København 13 februar 2019

Garfield lærte danskerne at spise lasagne – fire
ting du måske ikke vidste om verdens mest
populære tegneseriekat
Der er fed, orange hankat på menuen, når Copenhagen Comics Danmarks største tegneseriefestival - løber af stablen i Øksnehallen
den 23.-24. februar.

Tegneseriekatten Garfield har siden sin debut i 1978 udviklet sig til et regulært popkulturelt
fænomen – men vidste du, at:
●

Garfields livret på dansk var tæt på at blive forloren hare og ikke lasagne, da
oversætteren, dengang da striben debuterede i de danske aviser, var usikker på, om
læserne overhovedet vidste, hvad lasagne var for noget?

●

Det var serieskaberen Charles Shultz (Radisserne), der fandt på at udstyre Garfield
med langt større fødder, da katten skulle have sin tv-debut i tegnefilmen ‘Here comes
Garfield’ fra 1982 – det så simpelthen fjollet ud med de oprindelige små kattepoter.

●

Det tredje danske Garfield tegneseriealbum ‘Garfield overgi´r sig aldrig’ fra fra 1984,
med et oplag på omkring en halv million eksemplarer, er det mest solgte danske
tegneseriealbum nogensinde.

●

Garfield i 2002 satte verdensrekord som den mest syndikerede avisstribe i verden,
da den var at læse i ikke mindre end 2.570 aviser på verdensplan. Striben trykkes i
dag i 2.100 aviser og oversættes til 42 sprog.

Copenhagen Comics er stolte af at kunne byde velkommen til Gary Barker, der i mere end
35 år har arbejdet sammen med Garfields skaber Jim Davis, og som dennes assistent har
ydet et uvurderligt bidrag til fremstilling af striberne.
Mød Gary Barker på Copenhagen Comics åbne scene lørdag den 23. februar klokken 15.00,
hvor han fortæller historier fra sit arbejdsliv med den fede hankat.

Hvad er Copenhagen Comics?
Danmarks største tegneseriefestival afholdes for 8. gang d. 23-24. februar i Øksnehallen i
København. Festivalen hylder alle former for tegneserier, fra klassikere og superhelte til
graphic novels og avant garde. Et væld af udenlandske tegnere gæster festivalen såvel som
stort hele den danske tegneserieverden stiller op til signeringer, foredrag, workshops og
paneldebatter.
For mere info
Kontakt presseansvarlig Thomas Berger på thomas.berger@copenhagencomics.dk
Følg Copenhagen Comics online
www.copenhagencomics.dk
www.facebook.com/CopenhagenComics

