SUPERLATIVER

1936
Fantomet

The Flash ble skapt av
tegner Harry Lampert
og tekstforfatter
Gardner Fox
og var med for
første gang i Flash
Comics nummer 1
(omslagsdato januar
1940). Det første alter
egoet hans var Jay
Garrick, selv om figuren
har dukket opp i flere
versjoner senere.

1940
The Flash

1962
Spider-Man

1940
Fantomah/Woman in Red

JSA var den første superheltgruppen og var
med for første gang på forsiden av All Star
Comics nummer 3 (vinterutgaven 1940–41).
Grunnleggermedlemmene, fra venstre til høyre,
var: The Atom, Doctor Fate, Green Lantern,
Hawkman, The Flash, The Sandman, Hourman (da
stavet Hour‑Man) og The Spectre.

1940
Justice Society of America

Den kappekledte vigilanten ble skapt
av tegner Bob Kane og tekstforfatter
Bill Finger (begge fra USA) og var med
for første gang i Detective Comics
nummer 27. Kanes første skisser av
Batmans kostyme besto av en knallrød
drakt, vinger og en svart maske rundt
øynene. Finger kom med noen forslag som
gjorde antrekket mer truende.

1939
Batman

I New Mutants nummer 98
(februar 1991) dukket
«The Merc with a mouth»
opp. Deadpool var
opprinnelig skurk, men
ble etter hvert til en
slags udefinerbar
antihelt, og i 1993 fikk
han sin egen miniserie,
The Circle Chase. Filmen
Deadpool (USA) fra 2016 er
filmen med amerikansk
17-årsgrense som har
spilt inn mest på kino.

1991
Deadpool

Mike Mignolas
demonsuperhelt
dukket først opp på
forsiden av den
italienske utgivelsen
Dime Press nummer
4 (mars 1993), og
han dukket opp i
ferdig versjon i San
Diego Comic-Con
Comics nummer 2
(august 1993).

1993
Hellboy

The X-Men nummer 1
ble utgitt 10. september
1963, men elevene på
Professor X’ skole for
begavede ungdommer
ble opprinnelig kalt «The
Mutants». Marvel-sjef
Martin Goodman mente
navnet kunne forvirre
leserne, så Stan Lee endret
det.

1963
The X-Men

Denne DC-gruppen ble også kalt Justice League of America (JLA) og
dukket opp for første gang i oktober–november 1960. Selv om Batman
og Superman var med i den opprinnelige gruppen, var de ikke så ofte
med i gruppens eventyr, og Martian Manhunter (under, lengst til høyre)
avsluttet sin første periode med JLA i 1968. Kvintetten under var med
på forsiden på det første nummeret.

Tony Starks alter
ego dukket opp i
Tales of Suspense
nummer 39
(mars 1963). De så langt
seks filmene med Robert
Downey jr. (USA) som
mannen i ståldrakten,
har gjort Downey til
superheltskuespilleren
med størst inntekt.

1963
Ironman

Supermans suksess fikk DC til
å skape et kvinnelig mot
stykke, kusinen hans, Kara
Zor-El. Hun ble skapt av Otto
Binder (tekst) og Al Plastino
(tegning), og dukket opp for
første gang i Action Comics
nummer 252 i mai 1959.

1959
Supergirl

1960
The Justice League

«Mannen av stål»
dukket opp for første
gang i Action Comics
nummer 1, som nå er verdens
mest verdifulle tegneserie.
Superman var den første
superhelten med superkrefter,
som gjorde at han kunne løpe
fortere enn et ekspresstog og
hoppe over høye hus. I senere
utgaver hadde han røntgensyn og
superstyrke og kunne fly.

1938
Superman

To tegneseriefigurer
kan kalles den første
kvinnelige superhelten.
Fantomah var den første
kvinnelige superhelten med
overmenneskelige krefter på
trykk, i Jungle Comics nummer 2
(februar 1940). Den første
maskerte superheltinnen (som
hadde blitt født på naturlig vis)
var The Woman in Red, skapt av
Richard Hughes og George
Mandel til Thrilling Comics
nummer 2 (mars 1940).

Last ned som plakat: guinnessworldrecords.com/2018

I mai 1984 fikk Michelangelo, Leonardo, Donatello
og Raphael sin egen tegneserie utgitt av
Mirage Studios. En animert TV-serie basert på
tegneserien kom i 1987. Kvartetten ble opprinnelig
laget av Kevin Eastman og Peter Laird som en
satire over fire populære tegneserier på 80-tallet:
Ronin, Cerebus, Daredevil og New Mutants.

1984
Teenage Mutant Ninja Turtles

1974–2004

Marvels kjente
edderkoppmann debuterte
i Amazing Fantasy nummer
15 (august 1962), og The
Amazing Spider-Man kom i
mars 1963. Figuren ble
skapt av Stan Lee og tegner
Steve Ditko.

1962–74

DC Comics’ amasonehelt
dukket opp i All Star
Comics nummer 8
(omslagsdato
desember 1941), men
fikk ikke sin egen serie
før sommeren 1942.

1941
Wonder Woman

1941–62

1940–41

Fantomet, den første
superhelten, ble skapt av
Lee Falk (USA) og dukket
opp i sin egen avisstripe
17. februar 1936. Stripen
fortalte historien til Kit
Walker, som brukte maske
og et lilla antrekk som
«ånden som går». Figurens
hvite øyne uten synlige
pupiller ble brukt til
mange senere
superhelter, som Batman,
Green Lantern og Green
Arrow.

1936–40

Den populære TV-serien fra 1993 resulterte
i en Power Rangers-tegneserie utgitt av
Hamilton fra november 1994. Marvel Comics
ga senere ut to egne serier. I mars 2016 kom
det en ny tegneserie fra Boom! Studios, med
basis i den opprinnelige serien.

1993
Mighty Morphin Power Rangers

Denne dystre
DC-figuren ble skapt
av Len Wein (tekst)
og Bernie Wrightson
(tegning) og var
med for første
gang i House
of Secrets
nummer 92
(juli 1971) før han
fikk sin egen serie året
etter.

1971
Swamp Thing

Stan Lee og Jack
Kirbys første
samarbeid, The
Fantastic Four
nummer 1, kom i
hyllene i november
1961. De var Marvels
første supergruppe
og bidro til selskapets
fantastiske vekst på
1960-tallet.

1961
Fantastic Four

I januar 1940 dukket The
Comet opp i Pep Comics
nummer 1. I nummer
17 ble han den første
superhelten som
døde, selv om figuren
ble gjenopplivet
flere ganger fra
1960-tallet.

1940
The Comet

DCs vannhelt ble skapt av
Paul Norris og Mort Weisinger
og var med første gang i
More Fun Comics
nummer 73 i
november 1941. Han
ble en av grunn
leggerne av Justice
League of America.

1941
Aquaman

De utrolige (USA), produsert av Pixar og med
premiere 27. oktober 2004, sørget for det som den
gang var selskapets største omsetning i en
åpningshelg. Fem år senere begynte Boom! Studios å
utgi en minitegneserie basert på filmen. En oppfølger
til den opprinnelige filmen har premiere i juni 2018.

2004
De utrolige

Kanadieren med klørne
debuterte i den siste
ruten av The Incredible
Hulk nummer 180
(oktober 1974) og ble
rekruttert som en av
Professor X’
begavede ung
dommer i Giant-Size
X-Men nummer 1 fra
1975.

1974
Wolverine

Gammastråling
gjorde doktor
Robert Bruce
Banner til en rasende grønn kjempe og
en av Marvels mest
varige figurer. The
Incredible Hulk ble utgitt
for første gang i mai 1962.

1962
Hulk

Denne superhelten ble
skapt av Joe Simon
og Jack Kirby, og
dukket opp for første
gang i Captain America
Comics nummer 1, med
omslagsdato mars 1941.
Det kjente runde skjoldet
(det lille bildet) erstattet
det trekantede i nummer 2.

1941
Captain America

Det er flere Captain Marvel-varianter i
Marvel-universet, men denne versjonen
dukket opp i Whiz Comics nummer 2
(omslagsdato februar 1940) og eies nå
av DC. Han ble så populær på 1940-tallet
at tegneseriene hans solgte bedre enn
Superman. Han kalles også «Shazam»,
basert på brølet som gjør Billy Batson til
den mektige Captain Marvel.

1939
Captain Marvel

Det er mange «supermennesker» i GWR 2018 – blant annet mange vanlige folk som har gjort eksepsjonelle ting.
Men her presenterer vi en kronologisk oppstilling av klassiske superhelter, sortert etter når de dukket opp for
første gang – om det er i en tegneserie, en film eller andre steder – og avbildet i sine opprinnelige kostymer.

Tidslinje for superhelter

