s titlar: Chlorophylle contre les rats noirs {1953). Chlorophylle 
et les conspirateurs (1953) 

2 : Ingen salami för Sally ; Spök skogen. - 1979. - 62 s. 
Orig:s titlar: Pas le salami pour Celimene. Le bosquet hante 

3 : Klorofyll och ökenbovarna. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: Les croquillard s 

4 : Per-Fidoden förskräc klige. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: Zizanion le terrible (1959?) !S 



5 : Klorofyll i kn ipa och Den matglada vesslan . - 1981. - 62 s . 
Orig:s titlar: Le retour de Chlorophylle (1961?). Le furet gastronorne 
(1970?) 

6 : Klorofyll och kuppma kar na . - 1981 . - 62 s. 
Orig:s titel: Le revanche d'Anth racite (1964?) 

skift ande och platta pastell + klara + dämpade färger~ karikatyr s t il . Klo
r of yll är en nrus ~ oelt denr.a se1>·ie ~ som tecknades fö:t•e s-ibyllina~ f ö l jer 
ungefär samma mönster~ men är litet r åare . De svar ta råttorna~ som gesta l 
tar nazisterna~ är mycket otrevliga . En hel de l våld~ f å kvinnor. B U. 

~~3Chaminou - kattagenten. - Stockholm : Carlsenlif, 1980. - 62 s. 
Orig:s titel : Chaminou et le khrompire. - Ursprungsland: Belgien. 
- Serien som sådan startade 1964 

Plat t a pastellfär ger + någon klar~ karikat yrstil. En kattagent jagar en 
l eopard som inte gi llar veget ar ianti llvaron i detta f örmänskligade djur
samhä lle . En he l del vå ld~ trad . kvi nnor oll . B. 

J:34 MAD 
Det t a är egentligen mot reglerna~ men jag vill ha böckerna med material 
ur Mad samlade på ett s tälle. 

MERA Mad l övers. och red. av Ingrid och Lasse O'Månsson. - Bromma Wil
l i am s, 1962. - 125 s. 

Ur tidn. Mad . - Ursprungsland: USA 

YTTERLIGARE Mad. - Bromma : Williams, 1964. - 128 s. 

MAD alltså! l övers. och bearb. av Lasse O'Månsson. - Bromma : Williams, 
1965. - 128 s. 

En LITEN Mad l övers. och bearb. till svenska av Lasse O'Månsson. - Brom
ma : Williams, 1966. - 127 s. 

BRöDERNA Mad l potrzebieserad av Lasse O'Månsson. - Bromma : Williams, 
1967. - 125 s. 

SVENSKA Mads återskämt eller sågningarunder 25 år med TV : 96 sidor rep
rissändningar på nytt papper l red. av Kell Ståhl. -Sundbyberg : Semic, 
1979. - 96 s. 

Ur tidn. Svenska Mad (1961-78). -Ursprungsländer: USA och Sverige 

Svart-vit~ olika karikatyr stilar . Ant ologier med sjuka par odier på väl~ 
kända filmer~ TV-program~ böcker~ serier och vardagl i ga si tuationer. En 
hel del våld~ några trad . svarta i en Tarzanparodi~ oftas t men inte all~ 
tid t rad . kvinnosyn . V. (flera här ovan har i nte majoritet av 3 bilder / sida ) 

J35r~ADSEN, Peter 

t b 

Valhalla. - Sundbyberg : Semic, 1979-. 
Orig:s titel: Valhal la. - Ursprungsland: Danmark. - Serien som sådan 
startade troligen }979 

: Vargen är lös l teckningar: Peter Madsen ; manus: Hans Rancke-Madsen 
färgläggning: Sören Håkansson. - 1979 . - 53 s. 
Orig:s titel: Ulven er l~s (1979) 

2 : TORS hämnd l teckning: Peter Madsen ; manus Pfer Vadmand, H. Rancke
r~adsen, P. Madsen, Hfenning] Kure, S. Sigfusson ; fargläggning: Sören Hå
kansson.- 1980.- 47 s. -

Orig: s titel: Thors brudefaerd (1980) 



skiftande pastell + kla~a + dämpade färge~~ ka~ikaty~stil. Nybe~ättelse~ 
av de gamla no~diska gudasago~na~ i n~ 1 fö~kla~as beg~epp och namn . Mycket 
~oliga. En del våld~ köns~olle~na tas upp &ill debatt fle~a gånge~~ det fö
~ekomme~ mycket mansg~isigt beteer~e men inte oemotsagt . B U V Mycket b~a 
köp . 

~3bMANNE, [pseud. för Toivo Manninen] 
Resan till månen. -Helsingfors : Könni 9 [1946]. - 12 s. 

Ursprungsland: Finland 

Platta kla~a fä~ge~~ ka~ikaty~stil med ~ena linje~. Pelle och hans hund 
följe~ med en ~aket som komme~ f~ån månen. Ej våld . SB B. 

MARTIN, Jacques 

~1Alix• äventyr. - Stockholm : Carlsenlif, 1974-1979. 
Orig:s titel: Al ix. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan star
tade 1948 

: Den siste spartanen. - 1974. - 64 s. 
Orig:s titel: Le dernier spartiate 

2 : Den etruskiska graven. - 1974. - 64 s. 
Orig:s titel: Le tombeau etrusque 

3 : Den onda guden. - 1975. - 56 s. 
Orig:s titel: Le dieu sauvage 

4 : Iorix den store. - 1975. - 56 s. 
Orig:s titel: Io r ix le grand (1972?) 

5 : Oribals tiara. - 1976. - 64 s. 
Orig:s titel: La tiare d 1 0ribal (1966?) 

6 : Den svarta järnklon. - 1976. - 64 s. 
Orig:s titel: La griffe noire (1965?) 

7 : Nilfursten. - 1976. - 48 s. 
Orig:s titel: Le prince du Nil (1974?) 

8 : Spartacus• son. - 1978. - 48 s. 
Orig:s titel: Le fils de Spartacus (1978?) 

9 : Spökskeppet i Kartago. - 1979. - 48 s. 
Orig:s titel: Le spectre de Carthage (1979?) 

skiftande pastell + dämpade färge~ + någon kla~~ ~ealistisk stil. Alix 
ha~ galliskt u~sp~ng men är nume~a hängiven ~oma~e och utfö~ uppdrag åt 
den ~ome~ska staten. En hel del våld~ tillva~on beg~änsas mycket till 
slagsmål. Han ha~ en kam~at med mö~ka~e hy och and~a mö~khyade män finns 
med på samma villko~ som de vita~ men en sva~t stam ä~ vilda och osympa
tiska och det tycks inte va~a någon u~säkt att de inte vill bli slava~. 
Få kvinnor~ en kvinna bli~ utskämd fö~ att en man slitit av henne kläde~~ 
na~ en egyptisk p~insesessa är självständig. B U. 

~38Frank, världsreportern. - Helsingborg : Allerbok, 1979-. 
Orig:s titel: Stan Lefranc. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade 1953 

[l] : Helvetets portar l av Jacques Martin och Gilles Chaillet. - 1979. -
48 s. 

9rig:s titel: Les portes de l •enfer 
[2j : Varghålan l Bob de MOOR och Jacques Martin. - 1979. - 48 s. 

Orig:s titel: Le repaire du loup 
[3] : Operation Tor l av Jaques Martin och Gilles Chaillet. - 1980. - ? s. 

Orig:s titel: Operation Thor 
4 : Det dödliga hotet. - 1980. - ? s. 

Orig:s titel: ? 
11 



5 : Onda makter. - 1980. - ? s. 
Or i g : s titel : ? 

6 : Eldstormen l av Jacques Martin. - 1980. - 64 s. 
Orig:s titel: L'ouragan de feu 

skiftande klara + dämpade färger~ detaljerad realistisk stil. Tidningsre
portern är mest upptagen med att lösa mysterier. I den första finns en 
riktig häxa~ som dock är emot djävulen~ i nr 6 tabletter som kan göra vat
ten till bensin. En del våld~ kvinnorna varierar mellan trad.~ inga alls 
och den sympatiska och handlingkraftiga mormorshäxan med dotterdotter. U. 

:J..3q MASTERSON, Louis, [pseud. för Kjell Hall bing] 

Morgan Kane, U.S. marshal l av Louis Masterson ; tecknat av Ernst Velve 
Olsen. - Malmö : Wennerberg, 1974-1976. 

Orig:s titel: t1organ Kane. - Ursprungsland: Norge. - Serien som sådan 
startade på 1970-talet 

Billy Gouldens hämnd ; El Gringo. - 1974. - 48 s. 
Orig:s titel: Billy Gouldens hevn ; El Gringo (1974?) 

El Gringo's hämnd. - Cop. 1976. - 47 s. 
Forts. på El Gringo. - Orig:s titel: El Gringes hevn (tecknad 1974) 

Kvinnorövaren från Penasco ; Sheriffen i Satanta ; Stjärna till salu. -
Cop. 1976. - 48 s. 

Orig:s titel: ? (tecknad 1974-75) 

Morgan Kane l Louis Masterson ; tecknad av Ernst Velve Olsen. - Sundby
berg : Semic, 1979-1980. 

Utan nåd. - 1979. - 48 s. 
Orig:s titel: ? (tecknad 1976) 

I drakens klor. - 1980. - 50 s. 
Orig:s titel: ? (tecknad 1978) 

Klara skiftande + dämpade färger~ vältecknad realitisk stil. Morgan Kane 
har förflyttat sig från den felaktiga till den rätta sidan av lagen~ och 
har ofta nytta av sin skjutskicklighet. En hel del våld~ OK tecknade in
dianer och mestiser~ försvar för Mexikos rätt till sitt aztekerguld. Of
tast trad. kvinnosyn~ men då och då dyker självständigare kvinnor upp. U. 

Cllf() MA Y , Kar l 
Äventyr med Old Shatterhand och Winnetou l Karl May ; Javier Rubio efter 
en roman av Karl May ; tecknare: Juan Arranz. - Bromma : Williams, 1974. 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: Holland (original berättelsen dock 
tysk). -Serien som sådan startade? 

Winnetou : mannen från prärien. - 1974. - 54 s. 
Orig:s titel: Winnetou (1967) 

skiftande dämpade färger~ realistisk stil. En tysk lärare blir jägare i 
Vilda västern och lär känna Winnetou, apachernas hövding. En hel del våld, 
indianerna OK skildrade, få kvinnor. B U. 

~Hl MESSIK, Dale 
Brenda Star och juveltjuvarna. - Hälsingborg : Allers, 1944. - 32 s. -
(Allers serieböcker) 

Av Dale Messik. - Orig:s titel: Brenda Starr. - Ursprungsland: USA. -
Serien som sådan startade 1941 

13 Ej läst. Brenda är journalist och jagar tjuvar + romantik. 



~Lf~ METEOR . - Sundbyberg : Semic, 1980. - 48 s. 
Efte r fi lmen med samma namn . - Orig :s t i tel : ? . - Ursprung sl and: ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. Naturkatastrof. 

~43mLLER, Frank 
Barney Baxter : or i ginalse ri e från 1938. - t~al mö: Hemmets j ourna l, cop . 
1976. - 48 s . - (Se r iebibliote ket ; 3) 

Orig:s titel : Barney Baxter (dagsstr ippar) . - Ursprungsland: USA. -
Serien som sådan startade 1936 

Platta klara färger~ karikatyrstil . Barney är pilot och skall här undsätta 
ett plan som störtat . En del våld~ eskimåer tecknas OK och är snälla~ utom 
skurken som är en stor gr obian . Trad . kvinnor oll . B U V. 

J.. W MIN hund. - Bromma : Williams, 1975. - ? s. 
Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg . Ej läst . Hundser ier . 

;t~MIN häst series pecia l . -Bromma : Williams, 1975. - ? s. 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland : ? 

Ur Blekenberg . Ej läst . Tidningen Min häst innehåller hästserier med en 
gnutta romantik . 

~4bMOCO, [pseud . för Siegf r i ed "Cosper" Cornelius och J~rgen Morgensen] 
Alfredo. - Capenhagen : Illustrationsförl. : [Stockholm: Lindqvist, 1958] 

- 16 s. 
Detta är orig. - Urspr ungsland: Danmark. - Serien som sådan startade 1950 

Svart- vi t + rosa runt str•ipparna~ karikatyrstil~ utan text . Alfredo är en 
ung man med en stor fru som betraktas som en ragata och förnedras hela ti
den . Men världen är ju full av unga snygga tjejer som han kan f örsöka på . 
Li t et våld~ en svart t jej snyggt tecknad men en svart man trad.~ två svar
ta män i Afrika vill äta upp honom. B U V Dåligt köp. 

;(Lf1 MOENCH, Do u g 
Månriddaren. -Malmö : Hemmets journal, 1980-. 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: USA. - Serien som sådan startade ? 

: Hjärntjuvarna. - Cop. 1980 . - 43 s. 
Orig:s titel: Operation Cobra (1980?) 

2 : Till kamp mot "Vargen" l av Doug Moench och Bill Sienkiewics. - Cop. 
1980. - 43 s. 

Orig:s titlar: The beat blackmail (1980?). Count down to dark (1980?) 

skiftande g~älla färger~ realistisk stil . Månriddar en är liksom Läderlap
pen en vanl&g man utan övernat urliga krafter som tar på sig en dräkt och 
bekämpar skurkar~ bland annat en modern varulv . Mycket våld~ en sexig oclz 
slagsmålskunni ng flic ka . U Då l igt köp . 
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MOLITERNI, Claude 

J.tt8Harry Chase l [text] C. Moliterni ; [teckningar:] W[alter] Fahrer. -Mal
mö : Hemmets journal, 1980-. 

Orig:s titel: Harry Chase. -Ursprungsland: troligen Frankrike. -Serien 
som sådan startade ? 

En flicka försvinner. - 1980. - 47 s . - (Superserien ; l) 
Orig:s titel: Une femme a disparu (1979?) 

Filmrullens hemlighet. - 1980. - 47 s. - (Superserien ; 2) 
Orig:s titel: Drole de bobine (1980?) 

Högt spel i Piracicaba. - 1981. - 46 s. - (Superserien ; 4) 
Orig:s titel: Piracicaba, mon amour (1981?) 

skiftande dämpade + klara färger~ realistisk stil. En privatdetektiv som 
mest gillar att flirta med tjejer. Mycket våld~ som lämnar hjälten ganska 
oberörd. Andra folkslag oftast OK tecknade~ lättklädda flickor tänder lätt 
på honom~ och en som inte gör det våldtar han~ trad. kvinnoroll förutom 
en gammal tant som är driven bilförare. U V Dåligt köp. 

JY9scarlett Dream l [text:} C. Mol iterni ; [teckningar J R [obert] Gigi. -
Malmö : Hemmets journal, 1981-. 

Orig:s titel: Scarlett Dream. - Ursprungsland: Frankrike. - Serien som 
sådan startade 1967 

Uppdrag i HongKong. - 1981. - 48 s. - (Superserien ; 3) 
Orig:s titel: L1 lnconnu de HongKong (1981?) 

Skuggor över Venedig. - 1981. - 47 s. - (Superserien ; 5) 
Orig:s titel: Ombres sur Venice (1981?) 

skiftande pastell + klara färger~ realistisk stil. En tjusig kvinnlig 
spion~ bra på karate~ tillsammans med en likaledes tjusig svart kille. 
En hel del våld~ en tjusig kinesiska~ medan de kinesiska skurkarna~ som 
är från Taiwan och planerar ett atomvapenattentat mot Kina~ ser skurkak
tiga ut liksom de stridslystna samurajerna. U V. 

o(50MORA, Victor 
Gigantik l manus: V. Mora ; teckningar: J. Cordona. - Sundbyberg : Semic, 
1980-. 

Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: ? . -Serien som sådan startade? 

l : Hotet från Stålhanden. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: ? (1979?) 

skiftande pastell + klara färger~ realistisk stil. SF-serie~ klart inspi
rerad av Linda och Valentin stilmässigt~ men sämre. Hjältarna är vackra 
som dockor~ skurkarna skurkaktiga (utom en som är en kopia av hjälten~ ba
ra för att luras). En hel del vå ld~ kvinnorna jämlika. B U. 

;J..Sf MORRIS [pseud. för Maurice de Bevere] 
Lucky Lukes äventyr l teckningar av Morris berättelsen av [Rene] Gos
cinny. - Stockholm : Bonnier, 1971-. 

z o 

Orig:s titel: Lucky Luke. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade 1947 

: Diligensen. - 1971. - 46 s. 
Orig:s titel: La diligence (1967) 

2 : ömfotingen. - 1971. - 46 s. 
Orig:s titel: Le pied tendre (1968) 

3 : Dalton c ity. - 1971 . - 46 s. 
Orig:s titel: Dalton city (1968) 



4 : Jesse James. - 1971. - 46 s. 
Orig:s titel: Jesse James (1969) 

5 : Apache-klyftan. - 1972. - 46 s. 
Orig:s titel: Canyon apache (1971) 

6 : Cirkus vilda västern. - 1973. - 46 s. 
Orig:s titel: Western circus (1970) 

7 : Billy the Kid. - 1972. - 46 s. 
Orig:s titel: Billy the Kid (1963) 

8 : Bröderna Dalton får en chans. - 1972. - 46 s. 
Orig:s titel: Les Dalton se rachetent (1965) 

9 : Bröderna Dalton blir kidnappade. - 1973. - 46 s. 
Orig:s titel: Tortillas pour les Dalton (1967) 

10 : Banditernas drottning - Calamity Jane. - 1973. - 46 s. 
Orig:s titel: Calamity Jane (1967) 

11 : Billy the Kid får eskort. - 1973. - 46 s. 
Orig:s titel: L•escorte (1965) 

12 :. Bröderna Dalton maskerar sig. - 1973. - 46 s. 
Orig:s titel: Ma Dalton (1971) 

13 : Bröderna Dalton på rymmen. - 1974. - 47 s. 
Orig:s titel: L•evasion des Dalton (1960) 

14 : Kampen på prärien. - 1974. - 47 s. 
Orig:s titel: Des Garbeles sur la prairie (1967) 

15 : Bröderna Dalton jagar ett arv. - 1974. - 47 . s. 
Orig:s titel: L•heritage de RanTan Plan (1973} 

16 : Domaren : lagen väster om Pecos. - 1974. - 46 s. 
Orig:s titel: Le juge (1958) 

17 : Angivaren. - 1975. - 46 s. 
Orig:s titel: Chasseur de primes (1972) 

18 : Ratata på spåret. - 1975. - 47 s. 
Orig:s titel: Sur la piste des Dalton (1962) 

19 : storfursten. - 1975. - 47 s. 
Orig:s titel: Grand duc (1973) 

20 : Spökbostaden. - 1975. - 47 s. 
Orig:s titel: La ville fantorne (1965) 

21 : Oljeligan. - 1975. - 47 s. 
Orig:s titel: A l •ombre des Derricks (1962) 

22 : Eskort västerut. - 1976. - 46 s. 
Orig:s titel: La caravane (1964) 

23 : Bekymmer i Omaha. - 1976. - 46 s. 
Orig:s titel: Les collines noires (1962) 

24 : Skumt spel i Texas. - 1976. - 46 s. 
Orig:s titel: Le cavalier blanc (1975) 

25 : Bröderna Dalton i blåsväder. - 1976. - 46 s. 
Orig:s titel: Les Dalton dans le blizzard (1963) 

26 : Kejsaren av Amerika. - 1977. - 47 s. 
Orig:s titel: L•empereur Smith (1976) 

27 : Kavalleriet kommer. - 1977. - 47 s. 
Orig:s titel: Le 20eme de cavalerie (1965) 

28 : Vägen till Oklahoma. - 1977. - 47 s. 
Orig:s titel: Ruee sur 1 1 0klahoma (1960) 

29 : De obotliga bröderna Dalton. - 1977. - 47 s. 
Orig:s titel: La guernison des Dalton (1975) 

30 : Bröderna Daltons första fall. - 1978. - 46 s. 
Orig:s titel: Les cousins Dalton (1958) 

31 :Ärkefiender.- 1978.-46 s. 
Orig:s titel: Les rivaux de Painful Gulch (1962) 

32 : Bröderna Dalton på krigstigen. - 1978. - 46 s. 
Orig:s titel: Les Dalton eaurent toujours (1962) 

33/34 : Allt om Lucky Luke : med 7 kompletta serier. - 1978. - 70 s. 
Orig:s titel: 7 histories completes (1974) 

35 : Den sjungande tråden. - Stockholm : Bonniers juniorförlag, 1979. - 46 s, 
Förlagsuppgiften gäller alla härefter. - Orig:s titel: Le fil quichan-
te (1977) 81 



36 : Arizona ; Dick Diggers guldgruva l teckningar och berättelser av 
Morris. - 1979. - 46 s . ~ (Lucky Luke klassiker) 

Vissa kallas klassiker .på grund av tidig originalutgivning, men in
ordnas löpande i flerbandsverket. - Orig:s titel: Arizona (1951). La 
mine d•or (1950) 

37 : Doktor Doxeys dunderdroppar l teckningar och berättelsen av Morris. 
- 1979. - 46. s. - (Lucky Luke klassiker) 

Orig:s titel: L1 elixir du doecteur Doxey (1955) 
38 : Lucky Luke special : boken med 8 nya serier. - 1979. - 152 s. (Lucky 
Luke klassiker) 

Orig:s titlar: Defi. La ballade des Dalton 
39 : Lucky Luke mot Joss Jamon. - 1980. - 46 s. ~ (Lucky Luke klassiker) 

Orig:s titel: Lucky Luke contre Joss Jamon (1958} 
40 : Phil Defer, revolvermannen ; Pillret l teckningar och berättelser 
av Morris. - 1980. - 46 s. - (Lucky Luke klassiker) 

Orig:s titel: Phil Defer •ile faucheaux 11 (1971?1 
41 : Bröderna Daltons skatt l teckningar av Morris i samarbete med Vicq 
[pseud för ?] för texten. - 1980. - 46 s. 

Orig:s titel: Le rnagot des Dalton (1979) 
42 : Järnhästen. - 1981. - 46 s. - (Lucky Luke klassiker) 

Orig:s titel: Des rails sur la prairie (1957} 
43 : Lucky Luke möter Pat Poker. - 1981. - 46 s. - (Lucky Luke klassiker) 

Orig:s titel: Lucky Luke contre Pat Poker (1953) 
44 : Den enarmade banditen l teckningarna av Morris ; berättelsen av 
Bob de Groot. - 1981. - 46 s. 

Orig:s titel: Le bandit manchot (1980?) 

Mestadels platta pastell + klara + dämpade färger~ karikatyrstil. En väs
ternparodi~ där Lucky Luke är lagens medhjälpare~ utrustad med en originell 
häst~ En del våld~ trad. indianer~ kineser och latinamerikaner~ oftast trad. 
kvinnoroller (någon kvinna kan slåss). B U. 

Jo~t~ORRIS, James 
Jukan - pumans broder l [efter berättelse av] James Morris ; tecknad av 
Olle Richardson. - Stockholm : Lindqvist, 1951. - 32 s. 

Omslagstitel: Jukan - djungelns okrönte konung. - Ursprungsland: Sveri
ge . (originalberättelsen dock dansk). -Serien som sådan startade ? 

Svart-vit~ realistisk stil. Jukan har en vit far och en indiansk mor~ men 
är uppfostrad av en puma. En hel deZ våld~ indianerna är vildar som slåss~ 
få och trad. kvinnor . B U Dåligt köp. 

~53 MYERBERG, Mi c ha e l 
Sagan om Hans och Greta. - Stockholm : Center-förl ., 1956. - 32 s. 

Orig:s titel: ? (1954?). -Ursprungsland: USA 

SVa1't-vit + rött~ karikatyrstil där känslorna inte alls avspeglar sig i 
ansiktena. Den klassiska sagan har här fått litet utbrodering. En del våld~ 
trad. kvinnoroller utom häxan förstås. SB Dåligt köp. 

~MYERS, Russell 
Kvast-Hilda. - s'tockholm : Carlsenlif, 1976-1978. 

Orig:s titel: Broom-Hilda (dagsstrippar). - Ursprungsland: USA. - Serien 
som sådan startade 1969 

Ju värre, desto bättre!. - 1976. - 128 s. 
Bottennapp. - 1977. - 128 s. 
Upp från djupet. - 1978. - 92 s. 



Sva~t-vit~ skicklig k~ikaty~stil med su~~ealistiska bakg~nde~. Kvast-Hil 
da är en mycket gammal häxa~ som älska~ öl och ciga~~e~~ jaga~ karlar och 
ha~ ett häftigt humö~. I bekantskaps~etsen finns en intellektuell gam och 
ett snällt men enfaldigt t~oll ~ älskad av alla. Skämten~ som oftast ä~ in
tellektuella~ nå~ ibland en suve~än nivå . En del våld~ trots att det ibland 
skämtas ~ått om hennes utseende~ är sympatie~na kla~t på denna f~igjo~da 
kvinnas sida~ och hennes mamma ä~ Ukadan (eller något vä~~ef. Gamas bli~ 
mycket ne~vös nä~ han skall uppvakta en gam- dam . V Mycket b~a köp. 

~55iNADAUD, Jean-Marie 
Julia Holmes : den svarta diamanten l text: Jean-Pierre Nadaud ; teckning
ar: Pierre Guilmard. - Helsingborg : Allerbok, 1980 . - 46 s. 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: Frankrike. - Serien som sådan starta
de: ? 

Platta kla~a + pastellfärge~~ ka~ikaty~stil. En She~lock Holmes-pa~odi~ 
med kvinnlig detektiv och en papegoja som "Thatson ". Detta äventy~ ä~ i 
USA~ och det vimla~ av t~ad. sva~ta~ indiane~ och någ~a kinese~. En hel 
del våld~ Julia inte t~ad . men en annan kvinna desto me~. B U Dåligt köp . 

~NALLE Topp. - Stockholm : Red clown, 1973 . - 32 s. 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

U~ Blekenbe~g. Ej läst. Känne~ ej till . 

N I EL SEN, Ha rry 

~51Ronnie. - Hälsingborg : Allers, 1943-1945. - (Allers serieböcker) 
Fortsättes av Willy. - Orig:s titel: Willy på eventyr. - Ursprungsland: 
Danmark. - Serien som sådan startade 1923 

Ronnie och Yzan l Harry N. - [1943 ]. - 32 s. 
Orig:s titel: Willy og Yzan (1943) 

Ronnie och flygpiraterna l Harry N. - 1944. - 30 s. 
Orig:s titel: ? 

RONNIE på skattjakt i Australien. - 1945. - 31 s. 
Orig:s titel: Hilly på skattejagt (1946) 

Hilly~ -Hälsingborg : Allers, 1946-1947. - (Allers serieböcker) 
Av Harry Nielsen. - Fortsätter Ronnie 

Hillys afrikanska äventyr. - 1946. - 31 s. 
Or i g: s titel : ? 

Hillys äventyrliga Australienfärd. - 1947. - 31 s. 
Orig:s titel: ? 

WILLY på äventyr ; rymdpiraten. - Hälsingborg : Aller press, 1966. - 64 s. 
Orig:s titel: Rumpiraten (1966) 

skiftande kla~a fä~ge~~ ~ealistisk stil. Ronnie alias Willy är en ung man 
på flygäventyl' tillsammans med sin fästmö och and~a . Sedemera fick se~ien 
SF-in~iktning . En hel del våld~ oftast t~ad . tecknade svarta~ som ä~ vild
sinta~ dock finns vissa OK~ flickvännen ä~ ganska duktig bl a på att f lyga . 
B U. 

c258Nalle och Lisa. -Hälsingborg : Allers, 1942-1959. - (Allers serieböcker) 
Av Harry Nielsen. - Orig:s titel: Bamse og Dukke Lise. - Ursprungsland: 
Danmark. - Serien som sådan startade ca 1940 
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Nalle från sagolandet. - (1942]. - 32 s. 
Orig:s titel : Bamse fra Eventyrland (1941} 

Nalle och prinsessan. - [1943]. - 32 s. 
Orig:s titel: Bamse og prinsessen (1942} 

Nalle och Törnrosa. - [1943]. - 32 s. 
Orig:s titel: Bamse og Tornerose (19431 

Nalle och Lisa och den girige gubben. - 1944. 32 s. 
Orig:s titel: ? · 

Nalle och Lisa på äventyr bland djuren. - 1945. ~ 32 s. 
Or i g: s titel : ? 

Nalle och Lisa hos de tre prinsessorna. - 1946. 32 s. 
Or i g :s t i te l : ? 

Nalle och Lisa och den mystiske dvärgen. - 1947. - 32 s. 
Or i g :s titel : ? 

Nalle och Lisa och de tre bröderna. - 1949. - 16 s. 
Orig:s titel: ? 

Nalle och Lisa på cirkus. - 1951. - 33 s. 
Orig:s titel: ? 

Nalle och Lisa och Askungen. ~ [1952]. - 31 s. 
Orig:s titel: Bamse bes~ger Askepot (19521 

Nalle och Lisa bland älvor och fåglar. - [1953]. - 32 s. 
Orig:s titel: ? 

Ett spännande år med Nalle och Lisa. - [1953J. - ? s. 
Orig:s titel: ? 

Från vår till vinter med Nalle och Lisa. - 1954. - ? s. 
Orig:s titel: ? 

Nalle och Lisa på Trollön. - 1954. - 32 s. 
Orig:s titel: Bamse og Dukke Lise bes~ger Trolde~en (1954) 

Nalle och Lisa på landet. - [1955). - 32 s. 
Orig:s titel: Bamse og Dukke Lise på landet (ca 1955) 

Nalle och Lisa på äventyr i djurens värld. - (1955]. - 32 s. 
Orig:s titel: Bamse og Dukke Lise i dyrenes verden (ca 1955) 

Nalle och Lisa i sagans värld. - 1956. - 36 s. 
Orig:s titel: ? 

Nalle och Lisa på äventyr med Greta. - 1956. - 36 s. 
Orig:s titel: Bamse og Dukke Lise legermed Grethe (1957} 

Nalle och Lisa hjälper Ali Baba. - 1958. - 32 s. 
Orig:s titel: Bamse og Dukke Lise hjaelper Al i Baba (1958) 

Nalle och Lisa och fiskarflickan. - 1958. - 32 s. 
Orig:s titel: Bamse og Dukke Lise og fiskerpigen (1958) 

Nalle och Lisa och guldäpplena. - 1959. - ? s. 
Orig:s titel: ? 

Nalle och Lisa och Rödluvan. - 1959. - 30 s. 
Orig:s titel: Bamse og Dukke Lise m~der R~dhaette (l949J 

Platta + skiftande klara fär ger, karikatyrstil. En leksaksbjörn och en 
docka upplever äventyr som anknyt er til l de traditionella folksagorna. 
Något litet våld, trad. kvinnoroller. SB. 

d.5Cf NYBERG, 01 a 
Kapten Zoom : tecknad serie l av Ola Nyberg ; efter ide av Anders Linder och 
Anna Roll. - Stockholm. .; Oktoberförlaget, 1976. - 24 s. 

Ursprungsland: Sverige 

Svart-vit , r ealistisk tecknings s t il med f å de ta ljer. En r ymdman kommer t ill 
j orden f ör dtt kartlägga dess invånar e, och bli r mycket f örvånad över vår 
livss til . Som TV- teater var den ganska rolig, men serien har int e samma 
tyngd . I nget våld och bra kvinnosyn . SB B Bra köp . 



c260NYS, Jef 
Fenomenala äventyr med Pete r och Alexander . - Sundbyberg : Sernie : Stock
holm : Bonni er, 1973 . 

Ori g:s t i tel : De avonturen van Jommeke. - Urs prungsland: Hol land. - Se
rien som sådan start ade på 1960-talet 

: Jakten på professor Grubbel. - 1973. - 48 s. 
Orig:s titel: Jagd auf professor Gobel in 

2 : Den flygande tunnan. - 1973 . - 48 s . 
Orig:s titel : Das fl i egende bie rfass 

Platta klar a färger> karikatyrstil. Två listiga småpojkar~ en uppfinnande 
pro f essor och så den gamla vanliga histor ien med uppfinningar och skur kar. 
ster eotypa människor~ en del våld> olika nationalit eter enligt fördomarna> 
trad . kvinnor oll . B Dåligt köp . 

~6/NYSTRöM, Waldemar 
Motorens liv och leverne. - [Stockholm : BilekonemU, 1935. - 40 s . 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

Svart-vit> "snabbtecknad " kar ikat yr sti l. Korta skämt omkring en man med 
bil. En del våld> trad . kvinnosyn bl a ett skämt om en tjock flicka . B U V. 

~~NÄRKONTAKT av tredje graden. - ? : ? , 1978. - 48 s. 
Efter filmen med samma namn. - Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg . Ej läst . UFO- ser ie . 

J.b3 O 1 DONNEL, Pe t er 
Modesty Bl ai se j text : Peter O'Donnel ; bild: Jim Holdaway. - Stockho1m : 
Carlsen/if, 1974- 1976. 

Orig:s titel: Modesty Blaise (dagsstrippar). -Ursprungsland: England. -
Serien som sådan startade 1963 

Mordligan ; Gabriel. - 1974. - 64 s. - (Special-Comics ; 2) 
Lockbetet ; Farbror Happy. - 1975. - 64 s. - (Special-Comics ; 5) 
Förrädaren ; Sekreterarskolan. - 1975 . - 63 s. - (Special-Comics ; 7) 
Multimannen; Förbrytarstaten. - [1976]. - 64 s. - (Special-Comics ; 10) 

Svart-vit> realistisk stil . Modes t y är en f. d . liga ledar e som utför uppdrag 
åt den engelska säkerhetstjänst en> tillsammans med en manlig vän . Den inne
håller mycket våld> men är ändå läsvärd därför att huvudper sonen är en så 
s j älvständig> varm> snabbt änkt och skicklig kvi nna . Hon kan hålla huvudet 
kall t och slåss bra~ när det behövs~ men har inget behov av at t spela tuff 
och Zättar på trycket genom att gråta en stund. Hennes ursprung är okänt 
och flera folkslag finns med ut an rasism . ~' Bra köp . 

~~OLLE med värs, [pseud. för Nils Ringström] 

Jag ock min brors underbara öden. - Stockholm Baarsen, 1922. - 63 s. 
Ursprungsland: Sverige 

Jag ock min brors nya underbara öden. - Stockholm : Baarsen, 1923. - 62 s. 

Ur vårat liv i billder l av Olle jr med värs. - Stockholm : Birgin, 1949. 
- 64 s. 
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Svart-vit~ enkla teckningar i karikatyrstil. Ser ut som en pojkes dagbok~ 
med ungdomliga teckningar och stavfel~ den tredje låtsas vara andra gene
rationens dagboksskrivare (samma upphovsman) . En hel del våld~ mest vuxna 
som piskar barn. I 2:an några trad. tecknade svarta~ trad. kvinnosyn. B U. 

~650LSSON, Lars 
Blixt-Grodan. - Stockholm Antikvariat Blå tornet, 1968. - 63 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1964 

Brun-vit~ roligt tecknade små gubbar i ren och detaljfattig karikat yrstil . 
En satir över andra serier bl a Blixt Gordon och s t ålmannen . Blixt-Grodon 
är mycket svensk~ men med övernaturliga krafter. Litet våld~ några svarta 
trad. tecknade men med viss i r oni i texten. Kvinnorna har trad. beteende 
och det pratas om luder på ett ställe. B U V Bra köp. 

~6f,Den OTROLIGE Hulk : superseriealbum. - Stockholm : Atlantic, 1979-. 

2 

3 

4 

Orig:s titel: The incredible Hulk. - Ursprungsland: USA. - Serien som 
sådan startade 1962 

? . - 1979. - 48 s. 
Orig:s t i te l : ? . ? - ? - 48 s . 
Orig:s t i te l : ? . ? - ? ". - 48 s . . 
Orig:s titel: ? 
. Aska i gryningen. - 1981. - 50 s. 
Orig:s t i te l : ? (1978?) 

Endast läst nr 4. Platta grälla färger~ rea listisk stil. Här förvandlas 
i nte Hulken utan är hela tiden ett stort gr önt monster. En hel del våld~ 
en flicka är hemlig reporter på motorcyke l och tar initiativet till att 
kyssas. B U. 

HULK (Amerikas TVsensation). - stockhalm Atlantic, 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. 

Den otrolige Hulk : skynda er! Kom hit och titta på: pojken som skrek 
HULK! l manus: Doug MOENCH ; bild: Ron Wilson & Fran Matera. - stockhalm 

Atlantic, 1980. - ? s. 
Orig:s titel: ? (1978?) 

Platta grälla färger~ realistisk stil. En r iktigt bra historia om barn
misshandel och om hur misshandlade barn blir som vuxna. Hulken blir vän 
med en liten pojke och hindrar hans pappa från att slå honom. En svart 
kille OK~ t rad . kvinnosyn. B. 

Den OTROLIGE Hulk : presentalbum. - Stockholm Atlantic, 1981. -50 s. 

Platta grälla färger~ realistisk stil . Hulken i underlig~ ickerealistisk 
miljö. En hel del våld~ trad. kvinnosyn . B U. 

~bTOUM, den vita delfinen. -Bromma : Williams, 1973. - (Williams maxialbum) 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? . - Serien som sådan startade ? 

Äventyr i Söderhavet. - 1973. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 
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Grottan under vattnet. - 1973. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

Ur BZekenberg. Ej läst. Känner ej tiZZ. 

~f>8 OUTCAULT, Richard F. 

Buster Brown, hans upptåg och berömvärda föresatser. - Stockholm : Ljus, 
0908]. - 16 bl. 

Orig:s titel: Buster Brown. - Ursprungsland: USA. - Serien som sådan 
startade 1902 

Buster Brown, hans hund Tobby och hvad som hände dem. - Stockholm 
[ca 1910]. - 16 bl. 

Orig:s titel: Buster Brown 

Ljus, 

Platta pastellfärger~ karikatyrstiZ. När Buster skaZZ vara hjälpsam blir 
det mesta feZ. Det är mycket satir över föräldrarnas makt att ge st:i.>yk och 
över könsroller~ och han giZZar inte folk som följer med strömmen. De 
första punkarna finns med (bZäckhårvatten med gummi). En del våld (mot 
barnen)~ mamman är trad. som inte giZZar när Buster och en flicka byter 
kläder~ och flickorna vågar inte titta på honom när han är naken~ men Bus
ter försöker sig glat t på hushållsgöromål och kokerskan skrattar mest åt 
hans upptåg. Hundens ansiktsuttryck är suveräna. B U V Mycket bra köp. 

dh'l PALACIOS, Antonio Hernandez 
El cid. - Stockholm : Carlsenlif, 1981-. 

Orig:s titel: El cid. - Ursprungsland: Spanien. - Serien som sådan 
startade 1971 

: Den djävulska borgen. - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: Le cid (?) (1980?) 

skiftande klara + dämpade färger~ realistisk stil. Går tillbaka på berät
telser om en spansk nationalhjälte som slogs för det kristna Spanien på 
1000-taZet. Mycket våld~ en kvinnlig slottshärskarinna offer för intriger 
av bZ a en äldre elak kvinna. B U. 

J,90PARKER, Brant 

Trollkarlen från Id l [teckningar:] Brant Parker & [text~ Johnny Hart. -
Stockholm : Askild & Kärnekull, 1971. - 132 s. 

Orig:s titel: The wonderful wizard of Id (dagsstrippar). - Ursprungsland: 
USA. - Serien som sådan startade 1964 

Trollkarlen från Id l av Brant Parker och Johnny Hart. - Sundbyberg : Semic, 
1972. 

l.- 1972. - 50 s. 

Trollkarlen från Id l av Johnny HART och Brant Parker. -Malmö 
journal, 1977-1978. 

(dagsstrippar) 

1977. - 128 s. - (Skrattoteket ; l) 
Cop. 1978. - 128 s. - (Skrattoteket 7) 

Hemmets 
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Svart-vit~ den från 72 + rött~ detaljfattig karikatyrstil . Handlingen kret
sar kring ett hov i en obestämbar medeltid~ skämten är cyniska och ibland 
ganska roliga. Litet våld~ en hel del trad . kvinnaskämt om en fager jungfru 
och en ragata. V. 

::J.. -=f f PERSSON, El ov 
Kronblom 1927-1977. -Sundbyberg : Semic, 1977. - 48 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1927 

Ur Blekenberg. Ej läst. Om en lat man och hans fru och svärmor. 

~r~PERSSON, Erik 

Herr Tupp, fru Tupp och lilla Kuckeliku l tecknad av Erik Persson ; text 
av Gunnar Wersen. -Norrköping : Norrköpings bomullsväfveri, [1945} - 16 s. 

Ursprungsland: Sverige 

Herr Tupp, fru Tupp och lilla Kuckeliku på nya äventyr l tecknad av Erik 
Persson ; text av Gunnar Wersen. -Norrköping : Norrköpings bomullsväfveri, 
194 7. - 16 s. 

Kuckeliku och Hilda i skolan l tecknad av Erik Persson ; text av Gunnar 
Wersen. -Norrköping : Norrköpings bomullsväfveri, 1949. - 16 s. 

Tuppens radio Kuckeliku l tecknad av Erik Persson ; text av Gunnar Wersen 
. -Norrköping : Norrköpings bomullsväfveri, 1953. - 16 s. 

skiftande pastellfärger~ ren och fin karikatyrstil. Om en hönsfamilj där 
man använder Tuppens bomullsväv~ alltså reklam. Litet våld (smisk på barn
bak)~ i de sista en svart tjej~ trad. tecknad fast i bomullsklänning~ trad. 
kvinnoroll. B Dåligt köp. (I de två sista även sånger med noter) 

~13PETER och King. - stockhalm : Red clown, 1974. - 48 s. 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. Känner ej till. 

~PETER Panda. - Stockholm : Center-förl ., 1956. - 31 s. 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Svart-vit + rött~ karikatyrstil. Små episoder med en panda tillsammans med 
andra djur och folk + episoder med andra agerande~ troligen av olika teck
nare. Litet våld~ trad . kvinnosyn. B. 

;t~5PETERSSON, Rudolf 

88 

91 :an l [original serien] av Rudolf Petersson ; tecknad av Nils Egerbrandt 
.. - Solna : Sernie press, 1971-1972. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1932 

~l ] . - 1971. - 130 s. 
2. - 1972. - 130 s. 

Platta klara + dämpade färger~ karikatyrstil . 91:an är den ständigt inkal
lade ~ och vänskapen till B? :an sätts ofta på prov eftersom de är konkur
renter om samma flicka. Litet våld~ trad . kvinnosyn . U V. 



Stora 91 :an boken : med Rudolf Petersson -original från 1933-1954. - Sund
byberg : Semic, 1975. - 96 s. 

U~ Blekenbe~g. Ej läst . 

PEYO [pseud. för Pierre Culliford] 

~16smurf-album. -Sundbyberg Semic, 1972-1973. 
Orig:s titel: Les schtroumpfs. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som 
sådan startade 1957 

l : Hotet från svartsmurferna ; Den flygande smurfen. - 1972. - 40 s. 
· Orig:s titlar: Les schtroumpfs noires (1963). ? 

2 : Smurfrik den store. - 1972. - 42 s. 
Orig:s titel: Le schtroumphissime 

3 : Trolleriägget l av Peyo. (O)vädersmaskinen l Peyo, [Gos, pseud. för 
Roland Gasens]. - 1973. - 42 s. 

Orig:s titlar: L'oeuf .et les schtroumpfs. Le schtroumpfeur de pluie 
4 : Smurfina. - 1973. - 40 s. 

Orig:s titel: La schtroumpfette 

Smurf-extra. - Sundbyberg : Semic, 1972. - 82 s. 
Innehåller nr l och 2 ovan 

Smurfernas äventyr. - Stockholm : Coeckelbergh, 1975-. 

: Smurferna och Kraxelikrax l av Peyo och Gos. - 1975. - 42 s. 
Orig:s titel: Les schtroumpfs et les Craconcass 

2 : Astrosmurfen och en annorlunda smurf. - Stockholm : Carlsenlif, 1976. 
- 62 s. 

Förlagsuppgiften gäller alla härefter. - Orig:s titlar: Le cosmoschtroumpf. 
Un schtroumpf pas comme les autres 

3 : Trollkonstsmurfen l Peyo. Smurf-fällor ; Regnsmurfaren l [Peyo, Go~. 
- 1976. - 63 s. 

Orig:s titlar: L'apprenti schtroumpf. Pi~ges a schtroumpfs. Se Oväders
maskinen 

4 : Supersmurfen och Smurfoni i C-dur. - 1977. - 62 s. 
Orig:s titlar: Se Smurfrik den store. ? 

5 : Den lilla smurfan och Smurferna svälter. - 1978. - 62 s. 
Orig:s titlar: Se Smurfina. ? 

6 : De svarta smurferna ; [Den flygande smurfen ; Smurftjuven]. - 1978. 
- 62 s. 

Orig:s titlar: Se Hotet från svartsmurferna. ? . ? 
7 : Ägget och smurferna ; Den falske smurfen ; Den hundrade smurfen. -
1979. - 62 s. 

Orig:s titlar: Se Trolleriägget. Le faux schtroumpf. Le centieme 
schtroumpf 

8 : Smurfbråk och bråksmurfar ; [Olympiska smurfspelen] l Peyo och Y[van] 
Delporte. - 1979. - 46 s. 

Orig:s titlar: Schtroumpf vert et vert schtroumpf. ? 
9 : Smurfsoppan l Peyo ; efter en ide av Peyo ; scenario av Peyo och Y. 
De l porte. [Smurferi er l Peyo] . - 1979. - 46 s. 

Orig:s titlar: La soupe aux schtroumpf. ? 
10 : Smurfhistorier. - 1980. - 47 s. 

Orig:s titel: Histories de schtroumpfs 
11 : De olympiska smurferna. - 1980. - 30 s. 

Orig:s titel: Les schtroumpfs olympiques 



Platta pastell + klara + dämpade färger~ karikatyrstil. Smurferna är små 
blå fantasimänniskor~ som lever i ett ganska välordnat samhälle. En del 
våld~ några otrevliga svarta smurfer~ men det är väl litet långsökt att 
dra paralleller till människors hudfärg~ eftersom de vanliga smurferna är 
blå. Normalt finns det ingen kvinnlig smurf~ men det dyker upp en i ett 
album (Smurf- album ; 4 och Smurfernas äventyr ; 5). Hennes utseende från 
bör>jan är or·dinärt~ och smurferna re"tar henne för hennes pastådda tjockhet;. 
Hon blir olycklig och görs med hjälp av trolldom om till en välsvarvad 
snygg blondig~ som alla blir kära i~ och hon blir på så sätt or saken till 
att den manliga sammanhållningen bryts . Hon är fruktansvärt fjompig i sitt 
uppträdande~ och på ett ställe läser trollkarlen som skapat henne upp in
gredienslistan~ en tjusig liten samling fördomar. Som straff åt trollkar len 
skapas en ful kvinna som förföljer honom. B Nyss nämnda album Dåligt köp . 

~17-Johan och Pellevins äventyr. - Göteborg : Coeckel berghs, 1973- . . 
Orig:s tite l : Johan et Pirlouit. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som 
sådan startade 1954 (Serien Johan dock 1947) 

: Vilden i klippiga skogen . - 1973. - 46 s. 
Orig:s titel: Le lutin du Bois aux roches (1955) 

2 : Fångarna på Montresor. - 1973. - 46 s. 
Orig:s titel: Le sire de Montresar (1959) 

3 : Den svarta pilen. - 1973. - 46 s. 
Orig:s titel: La fleche noire (1959) 

4 : Den förtrollade flöjten. - 1974. - 62 s. 
Orig:s titel: La fl ute a six schtroumpfs (1960} 

5 : Den förtrollade hunden. - Stockholm : Coeckelberghs. - 1975. - 62 s. 
Orig:s titel: Le sortilege de Maltrochu (1970} 

6 : Slottet vid de sju källorna. - Stockholm : Carlsen/if. - 1976. - 62 s. 
Förlagsuppgiften gäller alla härefter. - Orig:s titel: La guerre des 7 
fontaines (1961) 

7 : Det glömda landet. - 1976. - 62 s . 
Orig:s titel: Les pays maudit (1963) 

8 : Hertigens ring. - 1977. - 62 s. 
Orig:s titel: L1 anneau des Casteallac (1962) 

9 : Vikingarnas ed. - 1978. - 46 s. 
Orig:s titel : Le serment des vikings (19571 

10 : Gudarnas källa . - 1979. - 46 s. 
Orig:s titel : La source des dieux (1957) 

11 : Månstenen. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: La pierre de l une (1956} 

12 : Arvsfejden. - 1981. - 46 s. - (Ett äventyr med Johan}. 
Orig:s titel: Le maitre de roucybeuf (19541 

Plat ta pastell + klara + dämpade färger~ kar ikatyr stil . Johan är en ung 
riddare under medeltiden och Pellevin hans skämtsamme kompis . En de l våld~ 
få och of tast trad . kvinnor~ en del självständigare häxor~ som ibland hjäl
per hjältarna . B U. 

~18Starke Staffans äventyr. - Göteborg : Coeckelberghs, 1973-. 
Orig:s titel: Benoit Brisefer. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som 
sådan startade 1962 

l : De röda taxibilarna l av Peyo 
Maltaite] . - 1973. - 62 s. 

samarbete med Will Cpseud. för Willy 

Orig:s titel: Les taxis rouges (1962) 
2 : Tant Adolfina l av Peyo i samarbete med Will. - 1973. -?s. 

Orig:s titel: Madame Adolphine 
3 : Den hemliga väskan l av Peyo och [Fran~ois] Walthery. - Stockholm 
Coeckelberghs, 1974. - 62 s. 

Orig:s titel: Tonton plac ide 



4 : Cirkus Bodoni l efter en ide av Peyo ; teckningar: Walthery ; text: 
Peyo och Gos. - Stockholm : Coeckelberghs, 1975. - 62 s. 

Orig:s titel: Le cirque Bodoni · 
5 : Starke Staffans tolv storverk l Peyo och Walthery. - Stockholm 
Carlsenlif, 1976. - 62 s. 
Förlagsuppgifte~ gäller alla härefter. - Orig: s titel: Les douze 
travaux de Beno1t Brisefer 

6 : Lady Olfina l Peyo och Walthery ; [medförfattare: Yvan Delporte ; 
bakgrunder av [Marc] Wasterlain ; färgläggning av fru Peyo [pseud. för 
? J . - 1978. - 54 s. 

Orig:s titel: Lady d'Olphine (tecknad 1972) 
7 : Fetischen l ide: Peyo ; bild: Peyo och [~] Blestau. - 1980. - 46 s. 

Orig:s titel: Le fetiche 

Pla_tta pastellfärger + någon klar~ karikatyrstil. Staffan är en liten . 
poJke so~ är mycket stark~ utom då han är förkyld~ och styrkan är bra -
att ta t~ll .mot bovar. En hel del våld~ bland skurkarna finns några svarta 
och sydamer~kaner som dock är OK tecknade. En skurkaktig gammal tant visar 
sig vara en robot~ trad. kvinnosyn. B. 

~7iKatten Kar1ssons äventyr. - Stockholm : Carlsenlif, 1980-. 
Orig:s titel: Poussy. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade på 1960-talet 

: Här kommer katten Karlsson! - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: ~a, c'est Poussy (1976?) 

2 : Hallå där, katten Karlsson! - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: Fault pas Poussy (1977?) 

3 : Se upp, katten Karlsson! - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: Poussy poussa (1977?) 

Platta klara färger~ karikatyrstil . Korta historier om en huskatt som äls
kar mjölk~ med få variationer och inte speciellt roliga. Litet våld~ trad. 
kvinnoroller. SB B. 

~80 PIHL, Ole 
Leffe i storstan l bild: Ole Pihl ; text: Jens Tofteskov ; färgläggning: 
Rose Björklund. - Stockholm : Carlsenlif, 1981-. 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: Danmark. - Serien som sådan startade ? 

l : Tryggare kan ingen vara. - 1981. -52 s. 
Orig:s titel: Som blomman i et aeg (1981?) 

skiftande dämpade färger~ realistisk stil . am en ung kille som är arbets
lös~ diskussioner om vem som bär ansvaret. Våldsamma drömmar~ annars litet 
och motiver•at våld~ flickorna lika framåt som pojkarna . U Bra köp. 

~8.1 PRATT, Hugo 

Corto Maltese. - Stockholm : Carlsen/if, 1978. - (Serier för vuxna) 
Orig:s titel: Corto Maltese. - Ursprungsland: Frankrike (upphovs~ 
mannen dock italienare). - Serien som sådan startade 1970 

: De vackra drömmarnas lagun. - 1978. - 64 st 
Or i g: s t i te l : ? 

Mest platta klara + dämpade färger~ realistisk "snabbtecknad" stil. Tre 
fristående berättelser om en skeppare som i början av 1900-talet far med 
sin båt i Syd- och Mellanamerika. En hel del våld~ indianer OK tecknade~ 



en de l vi lda men lättlurade huvudkrympare~ andr a sympatiska men litet oper
sonliga . Et t par mörkhyade kvinnor ledande revolutionärer~ en kallbl odi g 
kv innlig mörderska dör själv . U V. 

Corto Malteses äventyr. - Stockholm : Carlsenlif, 1981-. 

: Konsert för harpa och nitroglycerin. - 1981. - 68 s. 
Or·ig:s tHel; Les celtiques 

2 : Krigsrosor och vinterdrömmar. - 1981. - 68 s. 
Orig:s titel: Les celtiques 

Svart-vit~ realistisk ''snabbtecknad" sta. Fristående brättelser som 
ibland går över gränsen till det fantastiska. En hel del våld~ många och 
nyanserade kvinnoskildringar. U V Mycket bra köp. 

~~RADAR : den spännande serien om eterns herre - den internationella poli
sens trumfess. -Hälsingborg : Allers, 1947. - 24 s. 

Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: troligen USA. -Serien som sådan star
tade ? 

Svart-vit + rött~ realistisk stil. En tapper amerikan slåss mot fascister 
i Spanien, rik sabaterare i något öststatsland och japaner som försöker 
stjäla radium. Han har telepatisk förmåga och radarsyn. Mycket våld, japa
nerna rasistist tecknade, hans flickvän (2 rutor) har ingen förståelse för 
hans mission. B U Dåligt köp. 

~<&.3RAYMOND, Alex, [eg. Alexander] 

Blixt Gordon. - Stockholm : Red Clown, 1973. - 48 s. 
Orig:s titel: Flash Gordon. - Ursprungsland: USA. - Serien som sådan 
startade 1934 

Ur Blekenberg. Ej läst. 

Blixt Gordon : originalserie från 1937. -Malmö 
- 50 s. - (Seriebiblioteket ; 5) 

Orig:s titel: Flash Gordon (söndagssidor) 

Hemmets journal, 1977. 

Platta klara färger, realistisk stil. Blixt Gordon är en vit hjälte på 
äventyr i rymden. En hel del våld~ svekfulla vildmän som äter människor~ 
apmän. Hans kvinnliga f öljeslagare är oftast trad.~ bl a klädd i fotsid 
klänning eller pälsbikini, men har ibland ändamålsenlig klädsel och age~ 
rar modigt. B U. 

Blixt Gordon : roboten från rymden l (Dan BARRY]. - Sundbyberg : Semic, 
1980. - 48 s. 

Orig:s titel: ? 

Pastell + dämpade färger~ realistisk stil + någon småkille i karikatyr. 
Handlingen verkar vara helt underordnad de tekniska trixen. En del våld, 
mycket trad. kvi nnosyn (Dale~ den kvinnliga kompanjonen~ säqer mest Oh!) 
Raymonds historier finns det i alla fall ett sug i, det sak~as här. B u. 

BLIXT Gordon : kampen mot Ming l [baserad på figurer skapade av Alex Ray
mond ; illustrerad av Al Williamson ; bearbetad av Bruce Jones ; färglägg
ning av Rick Veitch]. -Sundbyberg ; Semic, 1981. - 64 s. 

Efter filmen med samma namn. - Orig:s titel: ? (1980?) 



Platta grälla färger~ realistisk stil . Raymonds serier har legat till 
grund för filmen~ och filmen har legat till grund för den här . Handlingen 
är litet hackig. En hel del rått våld~ mörklila "vildar " kallas apmän~ de 
flesta tjejerna är till för att räddas (Dale är min~ yttrar Blixt) ~ en är 
litet mera initiativrik. B U Dåligt köp . 

~8~ RECHIN, Bill 
Crock : sand i näsan l av Bill Rechin & Brant Parker. - Stockho lm : Ca r l ~ 
sen/ if, 1977 . - 128 s. 

Orig :s titel: Crock (dagsstrippar). -Ursprungsland: USA . - Seri en som 
sådan startade ? 

Svart-vit~ detaljfattig karikat yrstil. Mycket roliga och råa skämt om 
f rämlingslegionen (ett underbart bibliotek finns med). En del våld~ köns
taskiga skämt om en tjock kvinna . V Bra köp , 

;).&5 RED I NG, Raymond 
Eric Castel l Raymond Reding, Francoise Hugues . - Sundbyberg : Semic, 1980-. 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? . - Serien som såda n startade ? 

l : Fotboll i blodet. - 1980. - 48 s. 
Orig :s titel: ? 

2 : Retur-match. - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: ? (1979?) 

Plat t a pastell f ärger + någon klar~ realistisk stil med en massa prickar på 
allting för att markera struktur~ blir plottrigt . En fotbollsser ie med bå
de vuxna spelare och juniorer . Litet våld~ en skridskotjej inkastad utan 
att t as speciellt på allvar~ en mamma sätter sig in i fotbollsr eglerna. B. 

~8bREISER, [pseud. för ?] 
Livet i djungeln. - Stockholm Etc . , 1979. - 63 s. 

Ur tidn. Charlie (1970-72). - Ursprungsland: Frankrike 

Svart-vit~ uttryckf ull "snabbtecknad " kar ikatyrst iL Ordlösa historier~ 
f yllda med mycket svar t och rå humor~ om livet i svart a inf ödingsbyar i 
Afrika. Mycket och rått våld~ de svarta är mycket t rad . tecknade~ men all
t ing koncentreras t il l der as levnadsvil lkor~ och den vite mi ssionär en är 
osympat i sk. Kvinnorna har t rad . r ol ler men en vi ss pr est ige . V. 

REMACLE, ~1a re e l 

J81 Kapten Gråskägg. - Solna : Sernie press, 1971-1974. 
Orig:s titel: Les aventures du vieux Nick. - Ursprungsland: Belgien . -
Serien som sådan startade 1960 

Kapten Gråskägg under dödskalleflagg. - 1971. - 50 s. - ([Trumfserien 4]) 
Av Marcel Remacle. - Orig:s titel: Pavillon noir 

Myteriet på Hoppetossan. - 1972. - 43 s. - (Trumfserien ; 7) 
Orig:s titel: Le mutin~s de la S~millante 

Citronätarna. - Sundbyberg : Semic, 1972. - 49 s. - (Trumfserien ; 9) 
Förlagsuppgiften gäller samtliga härefter . - Ori g:s titel: Les mangeurs 
de citron 

Skatten på handflatan. - 1973 . - 48 s. - (Trumfserten ; 12 } 
Orig;s titel: L'Ile de la Main ouverte 

I sabadillernas våld. - 1973. - 48 s. - (Tr umfserien ; 16 } 
Orig:s titel: Aux mains des aquabons 

Svartskägg och indianerna. - 1974 . - 48 s. - (Tr umfserien 17 ) a 1 
Orig:s titel: Ba r benoire et les indiens 10 



Plat t a pas tel lfärger~ kar ikatyr stil . Sjörövarhis torier. En hel de l vå ld~ 
ej läs t den med indianerna~ få och trad . kvinnor . B. 

Q.88Viktor Viking l av Remacle och [Marcel] Denis. - Solna : Sernie press, 1971 
-1972. 

Orig;s titel: Hultrasson le Viking. - Ursprungsland: Belgien. - Serien 
som s~dan startade 19o4 

Viktor Viking och det magiska mjödet. - 1971 . -50 s. • ([Trumfserten 2]1 
Orig:s titel: Pais-moi peur, Viking 

Is i nord och ost i syd. ~ 1972. - 49 s. - (Trumfserien ; 6} 
Orig:s titel; Hultrasson per le nord 

Hos skottarna. - Sundbyberg : Semic, 1972. - 48 s. - (Trumfserien ; 10} 
Orig:s titel: Chez les Ecossais 

Plqtta pastell + någon klar~ karikatyrstil. En skämtserie om vikingqr~ där 
många skämt handlar om sådant som skall komma i senare tidsepoker. En del 
våld~ trad. kvinnosyn. B. 

~<f RINALDO, Sten 
Ba-ba : teckningar. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1939. - 48 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

Brun-vit + gröna kanter~ karikatyrstiL strippar med "en liten krullhårig 
niggertös". Tecknad med stora ögon och jättestor mun~ ser charmig ut men 
gör det mesta fel medan hennes kamrat~ en vit pojke~ gör det mesta rätt. 
De vita ser normala ut medan de andra svarta liknar Ba-ba. Något litet 
våld~ inga vuxna kvinnor (men män). B U Dåligt köp. 

c2q0RIT-OLA, (pseud. för Jan-Erik Garland] 
Biffen och Bananen : ett glatt återseende. - Stockholm : Bonniers junior
förl., 1981.-47 s. 

Samlade från åren 1947-1960. - Ursprungsland: Sverige. - Serien som så
dan startade 1936 

Svart-vit + rött~ karikatyrstil. Biffen är en jättestor kille och Bananen 
en liten spinkig~ senare tillkom också en t~edje~ en frodig kille som är 
nästan lika stor som Biffen. Ensidesskämt. Litet våld~ trad. kvinnosyn. U V. 

~/ROBBINS, Frank 
Jonny Hazard : 2 rafflande äventyr. - Stockholm : Ahlen & Akerlund, 1960. 
- 56 s. 

Av Frank Rabbins. - Innehåll: Döden åker skidor. Biltjuven. - Ursprungs
land: USA. - Serien som sådan startade 1944 

Svart-vit~ realistisk stil. Amerikansk pilot och tillika agent. En hel del 
våld~ en kvinnlig agent ganska strong. B U. 

~9J.,ROEP, Thom 

94 

Teobalds äventyr l text: Thom Roep ; bild: Piet Wijn. - Stockholm : Carl
sen/if, 1981-. 

Orig:s titel: ? . - Ursprun9sland: Holland. - Serien som sådan startade ? 

: Den bortskämda prinsessan. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: De verwende prinses (1977?) 

2 : Den gömda dalens hemlighet. - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: Het verborgen dierenrijk (1977?) 



skiftande pastellfär ger + någon klar~ karikatyrstil . Teobald är en tomte
liknande vandrare~ med ett knyte som innehåller allt han behöver just då. 
sagoliknande historier~ nr 2 med påklädda djur som blivit vegetarianer för 
att inte äta varandr a . En del våld~ ganska trad. kvinnoroller även om prin
sessan har litet initiativkraft också . B. 

ROINE, Raul 

~q3Nisse och Nasse l Raul Roine ; illustrerad av Rudolf Koivu. - Vammala : 
Sparbanksförb., 1951. - 32 s. - (Sparbanksförbundets i Finland småskrif
ter) 

Ursprungsland: Finland 

~q~Kurre l Raul Roine ; illustrerad av Rudolf Koivu. - Vammala : Sparbanks
förb., 1952-1953. - (Sparbanksförbundets i Finland småskrifter) 

Fortsättes av Kurre och Kirre. - Ursprungsland: Finland 

l. - 1952. - 16 s. 
2. - 1953. - 16 s. 

Kurre och Kirre l Raul Roine ; illustrerad av Rudolf Koivu. - Vammala : 
Sparbanksförb., 1954-1957. - (Sparbanksförbundets i Finland småskrifter) 

Fortsätter Kurre 

3. - 1954. - 16 s. 
4. - 1955. - 16 s. 
5. - 1955. - 16 s. 
6. - 1956 . - 16 s . 
7. - 1956. - 16 s . 
8. - 1957. - 16 s. 
9. - 1957. - 16 s. 

. Ur Kaukoranta . Ej läst. Känner ej till. 

J..'I5ROSA pante rn . - Sundbyberg : Semic, 1973. 
Efter filmfiguren med samma namn. - Ur tidn. The pink panther. - Ursp
rungsland: ? . - Serien som sådan startade ? 

[n. - 1973. - so s. 
2. - 1973. - 48 s. 

Platta pastell + någon klar~ karikatyrstil. Korta episoder med det skämt
samma djuret. En del våld~ några trad. tecknade indianer~ en indiankvinna 
enda kvinnan (några rutor). B. 

J.'fbROSIN , Olle 
Sune Persson alias F. Brommy l [Olle Rosin ~ . - Stockholm 

- 48 s. 
Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

EFS förl., 1981 

Svart-vit~ detaljfattig ganska rörig karikatyrstil. Oftast ensidesepisoder 
om en fågel som inte kan flyga. Diskuterar maktlöshet~ u-länder~ kvinno
frågan~ byråkrati~ religion~ kapitalism och det nutida samhället~ det in
går en studieplan. Litet våld . B U V Bra köp . 
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J91- ROSY, Maurice 
Attilas äventyr l text: Rosy ; bi ld: Derib, [pseud. för Claude de Ribau
pierre]. - Stockholm : Carlsenlif, 1975~ 

Orig:s titel: Les aventures d 1 Attila. -Ursprungsland: Belgien. - Se
rien som sådan startade 1967 

l : Attila sliter hund. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: Un metier de chien (1969?) 

[2] : Slottsmysteriet. - 1975. - 48 s. 
Orig:s titel: Attila au chateau (1969?) 

s kiftande dämpade + någon klar~ karikatyrstil. Den schweiziska staten har 
tränat upp en hundagent så att han är intelligentare än människor och kan 
prata~ läsa och skriva fyra språk. Litet våld~ ingen kvinna med. B. 

;Lqg RUDOLF med röda mulen. - Bromma : Williams, 1973. - 48 s. - (Williams 
maxi album) 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. Känner ej till. 

J.Cfl RYSSAK, Eddy, [eg. Eduard] 
Nicke Roder. - Sundbyberg : Semic, 1980-. 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? . - Serien som sådan startade ? 

l : Alpjägare i masttoppen l [Eddy Ryssak, L. Alexander ; färg: Luce, 
[pseud. för ?]. - 1980. - 46 s. 

Orig:s titel: ? (1979?) 
[2]: Operation odjur l [Eddy Ryssak & Y[van] Delporte; färg: Malik, 
[pseud. för ?]. - 1981. - 48 s. 

Orig:s titel: ? (1980?) 
3 : Skattön l ~ddy Ryssak]. - 1981. - 46 s. 

Orig:s titel: ? (1981?) 

skiftande (och platta) klara färger~ karikatyrstil. En segelfartygsbesätt
ning på 1500-talet~ med Nicke som skeppspojke. En del våld~ en trad. kines~ 
i nr 1 alpjägare i "lederhosen" och några trad. ''infödingar''~ ej kvinnor. 
I nr 2 en kvinnlig besättning på konkurrentskepp~ fyra generationer som 
inte är rädda för möss och är ganska råa och feministiska~ även en "tjejig'' 
tjej som tillhör gänget. Kvinnorna i en by gör uppror mot utsugare~ fast 
Nicke måste hjälpa dem~ och nästan alla blir vänner .. B Bra k1;5p (gäller nr 2} 

30l>SAGOSERIEN för snälla barn. - Stockholm : Illustr. klassiker, 1959. 
Samlingsvolymer av Illustrerade Klassiker: Sagoserien. -Ursprungs
land USA (den första originalberättelsen dock dansk) 

l. - [1959}. - 160 s. 
Innehåll: Den fula ankungen l efter berättelse av Hans Christian Ander
sen. Lena och lejonet. Råttfångaren. Tummelunsen. Mästerkatten stöv
larna (Sagoserien l, 2, 3, 4, 5). - Orig:s titlar: ? 

2. - [ 1959]. - 160 s. 
Innehåll: Snövit och de 7 dvärgarna. De dansande prinsessorna. Rapunzel. 
25-öresprinsen. Guldgåsen (Sagoserien 10, 9, 8, 7, 6). - Orig:s titlar: ? 

skiftande pastellfärger~ olika teckningsstilar. De klassiska sagorna. 
Litet våld~ oftast trad. kvinnosyn. SB B. 



30/ SAMLADE se r ier l [ medarbetare: Ola Ambj örnsson, Peter Csihas, Lilian Ed
vall, Lennart Eng, Göte Göransson, Mar i na Hill, Sonja Hulth, Olle Matt
son, Anna-Clara Tidholm, Cecilia Torudd, Sven Wernström ] . - Stockholm : 
Specialtidningsförl ., 1980. - 128 s. 

Titelrubrik: Kamratposten. - Ursprunosland: Sverige 

Oftast skiftande pastellfärg~ vi ssa svart-vita~ olika stilar. Dessa serier~ 
t-~d-~gcn•e publicerade i Kamratposten~ är dels nyskrivna och dels omberättade 
ungdomsböcker och folksagor . Det är genomgående bra kvalitet~ men den enda 
som känns riktigt f r äsch är "Haren Lillemans äventyr "(Hill/Ambjörnsson)~ den 
är väl t ecknad och r olig . Litet våld i ett par av serierna~ trad . kvinnorol
l er utom i den sis ta med en ordentlig~ sykunning och matlagningskunnig poj
ke och en slarv i g men ömsint flic ka . B U Bra köp . 

3<J~ SANDBERG, Inger 
Filurstjärnan l Inger och Lasse Sandberg. - Stockholm : Geber, 1969. - 24 s. 

Ursprungsland: Sverige 

skiftande klara färger~ deta l j fatt ig kari katyr s t i l med col lage. En r ymdfi
lur visar en jordf l icka hur det är på hans planet~ där föroreningar av 
l uft och vat t en är e t t s tor t problem . Männen styr~ men bar nen och kvinnor
na gör revolution . Inget våld~ alla kvinnor har kjo l . SB Mycket bra köp. 

303 SCHULZ, Charles r~. 

Skratta med Snobben l svensk red.: E. Zetterstad. - Stockholm : Ahl§n & 
Akerlund, 1963. - 94 s. - (Roa-bok ; 5) 

Orig:s titel: Pea ~ uts and Snoopy. - Ursprungsland: USA. - Serien som 
sådan startade 1950 

Snobben. - Stockholm : Herthel, 1967-1968. 
Orig:s titel: Peanuts (söndagssidor) 

1967. - 48 s. 
Snobben, Karl och Linus. - 1968. -50 s. 

Snobben : efter den amerikanska serien Peanuts. - Stockholm Herthel, 1967-
1970. 

(dagsstrippar 1961-66) 
l. - 1967. - 128 s. 
2 Vilken lycka Snobben. - 1968. - S. 129-254. 
3 Jag älskar dig Snobben. - 1968. - S. 255-381. 
4 Du är min hund Snobben. - 1968. - S. 382-508. 
5 Jag gillar dig Snobben. - 1969. - S. 509-626. 
6 Milda makter Snobben. - 1969. - S. 627-744. 
7 Alla tiders Snobben. - 1970. - S. 745-863. 
8 En gång till Snobben. - 1970. - S. 864-981. 
9 Min vän Snobben. - 1970. - S. 982-1000, 99 s. 

Snobben och hans värld : efter den amerikanska serien Peanuts. - Stockholm 
Herthe l , 1970. 
(söndagssidor) 

l . - 1970. - 48 s. 
2. - 1970. - 48 s. 
3. - 1970. - 48 s. 

Snobbenfestivalen. - Stockholm : Coeckelbergh, 1975. - 192 s. 
(söndagssidor) övers. efter engelsk utgåva 
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Snobbens äventyr. - Stockholm : Coeckelbergh, 1975-. 
(söndagssidor) övers. efter franska och engelska utgåvor 

l Snobben ~ch kärleken. - 1975. - 46 s. 
2 : Snobben och gänget. - 1975. - 48 s. 
3 : Snobben, Karl och konsten att göra bort sig. - Raben & Sjögren, 1977. 
- 46 s . 

Fätlagsuppgiften gäller samtliga hä('efter 
4 : Snobben är bäst!. - 1978. - 46 s. 
5 : Snobben- alltid redo!. - 1980. - 46 s. 

Snobben. - Malmö : Hemmets journal, 1977-. 
(dagsstrippar) 

1977. - 128 s. - (Skrattoteket ; 3) 
De spelar vår sång, Karl. - Cop. 1978. - 128 s. - (Skrattoteket ; 6) 
Vi älskar dej Snobben. - Cop. 1979. - 128 s. ~ (SkrattoteRet ; 9) 
Cop. 1979. - 128 s. - (Skrattoteket ; lO) 
t~ycket ofint på min ära!. - Cop. 1980. - 128 s ... (SkrattoteRet; 11) 

Svart-vit~ Snobbens äventyr och delar av Snobbenfestivalen platta pastell 
+ klara färger + någon dämpad~ detaljfattig karikatyrstil med mycket rena 
linjer~ mycket uttryckfull. Denna värld~ befolkad av lill-gamla barn och 
en förmänskligad hund upphör aldrig att roa med sina intellektuella och 
oftast stillsamma skämt. Man tycker att ämnet skulle ha blivit urvattnat 
efter alla dessa år~ men de två sista ur Skrattoteket~ där man har lyckats 
klämma in två strips per sida~ är minst lika roliga som tidigare. Litet 
våld~ en svart pojke skymtar förbi några gånger~ olika sorters tjejer: 
Gullan är aggressiv och offensiv och ibland "tjejig"~ Peppiga Fia sportig 
och trevlig~ Sally en tänkande känslomänniska. Karl är inte precis någon 
"he-man" utan mycket osäker~ Snobben en tjejtjusare men snäll och barnslig. 
B U V Mycket bra köp. 

SCOTT, Walter 

30'-f Robin Hood. - Stockholm : Alga, 1950. 

48 

Efter berättelse av Walter Scott. - Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 
(originalberättelsen dock engelsk). -Serien som sådan startade ? 

Fågelfri. - 1950 . - 32 s. - (Algas serieböcker ; 8) 
Den stora drabbningen . - 1950. - 32 s. - (Algas serieböcker ; 9) 

Klar färg-vit (olika färg på olika sidor)~ realistisk stil. am den lag
l öse Robin och hans gäng som i 1100-talets England tar från de rika och 
ger till de fatti ga. En del våld~ knappast någon kvinna. B U. 

Robin Hood. - Stockholm : Center-förl ., 1958~ 
Efter berättelse av Walter Scott. - Orig:s titel: Robin Hood. - Ursprungs
land: USA. - Serien som sådan startade ? 

1958. - 32 s. 
1959. - 32 s. 

Tecknad av Joe Kubert och Russel Heath 
1960. - 32 s. 
1961 . - 32 s. 

Tecknad av Russel Heath 
1962. - 32 s. 

Tecknad av Russel Heath 

,r;1Jar•/, - vif; + rriLL ~ rea.liui?~nk util (den som kom ut i960 är bara svart-v?:t 
or•h iir• annorlundr:. ter ~knGd). Ko r tar•e epi:;odcr~ en hel del oåld~ någon en
;; f, a k a /, r·ari . k7' i rmo . !i /J . 



30S Ivanhoe. - Stockholm : [Center- förl.j, 1962. - 64 s. 
Efter be rätte l se av Walter Scott . - Or i g: s t i te l : ? . - Ursprungs l and: ? 
(originalberätte l sen dock engelsk) 

Svart-vit~ realistisk stil . Ivanhoe är en riddare som är samtida med Robin 
Hood och hjälper Rikard Lejonhjärta mot hans bror . En hel del våld~ tar upp 
terror mot judar . l'rad . kvinnosyn : två mäns inbördes kamp avgör om en kvinna 
skall brännas som häxa eller inte. B U. 

306 SE GAR, Elzie Chrisler 

Karl-Alfred s äventyr. - Göteborg : Elander, 1934. - 64 s. 
Av Elzie Chrisle r Segar. - Orig :s titel : Popeye (da gsstri ppa r ) (ursprung
ligen Thimble theatre) . -Ursprungsland: USA. - Serien som sådan startade 
1929 (T t dock 1919) 

Svart-vit~ karikatyrstil . I dessa avsnitt med mannen som blir stark av att 
äta spenat ~ hJ'älper han fattiga och ogillar att man slår barn . En hel del 
våld~ hans fästmö kan slåss ~ även mot honom . B U V. 

Karl-Alfred. - Su nd byberg : Semic, 1972-. 
Orig:s titel: Popeye (dagsstrippar) 

Lill-Pär och Quarken Den magiska pärlan. - 1972. -50 s. 
Av Bud SAG ENDORF 

Kungen av Al fred i en . - 1973. - 50 s . 
Av Bud SAGENDORF 

Ett ruskigt komp l ex. - 1973. - 50 s. 
Av Bud SAGENDORF 

Kung Lill-Pär och demonerna . - 1981. - 48 s. 
Av Elzie Ch risler Segar . - (1938?) 

Platta pastell + klar·a färger~ karikatyrstiL Långa avsnitt där den lille 
pojken Lill- Pär får gans ka stort utrymme . En del våld~ kvinnorna är både 
trad . kvinnliga och aggr·essiva~ Karl - Alfred är mycket f örtjust i Lill- Pär 
och Lill- Pär får moderskänslor för ett ägg han hittar och kläcker . B U V. 

Karl-Alfred special. -Sundbyberg : Semic, 1973. - 96 s . 
Innehåller första och andra delen ovan 

Karl-Alfred l av Bud SAGE NDORF. -Malmö 
Orig:s titel: Popeye (dagsstri ppar) 

Hemmets journal, 1977-1978. 

Spenat ohoj. - Cop. 1977 . - 128 s . - (Skrattote ket 4) 
Co p. 1978. - 128 s . - (Skra t to t eket ; 8 ) 

.')Jart-vit~ ka1•ihtyrotil. E.j .r;å långa avcnitt oom i ,';emicc . r:n hel del -våld~ 
Y..arl - !llfred.'J farmor är· bra på att clåcc ~ pappan;; t.je.j är en tuff idrott .r; 
flicka~ Olivia både t.je.jr·oll och offenciv a;nre.scivitet. J,ill - Pär clåcr; när 
han kallac flickqbarn~ bl-if' kär mqn får pr) nöten när han ']8Y' hennq cpenat . 
E U V. 

301 S E t~ IT JOV, Eugen 
All an Kä mpe : 1942-19 57 . - St ockhol m : Jen sen & Pa l mgre n, 1976. - 128 s. 

Ur sp run gs land: Sver ige . - Seri en som såda n st ar t ade 1942 

,',',Jart --,;?~t ~ r·wJ. l i:;t ?>:k :;t?~l. !:llr;_n rF:h hr;_n:; j'iJ:;/,mrj !·.'!)o ?) r· mwl 1~ en "h.ji.ir·n
tr· ;.-~. :;t " :;()m hor· till:;/J.rv; l,1~ll rJ.'tjrJ.W:et•rJ.r)e IJ::kn1~:;krJ. 7A.(J(Jj'1~Ym7~YUj(J.f' ~ ()(:h (J.Y•!J(:

LJJ.(' fijr· r;_l;t be·,;ar•rJ. j'r· 1~hel,rm 1~ ··;l.i.r·lrlen moL. ul,vm,jr~Nh>:v rJ. rJ. ru:;r•e(J(J . f','·l)(j_ or:h 
qn anrtrJ.YL 'V:1Jinna pqnrJlru• mellrj_yi l,t•rJ.rl . r•rJller· r.)(:h ~'J.kL.1~ 1)ra·r.: hordlin:J. !·.'n rlr:l qq 
·,;;;l r) /; l) . 



308 SENDAK, t~aurice 
Vilken söt valp eller Vill du verkligen ha en hund? l berättad av Maurtce 
Sendak och Matthew Margelis ; illustrerad av Maurice Sendak. -Bromma : 
Opal , 1977 . - 32 s. 

Orig:s titel: Some swell pup or Are you sure you want a dog? (1976?). -
Ursprungsland: USA 

skiftande dämpade färger~ karikatyrstiL En sedelärande historia med en 
pojke och en flicka som grälar och konkurrerar om en vaZp~ hur man skaZZ 
uppfostra en vaZp och att man inte får vara eZak mot den po~gteras. Otrev
liga barn med fixerade könsroZZer. SB. 

301 SERIE-CIRKUS. - ? : Kerrobs förl., 1975. -?s. 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur BZekenberg. Ej Zäst. Känner ej tiZZ. 

&'OSERIE-JXTTUJ. - Sundbyberg : Semic, 1973. - 148 s. 
Innehåll: Kapten Gråskägg under dödsskalleflagg l Marcel Remacle. Tim 
och Tommy : den mystiska materien l tecknad av Will ; berättad av Rosy. 
Viktor Viking : is i nord och ost i syd l Marcel Remacle, Marcel Denis 
(Trumfserien 4, 5, 6) 

Se respektive ur Trumfserien. 

3// SERIETIDNINGEN Hjälp : 68 sidor apor, brudar, boxning och annat svängigt 
Hjälp-stuff : bara för vuxna grabbar l [red. av Lasse O'Månsson]. - Brom
ma : W i 11 i am s, 1968. - 64 s. 

Ur tidn. Hjälp. - Ursprungsland: USA 

Svart-vit~ oZika stilar. En samling undergroundserier~ bZ a finns ståZ
svinet av Gilbert SheUon med. En deZ våZd~ en Tarzan-parodi med våld
samma svarta människor~ oftast trad. kvinnosyn~ med vissa undantag. En 
man sticker från frun och rumlar runt med viZZiga brudar men återvänder 
när han bZir Zess~ en rolig sak om kiZZar som bZir bokstavligen kära i 
dockor~ och en med en mormorsskurk. U V. 

)/~ SERON, Pierre 
Småfolkets äventyr. - Helsingborg Allerbok, 1979-. 

Orig:s titel: Les petit hommes. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som 
sådan startade på 1960-talet 

: Uttåget l av [teckningar:] Seron och [text:] [ ?] Desprechins. - 1979. 
- 46 s. 

Orig:s titel: ? (tecknad 1969-1970) 
2 : Småfolket i Sydamerika l av Seron och Desprechins. - 1979. - 46 s. 

Orig:s titel: Des petits hornmes au Brontoxique (tecknad 1970-1971) 
3 : Bilsjön l av [teckningar:] Seron och [text:] Hao, [pseud för ?] . 
- 1979. - 46 s. 

Orig:s titel: ? (tecknad 1971-1972) 
4 : överfallet l av Seron och Hao. - 1980. - 46 s. 

Orig:s titel: Les guerriers du passe (tecknad 1971) 
5 : Cyklopens ö~a l av Seron och Hao. - 1980. - 46 s. 

Orig:s titel: L'oeil du cyclope (tecknad 1972-1973) 

!'lrJL!,u ("J::!,ellj"iir·:Jr: r• + nr'i~Jort f</,u·~ ku.r•t"kut yr•:; i-U . r:enom ,rtJ r•(ir•t~ p(,/ ('// 
rw•tr··n · il. hr;_r• miinn-i ::ko r· f ,/ iot"t j"iir·mt"u::/<,(r/r' t./! l 1/II~T·')'iir> r'/1 j\ll:; ::l<lr'/l'k. 
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Detta medför både problem och fördelar~ men trots att ett botemedel upp
funnits föredrar de att stanna kvar i sitt lilleputtsamhälle. En hel del 
våld~ sydamerikaner OK~ men många svarta är trad . tecknade~ tyskar och 
engelsmän kan inte tala riktigt~ få kvinnor. Den är inkonsekvent när det 
gäller om kläderna också ändrar sig~ när personerna växlar mellan liten 
och stor. B U. 

3/3 SEWELL, Anna _ 
Black Beauty l [efter berättelsej av Anna Sewell ; (tecknad av Rudy Nebres] 
. - stockhalm :Atlantic, [1979]. - 64 s. 

Orig:s titel: ? (1973?). - Ursprungsland : ? (orig inal berättelsen dock 
engelsk) 

Svart-vit~ realistisk stil med orgier i skuggor~ blir svårlästa bilder i 
bland . En hj ärteknipande historia om en häst . Litet våld (mot hästen) ~ 
trad . könsroller . B U. 

3/L.f sHAKESPEARE, Wi 11 i am 
Hamlet ; Romeo och Julia ; Stormen : tecknade serier l [efter skådespel av] 
Shakespeare ; teckningar: Gianni De Luca ; text: Sigma, [pseud. för ?]. -
Malmö : Hemmets journal, 1978. - 129 s . 

Orig:s titel: Shakespeare a fumetti (1977?). -Ursprungsland: Italien 
(originalskådespelen dock engelska) 

skiftande klar a + dämpade färger~ reali s tisk stil . Inom samma bild f inns 
f ler a skeenden~ ett försök att efter bilda en teaterföreställning~ det blir 
rörigt och svårt att se i vilken ordning saker händer . Den danske prinsen~ 
det klassiska kärleksparet och den magiske hertigen avbildas och serveras 
på ett sockersött sätt . En del våld~ trad . kvinnor oller. U. 

3/5 SIROLA, Martti 
Bemböleborna. - Stockholm : Carlsenlif, 1981. 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: Finland. - Serien som sådan startade ? 

Livet i Bemböle. - 1981. - 47 s. 
Orig:s titlar: Hölmölän väki (1976?). Hölmölän akat (1977?) 

skif tande past ell + dämpade färger~ detaljrik omsor gsfull kar ikatyrstil. 
Olika f i nska folksagor~ alla handlar om mycket dumma och okunniga män
ni skor. Litet vå ld~ mycket t r ad. kvinnosyn (när gubben och gumman byter 
j obb är det dock mannen som är okunni gast). B U V. 

~lbSKRÄCK-EXTRA. -Bromma : Williams, 1973. - 48 s. 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg . Ej läst. Torde vara skräckserier . 

3/~SKRÄCKENS timmar : 128 sidor fasansfulla rysa re och ruskiga serier. -
Bromma : Williams, 1973 . - 128 s . 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: troligen USA 

Svart-vit~ olika stilar . Sam lingsvolym , inte enbart serier . Fn hel del 
våld~ få kvinnor~ en girig kvinna som tror att hon är listig blir över
listad . U Dåligt köp. 

ID! 



~/8 SKAPMAT. -Linköping : Sista skriket förl., 1978. 
Ursprungsland: troligen Sverige 

l. - 1978. -?s. 

Ej läst. Känner eJ till. 

3/9 SMYTHE, Reg, [ eg. Reginald] 

Skratta med Tuffa Viktor l Reg Smythe ; svensk red.: E. Zetterstad. -
Stockholm : Ahlen & Akerlund, 1962. - 95 s. - (Roa-bok ; 2) 

Orig:s titel: Andy Capp (dagsstrippar). -Ursprungsland: England. 
Serien som sådan startade 1957 

Skål för Tuffa Viktor l Andy Capp ; svensk red.: E. Zetterstad. - Stock
holm : Ahlen & Akerlund, 1966. - 95 s. - (Roa-bok ; 9) 

Orig:s titel: Andy Capp (dagsstrippar) 

Svart-vit~ karikatyrstil. Viktor avskyr arbete och älskar engelsk fotboll~ 
öldrickning och pilkastning. Hans fru får försörja honom~ göra allt jobbet 
hemma och blir konstant bedragen. Hon försöker stå emot ibland~ men accep
terar för det mesta. Litet våld. V Dåligt köp. 

Tuffa Viktor. -Sundbyberg : Semic, 1977. - 48 s. 

Ur Blekenberg. Ej läst. 

3.20 SPI EGLE, Dan 
Hopalong Cassidy : originalserie från 1953-54. -Malmö : Hemmets journal, 
1977. -50 s. - (Seriebiblioteket ; 6) 

Efter berättelser av Clarence E. Mulford och filmfiguren med samma namn 
. - Orig:s titel: Hopalong Cassidy (dagsstrippar). - Ursprungsland: USA 
. - Serien som sådan startade 1949 

Svart-vit + orange~ realistisk stil. En hjälte på det godas sida~ som i
bland ändå blir misstänkt av rättvisan. En del våld~ vän med en fredlig 
indian men de andra indianerna är blodtörstiga, inga kvinnor. B U. 

~/SPINDELN : presentalbum. - Bromma : Atlantic, 1978-1979. 

/0:2 

Orig:s titel: The amazing Spiderman. - Ursprungsland: USA. - Serien som 
sådan startade 1962 

1978. - 64 s. 
1979. - 62 s. 

SPINDELMANNEN presentalbum. Stockholm : Atlantic, 1980. - 63 s. 

Den FANTASTISKE Spindelmannen presentalbum. - Stockholm Atlantic, 1981 
- 49 s. 

Den FANTASTISKE Spindelmannen superseriealbum. - Bromma Atlantic, 1979-. 

l. - 1979. - 48 s. 
2. - 1979. - 48 s. 
3. - 7 - 48 s. 
4. - 7 - 48 s. 
5. - ? - 48 s. 



SPINDELMANNEN : 80-talets superhjälte : jättealbum. - Stockholm : Atlantic, 
1980. - 64 s. 

Innehåll: En superhjälte blir till l författare: Stan Lee ; teckningar: 
Johnny Romita. Svartkonstens mästare l text: Stan Lee och Ross Andru ; 
bild: Wild Bill Everett. Och döden skall komma l text: Stan Lee ; bild: 
Gil Kane, John Rornita 

SPINDELN. - Stcckholm : Carlsenlif, 1979. 

l : Gamens vingar l Stan Lee & John Romita. - 1979. - 80 s. 
2 : I klorna på undre världen l text: Stan Lee, John Rornita och Larry Lie
ber ; bild: Mickey Demeo. - 1979. - 80 s. 

Platta grälla färger~ realistisk stil med dragning åt karikatyr. Spindeln 
är en superhjälte som är mycket bra på att klättra. En hel del våld~ få 
och trad. kvinnor. B U. 

3~SPöKFLYGAREN : spännande äventyrsserie. - [Hälsingborg Aller~, 1947. -
24 s. 

Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: troligen USA 

Svart-vit + rött~ karikatyrstil. En mycket rasistisk historia om en ame
rikansk stridsflygare och japaner. Enligt denna är det japanerna som ho
tar med atombomb. En hel del våld~ japanerna ser otroligt fåniga ut~ en 
kvinna med men tar inte aktiv del i handlingen. B U Dåligt köp. 

STANGENBERG, Knut 

3~3 Bilder ur Fridolf Cel inde rs l iv och leverne : i urval. - stockhol m Ah len 
& Akerlund, 1924. - 54 s . 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1912 

Fridolf Celinder l Knut stangenberg ; förord och urval av Sture Hegerfors 
. - Stockholm : PANINorstedt, 1970. - 133 s. - (En PAN-bok) 

Svart-vit~ karikatyrstil. am en familj som blir äldre allteftersom serien 
fortskrider. Fridolf gifter sig~ får två busgrabbar och en liten dygdig 
flicka~ hans fru blir fet och gillar~ tillika med den otrevliga svärmodern~ 
att göra åt pengar. Själv blir han gubbsjuk~ hans pojkar blir oförståelig 
ungdom~ en av dem gifter sig med en gråtsjuk kvinna som också helst vill 
göra åt pengar~ och de får en ny liten busgrabb. En tjusig liten samling 
könsrollsfördomar~ och många av poängerna bygger på dem. V Dåligt köp. 

3J..V Mlinchhausen-bravader . : skildrade i ord och bild l av Stang. - Stockholm 
Ahlen & Akerlund, 1936. - 32 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan började på 1930-talet 

skiftande + platta pastellfärger + någon klar~ karikatyrstil. Ensidesepiso
der om den berömde baronen. Något litet våld~ få och trad. kvinnor. B U V. 

~STANLEY, John 
Lilla Lotta : massor av festliqa äventyr med Lilla Lotta och Plutten. -
Stockholm : Centerförl., 1964. - 64 s. - (Stora serieboken) 

Av John Stanley. - Orig:s titel: Little Lulu (1957?). - Ursprungsland: 
USA. - Serien som sådan startade 1935 

Platta pastellfärger + någon klar~ karikatyrstil. Korta episoder med barn 
som huvudpersoner. Något litet våld~ trad . kvinnosyn : flickorna beter .siq 
som damerna i familjeserier~ en är ragata~ en bara ute efter pojkens pengar. 
Det finns dock en vuxen man som gråter för att han tappat papper. B U. /03 



3J.6STEINLEN, Theophile Alexandre 
Katter : bilder utan ord = Des chats : images sans paroles. - Stockholm 
Rediviva, 1980. - 26 s. - (Suecica Rediviva ; 85) 

Faks. av l. uppl. , Paris 1897 

Svart-vit~ detaljfattig karikatyrstil. Små historier om katter och barn~ 
inte alltid helt oskyldiga. En del våld. U V. 

~tSTERANKO, Jim, [eg. James] 
Nick Fury, agent för SHIELD. - Stockholm : Carlsenlif, 1979. 

Orig:s titel: Nick Fury, agent of S.H . I.E.L.D. -Ursprungsland: USA. -
Serien som sådan startade 1963 

: Nick Fury kontra Gula klon. - 1979. - 96 s. 
Orig:s titel: ? (1967-68?) 

Platta grälla färger~ realistisk stil. Superhjälteserie om en internatio
nell organisation som bekämpar allmänfarlig brottslighet. Mycket våld~ 
Gula klon är en trad. tecknad kines som blir alltmer demonisk. Två kvin
nor pendlar mellan att vara tuffa kämpar och gråtande~ trad. kvinnligt 
klädda~ den ena offrar sitt liv i kamp mot onda släktingar. U Dåligt köp. 

STEVENSON, Robert Louis 

3~8Skattkammarön = (Treasure island) : bildserie l efter Robert Louis Steven
sons berömda äventyrsbok ; av Marcus Hentzel. - stockhalm: Bildromaner, 
1949. - 78 s. 

Ursprungsland: Sverige (originalberättelsen dock engelsk) 

Svart-vit~ realistisk stil. En ung pojke på skattjakt~ 1?00-talet. En del 
våld. B u. 

skattkammarön l efter Robert L. Stevensons roman. - Solna : Sernie press, 
1966. - 82 s. - (De stora äventyren ; l) 

Orig:s titel: Treasure island. - Ursprungsland: ? 

Svart-vit + rött~ realistisk stil. En del våld. B U. 

~qBortrövad l [efter berättelse] av Robert Louis Stevenson ; illustration 
Alarico Gattia ; bearbetning Piero Zanotto. - Köpenhamn : Leska, 1978. -
50 s. - (Odödliga klassiker; l) 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: Italien 

skiftande dämpade färger~ realistisk stil. P g a arv kidnappas en pojke 
av sin farbrors hantlangare. En hel del våld~ få kvinnor~ en ung kvinna 
tar risken att hjälpa honom. B U. 

330STJÄRNKLASSIKER : 3 toppberättelser i en bok. - Bromma : Williams, 1968. 
Samlingsvolym av Illustrerade Klassiker. -Ursprungsland: USA (de två 
sista origina~berättelserna dock engelska) 

l . - 1968. - 136 s . 

l 0'-1 

Innehåll: Buffalo Bill l efter berättelse av William F. Cody. Världarnas 
krig l efter berättelse av Herbert George Wells ; teckningar: Lou Cameron. 
Dr Jekyll och Mr Hyde l efter berättelse av Robert Louis Stevenson ; teck
ningar: Lou Cameron ( I K nr 15, 6, 90). - Orig:s titlar: ? 



Platta grälla färger~ realistisk stil . På ett mycket ytligt sätt återberät
tar man historierna om indiandödaren Buffalo Bill~ invasionen f r ån rym-
den och den personlighetssplittr ade läkaren . En del våld~ trad . USA - syn på 
indianerna i l3uffalo Bill ~ trad . kvinnosyn . B U Dåligt köp , 

33) STJÄRNORNAs krig.- Sundbyberg: Semic, 1977 - . 
Efter filmen med SJmma namn. - Orig:s titel: Star wars. - Ursprungsland: · 
USA. - Serien som sådan startade ? 

[l]. - 1977. -?s. 
2 : Draklorderna l tecknad av Howard CHAYKIN skriven av Ray Thomas. -
1978. - 80 s. 

Or i g: s titel : ? 
3 : I imperiets klor l tecknad av earmine Infantino, Gene Day och Bob Wia
cek ; skriven av Archie Goodwin. - 1979. - 96 s. 

Or i g: s· titel : ? 
4 : Rymdimperiet slår tillbaka l Archie GOODWIN manus ; Al ~Jilliamson och 
Carlos Wein teckningar ; Glynis Wein färgläggning. - Cop. 1980. - 95 s. 

Efter filmen med samma namn. - Orig:s titel: The empire strikes back 
5 : Sista varningen. - 1981. - 79 s. 

Or i g :s titel : ? 

Platta grälla färger~ realistisk stil. Av en välgjord, spännande och stund
tals mycket rolig film har man som vanligt lyckats göra en banal historia 
med mycket våld~ där nyanserna i att strida mot det onda~ även inom en 
själv~ har tonats ner. En svart man på rätta sidan~ en kvinna i toppen~ 
men inte lika aktiv som i filmdelarna. B U Dåligt köp. 

33~ STOKER, B ram 
Dracula l [efter en berättelse av] Bram Stoker ; [tecknad av Nestor Redan
do]. - stockhalm :Atlantic, [1980]. - 62 s. - (En av de stora klassikerna) 

Orig:s titel: Dracula (1973?). - Ursprunqsland: USA (originalberättelsen 
dock engelsk) 

Svart-vit~realistisk stil. En del praktiska tips om hur man oskadliggör en 
vampyr. En hel del våld~ en tjej blir också vampyr. U. 

33.3 STORA chockboken. 
Orig:s titel: ? 

Sundbyberg : Semic, [ca 1973?}. - ? s. 
- Ursprungsland: ? 

Ej läst. TY'oligen skräckserier. 

3~~STORA skräckboken : de rysligaste, fasansfullaste, mest omstridda men 
absolut skönaste serierna från skräckens klassiska 50-tal ... -Bromma 
Williams, [1973]. - 33 s. 

Ur tidn. Eerie och Creepy. - Ursprungsland: USA 

Platta grälla fär ger· på v i c:;a~ andra cvart-JJita~ olika cti lar·. ,r;am lingr; 
album med läcki:;a hi:;tor 1:erJ hl a en parodi pli. Bl1:xt Gor·don. f.'n he l del 
våld~ en asia t trad . tec'Pnad~ trad . kvinnor·o ller. U. 

335STOR~1 PETERSEN, Robert 
Tre små män och nummermannen. - Stockholm : Forum, 1944. - 60 s. 

Orig:s titel: De tre smaa rnaend og nummermannen (1916). -Ursprungsland: 
Danmark. - Serien som sådan startade 1913 

IOS 



Sva~t-vit~ ka~ikaty~stil med ~ena linje~. De t~e små männen hitta~ på alle
handa hyss~ numme~mannen num~e~a~ se~ie~uto~na på olika fantasifulla sätt. 
En del våld (en del ganska ~åa skämt )~ en t~ad. sva~t man~ t~ad. kvinnosyn . 
B U V. 

33bSTRALANDE tider : stoppa atomkraften! l Uffe Frödin, Lena Ekemark, Dick San
din, Staffan Göransson, Julie Leonardsson, Lennart Finn~, Kerstin Abram
Nilsson. - Stockholm: Allförl. Trycksaker, 1974. - 63 s. 

Ursprungsland: Sverige 

Sva~t-vit. Sam lingsalbum med va~ie~ande stil och kvalitet~ mestadels ganska 
g~ötigt (g ä U e~ ej "Sagan om F i lube~t "). Olika be~ätte l se~ som vi U va~a f ö~ 
kä~nk~aft med en ska~p samhällsk~itik som ibland kant~a~~ tex. i "Den fa~li
ga t~anspo~ten "~ dä~ 20 000 japanska te~~o~iste~ skänke~ folket f~ihet. Ing
en annan ~asism~ en hel del våld. Kvinnosynen ä~ mestadels hyfsad~ utom en 
sida med ho~o~~ som ä~ fö~ned~ande fö~ både männen och kvinno~na. V. 

3~1STALMANNEN : hjältekavalkad. - Stockholm 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: USA 

Center-förl ., 1962. -80s. 

u~ Blekenbe~g . Ej läst . Innehålle~ fle~a olika supe~hjälta~. 

STALMANNEN : världens främste äventyrsgestalt : jättealbum. - Bromma : 
Williams, 1969-1971. 

Orig:s titel: Superman. - Ursprungsland: USA. - Serien som sådan starta
de 1938 

[l969j. - 64 s. 
[1970] . - 64 s. 
[1971]. - 64 s. 

Platta g~älla fär•ge~~ ~ealistisk stil . Ko~ta histo~ie~ om den sta~ke fly
gande mannen ~ ibland med sällskap av Läde~lappen. En hel del våld~ mycket 
t~ad . kvinnosyn: Läde~lappskvinnan sluta~ bekämpa b~ott nä~ hon gift sig 
med Läde~lappen~ och Lois Lane ~ som äntligen få~ gifta sig med stålman
nen ä~ en t~ist typ~ dock finns det en t~evlig tjej i 3 :e albumet . En poj
ke som ä~ feg och g~åte~ få~ bli supe~pojke på en annan planet. B U. 

STALMANNEN, Läderlappen och Robin : presentalbum. - Bromma : Williams, 
1973. - 48 s. 

Or i g: s titel : ? 

Platta gr•älla fä~geY'~ Y'ealicti sk stil . Ko~ta episode~~ en hel del våld~ 
få och t~ad. kvinna~ . B U. 

STALMANNEN : jubileumsalbum 
1974. - 96 s. 

Orig:s titel: Superman 

25 år som serietidning. - Bromma W i 11 i am s, 

::varat- vit + ?. epicorler med platta :;älla. fä~uer•, realiotisk ctil . Tnnehål 
ler hl a p;r0ta rw:mitt.et j"rän 7 9:38 . 1-:n hel del or1ld~ stoppar' husirllm?:nn 
handel ~ J,oi:.; dr·ä.mmcr till en lm.ne och fi jr•akLar CZ.a.Pk (Dt/ilmannenr; m:01:la 
1>lentitrd) j"ijy• att han int,e m:ll :;l/i:;;;~ f (j Lr•rl<i . km~nnor.!J7l. n u. 

lOb 

stalmannen mot Spindelmannen : äntligen tillsammans : detta är århund
radets kamp l skriven av Gerry CONWAY tecknad av: Ross Andru & Dick 
Giordano. -Sundbybe rg : Semic, 1976. - 98 s. 

Orig:s titel: ? (1976?) 



Platta grälla färger> realistisk stil . stålmannen slåss mot en annan su
perhjälte . En hel del våld> svarta i en nomadstam OK> Lois aktiv en gång . 

sTALMANNEN mot Muhammed Ali : följ tidernas match l t ex t : Denny 0 1 Nei l ; 
tec kningar: Neal Adams & Di ck Giordano & Terry Austi n ; färgl äggn ing: Cary 
Adams. - Sundbyberg : Semic , 1978 . - 70 s. 

Orig :s titel: ? 

Platta grälla färger> realistisk stil . En boxningsmatch mellan den verk
lige svar te boxaren och en utomjording> redskap för en som vill förslava 
jorden . stålmannen och MUhammed kämpar för att rädda jorden> och ~fuhammed 
är sympatiskt framställd> liksom en del andra svarta. En hel del våld. B U. 

STALMANNEN : presentalbum . - Stockholm : Atlantic, [1980] . - 97 s. 
Orig:s titel: Superman 

Plat ta grälla färge r> realistisk stil . Innehåller bl a Berättelsen om 
stå lmannen> orig. 1966 . En hel del våld . B U. 

338SUNDBAUM, To rvald 
Tidvattne t . - Stockholm Alga, 1950. - 32 s. - (Al gas serieböcker l l) 

Urspru ngsland: troligen Sverige. - Serien som sådan startade ? 

Ur Blekenberg. Ej läst . Känner ej till . 

339SVARTE sj örövaren. - Köpenhamn : Leska, 1978 . - 80 s. - (Berömda äventyr 
l ) 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenbel"g . Ej läst . Känner ej till. 

3~DSVENSKA öden och äventyr tillsammans med Bellman : en ori ginalserie för 
Folket i Bild/ Kulturfront l text: Jan Lööf, Lars Mossberg, Ola Nyberg, 
Per Johanne sson ; teckningar: Jan Lööf, Lars Mossberg, Ola Nyberg, Hans 
Lind. - Stockholm : Kulturfront, 1975 . - 46 s . 

På omslaget: Folket i Bild/Kulturfronts Bellman. -Ursprungsland: Sve
rige. - Serien som sådan startade 1972 

Svart-vit> karikatyr stil . Huvudper sonen i denna samhällssatiriska serie 
är en äldre man> litet på dekis, som är med där det rör sig . En del våld> 
ett par svarta killar OK> tar upp fördomar mot ett par där hon är vit och 
han svart . Mycket självständiga flickor> nästan samtliga dock med stora 
utstående bröst . B U V Mycke t bra köp . 

3~/ SWIFT, Jonathan 
Gullivers resor l [efter berättelse] av Jonathan Swift ; [tecknad av E.R. 
Cruz]. - stoc khalm : Atlantic, cop. 1973. - 62 s . - (En av de stora klas
sikerna) 

Orig:s titel : ? . - Ursprungsland: USA (original berättelsen dock irländsk) 

Svart-vit> realistisk stil. Om mannen som besöker osannolika land . En del 
våldJ få trad . kvinnor> han är inte speciellt förtjuct i sin hust~A . B U. 

3Y~SYSTER Jill. - Stockholm : Ahlen & Akerl und, 1960 . - 64 s . 
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 
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Svart-vit~ realistisk stil. sjuksköterskeelev i England~ romantik och 
dramatik~ men gifter sig med doktorn till slut. Inget våld~ mycket trad. 
kvinnosyn. B U Dåligt köp . 

31..f3 SA vanns Vi l da Västern. - Häl s i ng borg : A 11 er press, [1964]. - 34 s. 
Efter filmen med samma namn. - Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: USA 

Platta pastellfärger~ realistisk stil . Västernserie från mitten av 1800-
talet. En del våld~ indianerna OK tecknade och det ges förklaringar till 
varför de anfaller~ mycket trad . kvinnosyn . B U. 

TACCONI, Ferdinando 

3lf'f Aristokraterna. - Sundbyberg : Semic, 1980-. 
Av Ferdinando Tacconi. - Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: ? . -Serien 
som sådan startade ? 

: Scotland Yard slår tillbaka. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: Scotland Yard se refiffe (1980?) 

2 : Den stora kuppen. - 1981. - 48 s. 
Orig:s titel: ? (1981?) 

skiftande pastellfärger~ realistisk stil. Aristokraterna är fyra män och 
en kvinna~ snobbigt klädda~ som agerar privatdetektiver.Till sin hjälp har 
de ibland avancerad teknisk apparatur ex en robothund. En del våld~ en 
mörkhyad kvinnlig ättling av Inka-folket OK~ ganska trad. kvinnosyn. B U. 

:!HS'JS..ventyrens män. - Sundbyberg : Semic, 19?? 
Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: Italien (på nr l) 

. Mannen från öknen l bild: Ferdinando Tacconi ; text: Gino d'Antonio. 
- ? . - 52 s. 

Or i g: s t i te l : L'uomo del deserto 
2 r~annen från Klondyke l ? - ? - 48 s. 

Orig:s titel: ? 
3 Mannen från Peking l ? - ? - 48 s. 

Orig:s t i te l : ? 
4 Mannen från Zululand l ? - ? - 48 s. 

Orig:s titel: ? 

Ur Blekenberg (+ Sambindningen ). Ej läst. Nr 1 är en krigs- och äventyrs
serie från l:a världskriget. 

3l.fbTAIKON, Katarina 

ID8 

Katitzi l Katarina Taikon ; teckningar av Björn Hedlund ; [färgsättning: 
Hans Thor]. - Stockholm : Bonniers juniorförl., 1979. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade 1975 

l Barnhemsflickan. - 1979. - 46 s. 
2 Zigenarflickan. - 1979. - 46 s. 
3 Hjältinnan. - 1979. - 46 s. 

Natta klara fär:;er~ realictisk stil. Katitzi är• en zigenarflicka som 
växer upp i .Sveri~re på ;w- ta le t~ ser>ien tar upp fördomarna~ i b land på 
ett humoristiskt sätt. ~itet motiver>at våld~ bdde trevliga och otrevliga 
flickor Or!h kvinnor finns med. B Mycket bra köp . 



TARDI, Jacques 

7Jt(1Adeles extraordinära äventyr l text och teckningar: Jacques Tardi ; färg: 
Anne Delobel. - Stockholm : Carlsenlif, 1979-1980. - (Serier för vuxna) 

Orig:s titel: Les aventures extraordinaires d 1Adele Blanc-see. -Ur
sprungsland: Frankrike. - Serien som sådan startade 1976 

: Adele och odjuret. - 1979. - 48 s. 
Or i g: s titel : Ad e l e et l a bete ( 1976) 

2 : Demonen från Eiffeltornet. - 1979. - 48 s. 
Orig:s titel: Le demon de la tour Eiffel (1976) 

3 : Den galne vetenskapsmannen. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: Le savant fou (1977) 

4 : Mumiernas återkomst. - 1980. - 48 s. 
Orig:s titel: t1omies en folie (1978) 

Skiftande effektfulla dämpade färger~ detaljrik karikatyrstil.Handlingen 
börjar i Paris 1911 och slutar med första världskrigets utbrott 1914, 
men även om man läser den i rätt ordning är det litet svårt att få nå
got grepp om vad som sker däremellan. Huvudpersonen är en mycket själv
ständig kvinna som polisen vill ha tag på~ och folk mördas friskt runtom
kring.En stundtals fascinerande historia med inslag av ockultism och 
mycket~ ibland makabert~ våld . En demonisk äldre kvinna~ kvinnooffer. V. 

3lf8Den ödesdigra resan och Gevärsb1omman. - Stockho1m : Carlsenlif, 1981. -
60 s. 

Orig:s titlar: Adieu Brindavoine (1974). La fleur au fusil (1979?). -
Ursprungsland: Frankrike 

Platta pasteU + däl11pade färger + någon klar~ första i karikatyrstil med 
vissa bakgrunder detaljrikt och omsorgsfullt tecknade~ andra i realistisk 
stil. I föl~sta ber•ättelsen inviteras en man 1914 tiU Afganistan~ där en 
miljonär testar olika män för att finna en efterträdare i sin affärsverk
samhet. Mycket och blodigt våld~ de afganska nomaderna är vildar som an-· 
faller utan förklaring~ en gammal häxlik kvinna är duktig på pistol och 
dödar en gorilla med bara händerna. Den andra berättelsen är från första 
världskriget och samme man är soldat. Han ansluter sig till en grupp de
sertörer av olika nationaliteter bl a en svart senegalesisk man. En paci
fistisk historia där Tardis förkärlek för våld och blod åtminstone fyller 
någon funktion. Några få trad. kvinnor skymtar fram. V. 

J~9Ishavets demon. - Stockholm: Carlsenlif, 1981. - 63 s. 
Orig:s titel: Le demon des glaces (1974). - Ursprungsland: Frankrike 

svart-beige, utsökt välgjorda, detaljrika teckningar i skrapteknik. 1889 
sprängs ett fartyg i Norra Ishavet. En man som bevittnar hctndelsen upp-:
täcker att hans farbror m fl har en maskin~ föx•kUJ.dd tiU isberg, utifrån 
vilken de opererar och tänker ödelägga hela jorden. Jnspiration från Verne, 
slutar med en satir. En hel del våld~ en kines tillhör det onda gänget och 
i det godas tjänst arbetar en gammal kvinna, V Bra köp. 

35l>TELEVISIONENS klassiska äventyrshjältar. - Stockholm : [Ahlen & Akerlund, 
1959] . - 96 s. 

Innehåll: Wilhelm Tell l efter ett skådespel av Friedrich von schiller ; 
tecknad av Charlie Bood. Robin Hood l efter berättelse av Walter Scott ; 
text: Erik stolt ; teckningar Ola Eriksson. Greven av Monte Christo l ef
ter berättelse av Alexandre Dumas d.ä. - Orig:s titel: ? . - Ursprungs-. 
land: ? (respektive originalberättelse dock tysk, engelsk och fransk) 
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skiftande (bara bakgrunderna) gråtonade + pastell + klara färge r_, realis
tisk stil . De klassiska historiska berättelserna i t r e äventyr vardera . 
En del våld_, få och trad. kvinnor_, utom en som slänger en spann vatten 
över en skurP. . B U. 

351 THOMPSON, Graham 
Muppet show l teckningar: Graham Thompson ; manus: Jenny Cravens. - Sund
byberg : Semic, 1981-. 

Efter TV-serien med samma namn. - Orig:s titel: ? . Ursprungsland: ? 

: Full rulle med Mupparna. - 1981? - 32 s. 
Orig:s titel: ? 

2 : Mupparna går i däck. - 1981. - 32 s. 
Orig:s titel: ? 

Ej läst. Serier med avtecknade dockor ur MUpparna. 

THULSTRUP, Henning 

~~De namnkunnige artisterne Kluddenfelts och Fume•s intressanta vandringar 
i södra Sverige : framställde uti 12 särdeles väl utförde tafl0r l H 
Thp. - Stockholm : Bonnier, 1959. - 12 bl. 

Av Henning Thulstrup. - Ursprungsland: Sverige 

Några handteckningar från Trindstedts och Kluddenfelts resa i Schweiz l 
af T. - Stockholm : P.B. Eklund, [186-?]. - 12 bl. 

Av Henning Thulstrup. - Parallelltitel och parallelltext på franska 

Svart-vit_, karikatyrstil. Vissa sidor med två rutor om två gentlemän. V. 

~3En samling skämt 1859 : till tidsfördrif emellanåt, när annat roligt bris-

l/O 

ter, tag här en samling skämt emot af 11 utmärkta artister 11
• - Stockholm : 

Levertin & Sjöstedt,[l859]. - 17 bl. 
Av Henning Thulstrup (detta gäller alla härefter) 

Komiska bagateller 1860. ~ Stockholm Bonnier,tl860]. - 16 bl. 

Komiska bagateller 1861. - Stockholm P.B. Eklund,[l861]. - 15 bl. 

Komiska bagateller : samlade under 1862. - stockhalm : Fritzes bokh. (Ek
lunds & Giron), [1862]. - 16 bl. 

Comiska bagateller : samlade under år 1863. - Fritzes bokh. (Eklund & Gi
ron), [1863]. - 16 bl. 

Minnen från 1865 l tecknade av T. - Stockholm : P.B. Eklund, [1865]. -
20 bl. 

osv tom ( 1866: 24 bl., 1867: 26 bl., 1868, 1869: 17 bl., 1870: 16 bl.} 

Minnen från 1871 l tecknade av T. - Stockholm: P.B. Eklund,[l871J. 
- 16 bl. 

Karrikatyr album 1872 l af T. - stockhalm Art. lith. anstalt., [1872]. 
- 15 bl. 

Karrikatyr album 1873 l af T. - Stockholm : F. Skoglund, [1873]. - 18 bl. 

Hemma o,.' borta l af T. - Stockholm : P.B. Eklund, [1874]. - 10 bl. 

Karrikatyr album 1875 l af T. - Stockholm : F. Skoglund, [1875]. - 17 bl. 



Karrikatyr album 1876 l af T. - Stockholm : F. Skoglund. [1876]. - 20 bl. 

Penndrag till julen 1877 l af T. - Stockholm: F. Skoglund, 1877. ~ 18 51. 

Karrikatyr album 1878 l af T. - Stockholm : F. Skoglund, 1878. - 18 bl. 

osv tom 

Karrikatyr album 1881 l af T. - Stockholm: F. Skoglund, 1881. - 18 bl. 

Köp till förmån för Nordiska museet några teckningar l af T. - Stockholm 
Fotolit. Gen. stab. lit. anst., [188-?]. -?bl. 

Teckningar från 1897 l af T. - Stockholm : F. Skoglund, [1897]. - 18 bl. 

Svart-vit eller brun-vit~ karikatyrstil. I dessa finns några serier~ med 
olika personer~ oftast ur överklassen. Litet våld~ i Minnen från 1869 
äter trynturken människokött~ i Karrikatyr album 1876 en stark svart kvin
na med svag och lat man~ 1879 en annan trad. svart man. Oftast trad. kvin
nosyn~ några skämt om jämställda kvinnor~ men i En samling skämt 1859 
finns även en antydan till kritik av kvinnans lott och i Karrikatyr album 
1873 en episod med omvända könsroller. V. 

TIBET, [pseud. för Gilbert Gascard] 

35LfAllan Falk : sabotageligan l av [bild:l Tibet & [textQ A[ndre] P[auD 
Duchateau. - Malmö : Hemmets journal, 11974]. - 46 s. - (Ett champion
album; l) 

Orig:s titel: Ric Hochet : face au serpent. - Ursprungsland: Belgien. -
Serien som sådan startade 1955 

Rick Hart l av Tibet & A.P. Duchateau. - Sundbyberg Semic, 1980-. 
Samma som Allan Falk 

[l] : Döden går på cirkus. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: ? 

2 : Spöket från grottorna. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: ? 

3 : Det röda spåret. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: ? 

4 :Mördaren från medeltiden. - 1981. - 46 s. 
Or i g: s titel : ? 

skiftande pastellfärger~ realistisk stil. Rick är detektiv och jagar 
skurkar. En hel del våld~ trad. kvinnosyn. B U. 

35:1Chick Bills äventyr. - Sundbyberg : Semic, 1980-. 
Orig:s titel: Chick Bill. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade 1953 

[l] : Cowboy-roboten. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel ·:? 

2 : Hårresande handel. - Cop. 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: ? 

3 : Kon som röt. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: ? 

4 :Vilde Kid slår till. - 1981. - 46 s. 
Orig.s titel: ? 

fl J 



Platta pasteU + klara färger~ karikatyrstiL Skämtsam 'Vilda Västern. 
En hel del 'Toligt" våld~ Chicks medhjälpare är en liten indiankille och 
indianerna (ej han) är klädda i trad. kläder med fjädrar~ men indianfrå~ 
gan diskuteras. Få kvinnor. B U. 

3.56 TI ,LGt~ANN: Arnold 
Kalle Kråka l bilder av Arnold Tilgmann : ; [text av K. Mandel stam]. - Hel
sinki : Paletti, 1942 . - 12 s. 

Ursprungsland: Finland 

Platta klara färger~ karikatyrstil med rena linjer. En kråka flyger med 
hjälp av paraply. Litet våld~ mamma kråka biroll. SB. 

351-TILLIEUX, Maurice 
Ett fall för Max Jordan. -Bonniers juniorförl., 1979-. 

Orig:s titel: Gil Jourdan. - Ursprungsland: Frankrike. - Serien som så
dan startade 1956 

l : Skatan på rymmen. - 1979. - 47 s. 
Orig:s titel: Libellule s•evade 

2 : Kungen gör en tavla. - 1979. - 47 s. 
Forts. på Skatan på rymmen. - Orig:s titel: Popaine et vieux tableaux 

3 : Bilen som kört fast. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: La voiture imergee 

Platta pastell + dämpade färger + någon klar~ karikatyrstil. Max är en jur. 
kand, som bl a slåss mot narkotikalangningen tillsammans med en fängelse
kund~ med en dum polisinspektör i hälarna. En hel del våld~ Max' sekrete
rare är en självständig och initiativrik tjej med skinn på näsan~ övriga 
kvinnor trad. B U. 

3S8TISON, Annette 
Barbapapa comics : 17 serier med och utan text l Anette Tison & Talus Tay
lor. - Stockholm : Bonnier, 1975. - 39 s. 

Orig:s titel: Barbapapa comics (1975?). -Ursprungsland: Holland 

Platta pastellfärger~ karikatyrstil. Barbapappa är skär och kan förvandla 
sig tiU vad som helst. Han längtar efter en fru och hittar en svart~ de-
ras barn får många olika färger. Litet våld~ trad. kvinnosyn. SB. 

35<f TOLK I EN, John Rona l d Re u e l 

fl~ 

Sagan om ringen l [efter berättelser av] J.R.R. Tolkien ; [tecknad av Luis 
Bermejo]. - Stockholm :Atlantic, 1981. 

Efter filmen med samma namn. - Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 
(originalberättelserna engelska) 

l. - [1981]. - 46 s. 
2 . - [l 981~ - 46 s . 
3. - [1981]. - 46 s. 

skiftande dämpade färger + någon klar~ realistisk stil. Den skall vara på
verkad av filmen sägs det~ men stilen är inte alls samma~ utan ganska ut
smetad~ drottning Galadriel ser ut som en Barbiedocka. En del våld. B. 



360TOM och Jerry : 19 festliga äventyr med 
och son, stora björn och smånallarna. -
1964. - 93 s. 

Tom och Jerry efter filmfigurerna med 
Ursprungsland: USA 

Tom och Jerry, Musketörerna, Tuff 
Stockholm : Ahlen & Akerlund , 

samma namn. - Orig:s titel: ? . -

Svart-vit + rött~ karikatyrstil. Korta episoder med olika djur. Tom är en 
katt och Jerry en mus och de jagar och retar varandra ständigt. · En del 
våld~ få och trad. flickor. B. 

TOM och Jerry : den stora ostkuppen. - Stockholm : Ahlen & Akerlund, 1967 
- 96 s. 
Orig:s titel: ? . - Serien som sådan startade 1942 

TOM och Jerry. - Sundbyberg : Semic, 1974. - 48 s. 
Orig:s titel: Tom and Jerry 

Ur Blekenberg. Ej läst. 

3bl TOONDER, Ma r t i n 

Tom Puss 1 äventyr. - Stockholm : Geber, 1972. 
Orig:s titel: Tom Poes. - Ursprungsland: Holland. - Serien som sådan 
startade 1941 

l. - 1972. - 212 s. 
Innehåll: Den ylande ulven. ~ventyret Ikvo. Det onda ögat. - Orig:s ti
tel: Als je begrijpt wat ik bedoel (1967?) 

Svart-vit~ fin detaljrik karikatyrstil~ mycket text. Samhällssatir med på
klädda människalika djur~ där valet av djurhamn understryker personlighe
ten. Tom Puss är en vit katt~ ~en huvudperson är snarast Oliver Bumble~ en 
rundlagd björn. Olika dubbelbottnade historier~ p g a textmassan trögstar
tade~ men vinner stort med en underbar ironi. Litet våld~ tar upp rasism 
i form av vita och svarta getter~ trad. kvinnosyn. V Mycket bra köp. 

Tom Puss. - Stockholm : Alvglans, 1979~ 
Orig:s titel: Tom Poes (dagsstrippar) 

l. - 1979. - 143 s. 
Innehåll: Bumble och svällhudingen. Bumblelegenden. Historien om Repel
len. Pikkins ring. Tom Puss och puckmynten. The Upper Ten (dagsstrippar 
1958-66) 

2. - 1980. - 55 s. - (Moderna fabler ; 2) 
Innehåll: Historien om Lill-Grut. Kunskapshatten (dagsstrippar 1971} 

3. - 1981. -56 s. - (Moderna fabler; 3) 
Innehåll: Nivelleringslikaren. Gorre Enögas spöke 

Svart-vit~ fin detaljrik karikatyrstil~ något mindre text än ovan. En del 
våld~ försvarar ofta djur som är annorlunda och utstötta~ få och trad. 
kvinnor (frzwr och sjuksköterskor och en otrevLig bibLiotekarie!. V Mycket 
bra köp 

36~TOPPI, Sergio 
Livet i vildmarken l bild: Sergio Toppi ; [efter berättelser av Jack Lon
don]. -Charlottenberg : Winthers, 1979. - 64 s. 

Innehåll: Ensam i vildmarken. Indianpojkens berättelse. Dödsdömd. -
Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? (original berättelsen dock ameri
kansk) 
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skiftande dämpade färger~ fantastiska teckningar i realistisk stil~ ser 
ut som små grafikkonstverk. Den första berätte lsen handlar om två män 
som nästan dukar under i vildmarken~ den andra om en indians liv och den 
tredje om guldplundrare~ mycket i ntensiva berättelser. Litet motiverat 
våld~ indianberättelsen helt ur indianperspektiv~ en indiankvinna skym
tar förbi. B U V Mycket bra köp. 

363 TRÄSNIDARE, Jockum, [pseud. för Rudolphe Töpffer] 
Herr Spindelbens märkvärdiga irrfärder och sällsamma äfventyr till lands 
och vatten : komiskt album l författadt i teckningar af Jockum Träsnidare 
och upplyst i konstiga rim af Orvar Odd, [pseud. för Oskar Patrik Sturzen
Becker]. -Göteborg : D.F. Bonnier, 1847. - 146 bl. 

Orig:s titel: Fahrten und abenteuer des herrn Steckelbein (1847, omarb. 
ungdomsuppl. av Histoire de Monsieur Crytogame, 1845). -Ursprungsland: 
Tyskland 

Svart-vit~ karikatyrstil. Ibland 2 bilder/sida. En fjärilssamlande man 
försöker rymma från sin syster~ 80m han bor med~ men hon är honom hela 
tiden i hälarna~ och drar sig inte för att med våld få hem honom~ och han 
försöker tiU slut mörda henne för att bli fri. I ett obevakat ögonblick 
lyckas han gifta sig~ och när han igen rymmer med sin fru~ spränger sys
tern sig i luften. En hel del våld~ trad. turkar massakrerar kristna~ en 
tunisisk dej är också ganska rå. Frun trad. kvinna. U V. 

3&L(TUNE, Bu f ord 
Familjen Dotty Pripp. - Stockholm : Press & publicity, 1954. - 32 s. 

Orig:s titel: Dotty (söndagssidor). - Ursprungsland: USA. - Serien som 
sådan startade 1944 

Platta grälla färger~ karikatyrstil. Inte speciellt roliga familjeskämt 
med litet våld och trad. kvinnosyn. B U V Dåligt köp. 

3b5TWAIN, Mark, [pseud. för Samuel L. Clemens] 
Prinsen och tiggargossen l efter Mark Twains berättelse ; illustrerad av 
Gunila S[tierngranat]. - Stockholm : Ahlen & AkerlundiBonnier, 1947. - 48 s. 

Ursprungsland: troligen Sverige (originalberättelsen dock amerikansk) 

Svart-vit~ realistisk stil. Två pojkar byter kläder och därmed tillvaro~ 
men prinsen har kvar sin överlägsna maktmänniskastil medan tiggaren blir 
osäker i sin nya roll~ vilket visar att det är bäst om man blir kvar på 
sin givna plats. Litet våld~ trad. kvinnosyn. B . 

.366 TYKO, [pseud. för ?] 
Klitsch klatsch! - Stockholm : Fr. Skoglund, 1892-1893. 

Ursprungsland: troligen Sverige 

~lJ: Karrikatyrer för 1892.- [1892]:- 18 bl. 
2 : Karrikatyrer för 1893. - [1893]. - 18 bl. 

Svart-vit~ karikatyrstil. Bl a flera serier om cykling m m. Ej våld~ en 
trad. tecknad svart man~ trad. kvinnosyn. V. 

3bfTöRNER, Carl Erik 

11'-1 

Major Göran Flineks och kusin Pirres jagtäfventyr i Norrland : humoristis
ka pennteckningar { C.E. Törner ; med text af Otto Bergström. - Stockholm : 
Fri tzes hofbokh. , IJ 89l j . - 40 b l . 

Ursprungsland: Sverige 



Svart-vit~ fin och välarbetad karikatyrstil . Denna har två bilder per sida~ 
den senare "Major Görans björnjagt"~ 1892~ har bara en/sida och är dess-· 
utom tråkigare tecknad. En rund gubbe på jakt - en so och en älg skjuts . 
Något litet våld~ en bild på avvinkande kvinna . V. 

3b8 UNGA örnars riksförbund 
Barn för fred : Unga örnar 50 år l [Unga örnars riksförbund ; illustratio
ner och örniserien: Tor Lindmark]. - stockhalm : Unga örnar, 1981. - 64 s. 

S. 15-51: örni l av Tor Lindmark. - Ursprungsland: Sverige. - Serien som 
sådan startade 1978 

Denna informationsskrift från Unga Örnar domineras helt av serien Örni. 
skiftande pastell + klara + dämpade färger~ fin karikatyrstil med rena 
linjer. En liten pojke äger örn-dockan Örni~ och när pojken spr•inger ge
nom ett rör hamnar han i fantasins land~ där Örni blir levande. I detta 
land finns ett kungarike som ägnar sig åt hjärntvätt för att få slavar 
till en gruva. Pojken kidnappas och örni försöker rädda honom~ med hjälp 
av underliga djur~ bl a ett från rymden. En fin samhällssaga. En del moti
verat våld~ Prinsessan av ärten~ som är trevlig~ är enda kvinnan~ bara poj
kens far~ som är otrevlig~ visas. B Mycket bra köp. 

369UNIVERSUMS gudar l [efter böcker av] Erich von Däniken; text: Arnold 
MostowicziAlfred Gomy ; illustrationer: Boguslaw Polch. - Charlotten
lund : Winther, 1978~ 

Orig:s titel: ? • -Ursprungsland: ? -Serien som sådan startade? 

: Atlantis undergång : gudarnas hämnd. - Cop. 1978. - 50 s. 
Orig:s titel: ? 

Platta pastellfärger~ realistisk stil. Bygger på ideerna om att jorden 
skapades av rymdmän~ här finns bl a Noas ark i ny tappning. En hel del 
våld~ rymdmänniskorna ser ut som vita människor medan jordmänniskorna 
har mörkare hy. En kvinna i huvudrollen - vägrar att döda jordmänniskor
na därför att hon har varit med och skapat dem. B U. 

310WALKER, t~ort, [eg. Addison Mortimer] 
Knasen. - Sundbyberg : Semic, 1978~ 

Ur tidn. Knasen. ~ Orig:s titel: Beetle Bailey. - Ursprungsland: USA. -
Serien som sådan startade 1950 

[l]. - 1978. -50 s. 
2. - 1979. - 50 s. 
3. - 1980. - 50 s. 
4. - 1981 . - 44 s. 

Platta dämpade färger + någon klar~ karikatyrstil med rena linjer. soldater 
i USA men aldrig i något krig. De särpräglade personligheterna i lägret 
kan vara mycket roliga i tidningen~ men kommer dåligt till sin rätt i al
bumen. En del våld (serganten slår alltid på late Knasen)~ en svart fänrik 
är mycket sympatisk~ det förekommer trad. kvinnaskämt men lika ofta fram
ställs männen som löjliga mansgrisar. U V. 

31-/ WALL, Håkan 
Stålön : serie i internationell 

teckningar: Erik Sandegård. 
Ursprungsland: Sverige 

miljö l av Håkan Wall och Erik Sandegård 
Stockholm : LT, 1981. - 31 s. 

Ej läst. En pedagogisk serie om kolonialism~ multinationella företags //S-
härjningar och reklamens inverkan. 



31~ WALLACE, Lewis 
Ben Hur : den romerska örnen utmanas l [efter berättelse av] Lewis Wallace 
; [tecknad av Antonio Sciotti, Ruggera Giovannini]. - Charlottenlund : 
Winther, 1979. - 68 s. - (Odödliga klassiker) 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? (originalberättelsen amerikansk) 

Består av två delar: första (Sciotti) skiftande dämpade + pastellfärger, 
andra (Giovannini) ' gräl[a färger, bägge realistisk stil. Ben är en judisk 
pojke i romarriket vid Kristi tid, den försöker vara exakt i tidsåtergiv
ningen av miljön. En hel del våld, trad. tecknade svarta, trad. kvinnosyn. 
B U. Enligt Blekenberg skall samma titel finnas som nr 2 i ett flerbands
verk från Semic, 19??, där"Ben Hur : hämnden"är nr 1 (?hittar ej} 

373 WAL THERY, Fran<;oi s 
Nataschas äventyr. -Malmö : Hemmets journal, 1979-. 

Orig:s titel: Natascha. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan 
startade 1965 

l : Natascha, flygvärdinnan l tecknad av Franc;ois Walthery ; efter en his
toria av [?J Mittei ; bakgrundsteckningar: P[ierre] Seron ; färger Vittario 
[Leonardo]. - (1979]. - 48 s. 

Orig:s titel: L'hotesse et Mona Lisa (tecknad 1977-78) 
2 : Natascha och huvudjägarna l av F. Walthery och Gos, [pseud. för Roland 
Gasens]. - [1980]. - 46 s. 

Orig:s titel: Natascha, hotesse de l 'air 
3 : Natascha och kungen l av Fran<;ois Walthery och Gos ; efter en berättel
se av Maurice Tillieux ; färgläggning av studio V. Leonardo. - Cop. 1980. 
- 47 s. 

Orig:s titel: Un trone pour Natascha (tecknad 1974} 
4 : Den MYSTISKA asken l av Franc;ois Walthery och Gos ; efter en berättel
se av Etienne Sorgers. Panik i luften l av Franc;ois walthery och Gos ; ef
ter en berättelse av Marc Wasterlain ; färglagt av studio Leonardo Vitta
rio. - 1981. - 46 s. 

Orig:s titlar: La memoire de metal. Un brin de panique (tecknade 1972-73) 
5 : DUBBELSPEL och Stjärnan från Berger samt En trollkarl försvinner l av 
Fran<;ois Walther~ och Jean Mariette ; historierna är skrivna av Hao, [pseud 
för ?], Gos och l?] Lemasque ; Vittario Leonardo står för färgläggningen, -
1981.-46 s. 

Orig:s titel: Double rol (tecknade 1973-76) 

Mest platta pastell + dämpade + någon klar, karikatyrstil. Natascha är en 
flygvärdinna som hamnar i olika äventyr. En hel del våld, i nr 3 en svart 
kung, de svarta människorna är litet schablonmässigt tecknade men oftast OK 
framställda, en mörkhyad flygvärdinna OK, en mörkhyad flygplanskapare, någ
ra trad. tecknade araber och kineser (ej läst nr 2). Natascha ser ut som 
en sexbomb i kort-kort kjol, men kan tänka och agera mycket självständigt, 
ett par bortskämda småflickor får smisk, övriga tjejer trad. U V. 

31'-fVANCE, William - _ 
Bruno Brazil l [teckningarQ William Vance ; [text:] Louis Albert, [pseud. 
för Michel Regnier]. - Glostrup : Winther, 1974-. 

f/6 

Orig:s titel: Bruno Brazil. - Ursprungsland: Belgien. - Serien som så
dan startade 1968 

: Spektakel i Sacramento. - Cop. 1974. - 44 s. 
Orig:s titel: Sarabande a Sacramento 

2 : Bronselefanten. - Cop. 1975. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

3 : Storm över Stilla Havet. - Cop. 1976. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 



skiftande klara + dämpade färger~ realistisk stil. Bruno är hemlig agent. 
Mycket våld~ andra nationaliter OK tecknade~ en japan och en svart pianist 
skurkar~ kineser illegala immigranter i USA~ trad. kvinnoroll. B U. 

3f5VARDAGSGRUPPEN 

Jenny, Jenny, Jenny och Jonny åker lastbii. - Stockholm Raben & Sjögren, 
1977. - 27 s. - (Klumpe Dumpe-böckerna ; 93) 

Ursprungsland: Sverige 

Jenny, Jenny, Jenny och Jonny åker tåg. - Stockholm : Raben & Sjögren, 1978 
. - 27 s. - (Klumpe Dumpe-böckerna ; 97) 

skiftande klara färger~ karikatyr>stil med rena linjer. Nonsenshistorier om 
tre flickor och deras dagpappa~ som åker för att hälsa på hans föräldrar 
med olika färdmedel. På lastbilen trillar den ena delen efter den andra av 
och måste ersättas med underliga saker~ på tåget är det de själva som ide
ligen trillar av~ utan att någonsin skadas. SB. 

316 WASTERLAIN, Marc 
Doktor Frisk och jakten på människofjärilarna. - Stockholm : Bonniers ju~ 
niorförl ., 1980. - 46 s. 

Orig:s titel: Docteur Poche : l 1 ile des hornmespapillens (tecknad 1977). 
- Ursprungsland: Belgien. - Serien som sådan startade ? 

skiftande dämpade och klara färger~ roligt tecknad karikatyrstil. En o
trevlig typ fångar en fjäril~ som egentligen är en sorts människa~ och 
pressar honom för att han skall berätta var hans släktingar bor~ för att 
kunna fånga och sälja dem~ men doktor Frisk ställer upp till deras för
svar. En hel del våld~ svarta människor ungefär som de andra (alla är ju 
karikier•ade men de inte mer än andra)~ en kvinnlig sekreterare aktiv i 
handlingen. B U Bra köp. 

31rVERNE, Jules 

Kapten Grants barn l text [efter berättelse av]: Jules Verne ; bild: 
Franco Caprieli, Gino d 1 Antonio. - Stockholm : Carlsenlif, 1977. -56 
s. - ( Klassiker ; l ) 

Orig:s titel: I figli del capitano Grant. - Ursprungsland: Italien 
(originalberättelsen dock fransk) 

Den hemlighetsfulla ön l text [efter berättelse av]: Jules Verne ; bild: 
Franco Caprioli. - [Stockholm : Carlsenlif], 1977. -80s. - ( Klassiker 
; 2 ) 

Orig:s titel: L1 isola misteriosa 

Tsarens kurir l [efter berättelse av] Jules Verne ; bild: Franco Caprieli 
; bearb. av Roudolph. - Stockholm : Carlsenlif, 1978. - 56 s. - ( Klassi
ker ; 3 ) 

Orig:s titel: Michele Strogoff 

Kapten vid femton år l [efter berättelse av] Jules Verne ; bild: Franco 
Caprieli ; bearb. av Claudio Nizzi. - Stockholm : Carlsenlif, 1979. - 39 
s. - ( Klassiker ; 6 ) 

Orig:s titel: Un capitano di 15 anni 

lir 



skiftande pastellfärger + någon klar~ detaljrika omsorgsfulla realistiska 
teckningar. Spännande berättelser efter Vernes förlagor~ där man verkligen 
bemödat sig att teckna föremålen etnografiskt riktigt~ och personernas 
agerande verkar tidsmässigt äkta . En del våld~ främmande folkslag är främ~ 
mande och ibland skräckinjagande~ men inte dumma och barbariska. Trad. 
kvinnoroll med vissa undantag~ tsarens kurirs tårar räddar hans syn. B U 
V Mycket bra köp. 

318 VERNES, Henri 
Bob Morane l manus [ efter berättelser av~ Henri Vernes ; teckningar: Wil
liam Vance. - Sundbyberg : Semic, 1979-. 

Orig: s titel: Bob Morane. - Ursprungsland: Frankrike (original berättel
serna dock belgiska). - Serien som sådan startade 1958 

[l] : Revolution på Serado. - 1979. - 45 s. 
Orig:s titel: ? (tecknad 1972) 

2 :skräcködlornas tempel :ett äventyr i sydarnerikas djungel. - 1980.-
48 s. 

Orig:s titel: Temple des dinosaures (1977?) 
3 : ? 

Orig:s titel: ? 
4 : stenjättarnas hämnd. - 1981. - 46 s. 

Orig:s titel: ? (tecknad 1973) 

skiftande pastell + klara + dämpade färger~ realistisk stil. En kombinerad 
agent och SF-serie + litet fantasy (ex när utdöda djur får liv i gen). En 
hel del våld, mörkhyade latinamerikaner OK~ men indianska bärare lättskräm
da och indianerna på skurkens sida ser vilda ut. En vit och en mörk flicka, 
bägge mycket framåt. B U V. 

319VERRIEN, Claude 
Bohemond 1 text: Claude Verrien ; bild: Andre Juillard. - Sundbyberg 
Semic, 1979. 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? . - Serien som sådan startade ? 

ökenriddarna : ett äventyr med korstågsriddaren Bohemond. - 1979. - 46 s. 
Orig:s titel: ? 

Platta pastell + klara färger~ realistisk stil. Bohemond är en fransk 
korstågsriddare i Palestina på 1100-talet. Korstågsriddarna plundrar ara
berna och har svårt att hålla sams. En hel del våld~ araberna och en 
svart pojke OK tecknade. En kvinna som betraktas som spion räddas av Bo
hemond. B U. 

380VIKAINEN, Olavi 

l /8 

Nöffen och Killingen. - Helsingfors : Bildkonst, 1946. - 16 s. 
Ursprungsland: Finland 

Tre goda grannar. - Helsingfors Bildkonst, 1951. - 16 s. 

Mopsi. - Helsingfors : Bildkonst, [1951 ] . - 16 s. 

Vartannat uppslag svart-vitt~ vartannat klara skiftande färger. Ren och 
tydlig karikatyrstil . Ensidesmoraliteter med mänskliga djur . Litet våld 
(ej i l:an) ~ i 3:an den enda synliga tjejen~ en hundflicka som uppvaktas . SB . 



WILL, [pseud. för Willy Maltait~ 

381Tim och Tommy. -Solna : Sernie press, 1971-1973. 
Orig:s titel: Tif et Tondu. - Ursprun gsland: Bel gien . - Se r ien som sådan 
startade 1938 

Skuggan av en vålnad j teckningar: Will texter:_fMauriceJ Tillieux. -
1971. -50 s. - ([Trumfserien ; l]) 

Orig:s t i tel : L'ombre sans corps 
Den mystiska materien l tecknad av Will berättad av [Maurice] Rosy . -
1972. - 49 s. - (Trumfserien ; 5) 

Orig:s titel: La matiere verte 
Tim studsar tillbaka j teckningar: Will ; text: Rosy. - Sundbyberg Semic, 
1973 . - 44 s . - (Trumfserien ; 14) 

Or{g:s titel: Le voyageur du m~sozoique (1969?) 

Tim och Tommy l text: ROSY ; bild: Will. - Stockholm Carlsen/if, 1975. 

Spökhuset . - 1975. - 48 s . 
Orig:s titel : La villa du Long-cri 

Tim och Tommys även t yr l text: TILLIEUX bild: Will. - Stockholm Carl
sen/if , 1980-. 

: Kobran sl år till. - 1980. - 46 s . 
Orig:s titel: Cont re le cobra (1970?} 

2 : skattjakt i Burma. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: Avent ure birmaine (1976?) 

skif tande + platta pastell + klara + dämpade färger , kar ikatyrstil. Myste 
rier, stundom med fantastiska inslag, och bov j akter. Lit e t till En he l del 
våld, trad . burmaner, bärarna är vidskepliga men guiden är OK, oftast trad . 
kvinnor, men en tjusigt målad f licka i dj ungeln kan f ilma. B U. 

38J.Isabelle l t eckningar av Will ; text av A[ndr~] Franquin, Y[van] Delporte, 
R[aymon~ Macherot. - Stockholm : Bonniers juniorförl., 1980-. 

Morbror Hermes trollerier. - 1980. - 47 s. 
Orig:s titel: Les mal~fices de l 'oncle Hermes 

Cassiopejas magiska bälte. - 1980. - 46 s. 
Orig:s titel: L'astragale de Cassiope~ 

skif tande klara + dämpade färger, karikatyrsti l, med ganska ro liga monster . 
Hermes är trollkarl och I sahelle hans systerdotter. En del våld, trad. kvin
norolller : Isahelle kan sticka, en mo ster fattar aldr ig när det är f ar l i gt 
och är mycket husmoderlig, en ung vacker häxa f år konkurrens av en gammal 
f ul , som dricker trolldr yck och blir vacker. En t rad . svart man . B U. 

386VILSON, Bo 
Flygkamrate rna i Afrika : bildserie. - Stockholm : Lindqvist, 1943. - 20 s. 

Ursprungsland: Sverige. - Serien som sådan startade ? 

Svart- vit + orange, realistisk stil . Tr e pojkar f lyger till Afrika, där en 
vit skur k stjäl deras plan . ~enom mycket osannolika tillfälligheter går 
det bra ändå . En hel del våld, mycket rasistisk syn på de svar ta i Afrika 
(bl a ger en vit man bort en svart dvärg till dem ). Ej kvinnor . B Dåligt köp. 



38~ VIMSE album. - Helsingborg : Allerbok, 1980? 
Ur tidn. Lill-Allers. -Ursprungsland: ? . - Serien som sådan startade ? 

l. - ? . - ? s. 
2. - 1980. - ? s. 

Ej läst. Dj1.<rserier för barn. 

385WININGER, Pierre 
Charles och Vietors äventyr. - Stockholm Carlsen/if, 1981-. 

Orig:s titel: ? . -Ursprungsland: ? . - Serien som sådan startade ? 

skuggor från det okända. - 1981. - 46 s. 
Orig:s titel: Les ombres de nulle part (1979?) 

skiftande dämpade färger~ karikatyrstil. Utseendemässigt påminner detta 
mycket om Tardi~ och även innehållsmässigt så är det en rörig historia 
från Paris 1910~ med en journalist och egyptolog som forskar i mystiska 
händelser och sällskap. Mycket död och blod~ en rundansiktad japan visar 
sig vara en man med gummimask~ två mystiska kvinnor~ som bara skymtar 
fram verkar stå bakom en del~ f ö bara en kvinnlig portvakterska. Eftersom 
historien inte får någon upplösning torde väl fortsättning följa. V. 

38b vJOOD, Wa 11 ace 
Världens kung. - Stockholm : Carlsen/if, 1981. - 46 s. 

Orig:s titel: The world of the wizard king. - Ursprungsland: USA 

Ej läst. Fantasy. 

3~1 VÄSTERNS ensamme Larry Yuma. - Köpenhamn 
da äventyr ; 2) 

Orig:s titel: ? . - Ursprungsland: ? 

Ur Blekenberg. Ej läst. Känner ej till. 

3~2 YANKEE Do o dl e, [p se ud. för ? J 

Leska, 1978?. - 80 s. - (Beröm-

Här tagas ögonblicksbilder. Stockholm Svenska familjejournalens förl., 
[1884]. - 16 bl. 

Ursprungsland: ? 

Svart-vit~ karikatyrstil. Bl a ingår ett par ser&er. Ej våld~ nidbild av 
svarta~ trad . kvinnoroller. V Dåligt köp. 

3a<7YOUNG, Chic, [eg. Murat] 
Familjen Blondie : 31 glada upptåg med världens roligaste familj. - Stock
holm : Sernie press, 1965. - 34 s. 

Orig:s titel: Blondie (söndagssidor) . -Ursprungsland: USA. -Serien som 
sådan startade 1930 

Svart- vit + rött~ karikatyrstil. Detta är den amerikanska kärnfamiljen med 
två barn och fem hundar . En del våld~ mycket trad. kvinnosyn . U V Dåligt köp . 

390ZYDIDI, Claude 
Knasbollarna l scenariooriginal: Claude Zydidi ; adoption och dialog: Pat
rice Dard ; design: Gay Mouminoux. - Katrineholm : Sörmlands grafiska, 
1975-1976. 

Orig:s titel: Fleuve noir. - Ursprungsland: ? . - Serien som sådan star
/-::(.0 tade ? 



Olympiaspelen. - 1975. - 48 s. 
Orig:s titel: ? 

Panik på stormarknaden. - 1975. - 48 s. 
Orig :s titel: ? 

En för alla, alla för en. - 1976. - 48 s. 
Orig:s titel: ? . . 

Platta pastell + klara färger~ karikatyrstil. Fyra franska tonårskillar 
som busar och tittar på tjejer~ är med om diverse "roliga" saker ( i sista 
albumet är de gestalterna i Dumas' musketörböcker). Tröttsamma skämt~ en 
del våld~ en trad. japan och både trad. och OK svarta. Fruktansvärd kvinno
syn: tjejen de gillar bjuder ut sig som pris till den som vinner en idrotts
tävling~ men sticker sedan med en okänd kille~ snabbköpskassörskorna leve
reras i lådor liksom kassaapparaterna~ kvinnorna som trängs i snabbköpet är 
rädda för leksaksmöss. B U Dåligt köp. 

3q f AKERH I ELM, Ga 11 i e 
Trisselina och hennes vänner l text av Gallie Akerhielm ; teckningar av 
Lucie Lundberg. - [Stockholm : Folkskolans barntidning], 1941-1943. 

Ursprungsland: Sverige, -Serien som sådan startade? 

1941. - 32 s. 
1943. - 32 s. 

Grön-vit~ karikatyrstil. Katten Trisselina umgås med andra katter och djur 
i ensidesepisoder. Något litet våld~ några trad. svarta och kineser~ trad. 
kvinnosyn förutom at t en gradflicka bjuder upp till dans. SB. 

3<f~ öBERG, Theodor 

Album baroque : skämtsamma fantasier ritade på sten l af Th-g. - Stockholm 
Abr. Lundquists förl., [1856]. - 16 bl. 

Ursprungsland: Sverige 

Komiska bidrag till Stockholms historia för året 1857 
Th-g. - [Holmbergska bokh. förl., 1857]. - 16 bl. 

ritade på sten l af 

Dagens krönika : komiska tilldragelser ritade på sten l af Th-g. - Stock
holm: A. Grönbergers förl ., [1858]. - 16 bl. 

Svart-vit~ karikatyrstil. I de här ingår bl a några serier. Litet våld~ på 
ett ställe en trad. svart man (i l:a) och i samma bok en satir över emanci
perade damer. V. 

/J l 



LITTERATUR JAG ANVÄNT 

förtecknade år) 

. Linnström, Hjalmar: Svenskt boklexikon :åren 1830-1865.- 2. uppl. -Upp
sa l a, 1961 . 

Faks. av l. uppl. , Stockholm 1883. 

Förteckning öfver svenska bokhandelns under år ... utkomne böcker, litogra
fiska arbeten, kartor m.m. Il . - Stockholm, 1855-1859. 

Arskatalog för svenska bokhandeln ... Il . - Stockholm, 1861-1865. 

Svensk bokkatalog ... Il . - Stockholm, 1866-1965. 
Fr.o.m. 1941-50 redigerad inom Bibliografiska institutet vid Kungl. biblio
teket i Stockholm. 

Svensk bokförteckning Il l redigerad av Bibliografiska avdelningen vid Kungl. 
biblioteket i Stockholm. - Stockholm, 1966-1982. 

Utgives i form av förteckningar för en eller flera veckor i Svensk bok
handel, månadsförteckningar eller årskatalog. 

Svensk tidskriftsförteckning Il l redigerad av Bibliografiska avdelningen 
v1d Kungl. biblioteket i Stockholm. - Stockholm, 1967 .. 1980. 

Allmänna bibliografier för det finlandssvenska materialet 
(årtalen här gäller inte tryckår utan förtecknade ar1 

Linnström se Allmänna svenska bibliografier. 

Svensk bokkatalog 1866-1900 se Allmänna svenska bibliografier. 

Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland ... !! . -Helsingfors, 1886.,.. 
1905. - (Skrifter l utgifna af Svenska litteratursällskapet} 

Soumessa ilmestyneen kirjallisuuden luettelo // = Katalog över i Finland ut
Kommen litteratur. - Helsinki, 1967-1971. 

Soumen kirjallisuus Il = Finlands litteratur l Helsingin yliopiston kirjasto 
=Helsingfors universitetsbibliotek. - Helsinki, 1972-1981. 

Fackbibliografier 

Jarbratt, Peter: Svenskt serieindex. - Norrköping, 1970. 
Dupl. 

Blekenberg, Frank: Serier i Sverige : katalog & prisguide 1 sammanställd av 
Frank Blekenberg, Hans Jensen, Hans Johansson. - Stockholm, 1981. 

Kaukoranta, Heikki: Soumalaiset sarjakuvajulkaisut =Tecknade serier i Fin
land: 1904-1966. - Helsinki, 1968. - (Helsingfors universitetsbiblioteks 
skrifter ; 34) 

l~ 



Litteratur för boktips och faktauppgifter 

Agger, Jens Peder: Carlsen earnies : kvalitetstegneserier for b~rn og voksne l 
reaäKtion: Jens Peder Agger ; te~t: Freddy Milton og Jens Peder Agger. - Köpen
hamn, 1978. 

Bild & bubbla 11 : organ för Seriefrämjandet. - Stockholm, 1977 (nr 35)-. 
--rGrtsätter Thud. 

Erixzon, Thomas: Seriealbum : komiska äventyrsserier. - Borås, 1980. - (Spe
cialarbete l Bibliotekshögskolan ; 1980:104) 

Feaver, William: När vi var små : den illustrerade barnboken under 200 år. 
- Stockholm, 1977. 

Frick, Erling: Tecknade serter i undervisningen. -Malmö, 1977. 
---s-.-223-231: Litteraturförteckning. 

Hegerfors, Sture: Pratbubblan. - Höganäs, 1978. 

Hegerfors, Sture: Serier och serietecknare. - Stockholm, 1969. 

Hjorth J~rgensen, Anders: Tegneseriernes hvem-hvad-hvor l Anders Hjorth J~r
gensen, Inge og Karsten Just. - K~benhavn, 1976. 

Jalakas, Inger: Smocker och smek : hotande läsning - om ungdomstidningar l 
[Inger Jalakas på uppdrag av en arbetsgrupp inom statens ungdomsråd]. - . stock~ 
halm, 1980. - (Rapportserien Till varje pris) 

Knutsson, Magnus: En bok om Carlsen earnies l redaktion: Magnus Knutsson ; 
text: Freddy Milton, Jens Peder Agger, Magnus Knutsson. - Stockholm, 1979. 

Schröder, Horst: De första serierna : dagspresserier i USA från sekelskiftet 
till 30-talet. - Stockholm, 1981. - (En serie om serier ; l) 

S. 105-110: Serielitteratur i urval. 

Schröder, Horst: Framtiden i serierutor : science fiction~serier i USA, 
Frankrike och England.- Stockholm, 1981. - (En serie om serier ; 2) 

Serier : en granskning av seriemagasin och seriealbum l utförd av Serie
främjandet för Kooperativa Förbundet. - Stockholm, [1976]. 

Serier för alla : svenska serier och serietecknare : Nationalmuseum 11.1 -
18.3 1979. - 2., rev. uppl. - Stockholm, 1979. - (Nationalmusei utställnings
katalog ; 417) 

Seriöst om serier l under redaktion av Sture Hegerfors och Stellan Nehlmark. 
- Stockholm, 1973. 

S. 227-231: Läsvärda böcker. 

Stybe, Vibeke: Från Snövit till Snobben : barnbokens ursprung och utveck
ling l Vibeke Stybe ; svensk bearbetning av Lars Furuland och Stefan Mähl
qvist. - Lund, 1970. 

Thud Il : organ för Seriefrämjandet. - Stockholm, 1968-1975 (nr l-34). 
--rGrtsättes av Bild & bubbla. 

The world encyclopedia of earnies l edited by Maurice Horn ; the contributors: 
Manuel Aud ... -New York, 1977. 

Zweigbergk, Eva von: Barnboken i Sverige 1750-1950. - Stockholm, cop. 1965. 
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GENREINDELNING 

Skämtserier 

Olika sorters humor: t radi t ionell 
2, 6, 9, 24, 27, 40, 44, 46, 50, 66, 73, 111, 123, 127, 128, 135, 147, 150, 
154, 161, 174, 176, 195, 199, 202, 203, 209,217,221, 222, 246, 261,268, 
271' 275, 279, 290, 295, 306, 315, 319, 323, 325, 326, 335, 353, 360, 364, 
366, 370, 380, 388, 389, 392. 

Intellektuell (ordvitsar, "psykologiska " skämt, skämt om samhället och livs
åskådningar) 
l' 24, 30, 34, 40, 50, 73, 118, 135, 153, 206, 210, 213, 214, 254, 270, 284, 
296, 303, 370. 

Sjuk (tabun t ex död, sjukdom, sex, kropps-utsöndringar+ mycket absurda 
skämt) 
9, 54, 117, 223, 224, 234, 254, 284, 286, 311. 

Renodlade skämtserier utspelar sig ofta i familjemiljö. 

Äventyrsserier 

Inriktning 

Historiska: 

Medeltid 
(vikingar, 
riddare) 

Komiska äventyr 

52~ 79, 80, 142, 211' 251' 
277' 355. 

USA-historia 52, 79, 80, 142, 211, 
(cowboys, in- 251, 355. 
dianer, ameri-
kanska inbör-
deskriget) 

övriga hi sto- 4~ 96, 141, 143, 219, 
riska 287, 299, 390. 

Fantasy & magi 102, 132, 133, 292, 
(ej trad. 324, 376, 381, 382. 
barnsagor) 

Science fic- 51, 158, 229, 259, 
tion + UFO 278, 306, 312. 
(ej allmänna 
superhjältar) 

Allvarliga äventyr 

57' 61' 67' 68, 78, 100, 
124, 145, 163, 164, 178, 
239, 240, 269, 304, 305, 
330, 343, 350, 362, 379. 

57' 61' 67' 78, 100, 145, 
163, 164, 178, 239, 240, 
330, 343, 362. 

32' 98' 182' 201 ' 215' 
225, 237, 281, 314, 328, 
345, 348, 350, 372, 377, 
385. 

3, 19, 33, 65, 175, 193, 
216, 238, 281' 314, 332, 
341' 347' 359, 368, 378, 
386. 

16, 22, 25, 43, 59, 63, 
99, 122, 139, 140, 173, 
175, 182, 187, 205, 207, 
230' 236' 250, 257' 262' 
283' 302, 307' 330' 331, 

~ 338, 344, 347, 349, 368, 
369, 378. 



Inriktning 

Brottsbekäm·· 
pare utan över
naturlig styr
ka (detektiver, 
poliser, mys
terielösare) 

Agenter 

Krig (även in
bördeskrig, men 
ej mellan indi
aner och vita) 

Oj unge l och 
annan vild
mark 

Romantik 

övriga även
tyr (ej barn
berättelser, 
se nedan) 

Barnberättelser 
(äventyr för små 
barn): 

Komiska äventyr 

15, 75, 80, 83, 125, 126, 
151, 158, 160, 183, 231, 
232,233,243,255,260, 
357, 373, 381. 

82, 173, 297. 

52,107,231,232. 

53. 

20, 23, 38, 39, 45, 71' 
72, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 107, 121, 
129, 131, 138, 149, 151, 
158, 159, 165, 188, 200, 
207, 212, 235, 264, 276, 
301, 306, 334, 336, 340, 
352, 361, 363, 367, 390. 

Sagor (med 10, 13, 21, 35, 36, 80, 
fantastiska in- 83, 102, 106, 119, 181, 
slag) 184, 194. 

Berättelser 
(utan fantas
tiska inslag, 
men ev med 
förmänskligade 
djur) 

85, 86, 87, 106, 152, 
192, 197' 220, 274, 
356, 375, 391. 

Allvarliga äventyr 

41' 76, 84, 109, 112, 120, 
136, 139, 144, 168, 175, 
198,204,216,228,238, 
241' 247' 248, 320, 344, 
354, 383. 

56, 169, 185, 186, 249, 
263, 291, 374, 378. 

ll' 14, 26, 98, 145, 193, 
226, 282, 322, 345, 348, 
378. 

17, 31, 42, 69, 74, 114, 
155, 193, 196, 208, 252, 
362. 

18, 28, 105, 241' 245, 
314, 342. 

3, 5, 25, 33, 58, 60, 108, 
110, 113, 130, 138, 155, 
156, 157, 162, 166, 170, 
171, 180, 218, 229, 242, 
257, 280, 285, 301, 313, 
317, 329, 334, 346, 365, 
371, 377. 

8, 19, 21' 47' 101' 103, 
108, 167' 227' 236, 253, 
258, 300, 302, 358, 368. 

37' 84' 117' 227' 272' 
308. 
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så varit möjligt, och serierna beskrivs utifrån en mall, där 
färg, teckningsstil, inriktning, förekomst av våld, synen på 
främmande folkslag och kvinnosyn ingår. Aldersnivå och i vissa 
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