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Schlagerfeber i Ankeborg – Kalle Anka drar till Malmö 
 

Lagom till den stora Eurovision Song Contest-finalen laddar Sveriges största 
serietidning upp med ett riktigt schlagerfyrverkeri. I kommande numret av Kalle 
Anka & C:o bjuds det på ett minst sagt oväntat besök när självaste Kalle Anka 
anländer till Malmö. Och mitt i festivalyran hyllas även några av Sveriges mest 
populära schlagerartister som Loreen, Carola, Danny, Eric Saade och Charlotte 
Perrelli genom att bli ”ankifierade”.  
 
I nya numret av Kalle Anka & C:o får vi ta del 
av värdstaden för Eurovision Song Contest, 
Malmö, på ett helt nytt sätt. I öppningsscenen 
av serien Trubadur i trubbel möts läsarna av 
Kalle Anka tuffandes över Öresundsbron i sin 
klassiska 313 Skruttomobil, på väg mot 
Malmö för att sälja souvenirer inför 
Eurovisionsfestivalen. En affärsidé som visar 
sig få en rejält skruvad utgång och tar 
läsarna, och inte minst Kalle, långt tillbaka i 
tiden till ett medeltida Malmö. 
 
– Redaktionen har verkligen tagit ut 
svängarna och förhoppningsvis går detta hem hos alla våra musikintresserade 
läsare. Vi kan en utlova mängd roliga referenser till både Eurovisionsfestivalen och 
Malmö som stad, säger Jonas Lidheimer, projektledare för Kalle Anka & C:o på 
Egmont Kids Media Nordic i Malmö.  
 
Med tidningen följer även en poster med flera svenska folkkära schlagerartister som 
har blivit ”ankifierade” med anknäbbar och musnosar. Artisterna har även tilldelats 
nya namn i sann Ankeborgsanda, som till exempel Skråla Häckvift (Carola 
Häggkvist), Charmlott Pastelli (Charlotte Perrelli) och Hårfeen (Loreen).   
 
Skaparna bakom den nya serien är den svenske manusförfattaren Jens Hansegård 
och den norske Kalle-tecknaren Arild Midthun som även tecknat omslag och poster.  
 
 – Det var väldigt roligt, inspirerande, men även utmanande att göra serien och 
avbilda några av Sveriges mest hyllade och kända artister på ett Kalle Anka-vis. Jag 
hoppas att såväl läsarna som artisterna tycker om porträtten och serien, säger Arild 
Midthun.  
 
Kalle Anka & C:o nr 19-20 ”Schlagerfeber i Ankeborg” finns att köpa i butik från 
tisdagen den 7 maj.  

Bilder finns att ladda ner från Egmont Kids Media Nordics pressrum på mynewsdesk.  

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/egmont-kaernan
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För mer information vänligen kontakta: 
Jonas Lidheimer, Projektledare för Kalle Anka & C:o,  
Egmont Kids Media Nordic, jonas.lidheimer@egmont.se, 040-693 94 62. 

 
 

 
 
 
 

Om Kalle Anka & C:o 
Med nästan 350 000 läsare är Kalle Anka & C:o är Sveriges största och dessutom 
äldsta ännu utkommande serietidning. Första numret utkom i september 1948 och 
kostade 60 öre. År 2011 såldes ett exemplar av samma nummer för 165 000 kr på 
shoppingsajten Tradera. Utgivningstakten var från början ett nummer per månad. 
1957 började tidningen komma ut varannan vecka, och sedan 1959 har den varit en 
veckotidning. Kalle Anka & C:o ges ut av Egmont Kids Media Nordic i Malmö. Besök 
Kalle Anka & C:o på www.kalleanka.se och på Facebook.com/Ankeborgsposten.  
 

  

mailto:jonas.lidheimer@egmont.se
http://www.kalleanka.se/

