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Walt Disney föddes den 5 december 1901 i storstaden Chicago och döptes till Walter Elias Disney. Namnet 

Elias fick han från sin far som hette Elias Disney 1859 - 1941. Men då han var fyra år gammal, flyttade 

familjen till en gård på landet. Walt tyckte om alla djuren på gården och han tyckte om att teckna dem.  

Walt hade fyra syskon Herbert, Raymond, Roy Oliver och Ruth. Walt var det fjärde barnet, han var 2 år 

äldre än sin syster Ruth. Den berömde serieskaparen Carl Barks föddes 27 mars 1901 i Merrill, Oregon, 

USA.          

Walt hade en relativt fin barndom fram till dess att Elias ansåg att han kunde börja hjälpa till med arbete 

själv. Då fick även Walt jobba på gården (senare också med att dela ut tidningar i Kansas City). Walt och 

Roy blev där inskrivna på en skola. De blev även där tvingade att jobba åt sin far och deras "schema" 

började kl. 4 på morgonen, då de skulle dela ut tidningar. Efter att de hade gjort det skulle de till skolan.  

Det var inte lika lönsamt med tidningarna som Elias hade trott så han var ofta arg och tog ut sin ilska på 

barnen. Roy fick då nog och flyttade hemifrån, men innan han gjorde det lärde han Walt att försvara sig mot 

Elias. Nästa gång Elias försökte slå Walt försvarade han sig. Det var sista gången Walt blev slagen av sin 

pappa, han var då 10 år. 

Walts första "riktiga" jobb fick han 1911, på apoteket. Där fick han bära ut medicin. Pengarna han tjänade 
använde han till att köpa tidningarna han skulle sälja på gatan, för de pengarna som blev över köpte han 
konstnärmaterial. Walt hade medelbetyg i skolan, men var extra duktig på att läsa. Han var också väldigt 
duktig på teckningslektionerna. Då han blev lite äldre gick han på en kurs i teckning. 
 
När USA gick in i första världskriget 1917 anmälde Walt sig som frivillig inom Röda korset. I slutet av första 
världskriget den 1918, blev han chaufför för Röda Korset i Frankrike. Han roade sig själv och soldaterna 
med att måla roliga figurer på lastbilarna. 
 
Efter kriget slutade och Disney drog hemåt till USA. Här slog han sig ned i Kansas City. Tillsammans med 
en annan tecknare, Ub Iwerks, startade han en liten reklambyrå på skoj började de experimentera med 
tecknad film. De gjorde några småfilmer som såldes till biografer i Kansas City. De döpte företaget till 
"Iwerks-Disney”. Tyvärr tvingades företaget att upphöra p.g.a. att de inte fick så många jobb. 
 
Det andra företaget startade Disney själv, men fick hela tiden hjälp av Ud Iwerks.  
Det företaget döptes till ”Laugh-O-Grams". 
 
1922 Företaget " The Laugh-O-grams Film Company " gick i konkurs. 
 
1923 Flyttade Disney till Hollywood med $40. Han lånade $500 av sin farbror Robert för att ha råd att börja 
animera film i hans garage.  
 
1923 16 okt Företaget ”Disney Brothers studio” grundade Walt Disney tillsammans med sin bror Roy och 
Ub Iwerks. Walt var VD mellan 1923 - 1929. Roy Oliver Disney var VD för företaget mellan 1929 - 1971 och 
företagets president mellan 1945 - 1971. Walt Disney hade hand om ekonomin. Ube Iwerks jobbade på 
företaget fram till 1930 men han kom tillbaka kring 1940 och började på specialeffektsavdelningen. 
 
1925 7 april gifter sig Roy O med Edna. 13 juli gifter sig Walt med Lillian Marie Bounds  
1899 - 1997. Lillian och Walt förblev gifta fram till Disneys död 1966. Lillian gifte om sig 1969. Hon arbetade 
på tusch avdelningen. Walt och Lillian hade två döttrar ihop varav en var adopterad. Döttrarna heter Diane 
född 1933 och Sharon som var adopterad år 1936. 
 
Walt och Roy höll till på bottenvåningen i ett hus och tecknade. De var bara ca 10 stycken som  
jobbade där då. De ändrade namnet från Disney Brothers studio till Walt Disney studio. 
I början av 1926 blir Walt och Roys nya ateljé färdigbyggd och de flyttar in. 
 
1928 Några möss brukade vara i papperskorgen när Walt arbetade sent på kvällen. Han tar upp  
några möss i små burar på skrivbordet. Walt blir bra vän med en mus. Efter ett tag så  
har han skapat en ny seriefigur som kommer från en mus. Han berättade för Lillian att  
han skulle kalla den för Mortimer, men Lillian föreslog Mickey Mouse istället och så blev  
det. Walt Disney gjorde själv rösten till Musse från 1928 - 1946. I maj 1930 anställdes en  
ung tecknare vid namn Floyd Gottfredson. Han skulle teckna Musse Pigg serier.  
Detta fortsatte han med i 45 år. 



Efter två år som filmhjälte, hade Musse Pigg blivit så populär att Disney tog steget att försöka göra en 
tecknad serie med honom. Den 13 januari 1930 dök den första tecknade tidningsserien med Musse upp i 
amerikanska tidningar. Disney hade själv skrivit manus, och Ub Iwerks hade tecknat. Efter ett tag ville 
Disney och Iwerks koncentrera sig på tecknad film och arbetet med tecknade serier överläts på andra. 
 
Den första tecknade filmen med Musse & Mimmi Pigg med synkroniserat ljud heter ”.  
Walt tog filmen med till New York för att få tag på ett ljudsystem och på vägen hämtade han  
Carl Stalling i Kansas som var bra på ljud. Walt gjorde Carl Stalling till musikchef i slutet av 1929. 
 
Disneys filmbolag växte nu mycket snabbt. Han började göra färgfilm, vilket också var banbrytande för 
tecknad film. På 30 talet var fortfarande nästan allfilm svart-vit. 1933 kom världssuccén i färg ” De tre små 
grisarna”.  
 
1929 till 1939 Walt gör en ny serie i kortfilmsformat som heter Silly symphonies.  
Några filmer heter ”Skeleton dance 1929 och Tomtarnas julverkstad 1932.” 
 
1934 Den första filmen med Kalle Anka heter "The wise little hen” (Den kloka lilla hönan). Kalle Anka  
var på sätt och vis Walt Disneys alter ego. Kalle var en fräck, Vild och inledningsvis en motbjudande 
dumbom. Det Walt har gjort med alla sina figurer är att ge dem personligheter 
 
Några av de bästa Disney-filmerna är de, där Kalle, Musse och figurerar. Dessa gjordes under senare 
delen av 1930 talet. Efter ett par år (1937) kom Kajsa in i bilden som Kalles käraste. Knatte, Fnatte och 
Tjatte kom också vid denna tid in i familjekretsen kring Kalle. Clarence Nash fortsatte med att göra Kalles 
röst intill sin död i februari 1985, medan Walt Disney själv satte röst till Musse Pigg fram till 1946. Därefter 
var det James Jimmy Macdonald som tog över. 
 
1935 Började Carl Barks som var en mycket bra serieskapare. Barks arbetade hos Disney fram till 1944. 
När tidningsförlaget Western Publishing började göra Disneyserier på licens på 1940-talet fick han i 
uppdrag att skriva och teckna serier för dem. Barks arbetade från 1942 fram till sin pensionering 1966 som 
tecknare hos Western Publishing, som han då hade hunnit göra runt 500 avsnitt för, totalt cirka 6500 sidor 
med serier. Under 1970-talet frilansade han som författare för Westerns nystartade seriemagasin The 
Junior Woodshucks och under 1980 och 1990-talen skrev han ytterligare en handfull äventyr för europeiska 
förläggare av Disneyserier. Carl Barks och Michael Keyes har skrivet manus till Ducktales mellan  
1987 - 1989. Tillsammans med den erfarne tecknaren Jack Hannah gjorde han  
"Donald Duck Finds Pirate Gold" (Kapten Morgans skatt). Efter denna serie gjorde  
Barks nästan alla sina serier med Kalle helt på egen hand. Carl Barks hittade på flera  
av  de populära Disney figurerna som han skickade in till Walt Disney studio.  
Carl Barks avled 25 augusti 2000 i Grants Pass, Oregon, USA och han blev 99 år. 
 

1935 Första färgfilmen var Musse Pigg som heter ”The Band Concert”. 
 
1936 Personalen hade ökat till 1150 anställda i företaget. 
 
1937 lanserade Disney historiens första tecknade helaftonsfilm  
Snövit och de sju dvärgarna) 83 min. Den första nordamerikanska  tecknade långfilmen.  
Aldrig tidigare hade man använt sig av ljud och färg i ett så avancerat sammanhang. 
 
Från 1940 gör Disney många filmer i långfilmsformat nästan varje år. 
 

När USA gick in i andra världskriget år 1941 efter Pearl Harbor attacken så började Disneybolaget att 
producera krigspropagandafilmer. 
 

Från 1950 börjar Disney producera vanliga spelfilmer som heter ”Skattkammarön och ”swiss family 
Robinson”. En av de mest populära blev Mary Poppins från 1964 där man kombinerade tecknad film med 
verkliga skådespelare. Detta hade Disney experimenterat med redan på 20-talet. 

 
1954 Började Roy E Disney (Bror son till Walt) jobba i Walt Disney studio. 

 
Juli 1955 Walt Disney öppnar sin fösta Disneypark som heter Disneyland   
I Kalifornien som ligger i USA. 
 



Disney haft många distributionsbolag som heter: Winkler Pictures 1923 -1927, Universal Pictures  
1927 -1928, Celebrity Pictures 1928 -1930, Columbia 1930 -1932 United Artists 1932 -1937, RKO  
1937 -1954. Walt och Roy grundar Buena Vista Distribution 1954 för att själva kunna sköta 
distributionen av Walt Disney Productions' filmer. 
 
1966 Walter Disney dör i komplikationer efter lungcancer. Roy Oliver Disney var VD för företaget fram till 
1971 då även han avlider. Efter Roy Oliver Disney avled så pågick ett tag en maktkamp i Disney mellan 
”Walt men” och ” Roy men” (Cardon Walker, Ron Miller och Roy E. Disney.) Till slut blir Roy Edward Disney 
VD 1972 fram till 1984 sedan blir Michael Eisner VD fram till 2006 sedan blir Robert A Iger VD i april 2006. 
 
1971 Ube Iwerks avled i hjärtinfarkt i sitt hem i Burbank, Kalifornien vid en ålder av 70 år. 
 
Walt Disney World öppnar i Florida samma år. Idag finns Disneyparker som Disneyland i Kalifornien 1955, 
Walt Disney World i Florida 1971, Disneyland i Tokyo 1980, Disneyland i Paris 1991 och Disneyland i Hong 
Kong öppna den 12 september 2005. 
 
1985 Började Walt Disney Company producera nya tecknade tv-serier i större omfattning. Disney har flera 
tecknarstudios idag som ligger i Japan, Australien, Canada, Frankrike med flera länder. 
 
I slutet av 1980 talet arbeta Roy E Disney och förnya Walt Disneys filmer. 
 

1987 - 1989 Kommer en populär tv-serie på 100 avsnitt av ”Ducktales” med  
 Joakim von Anka och hans vänner som bor i Ankeborg. 
 
Efter 1995 Walt Disney Company börjar jobba med Pixar som är eget företag  
som gör datoranimerade långfilmer.  
 
2006 Walt Disney Company köper datoranimationsstudion  
Pixar för 7,4 miljarder US-dollar i Disneyaktier. 
 
2012 Lucasfilm  med dess grundare och ägare George Lucas, mannen som  
skapade Star Wars och dess filmimperium, har meddelat att bolaget köps av Walt Disney Company  
för 4,05 miljarder dollar och är med blir ett dotterbolag till Disney. 
 
 

 

 

 

  



Huvudkontoret Walt Disney Studios ligger sedan grundandet i Burbank, Kalifornien i USA. 
Koncernen har idag omkring 130,000 anställda världen. För närvarande är bolaget närvarande i 
drygt 40 olika länder. över och dess årsomsättning ligger på omkring 30 miljarder dollar. 
 
http://thewaltdisneycompany.com  
 
 

Carl Barks hittade på flera av de populära Disney figurerna och några finns i serien ”Ducktales” 

 
 

Joakim von Anka skapades av Carl Barks. Är född i december 1947.  
Myntsamlande och pengabad. Joakim är världens rikaste anka. Han driver  
Verksamheter över hela världen, och i världsrymden. Han växte upp i Skottland,  
men flyttade som ung till USA. 
 
 
 
Guld-Ivar Flinthjärta skapades av Carl Barks. Är född i september 1956. 
 
 
 
 
 

Oppfinnar-Jocke skapades av Carl Barks. Är född i augusti 1951. 

 
 
 
 
 
 

Björnligan skapades av Carl Barks. Är född i november 1951. 
 
 
 
 
Carl Barks skapade många andra Disney figurer.  
 
 
Knatte, Fnatte & Tjatte skapades av Charles Alfred Taliaferro som var en Kalle Anka  
tecknare. Är född i oktober 1937. Gör: De går i skolan. Hobby: Gröngölingarna.  
Alla som gjorde rösten till Knatte, Fnatte & Tjatte. Clarence Nash 1934 -1984,  
och annan också. Dom bor med Kalle Anka i Ankeborg och dom är brorsöner till Kalle. 
 
 
 
 
Kalle Anka skapades av Wilfred Jackson. Är född juni 1934. Hobby: Fiske är favorit  
hobbyn, men Kalle har även andra fritidssysselsättningar. Alla som gjorde rösten till Kalle. 
Clarence Nash 1934 -1984 
 
 
 
Musse Pigg skapades av Walt Disney. Är född november 1928. som gjorde rösten till  
Musse. Walt Disney 1928 - 1946, James McDonald 1946 - 1970-talet. En annan sen. 
 
 
  

http://thewaltdisneycompany.com/


Mimmi Pigg skapades av Walt Disney. Är född november 1928.  
Hon är Musses flickvän. Alla som gjorde rösten till Musse. Walt Disney 1928 - 1946, 
James MacDonald 1946 - 1970-talet. En annan sen. Musse och Mimmi har varit ett  
par ända sedan den första Musse Pigg-filmen. 
 
 
 
 
 

skapades av Wilfred Jackson. Är född januari 1937. Hon är Kalles 
flickvän. Alla som gjorde rösten till Kajsa. Clarence Nash 1934 -1984 och annan sen. 
 
 
 
 
Pluto skapades av Walt Disney. Är född september 1930.  
Bor i en koja i Musses trädgård  
 
 
 
 
 
Långben är född maj 1932. Alla som gjorderösten till Långbens röst var Pinto Colvig  
1932 - 1965 och en annan sen. 
  



Källor 
 

Sagan om Walt Disney 
 

http://thewaltdisneycompany.com 
 

http://www.disney.se/kalleanka/bibliotek/se_bib_walt.html 
 

http://www.disney.se/kalleanka/ankeborg/portratt/index.html  
 

http://www.magicmovies.se/texter.asp?id=2  
 
  

Disneyland i Paris 

Walt Disney studios i Burbank 
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