
 
 
CD-rom'en 
Fra Tegneseriemuseets arkiver 6  
er en grundig kortlægning af  Frederik 
Brammings liv og virke.  
CD-rom'en rummer  et righoldigt billedmateriale, 
som viser et bredt udsnit af tegnerens kravle-
nisser, julekalendere, tegnefilmproduktion, 
cartoons og tegneserier - samt en række artikler 
til belysning af dette stykke danske kultur-
historie, som trods sin unge alder er ved at 
forsvinde. 
 

Anders Hjorth-Jørgensen:   
Frederik Bramming  
- nisser her, der og alle vegne 
Udkom december 2003 

kr. 150,- (excl. forsendelse) 
kr. 300,- (biblioteker o.a. offentlige institutioner) 

Forhandles kun i Tegneseriemuseets butik 
www.tegneseriemuseet.dk/tegnemus/butik.htm 

    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tegneseriemuseets webside 
www.tegneseriemuseet.dk giver 
mulighed for at gå på opdagelse i 
denne menu og masser af oplysende 
og spændende sider, bl.a. om 
kravlenisser og andre samleobjekter: 

 

Tilrettelæggelse og design 
© 2005 Tegneseriemuseet i Danmark 



I udstillingen 
DE DANSKE KRAVLENISSER 
OG DERES TEGNERE 
præsenterer Tegneseriemuseet et  
omfattende udsnit af de mange danske 
kravlenisse-ark, som er udgivet, siden  
Frederik Bramming i 1947 opfandt  
begrebet "kravlenisser".  
Samtidig sætter udstillingen navne  
på en stor del af de tegnere på  
hvis tegneborde, nisserne er  
opstået. Blandt disse Carl Røgind, 
Frederik Bramming, Rich.M.,  
Axe Boysen, Ely Gross, Illa  
Winkelhorn, Vilhelm Hansen,  
Jørgen Clevin, E.J.Ploufmann,  
Kaj Engholm, René Michaelis, Phillip, Razibor,  
                Karinska, Iben Clante, Svend Aage    
                 Kaslov, Julius, Susanna Hartmann, 
                   Dorte Kortzau, Franz Füchsel,  
                    Hans Qvist, Christel, Anni Lippert, 
                     Birgit Helen og Niels Roland. 
                      I udstillingen indgår også postkort  
                      og 3D-figurer tegnet eller designet   
                      af disse, samt af enkelte tegne- 
                      serieskabere:  Storm P,  
                      Ingvar, Erik Bille, Orla  
                   Klausen, Gil Johansen  
                   og Knud V. Larsen. 

                    

 
Udstillingen kan ses  
26.11.– 20.12.2005 på 
Kalundborg  
og Omegns Museum 
www.kalmus.dk 
i den daglige åbningstid kl. 11-16 

  

 
I udstillingen 
FREDERIK BRAMMING  
- nisser her, der og alle vegne! 
giver Tegneseriemuseet mulighed for at opleve 
museets enestående samling af kravlenisser,  
3D julekalendere, nissefigurer, julehæfter, jule-
klippeark og en hel masse andet med berøring 
til julen. Alt signeret "Frederik Bramming", som i 
mere end 7 årtier har været med til at sætte sit 
markante præg på den danske julekultur. 
 

 
 

Udstillingen kan ses 1.- 30.12. 2005 på 
Gørlev Bibliotek i bibliotekets åbningstid 
www.goerlev-bib.dk 

 KRAVLENISSENØGLEN 
 

 
 

På Tegneseriemuseet webside  
www.tegneseriemuseet.dk 
er der yderligere informationer at hente.  
I venstremenuen under Anden Kultur giver link 
til Kravlenisse nøglen adgang til en webside, 
hvis mål det er at registrere og identificere så 
mange danske kravlenisser og deres tegnere 
som muligt. Så kig indenfor på siden! Måske 
kan du bidrage med vigtige informationer 
om tegner og publikationsår!  
 

 
 

 


