
Donald Duck dukket for første gang opp i 1934 i en liten tegnefilm som heter «Den 

kloke lille høna». Manusforfatterne og tegnerne var lenge anonyme. I de første årene 

ble all ære gitt til Walt Disney selv, men det stemte ikke. Han sto ikke bak tekst og 

tegninger, men eide Disneyselskapet som laget filmer. Frem til 1960-årene var det 

Carl Barks som sto bak Donald Duck. Etterhvert ble Don Rosa arvtageren etter 

Barks. Til sammen har de to skrevet over 200 historier om Donald Duck og de andre 

figurene. I Norge har vi vår egen Donald tegner. Han heter Arild Midthun og bor i 

Son. Han tegner til Donaldbladene vi kjøper her i Norden. 

Donalds navn er forskjellig i de ulike land. I vårt naboland Sverige heter Donald, Kalle 

Anka. I Danmark har han fått navnet Anders And. I Finland kjenner de han som Aku

Ankka. På Island heter han Andrés Önd. Alle Donald-bladene gis ut av Egmont forlag. 

Stort sett er de nordiske bladene like i innhold. Du finner Donald oversatt til alle 

verdens språk. 

Kalle Anka er Sveriges eldste tegneserieblad. Første Svenske blad ble gitt ut i 

september 1948. I Norge ble det første Norske Donald solgt i desember 1948. Den 

gang kostet bladet 50 øre. I 1999 ble et eksemplar av det første svenske bladet solgt 

på en auksjon til kr. 170 000,- (Se bilde av Norges første Donaldblad her: 

https://snl.no/tegneserier) 

I Norge er ikke Donald det eldste tegneseriebladet. Allerede i 1912 ble bladet 

«Knold og Tot til lands og til vands» solgt. Første gang vi ble kjent med Knoll og Tott 

var som en stripe i 1909. Bilde https://snl.no/tegneserier
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1) Hvilket tegneserieblad er eldst i Norge?

2) Hvilket tegneserieblad er eldst i Sverige?

3) Når ble vi for første gang kjent med Donald Duck?

4) Hvem er illustratører av Donald Duck?

5) Hvem er Walt Disney? 

6) Hva er det originale navnet på tegneseriefiguren du jobber med 
nå? 

7) Hvilke navn har Donald fått i de 4 andre nordiske landene?

8) Hvilket dyr er Donald?

9) Søk opp videoen av «The wise little hen» (Den kloke lille høna) 
på you tube og se filmen https://www.youtube.com/watch?v=-
mjRSThyBPU

10)Hvilke andre figurer er med i filmen?

11)På hvilken måte er Donald ulik i filmen sammenlignet med 
dagens Donald Duck?  Hva ser du på utseende hans? 

12)Hva handler filmen The wise little hen om? Skriv en kort omtale 
av filmen. 

13) Tegn din egen Donald tegning. 
Se How to draw Donald Duck I Disney
https://www.youtube.com/watch?v=Z863jBjnBUE
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