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Nordiska mästerskapen i seriekunskap
8 oktober 2008
Arrangörer: Lag Serieteket (Sverige)

I: Nordbor i alla serier,
förenen eder!
Det är inte bara i tävlingssammanhang som människor från de nordiska länderna syns till. Vi figurerar även i seriernas värld. Nedan och på följande sidor syns
20 olika seriefigurer med nordiskt ursprung (Sverige, Norge, Finland, Danmark,
Island eller Färöarna). Frågan är nu:
A: Vilket land kommer seriefiguren från enligt seriens handling? (1 p/svar)
B: Vilken serie är bilden hämtad från? (1 p/svar)
(Seriens ursprungsland är inte nödvändigtvis detsamma som figurens hemland.
Om det finns flera olika uppgifter om vilket land figuren kommer från så är det
det land som nämns i avsnittet bilden är hämtad från som gäller.)
1.

2.

A:_____________

A:_____________

B:_____________

B:_____________

3.

4.

A:_____________

A:_____________

B:_____________

B:_____________

1.

5.

6.

A:_____________

A:_____________

B:_____________

B:_____________

7.
A:_____________
B:_____________

8.
A:_____________
B:_____________

9.

10.

A:_____________

A:_____________

B:_____________

B:_____________

11.

12.

A:_____________

A:_____________

B:_____________

B:_____________

2.

13.

14.

A:_____________

A:_____________

B:_____________

B:_____________

15.

16.

A:_____________

A:_____________

B:_____________

B:_____________

17.

18.

A:_____________

A:_____________

B:_____________

B:_____________

19.

20.

A:_____________

A:_____________

B:_____________

B:_____________

3.

II: Katter, katter, katter!
Whose dat cat?
Katter är ett tema för 2008 års upplaga av Comiquiz. På följande två sidor hittar
du 25 olika katter från olika serier.
Vem har tecknat respektive katt? (1 p/svar)
22.

21.

____________

____________

24.

23.

____________

____________

26.

____________

25.

____________

27.

28.

____________

____________

29.

____________
30.

____________

31.

____________

4.

33.

32.

____________

____________

35.

____________
36.

34.

____________

____________

37.

____________

38.

____________

39.
40.

42.

____________

____________

____________
41.

____________

45.

____________

44.

____________

43.

____________

5.

III: Turist i seriernas värld
Serierna tar oss med till många platser på jorden (och utanför den… och i fantasin). Här är några som de lockar oss att besöka! Men... vad heter platserna?
1 poäng/rätt svar (totalt 26 poäng möjliga).
46. Detta kulturhus och konstmuseum är ett

populärt turistmål, men vi kan även tipsa om att
det är ett praktiskt ställe att eliminera utomjordiska kreatur på. Men gör i så fall som proffsen
och passa på omedelbart efter öppnandet,innan
besökarna hunnit börja välla in.
A. I vilken stad ligger huset?
_____________________________________
B. Vad heter serien?
_____________________________________

47. På en rundtur i denna stad har man god chans att få

se ett illdåd av någon av de många pittoreska brottslingar
som den blivit berömd för.
A. Vad heter staden?
_______________________________________________
B. Vad heter serieboken?
_______________________________________________

48. Staden, som brer ut sig intill den vackra sjön, har

spelat en roll inte bara i världshistorien utan även i seriehistorien. Främst är den känd som en internationell stad.
Det är en utmärkt plats att slå sig ner på för till exempel
en hemlig agent som vill dra sig tillbaka.
A. Vad heter staden?
_____________________________________________
B. Vad heter seriealbumet?
_____________________________________________

6.

49. Ön, som ligger strax utanför sydamerikanska kusten,

är föga utvecklad, men turister kommer gärna hit för att
njuta på de vackra sandstränderna eller vandra i det vilda
landskapet. En och annan utlänning väljer att bo en längre
tid på ön, vilket kan vara lite bråkigare.
A. Vad kallas ön (på valfritt språk)?
_____________________________________
B. Vad heter serien?
_____________________________________

50. Gatubilden är färgstark i denna hamnstad, som förr i

tiden var utsatt för ockupanter från olika främmande länder
i flera omgångar.
A. Vad heter staden?
_____________________________________
B. Vad heter seriealbumet?
_____________________________________

51. Kyrkan byggdes i början av 1700-talet och

var skapad av en av landets främsta arkitekter
vid denna tid. Han ritade även fem andra kyrkor
i samma stad, och de har blivit föremål för en del
fantasifulla spekulationer.
A. I vilken stad ligger kyrkan?
_____________________________________
B. Vad heter serien?
_____________________________________

52. Den här staden är kanske inte lika berömd som

vissa andra i riket, men dess långa historia är värd att
studera, dock inte minst de delar som tillhör den något
nyare historien. Försumma inte att titta in i det kolonnprydda justitiepalatset, som syns vid änden av bron!
A. Vad heter staden?
_____________________________________
B. Vad heter seriealbumet?
_____________________________________

7.

53. Höga berg och djupa dalar, ofta med sjöar i,

kännetecknar detta natursköna område, som delvis
är nationalpark. Det är populärt att vandra i bergen
och bestiga någon av topparna. Bland kända personer som bott i trakten förr om åren finns en rad
författare, däribland flera poeter och en och annan
omtyckt barnboksförfattare.
A. Vad heter staden?
_____________________________________
B. Vad heter seriealbumet?
_____________________________________

54. Även i ett enkelt kvarter som det här kan man

hitta en dekorativ fontän! Nog visar det vilken ojämförlig metropol detta alltid varit.
A. Vad heter staden?
_____________________________________
B. Vad heter serien?
_____________________________________

55. Nära storstadens livliga affärskvarter finns

en romantisk plats som denna, idealisk för ett
återförenat par på besök från en annan kontinent. Där kan de blicka ut över vattnet och stadssilhuetterna runtomkring.
A. Vad heter staden?
_____________________________________
B. Vad heter serien?
_____________________________________

8.

56. Har man en kunnig guide kan man lära sig

mycket av en rundtur kring denna planet, som
erbjuder mäktiga scenerier. Moraliska lärdomar
kan man dra av det också, om guiden är lagd åt
det hållet!
A. Vad heter planeten?
____________________________________
B. Vad heter serien?
____________________________________

57. Beskrivningarna av denna relativt unga stad tenderar att skilja sig åt en smula. Kanske har

den lite obestämda konturer, även om det på senare år gjorts försök att kartlägga dess historia
bättre än tidigare. Av speciellt intresse är stadens ekonomiska liv, som domineras av ett mycket
litet antal stora aktörer.
A. Vad heter staden?
_____________________________________
B. Vad heter serien?

		

_____________________________________

58. Härom året lär denna stad ha ut-

nämnts till en av världens tre designhuvudstäder. Kanske tillgången på skolor
för reklamtecknare bidrar till det? Den
är hur som helst en av landets största
städer och har ett livligt kulturliv. Till detta
bidrar säkert blandningen av de bägge
språken.
A. Vad heter staden?
______________________________
B. Vad heter seriealbumet?
______________________________

9.

IV: Katter, katter, katter!
		 Who’s and whose dat cat?
Katt-temat fortsätter. På denna och följande två sidor hittar du 20 olika katter
från olika serier.
A: Vad heter varje katt? (1 p/svar)
B: Vem har tecknat respektive katt? (1 p/svar)
59.

60.

A:_______________

A:_______________

B:_______________

B:_______________

61.
A:______________________
B:______________________

62.
A:_______________
63.

B:_______________
__

A:___________________
B:___________________
64.
A:___________________
B:___________________

10.

65.
A:___________________
B:___________________

66.
A:_________________
B:_________________
67.
A:_________________
B:_________________
68.
A:_________________
B:_________________
69.
A:_________________
B:_________________
70.
A:___________________
71.

B:___________________

A:________________
B:________________

11.

72.
A:________________
B:________________

73.
A:_________________
B:_________________

74.
A:_________________
B:_________________
75.
A:_________________
B:_________________

76.
A:_________________
B:_________________

77.

78.

A:_________________

A:_________________

B:_________________

B:_________________

12.

V: Who nose whose nose?
Näsan är själens spegel, tror vi att det heter. Känner ni igen nedanstående
seriefigurer på deras luktorgan?
Frågan är alltså: Hur många seriefigurer kan ni urskilja på bilden nedan?
(1 p för varje korrekt svar)
(Och nej, vi berättar inte hur många näsor det rör sig om.)

79.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

13.

VII: Känn dina klassiker!
Från seriekonstens ungdom kommer följande bilder. Här vill vi att ni ska berätta:
A: Vad heter respektive serie? (1 p/svar)
B: Vem har tecknat respektive bild? (1 p/svar)
C: Vilket årtionde tecknades bilden? (1 p/svar)

80.

81.

82.

A:______________

A:______________

A:______________

B:______________

B:______________

B:______________

C: _____________

C: _____________

C: _____________

83.

84.

85: Slutligen: vad har
dessa fem serietecknare
gemensamt?
(Givetvis förutom fysiska
företräden såsom ålder,
kön, etnicitet etc.)

A:______________

A:______________

____________________

B:______________

B:______________

____________________
			
(2 p.)

C: _____________

C: _____________

14.

VIII: Det är serverat!
Nedan serveras en buffé med läckerheter från allehanda serier. Känns de igen?

86.

Makaber spis på menyn, kan tyckas. Men...
A: ...vad är det egentligen som ligger på fatet? (1 p)_________________
B: Vilken serie är maten hämtad från? (1 p)________________________

87.

Det här är favoriträtten för en känd seriehjälte. Vem? (1 p)
___________________________________________________________

88.

Vilken seriefigur har tillagat denna surpris? (1 p)
___________________________________________________________

89.

Vem äter ur denna behållare på originalbilden? (1 p)
___________________________________________________FORTS-->

15.

90.

En annan seriefigur har detta som sin absoluta favoritdryck. Vad heter
figuren? (1 p)
___________________________________________________________

91.

A: Vad är detta för typ av kött? (1 p) _____________________________
B: Vem har tecknat det? (1 p)___________________________________

92.

Denna rätt är nog inte så välkänd, men teckningsstilen kanske är det?
Vad heter tecknaren? (1 p)
____________________________________________________________

93.

En dryck med minst sagt udda tillsats...
A: ...vad innehåller koppen (i detalj)? (1 p) _________________________
B: Vem har tecknat bilden? (1 p) _________________________________

94.

Heinz baked beans känner säkert många till. Men...
A: ...vem har ätit ur just denna burk? (1 p) _________________________
B: Vem har tecknat bilden? (1 p) _________________________________

95.

En godbit som har spelat huvudrollen i ett europeiskt seriealbum.
A: Vad är detta för något? (1 p)__________________________________
B: Vilken serie är bilden hämtad från? (1 p)________________________

96.

En köttbit med specifikt ursprung.
A: Vilken fiktiv ort kommer den ifrån? (1 p)________________________
B: Och vem har tecknat bilden? (1 p) _____________________________

97.

Vem har tecknat detta fantasifulla bakverk? (1 p) ___________________

16.

IX: Katter, katter, katter!
		 Place dat cat!
Sista frågan på katt-temat. På denna och nästa sida finner ni:
- fjorton bilder på katter
- nio kattnamn
- tretton tecknare eller tecknarkonstellationer.
Hur går dessa jämt upp? Jo, givetvis passar några av kattnamnen och serieskaparenamnen till fler bilder än en.
Uppgiften är att sätta ihop rätt kombination av bild, namn och tecknare
genom att ange rätt kombination av siffror och bokstäver! (Ex. 98 _ G _ A)
(1 p för varje rätt bokstav vid rätt katt)

98.

101.

____

____

____

____

99.

102.

____

____

____

____

100.

103.

____

____

____

____

17.

104.

108.

___ ___

____

____

105.

106.

___ ___

109.

____

___ ___

____

110.

107.

___ ___

____

____

____

____

Serieskapare
A: Pete Alvarado
B: Kim Deitch
C: Tania del Rio & Jim Amash
D: Holly Gologhtly & Al Nickerson
E: Al Hubbard
F: Dave Manak & Jon D’Agostino
G: Dan Spiegle
H: Steve Steere & Pete Alvarado
I: Lew Stringer
J: Riley Thomson
K: John Ushler
L: The Walker Brothers
M: Kay Wright

111.

Kattnamn:
A: Felix 			
E: Tabby
B: Figaro			
F: Thomas O’Malley
C: Korky 			
G: Thomasina
D: Salem			
H: Waldo
I: Zunar J5 Slash 90 Doric 4

18.

X:		 Hämtat från pratbubblan:
		 Var sades vad?
Nedan och på nästa sida återfinns tolv olika citat från serier, samt tolv omslag
från olika seriepublikationer. Uppgiften är att para ihop rätt citat med rätt
omslag. (1 p för varje korrekt par -- sätt rätt bokstav intill citatet)
112. ”Je suis mort. Vive le général Alcazar et les pommes de terre frites!”
___
113. ”It’s the telephone that’s doing it! It’s keeping my hair alive! It’s
keeping my hair alive!”
___
114. ”An ear. in the fireplace!”
___
115. ”Emplâtre! ... Doryphore! ... Noix de coco! ... Zouave! ...
Cannibale! ...”
___
116. ”Fidji! Fidji! Didji!
Bouldou, bouldou, bouldou!
Aya, aya, ayayaaa! ...”
___
117. ”Voulez-vous un bonbon?”
___
118. ”I only hope that the technical achievement of Sputnik II will
outweigh the sad but necessary sacrifice of one small dog.”
___

19.

119. ”Ils sont fous ces gaulois!!”
___
120. ”General, you could go into a delicatessen and order Einstein on
pumpernickel.”
___
121. ”What, are you dense? Are you retarded or something? Who the hell
do you think I am?”
___
122. ”Where were you when a child swallowed a fire extinguisher, a
product designed for safety, yet containing the seeds of
annihilation?”
___
123. ”Only one of us is gonna walk out of here… under his own steam…
and it won’t be me!”
___

A.

C.
D.

B.
E.

F.

G.
H.
I.

J.

K.
L.

20.

XI:

Bildkombinationer

Till följande tre bilder vill vi veta:
A:
B:
C:

Vad heter seriefiguren? (1 p/svar)
Vem har tecknat? (1 p/svar)
Vilken pseudonym använde sig tecknaren av för den här serien?
(1 p/svar)

124.

125.

A:_______________________

A:________________________

B:_______________________

B:________________________

C: _______________________

C: _______________________

126.
A:_______________________
B:_______________________
C: _______________________

21.

Till följande två bilder vill vi veta:
A: Vem har tecknat bilden? (1 p/svar)
B: Från vilken serie kommer bilden? (1 p/svar)

127.
A:_______________________
B:_______________________

128.
A:_______________________
B:_______________________

22.

XII: Triviala textfrågor
129: Nämn en amerikansk superhjälte som (under större delen av sin
karriär) inte kan säga sitt eget hjältenamn högt, och varför? (2 p)
________________________________________________
130: Vilken amerikansk filmskådespelare har tagit sitt efternamn från en
superhjälte från Marvel Comics? Vilken hjälte? (2 p)
________________________________________________
131: DC Comics/Vertigo har vid upprepade tillfällen hindrat figuren John
Constantine från att gästspela i andra av förlagets serier. Nämn tre figurer
som har skapats som substitut för att fylla Constantines roll i andra
DC-serier. (3 p)
________________________________________________
132: Vad heter den franska vintersportort där både Tintin och Johan,
Lotta och Jocko har semestrat? (1 p)
________________________________________________
133: Vilken trio Montreal-baserade tecknare umgås ofta och intensivt i
de självbiografiska serierna i tidningen Peepshow? (3 p)
________________________________________________
134: I en känd serie förekommer en sång, sjungen av en sköldpadda,
där texten innehåller flera amerikanska ortsnamn. Nämn tre av dem! (3p)
________________________________________________
135: Nämn en serieskapare som har vunnit ett Nobelpris. (1p)
_________________________________________________

23.

136: Ständigt detta hålrum! Fyll i det som saknas i trion (1p/svar)
A:

Lomma full av regn | Schhh! | _______________ 		

(1p)

B:

Urusei Yatsura | _______________ | Ranma 1/2

(1p)

C:

_______________ | Lighting Lad | Saturn Girl			

(1p)

D:
		

Il y a un sorcier a’ Champignac | ________________
| Les Voleurs du Marsupilami 					

(1p)

E: _______________ | High Society | Church & State		

(1p)

Hur är din japanska? Koppla mangauttrycket till rätt begrepp (1/2 p/svar)
137:
138:
139:
140:
141:
142:
143:
144:
145:
146:

Dojinshi			
Gekiga			
Kajani			
Manga			
Josei				
Shojo				
Shonen			
Tankobon			
Yaoi				
Yuri				

a:
b:
c:
d:
e:
f:
g:
h:
i:
j:

Fansin
Flicka tycker om flicka-manga
Flickserier
Kvinnomanga
Pojke tycker om pojke-manga
Pojkserier
Seriealbum
Serier
Serietidning
Vuxenserier

147: Häng med i svängarna nu: En huvudfigur i romantikserier från Marvel
Comics, dök senare upp i diverse superhjälteserier från samma förlag. Hon
skapade en egen superhjälteidentitet genom att ta en gammal dräkt från en
annan superhjältinna från Marvel. Denna andra superhjältinna skapade sig i
sin tur en ny hjälteidentitet.
A:

Vad hette romantikhjältinnan? (1 p)________________________

B:

Vad heter hon som superhjältinna? (1 p) ___________________

C:

Vad hette superhjältinnan vars dräkt hon tog? (1 p) __________

D:
		
		

Vilket namn antog den andra superhjältinnan som inte längre
använde dräkten? (1 p)
______________________________________________________

24.

148: Fyll i den del av namnet som saknas! (1 p/svar)
A:

Oswald ________ Cobblepot

B:

Pippilotta ________ Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump

C:

Piotr ________ Rasputin

D:

Alan ________ Wellington Scott

E:

Abraham De Lacey ________ Casey Thomas O’Malley

F:

Arturo Benedetto Giovanni ______ Pietro Archangelo Alfredo Cartoffoli

G:

________ Luisa Chascarrillo

H:

Esperanza Leticia ________

I:

Pittisborum Psercy ________ Pseter Psersimmon Plummer-Push

149: Vilken serieskapare försåg sitt debutalbum med en rekommendation att
man skulle lyssna på skivor av Pink Floyd, Mike Oldfield och familjen
Shankar under läsningen? (1 p)
_________________________________________________________
150: Vad har Joe Kubert, Dik Browne och Sophie Crumb gemensamt? (1 p)
(Givetvis förutom saker som yrke, nationalitet, etnicitet etc.)
_________________________________________________________
151: Smurferna (Les Schtroumpfs) fyller 50 år i år. I vilken
publikation dök de blåa varelserna upp för första gången? (1 p)
_________________________________________________________

25.

Längden är avgörande!
Längden är avgörande

Vem påstår
att
alla
tecknade
serieri längdordning.
är korta och
lättlästa?
Inte iviinlai alla fall!
a)
Ordna
följande
serieböcker
(längd
= antal sidor
gan) Den längsta först, och den kortaste sist.

Jaka’s Story
(Aardvark-Vanaheim
Inc.,
1990)
152: 		•
Ordna
följande
serieböcker
i längdordning.
(längd = antal sidor
•
L’Autoroute
de
Soleil
(Casterman,
1995)
		
i inlagan) Den längsta först, och den kortaste sist: 			
•
From Hell (Graphitti Designs Inc., 1999)
											
(alla rätt: 4 p)
•
Comix 2000 (L’Association, 1999)
•

Jimmy Corrigan – the Smartest kid on earth (Pantheon, 2000)

		•
		•
		•
		
b)
		•
		•
		•
		•

A:
Jaka’s
Story
(Aardvark-Vanaheim
Inc., 1990)
Palomar
– the
Heartbreak
Soup Stories (Fantagraphics
Books, 2003)
Blankets
(Top Shelf
2003)
B:
L’Autoroute
deProductions,
Soleil (Casterman,
1995)
OdeFrom
to Kirihito
(Vertical, Inc.,
2006) Inc., 1999)
C:
Hell (Graphitti
Designs
D: Comix 2000 (L’Association, 1999)
Ordna följande serieböcker i längdordning.
E:
Jimmy Corrigan – the Smartest kid on earth (Pantheon, 2000)
Kekkonen (Otava, 2004)
F:
Heartbreak
Soup Stories (Fantagraphics, 2003)
SerPalomar
du meg nå?– the
(Jippi,
2005)
G:
Blankets
Shelf
Productions, 2003)
Sortmund
(Brun(Top
Blomst,
2006)
Simons
dagar (Ordfront
Galago,
2008)
H:
Ode120
to Kirihito
(Vertical,
Inc.,
2006)

		

___

___

___

___

___

___

___

___

153: 		
Ordna följande serieböcker i längdordning:
Längden är avgörande
											
(alla rätt: 2 p)
		•
A:
Kekkonen
2004)
Jimmy
Corrigan –(Otava,
the Smartest
kid on earth (Pantheon, 2000) – 380 s
		(?) B: Ser du meg nå? (Jippi, 2005)
From
Hell (Graphitti
Designs
Inc., 199)
		•
C:
Sortmund
(Brun
Blomst,
2006)
•
Comix
2000
(L’Association,
1999)
		
D: Simons 120 dagar (Ordfront Galago, 2008)
•
L’Autoroute de Soleil (Casterman, 1995) – 432 s
•
Jaka’s Story (Aardvark-Vanaheim Inc., 1990) – 488 s
•
Palomar – the Heartbreak Soup Stories (Fantagraphics Books, 2003)
		– 532 s______ ______ ______ ______
•
American Elf (Top Shelf Productions, 2004)
•
Blankets (Top Shelf Productions, 2003) – 592 s
•
Ode to Kirihito (Vertical, Inc., 2006) – 832 s
•
Black Hole (Pantheon, 2005)

26.

Comiquiz 2008 arrangeras av
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