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Store som små kender Rasmus Klump, men knap så mange kender til hans fortid og his-
torie. Det rådes der nu endelig bod på: i anledning af Klumps 60 års fødselsdag fortæller 
Bogen om Rasmus Klump nemlig historien om den danske avisstribe, som blev en kæmpe-
succes over hele verden — og samtidigt om tegnere, forfattere, virksomheder, redaktører 
og forlæggere der hver især har spillet en rolle i avisstribens udbredelse.

Forud for bogens tilblivelse er gået ca. to års researcharbejde. Det righoldige billedmate-
riale inkluderer bl.a. reklametegninger, fotografier, kontrakter med mere, fundet blandt 
Carla Hansens efterladte papirer.

Med sin underholdende gennemgang af et stykke dansk kulturhistorie fra 1950-erne og 
frem til i dag, henvender Ole Damgaards bog sig både til tegneserielæsere og til gener-
elt historieinteresserede, der vil kende den interessante baggrundshistorie bag en af Dan-
marks mest kendte eksportsucceser.
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Store som små kender Rasmus Klump, men knap så mange kender til 
hans fortid og historie. I anledning af Klumps 60 års fødselsdag fortæller 
Bogen om Rasmus Klump nu historien om den danske avisstribe, som 
blev en kæmpesucces over hele verden — og samtidigt om tegnere, forfat-
tere, virksomheder, redaktører og forlæggere der hver især har spillet en 
rolle i avisstribens udbredelse. Med sin underholdende gennemgang af 
et stykke dansk kulturhistorie fra 1950-erne og frem til i dag, henvender 
bogen sig både til tegneserielæsere og til generelt historieinteresserede. 
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