Rasmus afløser Rasmus

Julenissetegninger med mere leverede Vilhelm Hansen bl.a. til det danske
Presse-Illustrations-Bureau (P.I.B.), som var leverandør af billedmateriale
og andet stof til mange forskellige aviser verden over. det kan man læse
meget mere om senere i denne bog.
Hos P.I.B. havde man erkendt mangelen på gode børneserier i sit program
af avisstriber, men man havde været for sent ude med at få skrevet kontrakt
på nogle af de populære amerikanske børneserier.
I 1949 startede P.I.B. derfor selv produktionen af serien om Strudsen Rasmus,
som blev skrevet og tegnet af skolelæreren Jørgen Clevin, løseligt baseret på
hans populære børnebog Rasmus fra 1945. Det skulle være en fredelig serie
for mindre børn, så man ikke kom i karambolage med den uvilje mod tegneserier, der allerede så småt var begyndt at vise sig i slutningen af 1940erne,
og senere skulle lede til en decideret hetz i 1954-55. Den nye stribeserie blev
solgt til en række aviser og blade, heriblandt Le Soir i Bruxelles.
I dag var en tegneseriestribe, hvor der bl.a. optræder cigaretrygende negerbørn, nok ikke gået - vi lever i en tid hvor Tintin i Congo opfattes som et
stærkt kontroversielt seriealbum, der forsøges forbudt i nogle lande. Men
dengang var det ikke det kontroversielle indhold, der generede seriens redaktør Per Carlsen. Tværtimod syntes han ikke, at fantasien slog til hos Jørgen
Clevin. Serien stod ikke mål med forventningerne. Carlsen var skuffet og har
senere betegnet Clevin som “blottet for fantasi”. De mange børn, der i tidens
løb har glædet sig over Clevin på fjernsynet eller har læst hans børnebøger,
er nok ikke helt enige i den vurdering., men faktum er, at Per Carlsen i 1950
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Strudsen Rasmus

var på jagt efter en afløser til Clevins serie. Han bad derfor Vilhelm Hansen
om at komme med forslag til en ny avisstribe. Hansen kom først med nogle
udkast til en serie om en abe, som gennemlevede små afsluttede gag-forløb
uden tale, men på det tidspunkt havde P.I.B. imidlertid allerede selv både
Henning Dahl-Mikkelsens Ferd’nand og den lignende Adamson af svenske
Oscar Jacobsson på sit program, så der var ikke behov for flere serier af
den type. Til gengæld havde Per Carlsen set hollandske Marten Toonders
succesrige serie om katten Tom Puss og mente, at P.I.B. burde have noget
lignende. Derfor bad han Vilhelm Hansen om at prøve igen, og denne gang
skulle det være en serie med en bjørn i hovedrollen. Gerne en, der mindede
om Tom Puss.
Vilhelm Hansen tænkte lidt over det og kom tilbage med en stilfærdig serie om en lille bjørn i prikkede bukser. Den blev modtaget med begejstring
trods det noget mere sindige tempo end forbilledet og den udtalte mangel
på spænding og satire, som ellers netop er noget af det, der gør Tom Puss
interessant.
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Oplægget bestod af de første tolv striber af det, der skulle blive til historie 1
(Senere fik den titlen Rasmus Klump bygger skib). På disse allerførste striber
nåede Vilhelm Hansen både at præsentere de vigtigste bifigurer Pingo og
Pelle, samt at etablere det meget sindige tempo, som ikke ændrede sig nævneværdigt siden. Per Carlsen var begejstret, og en kontrakt blev udfærdiget.
Vilhelm Hansen skulle levere striberne forud mod en betaling på 30 kroner
pr. stribe. Da stribe 19 var afleveret, blev Per Carlsen så grebet af seriens
genialitet, at han straks forhøjede honoraret til 35 kroner og det endda, inden
serien var blevet solgt. Senere, da serien begyndte at tjene rigtigt mange
penge hjem, blev der indgået en lidt mere retfærdig royaltyaftale.
Nu gjaldt det om at få de 26 kunder, der abonnerede på Strudsen Rasmus til
at overtage Rasmus Klump i stedet for. Per Carlsen fortalte senere om overgangsforløbet mellem den gamle og den nye serie:
“Derfor fik jeg Clevin til, mod et honorar på 500 kroner, at tegne denne stribe,
hvor læseren får at vide at nu skal strudsen Rasmus på sommerferie, men
mens han er væk, vil Rasmus Klump underholde læserne. Strudsen Rasmus
vendte aldrig tilbage, og ingen lavede vrøvl, derimod blev Rasmus Klump en
succes, og på denne stribe er Rasmus Klump derfor tegnet af Clevin, idet han
har tegnet efter en Vilh. Hansen tegning.”
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Den sidste stribe med Clevins struds
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Den første Rasmus Klump-stribe fra historie 1
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Læserne tog vel imod den nye stribe. Seriens succes fremgår af nogle tal for
de efterfølgende år: Den første Rasmus Klump-stribe udkom i Berlingske
Aftenavis 17. november 1951, og blot ét år senere gik serien i 62 aviser.
I 1955 gik den i 120 aviser i 21 forskellige lande, blandt andre Belgien,
Azorerne, Frankrig, Portugal, Schweiz, England, Ghana, Mexico, Nigeria, Sydafrika, Holland, Tyskland, Østrig, Finland, Norge, Sverige, Island,
Færøerne og Danmark. Rasmus Klump var blevet en verdenssucces!

Figurernes navne og oprindelse

Rasmus Klump fik sit fornavn efter Clevins struds, som han afløste. Efternavnet kom fra hunden Klump, som tilhørte en af de andre lejere i Vilhelm
Hansens opgang, som Vilhelm selv fortæller i et interview:
“Navnet Klump fik den efter den dejligste laadne Samojedehund, der hører
til her i Opgangen [i Hesseløgade].”
Pingvinen Pingo kom med i serien nærmest ved et tilfælde:
“Jeg havde Brug for et sort Dyr, af rent dekorative Grunde, og det blev altsaa ham.” Pelikanen Pelle var et trick for at trylle ting frem, når der var
brug for dem: “Pelle [...] dukkede op, fordi man altid lige staar og mangler
noget. Saa er det rart at have det ved Haanden. [...] Man har jo da heldigvis
Lov til at gøre usandsynlige Ting i en Tegneserie!”
Sælen Skæg, som er en hyggelig og fast tilbagevendende del af serien, var
oprindelig blot tænkt som en ubetydelig bifigur:
“Skæg [...] skulle oprindelig blot være en Sagkyndig, der kom med Bemærkninger under Bygningen af Skibet, men saa gled han ind i Selskabet. Han er
forøvrigt ogsaa bygget over en Kollega, der engang havde været Sømand og
elskede at fortælle Skipperkrøniker.”
Ideen med, at Klump skulle bygge et skib, kom fra en af Vilhelm Hansens kolleger på det reklamebureau, hvor han havde arbejdet. Vedkommende
havde købt et gammelt skib, som han selv istandsatte og ville sejle jorden
rundt i. Han fortalte hver dag om de forskellige genvordigheder, han gik
igennem i forbindelse med restaureringen af skibet, og havde tydeligvis ikke
begreb om at reparere skibe.
“Da jeg skulde i Gang med Serien, slog det ned i mig, at Rasmus Klump måtte
begynde med at bygge et skib — nu havde jeg hørt så meget om Skibsbyggeri. Og da min Kollega — omend indirekte — var Ophavsmand til Ideen,
skulde han ogsaa med. Han blev til Pildskadden, den lille Skildpadde, som
altid laver noget — tit barokt — der slet ikke kommer Handlingen ved.”
I et senere interview fortæller han videre:
“Du kommer aldrig længere end til Århusbugten, sagde jeg mange gange
til ham, så mange gange, at han blev bange, og da han endelig langt om

20 Bogen om Rasmus Klump

længe stod til søs, sejlede han gennem Kielerkanalen! Desværre kom han
ikke længere end til dens udløb i Nordsøen. Der havarerede han og måtte
slæbes hjem! På det tidspunkt blev jeg opfordret til at lave en tegneserie, og
med min vens mange mærkværdige skibsbygningspudsigheder i tankerne var
der såmænd ikke så lang vej frem til “Rasmus Klump bygger skib”. Og den
ide havarerede jo heldigvis ikke!”
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Hvem gjorde hvad?

I modsætning til hvad mange tror var det faktisk Vilhelm Hansen, som både
skrev og tegnede historierne, mens Carla leverede ideer til handlingen og
skrev eller omskrev teksterne under billederne. Fra tredje album i den senere
albumudgivelse er Carla Hansen krediteret for at have skrevet serien, men
arbejdsgangen var i virkeligheden sådan, at teksten først blev skrevet, når
tegningerne var på plads, som Vilh. Hansen fortæller i et interview:
“Naar Tegningen er lavet, har jeg et udkast til Tekst parat. Min Kone kigger
på det — og skriver noget helt andet! Det har hun gjort næsten lige siden
Klump startede med at bygge Skibet.”
I et andet interview fortælles en lignende historie:
“Det er i øvrigt ikke ganske ligetil, for når jeg har lavet tegningerne føler
jeg, at de taler for sig selv, og det gælder så om at finde en tekst, der ikke blot
er en forklaring af, hvad man kan se på billederne.”
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