
Vilhelm Hansen  
Vilhelm Hansen blev født 6. maj 1900 i København og døde 23. december 1992 i København. Han var en 

dansk tegner og illustrator, bl.a. af tegneserien om Rasmus Klump og flere bøger om Nissernes Jul. Han var 

søn af en maskintrykker og blev selv uddannet som det, som nu blev kaldt litograf. Han havde dog så meget 

talent for at tegne at han i stedet arbejdede som reklametegner og blev hurtigt populær. Han illustrerede 

også for Krak vejviser. Han blev gift med Clara Hansen, der er forfatter. De skabte et samarbejde med at 

lave børnebøger, som hun skrev og han illustrerede. Af julebøger kan nævnes, Den store nissebog, Den 

kæmpestore nissebog, Nissernes Julebog og Nisseole på farten. Bøgerne kan endnu købes og elskes af 

mange børnefamilier. 

Rasmus Klump serien, som blev en kæmpe succes, tæller over 40 bøger og er udgivet på 18 forskellige 

sprog og er det værk han er mest kendt for. Dog har hans illustrationer i bøgerne om Nisserne med 

figurerne Nisse-peter, Nisse-ole og Svante Gris, fået en renæssance i de senere år. Dels har designeren 

Shane Brox, der er kendt for at lave børnetv med at genskabe ting af restmaterialer og ”skrald” i 

programmet på DR1, Shanes Verden, taget hans figurer op igen og har været med til at genskabe dem, så 

de passer ind i den tid vi lever i nu, med respekt for originalerne. Dels er figurerne nostalgisk og klassiske og 

emmer af dansk jul og indbegrebet af julestemning og hygge. Vilhem Hansen lavede også de klassiske 

drillesyge kravlenisser, der har hængt i utallige hjem og været til stor glæde for danske børn 

Mange af produkterne som han skabte, er blevet gentrykt og produceret igen og kan bl.a. forhandles hos 

firmaet Pobra, der kalder sig ”House of Christmas”. Pobra er et dansk firma der siden 1938 har forhandlet 

klassiske julebrands og har også skabt deres egne brands, f.eks. Babynisser og Koglenisser. Læs mere om 

Pobra her: https://pobra.dk/ eller https://pobra.com/ 

Pobra fører over 60 forskellige varer fra Vilhem Hansen. Find dem her: 

https://pobra.dk/produkt-kategori/vilhelm-hansen-designs/ 

Der er produkter som juletræstæpper, kravlenisser, porcelænsvarer, gavemærker i ark eller som 

selvklæbende, gaveposer, puslespil, dækkeservietter, servietter, vinyl ark og selvfølgelig alle mulige 

nissefigurer fremstillet i polystone.  

Da vi forhandler visse varer fra Pobra, kan du naturligvis finde dem her til meget forudrable priser. Vi 

sælger figurer, kalenderposer med datomærker, kravlenisser og kartonnisser, juletræstæpper, puslespil, 

dækkeservietter, servietter, til og fra kort, gavemærker og julepapir samt vinylstickers. Vi sælger også 

mange andre af varerne fra Pobra.  

Læs mere om Vilhelm Hansen og hans plakater her: 

https://www.danskplakatkunst.dk/kunstnerne/46/vilhelm-hansen 
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