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trDB havcl.e engang beelt 3illmann dleltege i en ].r.r],<ket
komkrarrence om et nyt:;,bomærke. Tid"sfristsn var et
hølvt år. Ved" d"ens uclløb ryldrecle m&n natfrrligv'is for
en l-øsning. Intet Bvsro Efter entlau et styldre tid.
ringecle Ba^a og søgd.e, at rnr kunne aan af hensya til d.e

øvrige iidce vente Længere. Og svaret faldt orngåead.e og
vrantentg Tror De virkelig:b, at jeg kan jaske såd"an
en @pgtsve af på så kort tid?

fian vanåt konkumencelq.

fu pige, som han kend.te god.t, var as,sj.stent hos ham på
te6nestueR. Eun havåe, nnd.er hans vejl"eåning, retoucheret
på et stykl<e skrift. Irlen efterhå^nd-en var der rettet eå
meget, at tegningea lignede et-bjærglaud.skab af retouche-
M.d.t. Så sagEe jeg til bendet"lBen nå vi v'ist hellerc
tegne oæ helt forfra. ffirad. hurq også gjordc. ir M€a efter-
l:ånclen kom den tt]- at ligne deu første i betænkelig
gradr hvorfor Siilaan:n d;.ristsd.e sig tiJ- endnu engang
at foreslå en ontegning. 'S'cd, De, hvad hu:r så svarede? -
Jeg skal ikke også være iåiot, så ået kan rlu selv gøre.rl

Det fine i historiea er at haa selv fortalte doa.

Jeg havde tegaet 1ærnge på, en stor tegnlng til en vin-
etiket til Oeorg BestLe. Siil-mann koe og kigge ilcn
nøje efter i sørtnerae. FIed et louuemikroskop. tfDer er
$ tieuaeåeL milliueter ga3-t i iLen stregtykhelse til
højre.tr Jamea, dåisteiLe ieg mig til at sige, cLern ska,l
jo sættes fire gaage ned. - rtSkal d.et ikke værc nøj-
åetigt" råbte hen. Vi 1-agd"e cten å tiencledel på.

Høs trb.3agges kgl-.Ilofbog:brykkeri havd-e ha,a åekreteret
sllkepaplr som spatier i en liLle skriftlinie. Ha§
venteåe i forkontoret, §ætterne anså Aet for pjat og
troed.e iklce han ku:nlT e se så Liatt. De aflevereåc et
tryk magero tiL det første. rllegsagd-a silkepapirE var
hans prompte komnentar.



tr?økeu ffeirgreichr jeg synes De hosted-G. Ie nå viet
hellere gå hjem. De ved.l jeg kaa ikke eå goclt litle
syge kællfulgsr.

åf,lvar Adt" traf engarg Siilmann og sBtt?g:be ham, hvaå
han holttt på necL. tUeg tegner på et Prtr svaredc han.
§å gri( der flere år. O6 cla tte traf hinanåen igea for-
talte Ålto on sime storo byggerier i Elnl-and" og U§4.
n0g hvad. har du så for for ticlea9n tr}et har jeg jo
svaret på. Jeg tegner På et Pll

Sfter et akad.emfuåelsnode vll-Ie Utsom Frankr 3øggd.Id
og 3i1Lna!rn lrcL at spise. Ved i.ndetignlng i ta-aren
sagd.e Siilnana blotr Davirl.sea! $rortiL ehaufforea
spurg*er Meaer De regtauranton? Ja, tror Ie Jog
præsentered.e ntg?r

Jeg sacl i Rom på. fu ?Laøøa llavoaa og tog soI på
mine usder&rme med. bænil"errse fremstrakt. En gemneL

k.one lkom forbi, nisopfattecle eituationenr og troed.e
at jeg tl$gecte. Men lige laelen bwr rrill-e læggp en
mørst i ni.rl hå^nc[ opdagedenhul, at Jeg var profo§§iorr
S& smllede vi venlng:b ti1 hinand.en - indoa hrne gik.



Da Siilsrann i sirs tid tiLrettelagde bogen ou Køhkes
tcgpinger for Det Serlingske Sogtrykkeri - en nytårs-
publika&n - havd.e han v,algt et stykke featherrøight
som papir. De lyse b§antstegrlingp? necL åo fJ.ue bag-
grt:de var helt, umuLige at få til at stå på åette pa-
pir. Man forsøg:be og foreøgte. Så kom Siil'Elalllr. Ean så
på ti3-retni-ngon - og kravLede clerpå op ogl. rev helc
åe**. af. I{tr begrnd-te han selv. Og trykkerne sto& utå-
benib og så på. Han kumne. Men trykniugen foregi-k så
tS.L gesgæLcl vect at man vaskede af for hvert 25.*El&..

&"r r.mg skiltenaLerbhes trbocl.e LuncL var sat til at ud.saxre

uogLe slciltebogstaver i 4cry1. 3e ekul1e sidåe raegst
Aøit oppe på en faoacle. Siilmann i-ntlfantLt sig og stotl
rængp tars tag clen l-øvsavenåe sveaå. Efter m6gpE ventan,
der naturl-igt nok gav svend.enånegon tre:r'nøsitetr faaat
spørgSaåleti itS&ver De tlL d.en iadYenellgc e}Ier uelv,enclige

sld.e-af stregenil. It$il elen uclvendi8e.' - ttJeg vil hel-st
have at De saver halvclelen af stregen Yækrr. Dea var
tegnot af Siilmamn ned on srylespide 5f,.

I Ron boedc haa på Det Danske fuetitr,rt s-t teoLog vi1lo
veet n-orgenbs:cd.et vare venlig moil ha,a og spurgte: NBrolF-

c[a.n bar ]e sovet, hr.professor ?tr'- rrÅf Eelved'e til,
hr.pastort'l


