SUPERLATIV

1940
Fantomah/Woman in Red

JSA var det första superhjälteteamet och förekom för första gången på omslaget till All Star
Comics nr 3 (vinternumret 1940–1941). Den första truppen var från vänster till höger: The Atom,
Doctor Fate, Green Lantern, Hawkman, The Flash,
The Sandman, Hourman (som stavades Hour-Man
på den tiden) och The Spectre.

1940
Justice Society of America

Tecknaren Bob Kane och
manusförfattaren Bill Finger (båda
USA) skapade Batman, som fick
sin debut i Detective Comics nr 27.
Kanes tidiga utkast till Batmans dräkt
var en ljusröd mantel, vingar och en
svart ögonmask. Finger kom med några
viktiga förslag för att få dräkten att
framstå som mer hotfull.

1939
Batman

När vi ändå pratar om
New Mutants: i nr 98
(februari 1991) gjorde
Deadpool entré. Han
var från början en skurk
men förvandlades till
en tvetydig antihjälte
som fick sin egen
miniserie The Circle
Chase 1993. Filmen
Deadpool (USA) från 2016
är den barnförbjudna
film (i USA) som har haft
de största intäkterna.

1991
Deadpool

Mike Mignolas demoniska superhjälte dök
upp för första gången på omslaget till
det italienska fanzinet Dime Press nr
4 (mars 1993), och
gjorde sedan entré
som fullständig
karaktär i San Diego
Comic-Con Comics
nr 2 (augusti 1993).

1993
Hellboy

X-Men nr 1
publicerades den 10
september 1963, men
eleverna i Professor
X skola kallades från
början ”Mutanterna”.
Marvels redaktör
Martin Goodman trodde
att namnet skulle vara
förvirrande för läsarna, så
Stan Lee ändrade det.

1963
The X-Men

Justice League of America (JLA) är en supergrupp med DCkaraktärer som bildades i oktober–november 1960. Batman och
Stålmannen var med från början men har sällan förekommit i
gruppen sedan dess. Martian Manhunter (nedan längst till höger)
har inte varit med i gruppen sedan 1968. Kvintetten nedan var med
på omslaget till det första numret.

I Tales of Suspense
nr 39 (mars 1963)
gjorde Tony Starks
alter ego sin debut.
De sex filmerna med Robert Downey Jr. (USA) i
rollen som Ironman har
även gjort honom till
den mest framgångsrika superhjälteskådespelaren.

1963
Ironman

Succén med Stålmannen fick
DC att ta fram en kvinnlig
hjälte – hans kusin Kara ZorEl. Hon skapades av Otto
Binder (manusförfattare)
och Al Plastino (tecknare).
Debuten skedde i Action
Comics nr 252 i maj 1959.

1959
Supergirl

1960
The Justice League

Stålmannen dök upp
första gången i Action
Comics nr 1, idag den
mest värdefulla serietidningen. Stålmannen var den
första superhjälten med superkrafter: förmågor som gjorde att
han kunde springa snabbare än ett
expresståg och hoppa över höghus
i ett enda hopp. Senare visade han
även upp röntgensyn, superstyrka
och förmågan att flyga.

1938
Stålmannen

Två serietidningskaraktärer
tävlar om att vara den första kvinnliga superhjälten.
Fantomah var den första
kvinnliga superhjälten med superkrafter som dök upp i tryck,
i Jungle Comics nr 2 (februari
1940). Den första superhjältinnan
med mask och dräkt (en ”vanlig”
människa) var däremot Woman in
Red, som skapades av Richard
Hughes och George Mandel
för Thrilling Comics nr 2
(mars 1940).

Ladda ner affischen: guinnessworldrecords.com/2018

I maj 1984 fick hjältarna Michelangelo, Leonardo,
Donatello och Raphael sin egen serietidning, som
gavs ut av Mirage Studios. Den följdes av en tecknad tv-serie 1987. Kvartetten skapades ursprungligen (av Kevin Eastman och Peter Laird) som en
satir på fyra serier som var populära på den tiden:
Ronin, Cerebus, Daredevil och New Mutants.

1984
Teenage Mutant Ninja Turtles

1974–2004

Marvels mest kända
superhjälte gjorde entré
i Amazing Fantasy nr 15
(augusti 1962), medan The
Amazing Spider-Man kom
ut i mars 1963. Karaktären
skapades av Stan Lee och
tecknaren Steve Ditko.

1962
Spider-Man

1962–1974

DC Comics amasonhjältinna gjorde sin
entré i All Star Comics
nr 8 (daterad december 1941), men hon
fick inte sin egen
serietidning förrän
sommaren 1942.

1941
Wonder Woman

1941–1962

The Flash skapades av
tecknaren Harry Lampert och författaren
Gardner Fox. Han
dök upp för första
gången i Flash Comics nr 1 (daterad
januari 1940). Från
början var hans alter ego
Jay Garrick, men karaktären har gått igenom
flera inkarnationer.

1940
The Flash

1940–1941

Den första superhjälten var
Fantomen, som skapades av
Lee Falk (USA) och debuterade i en egen seriestripp i
dagstidningar den 17 februari
1936. Fantomen handlar om
Kit Walker, som tar på sig en
mask och en lila dräkt för att
bli Fantomen – ”den vandrande vålnaden”. Hans vita
ögon utan synliga pupiller
kom att bli typiskt även för
senare superhjältar, däribland Batman, Green Lantern
och Green Arrow.

1936
Fantomen

1936–1940

Tv-serien från 1993 gav upphov till ett antal
Power Rangers-serier som gavs ut av Hamilton
från november 1994. Marvel publicerade sedan
två egna följetonger. I mars 2016 kom en ny
serietidningsversion från Boom! Studios, som
hänvisade till den ursprungliga serien.

1993
Mighty Morphin Power Rangers

Len Wein (manusförfattare) och
Bernie Wrightson
(tecknare) skapade
DC:s kusliga
karaktär, som
fick sin debut
i House of
Secrets nr 92
(juli 1971). Följande
år fick han sin egen
serietidning.

1971
Swamp Thing

Fantastic Four nr 1
var Stan Lees och
Jack Kirbys första
samarbete och kom
ut i november 1961.
De var Marvels första superteam och
bidrog till bolagets
fantastiska framväxt
på 1960-talet.

1961
Fantastic Four

Filmen Superhjältarna (USA) producerades av Pixar
och hade premiär den 27 oktober 2004. Den gav
dem deras dittills största intäkt för en öppningshelg. Fem år senare började Boom! Studios att ge ut
en miniserie i serietidningsformat baserad på filmen.
Uppföljare till filmen är planerad till juni 2018.

2004
The Incredibles

Wolverine skymtade
förbi för första
gången i den
sista rutan i The
Incredible Hulk nr
180 (oktober 1974).
Han rekryterades
till Professor X
skola i Giant-Size
X-Men nr 1 1975.

1974
Wolverine

Gammastrålning
förvandlade dr
Robert Bruce
Banner till den
gröna jätten, en av
Marvels långvarigaste
karaktärer. Hulken gjorde
entré i maj 1962.

1940
The Comet
I januari 1940 gjorde
The Comet sin debut
i Pep Comics nr 1. I
nummer 17 blev han den
första superhjälten som
dog, även om karaktären senare skulle återupplivas flera gånger
från 1960-talet och
framåt.

DC:s vattenvarelse
skapades av Paul Norris
och Mort Weisinger och
debuterade i More
Fun Comics nr 73 i
november 1941. Han
blev senare en av
grundarna till Justice
League of America.

1941
Aquaman

1962
Hulken

Tecknarna Joe Simon
och Jack Kirby skapade
den tvättäkta amerikanska superhjälten,
som fick sin debut i
Captain America Comics
nr 1, daterad till mars 1941.
Kaptenens typiska runda
sköld (infällda bilden) ersatte den triangelformade
varianten redan i nr 2.

1941
Captain America

Det finns flera Captain Marvel i Marvels
universum, men den som ses här
debuterade i Whiz Comics nr 2 (daterad
februari 1940) och ägs nu av DC. Han var
så populär att på 1940-talet sålde hans
serietidningar bättre än Stålmannens.
Han kallas även för ”Shazam” efter det ord
som förvandlar pojken Billy Batson till den
mäktiga Captain Marvel.

1939
Captain Marvel

Det finns gott om ”supermänniskor” i GWR 2018 –däribland många vanliga människor som har utfört ovanliga
bedrifter. Tidslinjen här nedan gäller dock de klassiska superhjältarna, ordnade efter när de först dök upp – i en
serietidning, en film eller något annat – och de visas i sina ursprungliga dräkter.

Superhjältar då och nu

