NYHED!
Den danske tegner Frederik
Bramming blev født 1911 i
Frederikshavn. I 1922 ﬂy�ede familien �l København,
hvor han havde sit virke ind�l
sin død i 1991.
Bramming er bedst kendt i
den brede oﬀentlighed for
sine kravlenisser, som han
opfandt og navngav i 1947.
Mindre kendt er han i dag for
sine tegneserier. Blandt disse
ﬁnder man Frederik, som han tegnede �l FRI - Bladet for
Piger og Drenge i årene 1946-48. Selvom den har næsten
70 år på bagen, er det en tegneserie, hvis s�lfærdige humor også i dag kan ﬁnde sit publikum — og med sit meget
sigende udtryk i krop og mimik viser en tegneserieskaber,
som �l fulde beherskede sin udtryksform.
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Julekalendere, julehæ�er, julekort, julemærker, juleuroer,
julespil, juleopgaver og massevis af kravlenisser - udgik i
en jævn strøm fra Frederik Brammings tegnebord igennem seks år�er. Men hvem er denne Frederik Bramming,
hvis nisser i den grad er blevet en del af den danske jul?
Det fortælles i denne bog, som sam�dig fortæller om hans
livsværk, der også rummer tusindvis af humoris�ske illustra�oner. Et stykke dansk kultur, som er i fare for at forsvinde, fordi det var beregnet �l at blive klippet ud, brugt
og slidt eller hørte sammen med aktuelle ar�kler i aviser,
ugeblade og �dsskri�er - og derfor �l sidst endte i kaminen!
Anders Hjorth-Jørgensen: Nisser her, der og alle vegne
- bogen om Frederik Bramming.
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1916-1956 udkom
Idrætsbladet som et
selvstændigt sportssupplement �l dagbladet Poli�ken. Fra
1949 var Frederik
Bramming fast tegner på bladet. Blandt
bidragene �l denne
sportsavis var hans
pantominestrip om sportsfotografen Chas. Selvom den
har mere end 60 år på bagen, virker den stadig som et
friskt pust både i indhold og dynamisk animeret udtryk
med sine skæve vinkler �l den sportsverden, som nu�dens medier overfodrer os med.
Frederik Bramming: Chas.
64 sider, illustreret. Udkom april 2015.
1. udgave, so�cover. Kr. 100,- (ekskl. evt. porto).
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har som hovedformål at udgive publika�oner
med et indhold præget af mine interesser. Blandt
disse er min fødeby Jyderups lokalhistorie, tegneseriernes historie og udvikling samt tegneren
Frederik Brammings bidrag �l den danske jul.
Ind�l videre er det blevet �l en række fagbøger
relateret �l disse interesser.
I år prøver forlaget imidler�d at gå nye veje med
etablering af serien Fra
Tegneseriearkivet, hvor de
to første �tler, Frederik og
Chas - begge af Frederik
Bramming - er udkommet.
Flere �tler er under overvejelse - alle med tegneserier, som på trods af deres
kvaliteter er gået i glemmebogen.
Der er imidler�d også plads �l stadig ak�ve tegnere og forfa�ere i udgivelsesplanen. I første
omgang har det ført �l Niels Plaschkes og Ingo
Milton hæ�e Esbern Snare fortæller.
Mere af samme karakter kan være på vej!
Anders Hjorth-Jørgensen
Kalundborg, maj 2015
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December er den mest tradi�onsrige måned. Forude
ligger julen, men måneden
igennem tages forskud på
høj�den. Adventslys tændes, julekalendere åbnes,
kravlenisser myldrer frem,
oplyste guirlander og juletræer præger gadebilledet,
legetøjsvinduerne bliver levende og meget mere.
Sådan er det i dag, og sådan var det i 1950’erne.
Bogen giver et kalejdoskopisk portræt af barndommens jul i Jyderup - og enhver anden dansk sta�onsby - i
1950erne med blik �l de omkringliggende år�er.
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Med udgangspunkt i forfa�erens rige oplevelser med tegneserier under opvæksten i 1950’erne fortæller bogen
om hans arbejde med mediet i de følgende år�er og om
spændende mennesker, han mødte, og begivenheder, han
deltog i undervejs. Sam�dig trækker den linier fra den debat, der omgav tegneserierne i 1950’erne, �l i dag, hvor
holdningen �l tegneserier har ændret sig radikalt. Anmelderne skrev bl.a.: ”... et unikt indblik i, hvorfor og hvordan
den danske tegneserieverden er endt, hvor den er i dag.
Det er en persons syn på og forståelse af en �d og et miljø,
som han har præget og været en del af de sidste 45 år.”

Biskop Absalon byggede borg ved Havn.
Hans bror, Esbern
Snare, gjorde �lsvarende i det vestsjællandske. Han byggede en borg og grundlagde Kalundborg.
Om det og om sit liv fortæller Esbern Snare i de�e hæ�e.
Et liv i en drama�sk periode af Danmarks historie med Esbern som ak�v deltager. Bl.a. fortæller han om Valdemar
den Stores kamp om kongetronen og korstogene mod de
hedenske vendere – samt om planlægningen af Kalundborg og byens vartegn, kirken med de fem tårne.
Esberns 11 fortællinger suppleres og udbygges af Ingo Miltons illustra�oner, som ﬁnt fanger middelalderstemning
og -miljø.
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