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R i k d o m 

OG PENGENES VERDI I ANDEBY
Av Nils Lid Hjort og Øystein Sørensen

 I det følgende skal vi holde oss til den 
definitivt mest etterrettelige av alle kilder om 
onkel Skrue – hans skaper Carl Barks (1901-
1999). Barks forfattet og tegnet historier med 
Donald og et etterhvert voksende univers 
tilleggsfigurer i årene 1942–1967. Denne i 
utgangspunktet anonyme Disney-tegneren har 
hatt lesere som må telles i titalls millioner, og kan 
forsvare betegnelsen «det 20. århundres H.C. 
Andersen» (hans navn ble riktignok kjent for 
den store allmenhet først etter at mannen var 80 
år). Vi skal i noen grad også trekke inn den 
forfatter som mange vil kalle Barks’ arvtager, 
Don Rosa (f. 1951), som på 1990-tallet påtok seg 
å skrive den store krøniken om Skrue McDuck.

HVORFOR OG HVORDAN 
SKAFFE SEG RIKDOM

Skrue, med sin noe brogete skotske bakgrunn, 
har fra sin spede barndom vært besatt av spar-
sommelighet og av en etterhvert brennende 
hunger etter å skaffe seg penger og rikdommer. 
Og ganske tidlig fester det seg hos ham et livs-
bærende leitmotiv, hans livs ropende røde tråd, 
at han simpelthen må bli verdens rikeste person. 

OM LITTERÆR KANON OG 
BEHOVET FOR NYANSERING

Onkel Skrue brukes stadig vekk som selve kron-
eksemplet på ekstremt gjerrige, ekstremt rike og 
ekstremt griske mennesker. Jens Stoltenberg 
kunne ty til ham da han skulle snakke til små 
barn i valgkampen da han var finansminister. 
Bladet Forskningspolitikk kan bruke ham på 
forsiden når det skal henvende seg til voksne 
akademikere. Og avisen VG kan bruke ham når 
den skal henvende seg til nær sagt hvem som 
helst og bikkja hans. Av dette kan vi slutte at 
onkel Skrue har trengt dypt inn i vår kollektive 
bevissthet. Mer allment har figurene fra Donald 
Duck & Co tatt bolig i det kollektive rom inne i 
oss som handler om felles myter, eventyr, 
legender og litterær kanon. De er blitt en del av 
våre referanserammer, av vårt assosiasjons-
register.
 Men her er det også problemer. Det vanlige 
bildet av onkel Skrue er gjennomgående over-
forenklet, forflatet, unyansert – og dermed langt 
på vei misvisende. Det gjelder særlig hans 
forhold til penger. Det er på tide å nyansere og 
utdype det offentlige bildet av Skrue McDuck.

I denne boken kan du lese første episode av Carl Barks’ historie «Gode, gamle 
tiøringen», der han presenterte Magica fra Tryll første gang. I USA ble den utgitt i 
1961, men i Norge ble den ikke vist før 15 år etter. I anledning dette berømte møte 

mellom hekseri og finans, ser vi nærmere på Skrue McDucks verdier og  livsanskuelse.
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 I denne hans første, intense og langvarige 
livsfase eier han ingen tid eller interesse for 
andre gjøremål.
 Skrues personlighet er grunnleggende 
definert i historien «Den lure onkel Skrue». Hans 
forhold til penger og rikdom blir spesielt preg-
nant uttrykt i to sekvenser. I den ene spør en 
nevø naivt hvor han har fått alle pengene fra – 
om det kanskje er fra «bankaffærer»? Skrue 
snøfter av dette forslaget. «Nei, men på mange 
andre måter ... til sjøs, i gruvene, på kvegdrift ...» 
Så fortsetter han: «Og jeg har tjent dem ved å 
være tøffere enn tøffingene og smartere enn 
smartingene! Men ærlig var jeg!»
 I sluttsekvensen på historien – etter et 
dramatisk og nervepirrende forsøk fra B-gjengen 
på å stjele verdiene i pengebingen – forsøker 
Donald å forklare Skrue og seg selv at det bare 
følger problemer med å ha milliarder samlet på 
denne måten. «Du er ikke annet enn en ynkelig 
gammel stakkar!», er hans avskjedsreplikk til 
Skrue. Et øyeblikk – et langt øyeblikk – ser vi 

Skrue stirre ut i luften og ta inn over seg denne 
påstanden. Men det varer ikke lenge før han 
rister den av seg med et kraftfullt «Pøh! Den som 
av og til kan gjøre det han liker, er vel ikke 
fattig,» konstaterer han, og så går han omgående 
over til å gjøre noe han virkelig liker å gjøre: «Og 
jeg liker å dukke som en sel i pengene mine! Og 
bore meg gjennom dem som en moldvarp! Og 
helle dem over hodet mitt!»
 Noe senere i livet ser vi Skrue etablert som 
grunnrik mann, og selv om han er uslukkelig 
interessert i både å beholde sin surt ervervede 
rikdom og å øke den, blir han mer nyansert i sin 
søken, og slipper frem andre former for motiva-
sjon og drivkrefter i seg. Denne abnormt ener-
giske mann kan til og med bli grepet av den store 
kjedsomhet, og leter frem stadig nye måter å 
utnytte sine unike talenter og arbeidskraft på. 
Ved en anledning lar han de mer lukrative 
prosjekter fare hen og gir seg ut i ødemarken for 
å finne indianske pilespisser til femti cent pr. stk., 
bare for å kunne tjene penger på en ny måte.
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IX

FEM
MINUTTER
SENERE …

HALLO? OLE, DOLE,
DOFFEN! KOM HIT OG

HJELP MEG MED ONKEL
SKRUE! HAN ER HELT

GÅEN!

TA MED ET SMØRBRØD TIL DEN
GJERRIGKNARKEN. HAN HAR

VEL IKKE HATT TID TIL Å SPISE
PÅ EN UKE!

JA, SANT
Å SI …

JO, SER DERE … ALLE 
PENGENE BETYR NOE FOR MEG.

HVER MYNT HAR SIN
HISTORIE!

HVORDAN TJENTE
DU ALLE DISSE
PENGENE, ONKEL
SKRUE? BANK-
AFFÆRER?

“FINGRENE MINE FRØS TIL IS MENS JEG GROV GULLKLUMPER UT AV
ELVELEIET! JEG FIKK MED MEG FORMUEN – ISTEDENFOR Å ØDSLE
DEN VEKK I SPILLEBULER!”

BANK?! (SNØFT!) JEG TJENTE 
DEM TIL SJØS, I 

GRUVENE OG PÅ KVEGDRIFT
I NYBYGGERTIDEN!

OG JEG TJENTE DEM VED Å VÆRE 
TØFFERE ENN DE TØFFE OG SMARTERE
ENN DE SMARTE! MEN
ÆRLIG VAR JEG!

DENNE SØLVMYNTEN FRA 1898 – 
DEN FIKK JEG I KLONDIKE!

FYSJ! DIN GNIER!
DAWSON
SPILLE-
BANK CASINO

DANS

DERE LURER VEL PÅ
HVORFOR JEG ER SÅ GLAD

I PENGENE MINE?

SENERE …
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76
Carl Barks’ andeBy

77
Carl Barks’ andeBy

071-102_CBA 28_NO.indd   77 17.10.17   19:32

Skrue McDuck mytologiserer seg selv.
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 Som den nyrike han faktisk har blitt er han 
ikke alltid sikker på seg selv og sine egne verdier. 
Han er av og til vâr overfor hvordan han blir sett 
og målt av andre, og spesielt av dem han naturlig 
må sammenligne seg med, de andre rike. Han 
har noen mildt forvirrede og ikke helt gjennom-
førte fremstøt innen sosietet og status; han føler 
seg presset til å arrangere en revejakt, og han 
legger ut på en formidabel ekspedisjon bare for 
å få tak i et bestemt statussymbol, den såkalte 
rødstripete rubin. Likevel forstår vi at disse sider 
ved den rike manns liv og levnet ikke er hans; 
Skrues indre drivkrefter og livsmotor opererer 
best alene, uten hensyntagen til andre individers 
eller gruppers syn på verdier eller oppførsel.

HVORFOR OG HVORDAN 
BEHOLDE SIN RIKDOM

Vi har sett Skrues voldsomme drivkraft for å bli 
og forbli enestående rik. Av og til er det også det 
pure konkurranseinstinkt som driver mannen; 

han har noe å vise, og han gjør det, av og til selv 
med eventyrlige omkostninger som ellers må 
stride grundig mot hans andre prinsipper. Han 
kaster seg hemningsløst inn i et kappløp med 
Maharajaen av Pengostan om å lage stadig større 
statuer av Andebys grunnlegger, og han mottar 
utfordringer fra den rike men farlige og skrup-
pelløse sørafrikaneren Gulbrand Gråstein. Han 
lar seg til og med lokke til å konkurrere med 
nevø Donald, som representant for den unge 
generasjon, og selger i den forbindelse 
flyhangarovner i det glohete Indo-Kina. Skrue er 
som en regjerende olympisk mester som 
simpelthen ikke kan la en utfordring ligge. Vi 
aner at det både er seg selv og sine omgivelser 
han så brennende nødvendig må overbevise.
 Man skal kanskje ikke forbauses over at 
noen leter frem forkvaklet barndom og seksuelle 
perversjoner som temaer, i bestrebelsen etter å 
forstå Skrues hang til rikdom. Dr. Grobian Gans 
skriver i en avhandling: «Skrues pengebad, av 

Carl Barks' maleri Sport of Tycoons fra 1974.
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de innvidde akseptert som et eksentrisk innfall, 
er for utenforstående å betrakte som en seksuell 
perversjon. ... Han blir billedgjøringen av en 
representant for den kjærlighetsløse kapitalis-
tiske etikk, hvis evne til kjærlighet til mennesker 
er blitt pervertert.» Dr. Gans’ analyse er sterkt 
preget av tysk idealistisk åndstradisjon: full av 
abstrakte begreper satt i tilsynelatende vidtrek-
kende systemer, men grunnleggende spekulativ 
og dårlig dokumentert. Det spesielle med Gans’ 
tilnærming er i tillegg et plagsomt pseudo-freu-
diansk perspektiv: Alt er reduserbart til 
sexdrifter.
 For folk med et bredere utsyn mot mennes-
kers og enders liv og sinn, fremstår Skrue som 
en utpreget samlernatur. For ham er penger 
primært konkretiserte, tingliggjorte minner. Når 
han bader i pengebingen og kjæler med hver 
enkelt mynt, når han kjenner igjen myntene i lag 
på lag nedover bingen, er det minnene som blir 
konkrete for ham; minner om opplevelsene han 
hadde da han tjente disse myntene. Denne tolk-
ningen er rendyrket av Don Rosa i historien «En 
gullgruve».
 Og på samme måte som seriøse samlere kan 
ha et absolutt favorittobjekt, har Skrue sin første 
skilling, den første mynten han faktisk tjente. 
Denne har en affeksjonsverdi av mytiske propor-
sjoner, og står ham bi ved en rekke viktige anled-
ninger. Sannsynligvis er den likevel ikke lykke-
bringende i den trivielle fabelforstand at alt går 
ham vel med den og alt går galt uten; her er 
grunnkildene ikke i full klarhet, og visse 
apokryfe skrifter har kastet ytterligere tåke over 
spørsmålet. Magica fra Tryll tillegger den muli-
gens større magisk potens enn den virkelig ville 
hatt dersom hun endelig skulle få tak i den.
 I det hele tatt er det interessant å 
registrere at Skrue setter egne 
verdier og oppfatninger av 
verdier over andres, og mer 
spesifikt over de gjengse 
forestillinger om at 
«penger er penger». Han 
er for eksempel demon-
strativt uinteressert i det 

aspekt ved hans tallrike numismatiske sjelden-
heter at de kan omsettes for høye summer.

PENGENES VESEN OG 
REDISTRIBUTIV RETTFERDIGHET
Carl Barks var en liberal-konservativ ameri-
kaner. Hans ideologiske utsyn ble avgjørende 
formet av kapitalismens krise og statlige løsnin-
gers brede fremmarsj i mellomkrigstiden. I flere 
onkel Skrue-historier kan vi se at Barks forsøker 
å belære leserne om pengenes vesen. Samtidig 
argumenterer han mot en for sterk og omseg-
gripende statlig redistribusjon av verdier. Med 
andre ord: I spenningen mellom frihet og likhet, 
leverer han forsvar for den individuelle friheten, 
mot tvangsmessige forsøk på å skape økonomisk 
og materiell likhet ovenfra.
 Barks’ mest kjente fabel om pengenes vesen 
er historien om onkel Skrue og nevøene i det 
mytiske landet Tralla La. Innbyggerne i dette 
avsondrede himalayiske paradiset lever i 
harmoni og fordragelighet. Deres kultur kjenner 
ikke penger, ikke engang metall. Harmonien blir 
plutselig brutt da en av innbyggerne oppdager 

Skrues metalliske flaskekork – Skrue 
har hatt nervesammenbrudd og 

har reist til Tralla La for å 
komme unna hverdagens 

kjas og mas; korken er fra 
hans medbrakte flaske 
nervemedisin. Skrue er 
sjenerøs og gir bort 
flaskekorken, noe som 

2
170
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denne mynt-
samlingen er 

mindre tåpelig, 
mener du?

jeg verdsetter hver 
eneste mynt som et 

personlig minne!

denne femtiøringen
tjente jeg på kokos-
nøttsalg i pago
pago i 1920!

  denne tjente jeg i 1933
på å selge støvsugere

    i ørkenen!
det var
tider,

det!

jeg har lært meg å elske det som 
har verdi for meg, ikke for aNdre! 

det er det livet dreier seg om!

du selger gamle 
mynter til høy pris
av personlige 
grunner?

  slett ikke! pengemessig
  er myntene mine 
     verd pålydende.

så da lar du meg plukke
ut mine egne lønnings-
           penger?

hvis jeg sparer
 på det? selv-

følgelig!

ha! heng i,
gutter! vi skal gi

onkel skrue en
lærepenge!

noen får
seg en
lære-

penge, ja!

som
alltid,
onkel
skrue!

Myntpusserne
gransker hver 
enkelt Mynt 
nøye...

hva
med en

1914-d
penny?

boken sier at
den er bra. vi
fant en 1893-s
og en 1889-cc
sølvdollar.

hva står bokstavene
for? ’’deilige’’, ’’strå-
lende’’ og ’’cash &
carry’’?

det er forbok-
stavene på byen myn-

tene er laget i!

092-103_Barks-Rosa5_NO.indd   95 21.02.17   11:19

Don Rosa skildrer Skrues nostalgiske forhold til penger.
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medfører et eksplosivt voksende etterspør-
selspress etter korker i Tralla La. Plutselig er det 
oppstått en helt ny verdimåler i dette samfunnet, 
og folk blir helt ville. Ubetenksomt nok tilbyr 
Skrue seg å sprøyte en full milliard korker over 
Tralla La fra fly, slik at alle kan bli virkelig lykke-
lige. Det går, som vi skjønner, ikke bra.
 Barks’ budskap om penger og verdier 
kommer enda tydeligere til uttrykk i en berømt 
tisiders historie fra 1951. Onkel Skrue har flyttet 
på landet, der han og nevøene dyrker jorden. 
Samtidig har han samlet pengene sine i en gigan-
tisk silo (dette var før Barks skapte pengebingen 
i Andeby). Så kommer en tornado som hvirvler 
opp pengene og slipper dem ned igjen slik at 
hver enkelt får utporsjonert en million hver! På 
denne måten blir alle plutselig millionærer, og 
alle har like mye penger.
 Hva skjer? Jo, den ene etter den andre vil 
bruke sin milliongave ovenfra til å reise bort, 
kjøpe seg det han eller hun har ønsket seg, kort 
sagt leve i sus og dus. En million – i originalen 
er det endog snakk om en million dollar – var 
mange penger i 1951. Folk slutter omgående å 
arbeide. Dermed blir det ingen varer eller 
tjenester å få kjøpt for de nyslåtte millionærene. 
Samfunnsmaskineriet bryter sammen. Bare med 
ett unntak: Onkel Skrue setter seg selv og 
nevøene sine til å jobbe hardere enn noensinne 
på gården. Snart er det bare en måte å få kjøpt 
nødvendige matvarer på: å kjøpe dem fra onkel 
Skrues gård. Og gjett om han tar blodpriser. 
Resultatet blir, naturligvis, at det ikke varer 

lenge før Skrue har fått alle pengene sine tilbake.
 Denne fabelen tar sikte på å vise oss at det 
er hardt arbeid, flid og målrettethet som skaper 
verdier. Motsatt: Hvis folk er late, ødsle eller 
uansvarlige, så hjelper det ikke om de får penger 
i gave ovenfra. De bare sløser dem bort likevel. 
Fabelen vil videre antyde at det er urimelig å 
fordele verdier på denne måten. Motsatt er det 
ikke urettferdig at noen er rikere enn andre – så 
sant rikdommen er belønning for hardt og ærlig 
arbeid. Man kan gjerne være smartere og tøffere 
enn andre smartinger og tøffinger, bare man har 
«vært ærlig». Det er, om man vil, den konse-
kvente, redistributive velferdsstaten Barks 
angriper. For å si det med den liberalistiske 
teoretikeren Robert Nozick: Friheten, i form av 
kapitalistiske frivillige handlinger mellom 
voksne mennesker, ødelegger statlige fordelings-
mønstre. Barks ser dette i et moralsk perspektiv: 
Hvis man deler ut penger til den ødsle, så blir 
resultatet bare ødselhet, og i sine ekstreme konse-
kvenser totalt samfunnsmessig sammenbrudd.

CBC-08_CBC_00757_10tp_SE  7/18/07  8:45 AM  Side 10
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JADA, BARE KOM TILBAKE, DU! MEN
SKAL DU HA EGG TIL FROKOST,

KOSTER DE EN MILLION STYKKET!

SNART
KOMMER FOLK
FOR Å SØKE
ARBEID OG
KJØPE MAT, OG
GJETT OM
ONKEL SKRUE
LAR DEM
BETALE!

LITT ETTER 
LITT FÅR 
ONKEL SKRUE
PENGENE SINE
IGJEN, OG ALT
ER SOM FØR!

PENGER! PENGER! JEG 
ER VERDENS RIKESTE

MANN! HURRA!

DU FORSTÅR 
IKKE, KJÆRE 

NEVØ!

JEG ELSKER PENGER! JEG ELSKER 
Å STUPE NED I DEM SOM EN DELFIN, 

GRAVE MEG NED I DEM 
SOM EN MULDVARP …

… HIVE DEM I 
VÆRET, OG LA DEM
REGNE OVER MEG!

MOTBYDELIG!

PRISER

SKINKE – 1.000.000.000,-

KÅL – 200.000,-

MAISKORN – 3.000.000,-

ULLDOTT – 4.000.000,-

DU SIER PENGER ER UTEN VERDI OG SÅ 
SAMLER DU SVÆRE BERG AV
DEM! HVA MENER
DU EGENTLIG?
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VIII

DONALD DUCK

OG NEVØENE

HANS HAR FÅTT

ARBEID PÅ

ONKEL SKRUES

BONDEGÅRD!

ARBEID! JEG ER LUT 
LEI AV Å ARBEIDE!

MATE GRISER! MELKE 
KUER! PLANTE, LUKE, HØYE 

OG TRESKE! OG SÅ
VEDHOGGING, DA!

JA, HAN ER 
RENT SOM EN 

UNGE, STAKKAR!

VIL DU HA VARME KLÆR TIL VINTEREN, 
MÅ DU ARBEIDE FOR Å FÅ ULL!

MCD
ULL

ULL

GID JEG HADDE EN MILLION, SÅ TRENGTE
JEG IKKE Å ARBEIDE!

VIL DU HA EN MILLION, MÅ DU ARBEIDE! 
PENGENE KOMMER 

IKKE GRATIS!

ONKEL DONALD GÅR ALLTID 
RUNDT OG GRINER

OVER ARBEIDET!

OG VIL DU HA EGGEDOSIS, 
MÅ DU ARBEIDE

FOR Å FÅ EGG!

HAVRE

273-282 08_CBC_00757  08.08.07  16:00  Side 273
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Senere utgaver av Skrues pengebinge, slik Barks tegnet dem, og gjengitt av Don Rosa.
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 Mer allment er det fristende å trekke inn 
Max Webers teori om sammenhengen mellom 
den protestantiske etikk og kapitalismens ånd. 
Weber fant denne kapitalistiske ånd særlig sterkt 
uttrykt i kalvinistiske miljøer. Det er ikke tvil om 
at Skrues forhold til verdier og verdiskapning 
passer helt usedvanlig godt inn i Webers forestil-
linger. Riktignok må man passe seg for å gjøre 
som Grobian Gans – lansere høyttravende og 
dårlig dokumenterte teser. Kildematerialet 
opplyser ikke noe om Skrues religiøse oppdra-
gelse og tilhørighet. Men han er nå en gang 
skotte og oppvokst i Glasgow. Som kjent har 
kalvinismen dominert den skotske protestan-
tismen helt siden reformasjonen, og nettopp 
Glasgow har vært et senter både for kalvinisme 
og for handel og industri.

OM UTNYTTING, GRISKHET, 
OG DET BLØTE HJERTE

Vi har sett at Skrue i sin brennende iver etter å 
skaffe seg nye og atter nye rikdommer tross alt 
er «fair», han kan kjempe knallhardt og feller 
neppe tårer over forretningskonkurrenter som 
blir liggende igjen på den monetære slagmark, 
men de er i så fall alltid bekjempet uten bruk av 
uærlige metoder. Så er Skrue bare en ualmin-
nelig dyktig og høyoktandrevet forretnings-
mann, når alt kommer til alt, en verdensimperial 
gründer og innbarket individualist av Andebysk 
herkomst?
 Det viser seg, ved et grundig etisk ettersyn 
av hans livs bok, at jo, det er et stort, stygt, 
skramlende skjelett av et unntak fra «ærlig var 
jeg»-regelen i Skrues livsskap. I historien 
«Voodoo Hoodoo» fra 1949 fortelles det om en 
episode der han lurte en stamme i Afrika trill 
rundt, faktisk på en rystende grusom måte. Dette 
er noe som har forfulgt ham hele livet – til og 
med i rent bokstavelig forstand; stammens medi-
sinmann lyste forbannelse over ham og sendte 
en zombie ut i verden på evig jakt etter Skrue.
 Man kan tydelig merke en utvikling i Skrues 
personlighet. I de første historiene fremstår han 
som grisk og ganske grinete. Han kan være 
direkte og brutal, som i en episode der han 

krever inn gjeld fra en stakkars fattig kone som 
skylder én cent på vaskemaskinen sin. Skrue vil 
ikke høre på gråtende bønner og forsikringer om 
at kvinnen skal skaffe pengene i morgen. Han 
beordrer sin ansatte Donald om omgående å 
inndra vaskemaskinen.
 Men i de fleste Skrue-historiene er han langt 
mer nyansert. I noen er han direkte bløthjertet. 
Et mulig vendepunkt er historien «På jakt etter 
gull» fra 1953. Her møter Skrue igjen selve 
Kvinnen i sitt liv. Det dreier seg om Gyldne 
Gulda, en kvinne han møtte i Dawson i sin gull-
gravende ungdom, og som han ikke har sett på 
over femti år. I møtet med Gulda – som skylder 
ham penger – har han muligheten til å ruinere 
henne. Men han klarer ikke å se på Guldas stolte 
gang til fattighuset, og er både dypt rørende og 
kreativt galant i måten han løser problemet på, 
uten at hun taper ansikt. Etter dette møtet er den 
brutale, gjennomført griske Skrue borte.

 Dermed blir hans curriculum vitae fylt med 
hendelser som kan synes paradoksale; Skrues 
Dickensk-griske sparsommelighet kan, når situ-
asjonen fordrer det, tørne og tape mot det 
bankende og bløte hjerte. En gang i en voldsom 
storm redder han en skurk fra å drukne, selv om 
Skrue vet at denne usle mann etterpå vil ruinere 
ham på uærlig vis. Ved to sagnomsuste anled-
ninger redder Skrue personlig hele befolknings-

Skrue blir dypt grepet av Guldas stolthet.
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XI

HER ER SKJØTET PÅ 
EIENDOMMEN – OG SMYKKENE 

MINE. DET ER ALT 
JEG HAR.

SKJØTE

SALT SILD

HVOR ER DET BLITT AV 
ALLE PENGENE DU 
TJENTE?

HVIS DU ABSOLUTT VIL VITE DET, SÅ GA JEG
DEM TIL BARN SOM ER BLITT FORELDRELØSE 

ETTER GRUVEULYKKER.

JEG SLIPPER SVARTBJØRN 
FRI OG GÅR 

MIN VEI!

HVOR GÅR 
DU HEN? TIL FATTIG-

HUSET.

HUN SER SEG IKKE 
TILBAKE ENGANG.

GULDA! VENT! JEG HAR 
ET FORSLAG!

OG
SÅ…

•  C A R L  B A R K S  S A M L E D E  V E R K  •
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grupper, henholdsvis et sult-truet asteroidefolk 
og et solinnskrumpet modig araberfolk som 
holder til i et planlagt oljereservoar, med vold-
somme personlige omkostninger. Og en gang i 
et vinterstormende Yukon redder han den gamle 
eskimohunden Bjeffo, selv om han vet at denne 
manøveren kommer til å sinke ham så meget at 
skurken Sleipe-Simon dermed kan rekke å 
svindle til seg hele hans enorme formue.
 Likeledes synes det som om Skrue etterhvert 
i livet blir en mindre hensynsløs utnytter av 
naturressurser enn han opprinnelig var, og et 
dramatisk vendepunkt er møtet med pygmé-
indianerne, i et stort uberørt våtmarksområde 
Skrue kjøper. Han er smertelig klar over det 
kolossale kommersielle potensial som ligger i 
området han faktisk legalt besitter, men motstre-
bende blir han oppmerksom på motforestillinger 
knyttet til forurensning, ødeleggelse av dyreliv, 
og utnyttelse av urinnvånere. Skrue klarer 
faktisk å annamme poenget i indianerhøvdin-
gens bevingede setning, «Tror du elgen her, min 
bror, godtar eiendomsmeglerord?». 

VERDIAMBIVALENS I ANDEBY
Skrues liv danner ryggmargen i en Disney–Barks-
istisk verden som i sin mangfoldighet utgjør en 
av vårt århundres mest vidtspredte samlinger av 
folkeeventyr, og vi kan ane den store nedslags-
kraften i de mange leseres sinn. Altså skal man ta 
temaet om Andebys verdier og verdisyn på alvor.
 Andeby-observatører ser at de underbetalte 

nevøer lever vel så interessante og givende liv, 
der de foretrekker vaniljeis og en fisketur fremfor 
den strabasiøse byrde ved den rike persons liv. 
Likedan fremstår de viktige personene Bestemor 
Duck, med sitt evige økosofisk korrekte livssyn, 
og det mildt nerdete oppfinnergeni Petter Smart, 
som positive personer med fullstendig ikke-
materialistiske verdiholdninger.
 Og vi ser at personen Skrue, og ikke minst 
hans syn på penger og verdier, er betydelig mer 
mangefasettert, enn det den lettvinte anvendelse 
av person og binge han er offer for i det moderne 
offentlige rom, for de forskjelligste formål, skulle 
tilsi. Han elsker penger og rikdom, hans ansatte 
har notorisk lave lønninger, og mannen svømmer 
selvfornøyd i tre kubikkmål mynter og sedler, ja 
vel; men disse fantasillionene er ervervet 
gjennom et liv som i ærlig strev, intensitet, 
energi, kreativitet og eventyrlighet har nådd 
episke dimensjoner. Og man kan beundre flere 
av hans karaktertrekk, i hans hardbarkede indi-
vidualisme, i hvert fall når man får øye på hans 
mer bløthjertede sider.
 Men skal vi virkelig beundre ham og hans 
rikdom, bør våre barn ønske seg å bli små Skruer 
og Røkker når de vokser til, og gjør de det? Vi 
tror vel at de lesere, barn og de større barn, som 
lar seg fascinere av Barks’ og Rosas litterære 
univers, ikke vil gå i de lettvinte feller. De vil 
også se de mange nyanser, de vil se Skrues rela-
tive ensomhet bak bingens steile vegger, med 
fyrstikken på kanonlunten og en imponerende 
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TYPISK AT
DET KOMMER 

NOEN NÅR JEG HAR 
DET TRAVELT!

KOM INN!

ILTELEGRAM TIL
MCDUCK!

IKKE NOE
ANNET? JEG HADDE NÆR

SPANDERT ET SKUDD!

HVA GJELDER DET? ER 
DET NOE VIKTIG?

DET ER FRA POLITI-
MESTEREN.

DU SLETTE TID! ULYKKEN 
ER OVER 

MEG!

“B-GJENGEN ER PÅ RØMMEN! 
PASS PÅ!”

DET VAR JO DET DU SKULLE JAMRE 
FOR! ÅH, DEN FÆLE B-GJENGEN!

PENGE-PLANSJE

TELEGRAM

HELE BANDEN LØPER LØS OMKRING I BYEN OG
HAR TRUET MED Å SPRENGE PENGEBINGEN 

I LUFTA! SETT I GANG! 
JAMRE!

BANK!
BANK!
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REFERANSER 
HISTORIER
Mange av historiene under 
har blitt gjenutgitt flere 
ganger; for enkelhets skyld 
har vi bare listet de første 
utgivelsene.

Den lure onkel Skrue, 
spesialhefte 1/1954.
Cibolas sju byer,  
DD 38–41/1962.
Donald Duck på revejakt, 
DD 6/1949.
Snobber med status,  
DD 41–43/1963.
Statuekampen, DD 3/1953.
Onkel Skrue får en 
konkurrent’,  
DD 10–12/1961.
Pengegaloppen,  
DD 20–22/1960.

Med to tomme hender,  
DD 43–45/1959.
Sjeldne mynter,  
DD 6/1952.
Sjeldne mynter, (av Rosa); 
DD 24/1991.
Pengetanken, spesialhefte 
3/1955. Dette er første 
gang ‘den første mynten’ 
opptrer.
Å, du gamle tiøringen min, 
DD 10–12/1965.
Kong Krøsus’ skatt (av Rosa), 
DD bilag 1/1995.
Gode, gamle tiøringen,  
DD 45–47/1976. 
Tralla La, DD 18–20/1959.
Tilbake til Xanadu (av Rosa), 
DD bilag 13/1991.
Pengeregn, DD 2/1952.

Penger på is, DD 15/1957. 
Dette er første gang man 
hører om pengebingen.
Voodoo Hoodoo, Gullegg, 
1988.
Verdens rikeste mann (av 
Rosa), kap. 11 i Skrue 
McDuck: Liv og levnet, 
1997.
Gjeldsslaven, DD 1/1952.
På jakt etter gull,  
DD 52/1959–2/1960.
Pepperrotfrakten, spesial-
hefte 3/1955.
Himmeløya,  
DD 30–32/1962.
Rørledning til besvær,  
DD 18–20/1961.
Gøy i Alaska,  
DD 1–3/1967.

I pygméindianernes land, 
DD 52/1961–3/1962.
Pell deg vekk-krigen (av 
Rosa), DD 45–47/1991. 
Kanonvakten, DD 10/1952.
Jul i Pengelens,  
spesialhefte 12/1954.
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samling skurker og kreative motstandere – 
samtidig som de ser hans mer forbilledlige even-
tyrhungrige og livskreative sider. Skrue er 
mildere og mindre ekstrem i sin form for dagens 
lesere enn før, men moralsk og forbildemessig 

sett er han fortsatt en problematisk person, som 
for eksempel vist i flere av kapitlene i Don Rosas 
krønike Skrue McDucks liv og levnet. Og vi lesere 
må være glade for dette litterære grep, at Skrue 
ikke er blitt avdemonisert.


