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Det var oprindeligt tanken, at d.ette forløb skulle være berynd.t et
helt and-et sted., ved. et af d"e afgørentle vend.epunkter, rler får kon-
sekvenserne til at bred-e sig som ringe j- vand-et, så kunne d.et fore-
gåend.e skyde sig ind som tilbageblik. Men undersrejs opd,ager man så,
at hvert a,fsnit alligever kræver det forud.gåend.e for rigtigt at
kurrne forstås. Og forkundskaber ere nyttige, som Il.C.Antlersen slger"

Men hvor er begrndelsen? Er d.et Ørsted"sparken, min barnd,oms ha,ve,

som jeg nok mest genkald.er fra fars fof,.ogra,fier i d-e to tykke aI-
bums, som han gennem ånene om\yggetigt samlede helt til min konfir-
rne,tion? Eller ligger oprind.elsen ikke meget længere ud"e end. ens

erindring; fortabt i tåger, der kun tillad,er en skelnen af a{nærme-
Fste tiåer? Sorn når man ser ud. mod fjerne bjerge, der som eætstykker

på teatret, det ene bag ået andet, fortoner sig mere og mere. Hvad er
d,er bag d.e sid.st synlige? Hvorfra. stammer de kim, som flyder sammen

i et enkeLt menneske? Og hvor Langt skal rnan tilbage i slægten før
tlisse anlæg kun skirntes som fjerne bjerge? E1ler er helt gemt væk

i tlisen.

§år Storebæltsfærgen bakker ud fra, lejet i Hyborg for at svajer g&r
jeg altid agter for at øjne spiret af }Iolckenhawn. vi kommer ganske

nær und,er kJ'stenr og især ved vlntertide ka,n man fornemme herregår*
åen ligge d-er me1lem tæt bev,oksning. Eerfra, stammer s}&gtens ælti"st

noterede, og 1ængere kan vi ikke komme tilbage. Heuemanden tog"sig
sin ret inden br;rllupsna,tten, som også greven i Flgaros B4rilup hawd.e

v,illet, 'om han eIlers havde f&et anled.ning. HIen plgBn fik d.en hun

holdt af, d-e mod.tog en gård, i fæste Leersiegård"en i Tåæup, ogt greven

selv stod. dad.d-er til barrret. Hærmere kan vi ikke komme d"et. De var
mine tip,oldeforæld.re" Vi skriver 1811.

lvlærkeligtl var rl"et at stå ved" d-et lange, stråtækte stuehus med. d.et

f}'nske bind"inguværk og: vide, at herfra ud.gik en slæg:t af fæs"te bønder

og smed.e, mine forfædre. Ie sidste skoede heste ogr beslog. vog:re i
Lumby og !'rel-toften land"sbyerne sydøst for Odense.

Min far fortalte om sommerferier hos sine bed.steforældre der, Orl

rl,et smilend.e, fynske land., hvor han i ti-en varme mid"dagssttrnd., mens

åe andre scrgr, 1å i grøftekanten og ventede Får at land-posten sku11e
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bringe lokalavisen. Derfra kunne kan se over kærene til t{øme SøW, og:

i de lune sommeraftener hørte han 31ind-e Ånd.ers åerovre spilIe på

sin f1øjt6. Den har Carl Nielsen også lyttet ti1, for sid,en at lad.e

d-en ind.gå i FVnsk Forår. tsa,n afløste min farfar som vogterd-:reng på

en af gård.ene i §ørre Lynd"else, e1ler også var ået omvendt. I al-t

fald må d.e have møåt hinanden.

Når jeg hører det fynske trrngemåIe som gTrI 6n så glad, klinger det

ii:ruig og bekrefter, at d"erfra min ver,den går. Her ha,r jeg påndn elle"
anåen måd.e hjemme, selv om min tilværelse kom til- at foregå på helt
r.nd-re sterler.

!'or ikke så længe sid"en kørta jeg med. lvu*ebfilen fra, t{yborg mod-

Svenåborg. Jeg havd.e anbra,gt mig på femeste sædø for at nyd.e lanrL-

skabet. Undervejs standsed"e vi for at tage en nand- op. IIan ha.vd"e syn-

ligt besvær med bentøjet og sva,ng" sig derfo:r ind. veå siden af mlg;.

Jeg var d.en rJ.ag helt i hvåd,t' for sommenan var hed-. Så kigged.e han

op og ned" ad" migg id.et han rykked.e sig en kende : rrDu_srnitter vel
ikke a'?ir Det var indledningen til on snak på hans syngend-e mål-1 fo:r

spro# smitter attid. af på mig, For resten bliver ma,n en anden, når

rnan skifter tungernåI. Vi spiller roIler - uden altflid" at være os det

bevirlst.

Farfar d.rog ti1 Københav]l og slog sig ned som smed, Han v*r nbk kun
jævnt begavet og: fik det kun lige ti1 a* Løbe runrlt, ti1 trods for
at han beslog'al"1elAlfred, Senzons heste. Det kneb nåske også meå

karakteren. I hvert fa1d" blev han, som så rnange and.re på d-en tid-s

tætte Vesterbro, -1 okket til- flasken. FIin far fortæ11er, hvortlan hane

mor sene afterer slog sit sorte sjal orn sig og t'og sin Iille C.reng

vdå hånd"en for på værtshusene rund,t om at led"e efter sin mand-. Sitlen

kour, farfar i en afhokisloge og rørte alclrig mere spiritus, Der

skulle altiå stå on skibsø1 ti1 han, når han kom på besøg.

Farmor kom fra Skåner op?e fra egreen nord for Halland-såsdn, hvor

fattigd-ommen i 6orerne var ud-præget, Mange blev tvunget ti1 Åmerika,

md.n hun og hendes søster drog som tjenestepiger ti1 København. Ien

ene talte hele sit 1iv uforfaS:sket svensk. Min farmor clerimod røbeåe

ald.rig sin baggnrnd gennem sproget. fiun talte et f,orbilled.lig't d-ansk.

Kun d.a hun sku11e skrive i åen salmebog, d-e forææeåe mig til min

konfirrnationrprent8hå'åfiå+fltd..r, på en blanåing af dansk ogr sit mod,ersl

må1: Gud som e::o trofast og håIer sine l6ften. Evenilig, v3a rlu_!€gl

tro og d.u skat Eiiste Troskabens Lon. ,Llrxr ya.r ei: from kvind.e og F,v



sigtid- ti1 at fortælle og: synge salmer.for far, "o, §8å $8"*år.r.""-
bord.etrkø*xtomæts mens hgn lavede mad., Det præged.e ham til d,et sid-
ste.

Far blev føåt i 1886. Siåen fulgte fem, mine orrkler og tanter,
sorn jeg ikke kom ti1 at kend.e så meget til, med undta.gelse af d-en

yngete, min onkel Georg. Han og tante Gunna var nogle rlejligt le-
vende mennesker med meget humor, Dem besøg:te jeg se1v, da jeg va.r

blevet gammel nok ti1 eykle alene. Det var et hjem, hvor d.er

skete så meget. 0nke1 Georg var elektriker og gav mig et krystal-
apparatr, som kunne aflyttesl når man vaI kommet i seng om aftenen.
neres søn Poul blev ud.d-annet som fotograf og min fætter og jg har
i tidens Iøb haft stor 916tre af at løse d-e mest forskelligartede
opgaYel sammen.

Farmor og farfars omgivelser var d-e snævre gad.er, rler fra Isted"-
gad-e strækker sig ned. mot1 d.et, d-er dengang var Kalvebod- Srygge.

Strand.en 1å helt op ti1 vor tids Søndre Boulevard. Her fangede far
salarnand.ere i stra,ndengens pytter.

L{an giJr i Gasværksvejens Skolel og fra d-en tid" stammer en zække

tegninger. i blyant og sortkul, urlført i timerne, opstillinger rned.

skyggelægningl og som afslutning to fugle fra skolens samling af
udstopped-e dyr. Ie viser en 1-3-14 års rLreng med usærlva,nlige evner,
levend-e og rigtige er åe i hver detalje. UG står der nede i hjørraet.
Læreren må tyåeligvis have o*".ty$*ifo" ,i."rrrre e1ev. Dd sparsomme

lommeskillinger g'ik ti1 tegnepapir e1l er et stykke viskelærler, Far

var tLen eneste rned. d-ette talent, og hvorfra d-et sta.rrmede kunne han

ikke rigtigt sige.
Efter skolen kom han som bud på et land.målerkontor, men en gamnel,

1id.t forsumpet kontorist bekræfted"e ham ir at d.et ikke rigtigt ''rar

et steå for en rask dreng. Han sku1le lære noget mere. Hvufftrikke
melde sig på Fred.eriksbe:rg S1ot, på Hærens Elevskol-e. Der kunne

han få tre gratis underwieningsår og blive und.erofficer. Og som sagt

så gjort. Ean bestod, optagelsesprøven og i 19o1 blev han iklæåt
Hærens sortblå uniform med røde kantninger og blanke messingknap-

per. Der stod. han så med sabel ved- sid.en, ka.rseklippet, 1iI1e og'

spinkel, men med" sammenkneben mund, som det fremgår af billetlerne.
Ma,nge år senere trak jeg i unifo:men ved den år1ige fest i Elev-
skolens Minrle med, aIle de gamle hugafrer. Hvor var far dog stolt ved

at gense sig selv som i et spejl. F{en det var også d.et nærmeste jeg
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kom militæret.
Iet blev hårde år. Ba.rsk gik det ti1, og de:-. 1il1e f5r-r var et nemt

bytte for de støme tyranner, såd.an som ået i --gver-i iald. dengang

gik for sig på drengeskoler, Men far fik 1ært rnaretatik og tyskt

historie og åånsk. Ha,n talte et smukt sqlrogi og havd-e sans fo" det,

Og så kom han ti1 at skrive d-en mest formfuld.erd-te, sikre hånd-

skrift sorn tænkes kan. Det va.r beryrld.t i komrauneekolen, nu blev ået

@vet ind forfra og bagfra som a1t d.et anået. De gamle stabssergBnter

bavde ikke megen kendskab til pædagogiik. Ie ttd.ste kun om kæftr trit
og' retning:. I{en d-et kunne også vise sig at være nyttågt. G;rmnastik

og fægtning hærd.er"le kroppen. Til gengæ}d var mad.en spartansk til
det yderste. Fo:kæled.e blev d,e i sard}ieå ikke.

Men en skønne dag trådte d.e af i slotsgården. Far bestod. som'nr.2

i sinrklas-se og kuhne åerr:for frtt vælge t jenestegren. llæren forlangte,
ut *urrf!-[ffåt]flåE8$8 i 

"r, 
vls årrække" Far søgt til lngeniømegri-

mentet, hv,or d.er var b1rg:for tJååe tegning og ua.tematik, Ean ttrev

også g5rmnastiklærer, og hans rekmtter har sikkert erfaret d.ønningerne
F-

fra d.en shcænge skole på Sn-ottet, Men far va,r fair i hele sin ger-

ning og: ejed@ d"en d,iseiplin og selvdisciplia, der skabte respeltt om

ham. I{jenme kunne han af os {?I*bgS$S Håå.t skrap, rner: så tf'ådte uror

mildnenåe ind,.

§fter Ingeniømeg{.mentet fik far er stilling $om fo:malter i }ansk

Varemagasin'. Disse Hlevskoledrenge gik ind i mange sarnmenliængg , og

alle end.*e de som respekterede folk i betroeåe stillinger. Ie havåe

Iært orden og præo.lsioa, @gi Aet kan man komme langt med'

Hen i 1914 forky,nåte løbesedler plud"seligt generalmobilise:ring; Far

styrted.e hjem og iførte sig: pår1y sin sergentuniforu for straks at

meld.e sig i ffirangen. samme d"ag var han på vej syåpå for den føl-
gende d.ag at blive land.såt på Albuen, d.en lilIe ø yderst i Nakskov

Fj ord.
I{an blev indkvarteret b.os en af loåserne, }:an hed- l,l.L.Gunnersea og

bl-ey sid.en rnin morfar, Tirlen derneåe har far nyd-t. Ikke mind§t Yar

lodsen og han på bølgelængd"e. Ie gik bla,ndt andet på jagt sammen'

Fuglen blev så la,gt på bo.rdet og far tegnede den som kuruæ det have

været Johannes La?§en. Den hænger i d-ag på min væg.
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Lods Gunnersen var en herlig ma.nd, en personlighed- med. et vanske-

ligt sind.. ilan var foregangsnanå og kæmpede mod- d.e æ1dre lodsers

uforstand og, forbeuede konserratisrae. Der var luft omkring ham,

Itan hayAe en prægtig humore og inde i Hakskov ventede alle uncier

Sømandsforeningens årLige nairld-ag pA, at EBin rnorfar skuIle tage or-
d.et. Han var et menneske, man lagd.e mærke tiI, når han efter enåt

lodsning gik på indkøb i Søndergade. Ean fj-k også en døå, §om var
en søuand værd-igi Han hi,l-de netop bordet en af ØKts eksportbåde,

og efter at have ove:r'taget kommara.doen vendte ban sig orrt mod- roT-
gængeren ned et tttr'uld.t kraft fremi't - så fald.t han *lr* oR og var død.,

Han blev ktæ \6, og ofte har jeg tærd<t: d.u bliver nok helIe:r i4?krr

ald.rig æ1dre, X'or gegnhuråfene har jeg på mærkelig'nnååe id.entifi-
ce:et migi'med ham, selw orn jeg kula'.-i var otte år, d"a han d,øde. Men

&aer*drårridgen,rib§år han for migrmed belt tydelige træk. 0g om' ået nu

er rigltigt eller ej, har ieg en fornemmelse af, at noget i hans

s,inå og:'meget i hans driftighed. en sprunget over i :nlg:-

tsver sommer fra før jeg kan huske tog vi på somme::ferie ti} Å1-

br*en. Så stod d.e a1le sammen ud.e på broer"ne ogr vinkede med. våske-

stykker t"i1 fr:tte. Flagene vajed.e fra samtlige flagstænger. P:rin-

sessen af Albuen hol-d.t sit lnd.togr.

Mor var kun 13 år, d.a hun så far første gang. Han vaT dobbel-t eå

garnmel. Mor var lys og ynd.ig, kan rnan se på billederne, en solst.rå-

1e fød.t sent af to umage foæ1dre. Morraor var en mørkseer, hawde ve1

også svære tid.er på den ensou1flie ø, omgivet af msrfars søskende og

famille. Også de var sortseerlar sære øboer, janrende og mæt{<tæ:r*

dige., Men mormorg "der er ikke norre wet noYert va.r et motto, der

ofte ærgrede mig lige ti1 hun død-e sent. Hun styreåe l-od"shjenmet

perfektl tu€rl oplivend.e bar hun ikke været for min morfar.

F'ar var Bbd-t dengang, nen ha,ns første hustru d-ød-e efter nogle års

forløb uden at have sat b,,,,,,,,,,,,,'ørn i verclen. Så på d.et tidspunkt far kera

til A}buen havde han natrurligy.{s ikke tanke på rnin æor, et barn

som, hun jo også var. Men han tegnede for hende og for hendes yngre

søster, min moster Gutte, og: d.e har uden tvivl befuldet slg'he;r-
Iigt i hans selskab.

Efter. en tid var fals mission endt. Hu søgte han ind ved Vejvæse-
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net på F3ed.er"iksberg, nen forble.r- : -1-:-::'s-::=-*:e. :r:: han hiåtil
ha.vde boet.

Mcr glk først i skole hos sin tarte:å -:l:^E:-:a--e:: ned. d"e få
and.re børn, som øen ru:nmed.e, Det var e:- si-:_:er-le iox= iol under-
v'isning, så vejen gik siåen over 5a.:<i:ov iil Eandelsskolen i tfitø-
bing'Falster for at endd i Købenra:rn hos en s1ægtrring, d,er var øko-
noma på Rigshospitalet, I{er skull-e hun 1ære husholåningr, som det
næsten var obligatsriek d-eng?ng. 0g hvatl. va,r mere na.trarligt end- at
mine morforældre sagåei 'tDu kend.er jo ikke :rigitigt hogen der,inåe.
Men d.u kan d"a besøge Fred.e::iksen,tt tsu var bun et par og.finre, en

henri-vend.e kv:j-sflg, hvis hår var blevet en anelse mørkere, men stad.ig
Uølgend.e d.et blød.t om hovedet. 0g en skønne d.ag sejlede så båd.en

fra Albuen, smykket nred" signaS-flag, son bn:.d.ekaret ti1 I{akskow,

triror mor og far blev viet.
Ålbuen Blev min barnåoms parad-is. fndlig:t erind.rer jeg a,frejsen frr

med Gedserekspressen fra Hovedbanegården, rrstandser ikke før Masned.øitl

Færgefarten d.et korte stykke over til Falster, hvor morfar de første
år storL og modtog os, og sejlturen ud- af fjortLen med de salå hoLrne

på hver sinr side. Så dukked"e end.elig d-en fl-ad.e, yderste ø op. l{ogIe
få huse i klynger og ellers g:ræs og vinåens susen i telefontrådene,
d.er rigtig"t sang, når vi lagde øret ti1 s'r,olperr. Her 1ærte jeg at
ro en båd., og oplevede fiskerne s1å pæ1e på kysten, hvor min mormor

med sin store hat kom med. eftermirl-d.agskaffen under et håråt tiltræng:t
hvil. Her fabrikerede vi skibe og satte d"rager.

Ier står et lys orrer d.isse rninder. Sommerlege, §oppen i imderhav-
aro

nenlobadning ude på kysten. Besøgene hos tar:te Rie, morfars søstern
og"Jørgensan som han artid hed., Han uille ingenting og tante Rie var
fattig, men havd.a stil" Ilenåes hjemmelaved.e brystsukker har jeg for-
gæves søgt at kopiere. Det var sorte, sirlige harlekinfirtcanter,
åer ikke smagte som noget and"et. nores søn Eigil, min mors fætter,
lever endiru d"erude, og når jeg har besøgt d,em står d-et forti-dige
1ys1e:ndmd-e, som vår det altsammen i går. Måg,rrres skrig over de

1a,ve banker, lystsejlerne langs lotl"sbroen, postbåd-en der hver rlag

komar*t tukkenåe meå provia,ntr og ma,terialer fra Na.kskov. Alt var
interessant, anderled-es - og uspoleret. Jeg så ikke skyggesider.ne,
Iem har jeg først senere inrj.set. ne sære skæbner, økullerne, familie-
fejd.e:'ne, 0g d.e lange mørke vintermåneder med, sne og is,
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Hen frem for a.lt lyser billedet af min morfar. Han var et gnvmi-1tlt

menneske, der ør.te ud af det han havde. Hva.d ailkom der for eksempel

ikke vinteren igennem af store træke.sser fyldt med appelsiner, ohokolade,

fine biscuits og andet mundgod.t. Han Yar en bædersmB,nd-, Styreåe en

åag d.et gamle kongeskit ind, til Na.kskov og Dannebæogsmændenes i{æåers-

tegn fæstnet ti1 r€versen af Cbristian X. Fortjent.

Det må have ltæret ,svært for min mor a,t komme ind ti1 en femtesal i
en sidegaåe til ldansensgaåe, for slet ikke at tale om b,end.es første
besøg hos mine farfozæId.re i den mørke Absalonsgad"e. Eller mødet meå

fars søskend-e, som var va,skeægte vesterbroerer når undtages min he::-

lige onkel Georg. 0g hun har sikkert også fø1t sig, Frinsessen af
Albuen, hvad d.er nok ikke har fremmet sa,mkvemmet" Men hun og farmor

kom god.t ud. a,f det med hinand.en. Farmor, n"rå8rB?o8å menneskelige

kvaliteter.Irgf,nraxtr§ }et var den fine, sv'enske almue-braCition, der

slog igennem, Men fra tid til a,nåen så vi rla d-e1e af familien veå

fødselsdage og a*rd-re mærked.age.

Mor må også snart ha,ve opd.aget, a,tr fa.r jo nok havde en respektabe"l

stilling som tjenestemand med fast ga.ge og pension, men a,t d-en ilike

strakte til så forfærd-ellgt meget, sammenlignet med d.et hun ha.vd.e

været vant ti1ry forkælet hjemme fra som hrm var. Hen foreløbig'har
hun sikkert været glad opta,get af far som han af hende. Nu ha,vd"e

han da eååe}ig fået en smrik, ung kone, og han g1ædede sig ti1 at

sætte bør,n i verderr.

I$øjagti-gt niil måneder efter deres bry11up nedkom mor rned migr d,en

2),aprjJ- L924" En liI1e splejs, svagelig ogi'legemligt ikke meget

bevendt.

Turene i Ørstedsparken hdhne om hjørnet, hestesprpjternes sknrmp-

len over stenbroen i Nøpe Yold.ga.d-e og plæsten drenge, der spilled-e

klj-nk på den a,nd-en sid-e af gad-en, er nogle af r1e første erintlrings-
glirnt, ri.er d.ukker op. Og så d-en elskelige f:rr Dur6 ved siden af.
Hln elsked.e min søster og mig. Kirsten blev født halvanrlet år wum
efter min tilsynekomst. Men frrr Durårs ægtefaId.e, Manden, var vi
bange for, uvist af hvilken grund.. De var ba,rnløse og syntes rlet

var åejlt med børn så nær v,ed,

Meget bllver der ikke tiLbage af d.e første fem år, kun et jule-

træ hos fru Dur6, hvor en stjernekaster satte ild- i det tørre træ
l

l
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og kunne have vold.t stor ulykke i det tæt møb1ered.e klunkehjem,

hvis ikke mor resolut havd.e hentet en dyne og ka,stet over det,
G:æ*end,e skyldte vi os in,-l til os selv.

Jeg husker også en ballonoglstigning på Rosenborg lilrserser-
plad-s, men el1ers er det forbløffenåe spa,rsomt, hvad- erindringen
kan genka,lde. For nylig har jeg kastet et blikr ind i tra,ppegeylg6ys.

Den står som d.engang og har ikke været malet a1 d.en tiri". ',Opbæringn

samt lbrd.sel med Træfodtrøj forbud"tI står tler.

IV{en d,et var ikke et sted at bo med to små børnn selv om mor h*,vde

ung pige. Ier var langt op til femte saI. Så i 1929 flyttede vi ud

tril Bernhard Sangs AL16 på Frederiksberg ti1 lys og luft og frie
omgivelser. Våd- et besøgi et stgkke tid i forwejen viste ået sig;
at vejen var opbrudt, så jeå dekreterede, at sååan en forbroldcet
vej vil1e jeg ikke bo på, Men d.et var naturligs bragt i oråen til
indflytarirger-r, så jeg var god"t tilfred-s clen åag.

På flyttedagen var vi anb$agt hos rnors gamle tante, d-er af bar

omsorg havd-e buld.erfyret i kakkelovnen. I s,It fa,Id: åen følgead.e

das måtte-§*slgå f,8#8§"t i seng os ti.er Blev konstater€t lungebe-
tændelse, Fred.eriksber.g Hospital tlev resul-tatet.

I forvejen havde jeg som nævnt væ:ret en sa,rt fyr. To år gammel

fik jeg kighoste, og siden var jeg plaget af bronl<itis gennem

hele min opvækst. Jeg blev omg:ående opereret for lungehindebetæn-

d-else og byld. på hingen. På en ti.d, hvor penicilin ikke fandtes,
var d"ette her lirrsfarligt, og en morgen da far på vej til sit
arbejd.e kigged.e forbrt. var han overbevist om, at jeg ikke længere

leveåe. Men d-et gik a,ltså. Da.g for dag korn kræftertre tilba.ge, skønt
d.et kun skred langsomt fremad-, spinkel som jeg var i forrejen.
De sprøjted.e mig med saltvand, så mit venstre ben kom til at venåe

ind.atl-, hvad jeg end.nu svagt kan konstatere,
I,et betød,, at jeg føret kour i skolo som otte-årig. Men jeg havåe

heller ikke noget at skylde mig efter dengang. Egentlig leved.e jeg
visrt underligt ureflekteret, var meget barnlig og tog: alt for mere

eller rnindre g"ivet. Min søste" og jeg legede med d"e andre børn

i husene omkring os, der var sandkaese, ubebygged,e gzr.rnåe og

mulighed.er nok. Ilen Kirsten og jeg var i.kke meget på bø1ge1ængde,
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selv om vi dog af og til kr.rnne find.e sammen på regnvejrsd.age. Hun

var fantasifuld., opfand.t persorrer, som hun førte lange samta.ler

med bg levede iøvrigt meget i sin egen veråen. Hun fortæl1er nu

bag efter, at hun altiri føIte sig som nummer to. Jeg var jo d.en

førstefød-te og dreng€n. Iet kom hun ti1 at mærke og llde under,
noget jeg d-enga.ng ikke rigtig:b fornemnede eller forstoå. Iien d-et er
givet, at jeg b.1ev forkæ1et på hendes bekostning.

Iien efter de ubekymrede d.age begynd.te livets alvon Skolegård"en

på t,ind"evangekolen, d.et hele svimede rundt i hovedet for mig.
Men jeg har også været und.erlig fjern, utienfor d.et he1e. Heldigt-
vis fik jeg den d.ejligste klasselærerind,el E1len Jernd-orff-Jessen.
flun var et musisk menneske fortråen at være en personligheå. Sna,rt

fand.t hun ud- af, at jeg var en følsom d.reng. rtFrøkenens lille kæle-
dægge'r råbte d.e misund.eligti. Jeg havde ellers ikke så rneget med. d,oæ,

at gøre, va? d.er bare og gjorde, bvad. jeg blev bedt om.
.t/ed. skoleårets slutning fandt man uå af, at jeg ha,vd.e kedet mig.

Frøken Jernd.orff-Jessen var ivrig for, at jeg skulle springe en

klasse over, Det blev tilværelsen bestemt ikke nemmele af. Jeg skuLle
ikke alene ind.hente et vist stof men sku1le også aklimatieere mig: i
en 4y kla,sse, d-e fleste en flok bavianer, robuste fyrer d-er føltes
meget mere mod"ne ond. jeg. Iet var ikke moreornt og va.rede de tre år.
lt1en bed,re blev d.et lkken da jeg kom op i Mellemskolen med en nog€t
bondsk, lid.t selvg1ad. klasselærer, som jeg ikke forstod, og mæ ha.n

hel--Ler ikke MAd pig,
Min hele skoletid- va? pr*get a.f megsn sygdom. Fjorten dage t skole

og lige så le,ng" tid hjemme. Mor pytred"e om os, og måske var vi- også

sarte, nen meget kunne måske være ændret, hv-ls vi p& en elIer a.nden

måde var blevet hæ:-'d.et noget rgere. I alt fald gav d.et skår i r:.nder-

wisnihge:l og afb:ek i kontakten rneå kammeratertre. I Tred.ie Me11em

var det helt ga1t, så mine fsrældre søgte om, at Jeg skul-I-e få mulig-
hed for at gå om. Det hold.t håd.t, men jeg havd.e jo sparet et år i
beryndelsen, Jeg føIte d.et ikke son nogen d-egradering, tlrræyf1*"6

var jeg glad for at slippe uå af d"en klasse, ogi det sku11e vise
sigi at jeg de:rved kom til at opleve d.e to bedste skoleår båd.e før
og siden. Jeg var fald-et ind i en kla.sser, som straks tog'+ru* mlg: til
sigi sød.e kammerater af begge køn. 0g 1ærerne. De bed,ste på skolen.
Yi lærte af d.em a1le sanmen. Ilistorielæreren, soRr vi også havd.e i
d-ansk, fortalte så levend.e, at vL al-å:rig'behøverle at 1æse hjemme,
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Klasselæreren rrar caad-.mag. os'lærte os bLa,n,åt a,ndet naturhistoric
i:malken. Det var kultivered,e mennesker meå et smukt sprog; lyu var
d.et pluåseligrt en sr"ir at gå i skole, På b.jemvejen ho1åt vi palaver
xø* på hjørnet ved isrnejeriet og.spiste negerboller, når en af os

havd"e råd. og vi gåk i Sko3-eseenen, trror*?f*8$teveOe gtimreaåe skue-
spilkunst med god-e kunstnere, Det va? en svi"r at drage ti1 }et ny

Teater en eftermiddag og sid.d"e tLer i mør'het meå d-en, man hoklt så
meget af, msn som man ikke turde sige det ti1.

Det er åisse to år jeg mind,es frem for nogen andre i mi"n barnd-ora

ogLungd.om. Samspillet med" d.e anåre. De var søåe, levenåe oS,enga,-
gerede og vi passeåe så god"t samroen. Drilleriet var goåmod.igt og

kammeratlig*,
Jeg fik mellemskoleekssmen med. uG+ og fø1te mi-g moden og: lyk]<eIigh

oven på. Maternatikkarakteren var i top. Der var ingen ffi-vl" Jeg
skulle 1 åen matenatiske linie, Jo, god morgen.

tr'red"eriksberg GSrmnasii.u:n betød. et sty::ttiyk. Ben drengeklasse. l{ye lærere,
d-er sti11ed.e hel-t a.ndre kra,v end- kommtrneskolens. 0g hvad værre vo,rr
d.e fleste af ka,mmeraterne havd.e jo gået d.er før, kend.te skolen ind-e

fra og havde mod-taget en helt and.erled-es effektiv unde:xrisning" end.

os tilkomlinge, Yå var på forHånå hanrlica.ppede. f hrrert fald var der
pl-udseligt meget at inåhente, og g.odt blev det alårig for mit ved-
kommende. Lærerstaben varrf,or ået rneste d,e siåste rester af de ge,mLe

originale::, selv om d,er altså fa,nd.tes undta,gelser. Det bl-ev en ørken-
vand.riag, og havd.e .jeg ikke i mi:n frltid. søg:t ånrielig føde uden, for
grmnasiet, ha;våe d.et føltes endnu væme. Krigen var lige brud.t ud.,

snart blev, d.et p.apri1, men ingen, hyerken bland.t thamrnerater oLler
1ærere kommentered.e d.et nogensinde. Det var son om verden ud-en for
ikke eksisterede, Yi mod.t'og,det tørre ind-læringsstof, d.er forblev
tørt,, fordi kun få af lærerne forrnåed-e at gøre det levende. J1vor

var ået d.og et ånd-løst sted., bortset fra muntre Georg Gruelundr. som

vi havd.e i geologi -ttTag sko og strømper af , unge mennesker. Det

er et geologisk sted vi står pål u- og.Bo Grønbech, som des'wærre ktrn

unåerrriste i pa.ralle}klassen, men hvds røst nåed.e inå til os, når
han Iæste llolberg og: fored-rog andre klassikere. ]Iavde man d.og ba.re

haft ham. Han inviterede en vinter sin klasse til ugenlilige a.ftener,
hvor han geafortalte hele 3ibe1en, for kultur skulIe åe sgu'b.a.t,

som han sagden Her fjh jeg 1ov at d,e1tage. Tænk, a.t komrne privat hos
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en lærer, der ville give oplevel-ser fra sig; Iøvrigt var jeg son

oftest ind.e i klassen ved- sid.en af, hvor rnan var betydeligt mere

levende enå i min'egen klasse. Her gik også Bent Foltmann, den

senere biokemiker. Yi kendte hinand,en fra en sonmer t Trørød- mange

år tid.ligere. Vi b.ar ald.rig sluppet forbind.elsen meå hinaad-en, og:

han er såled.es min æl-dste kammerat.

llvor er ået unde:r}igt at tænke på bag efter, at så naage i urin

egen klasse fik ud-mærkelse dengang. Men det var kun få af d-em, der
ud.præget kom ti} at gøre sig'i tilværeIsen. Kundska,b og' lJ-vsåuelig-
hed hører ikke altid sammen.

Ulorsomst var imidlertid skolekomed-ierme, Hvert af d-e tre år var
jeg med til at tegne og uriføre rl-ekorationerne. Et år havd.e man engp,-

e.?EB*åBilåå8"38"t"up til at iscenesætte He11is-trekonsersa.ften. sam-

men skabte vi på Rostrups initia.tiv en version af seenen på Globg

Theatre meå ry1d-ne søjler. ]Iv,or han dog fik dem ti1 at spi11e godt.

Ever var præcis som udvalgt til sin rette ro11oo Malvolio med

st::ømpebåndene over kors, I{arren som også i klassen var gavt;nren,

og den søde Maria, hentet fra Fr€pskplen nr.:de i ÅIben. Jeg leved.e

med. i prØverne samtid-ig meå at jeg stod. på hovedet i malerbøttenne.
Bag efter var d-er stor fest, hvor jeg fik Blanche tr\rnch til bord.s.

I{vor man åog følte sig"'- og holdt poetisk tale, som Grønbeeh siden
kom hen og roste. Så kunne d-et gå som det nu kunne med matemati-k,

fysik og kemi. Og det gjord.e det.
§æste år blev ået til Peitsessen og: det halve Korrgerige af Holger

Drachmann, ltrnd"nu flere d.ekorationer, og enclnu må:.e vrøvl med tektor
Ilans Hvass, deane ubehagelige lærer, som præsterede at gøre nar
ad vores fine, ga,rnle rektor, så snart han havde lukket døren' efter
ham. Fien jeg b"avd.e fået råd"erum orrer et lokale, d.er ellers tilhørte
Ifrass. Jeg kunne kun henvise ham ti1 - rektor.

Der findes et lrav af herlige anekrJ"oter om lærerne på Frederiksberg
Gymnasiun, Ora Franske Nil1e, religionslæreren Lugte, om elskeligB
Georg Gnrelund-s mange ufrivillige f orta-lelser, om gymna,sti-klærer

JJani-elsen og EE en række andre, hvis øgenarrne spændte fra. Hesten til-
Åben, Jeg har samlet så ma.nge, som jeg overhovedet kom i nærheden af,
også d.e apokryfer oB jeg har pa,rod.ieret d.em alle og væ1tet sale

meå dette kalaldoskop af orågina,ler. Men der er langt *Ag ååå hver-
d-ag vi befand-t os i. Rent skolemæssigt var det som nævnt iddforla.dt,
trægt og uden inspiratlon. Vi blev i hoverlsagen meddelt en under-

visning herfra og dertil 1[ 1*r""", d,er i virkeligheden aldrig: inter-
essered.e sig for os som mennesker, og som ald-rig gav noget af sig:'
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se1v. Der var som en kløft mellem rlem og os. !:-.::r 3eorg Gruelirnd. holdt
vi forblnåelsen med, også efter skoletidens op!.ør, ;a han blev vor
skytshelgen, au"**"å*rrnede err klasseforening. 0g åa han c-øåe bar

vi ham til graven. Yi var for ham blevet inkarnati-onen af gamLe

elever. ilan kom til at betyde noget for os både før og sid-en.

Iiine kammerater havd"e jeg i-kke megen glæde af i det r1ag1ige. De

var så umusiske. lIen jeg fo:ventede mig vel også for meget. J)et var
jo en matematikerkla,sse, jeg var kommet i. Slroglig'skuIle jg ha.ve

været. I{an så havrle jeg siden hen ikke ha.ft r1irekte a.dgang til Kunst-
akademiet. Der er a.ltid en pris at betale.

}{vor var jeg d"ogr 1ykke11g, åen d.ag jeg kunne sætte stud-enterhuen

på hoved-et og 1øbe rund.t orn Fred"erik VI i Frederiksberg llave. fians

forgænger på Korigens Nytorr val jo dækket af sandsække. For resten
burde d.ette nyhrld. have skabt trad-ltion.

Mit hjem var ged.igent og borger!-igt; prteget af begge rnine for,æld-re,

så forskellige sorn de var. Fa,? var lykkeligl for, lige ind.en de {o,
at have fået to børrrr, og;han vid,ste ikke a1t det god.e, han vi11e
gøre for os. ttMirrr far kan lave altJt' som jeg engu,ng sagd.e ti-l en te-
søgende d-ame. Til min sster blev d.et til tlukkeseng og dukkehrs , ti1
mig blanåt and-et en stor borg:. 0g sid-enhen købte vi ma,terialer ti1
et d,ukketeater, mit viltleete ønsker men far var såmænd lige så ivrig;
]Ian snedkererede og kåæbed.a opr og' ieg skar ud.' Yi insta,llered,e et
belysningsanlæg og min søster, far og ieg spil}ede Genbserne og

l;lverllø.i for dem, der ville se på, eller som mer€ ell-er mindre til-ev

tvangsind,lagt. Ilu'or havåe vi d,et d-og dejligt, Langt §ener€ i ti1-
værel"sepJg6nteg det hele sig, id.et min ynglste var lige så bidt a,f

teå.tfet. Og sarnmen gjord,e vi d,et endnu mere professlorelt end d.er-

gang. l,{in drøra on det pe:rfekte gLk i" opfy}d.e1se.

Mor spillede 1id,t klaver og akkompagneretle far, der sang viser meå

lyst, og det gjoråe han godt. Det satte sid-en hen også mig'i gangr

rcdxgølalaexry noget jeg fik megen gl-æåe af, Min æ1rlste har førrt gen-

ren'uidere, bland.t and.et i kvartet§å,ng. BIen det sta,mmer a,ltså op-

rind-eligt fra b.jemmet i Bernbard Sangs Å116,

0g så tegned-e far. Bååe spild-evand,splaner som ekstraarbejd-e oa

a,ftenen og akvareller om søndagert. Så langt tilbage jeg kan huske,
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har jeg set ham med blyant, pen og: pensel i hånrlen. IIan var mere

end habi1. IIan kunne ssr og med- sikker og følsom hånti, tegneåe han

sotn Guldaldermalerne" Lang* senere, faktisk først åa jeg korn i
gllmnasiet, turde jee gå ord.entlig i gang, Jeg var ba,nge for ikke
at kunne rigtlg.E, selv om far på et tidllgt tid.spu:rkt havd.e vist
mi-g perspektiv og forkla,ret akva,rel-teknik, mens han arbejdede. Men

så sprang jeg ud. i d"et og"mærkede, a,t d.er kom noget ud af d.et.

Måske blev jeg også tilskynd-et af en kanmerat, der var langt fremme

meå oliemaleriet. Men mest skylder jeg min far for at have sat mig:

på sporet, uden nogensinde attvi-nge mig ti1 noget sonhelst.
Far var striks, såd,aa som jeg: også selv har været det, sikkert

a,lt for meget. Men d.er skulle være orden i tingene. Såd.an ha,vd.e

han selrr 1ært d.et på Fred.erik&rg S1ot. I puberteten slog d-et

gnister, som d.et jo skal. Men siden fandt vi hinanden, og nu hworl

han for længst ikke er mere, strår han for mig som ået funåa,ment,

hvorpå jeg har bygget rnit erhver/ og som'tlet ta,lent', jeg fik i
arv, Men d-et er også hans holåning, rJ,er lever i mig, o6; som jeg
ud.en blusol er mig bevid-st.

l,lor kunne man alti-d- ta,1e med, seJ-v orn hrrn somrne tid.er nok har været
for eftergivend.e. Hun havde vanskeligt ved. at trnytte sig til a.nd"re

og: har ofte på victoria,nsk vis holdt afstand til mennesker. .Jlerfor

kom mine forældre ikke sammen rned så mange ud- over fa.milien. I,{en

åe var yåerst gæstfri mod alle d.em, vi ville tage med hjern. Yore

kammerater bragte jo liv i huset, og der blev rriskuteret og sptrLet

og drukket te i spandevis

r.let val et goåt barndomshjem. Der var frihetl. Jeg følte, a,t jeg
ald-rig hlev tvunget ind i noget på grund. af foræLrlrearnbition. Det

føLtes o§så, som om mor og far havde tiIlid ti1 6n, og det ftrtesr
forpligtede. På mange rnåder var jeg nok alt for artig, på den a,nd-,:rr

siåe har jeg også ganske givet været ald"eles utåIe1ig. Jo, min

søster har nok ret: jeg var den foretm-rkne og forkæled.e. Det ser
jeg kla.rt nu bag efter.

Yi fik ind,prentet god-e livsvaner. Mor ho1d.t nok det hela i o"trGr-

kanten. Skinnet udad.til sku1le ho1rLes. Hr:n havd.e sin fe.rs indstil-
ling om, at hvad der skuI1e ti1, ået sku11e ti1. Fa.r var ofte for-
tvivlst. rtl[v7o? skal jeg skaffe peng:ene fra?'t Han sled. med" ekstra-
arbejd.e på Københavns fiåd"hus, hvor llan med. sin fornemme skrift ind-
før*e målebreve i rle sto::e matrikelprotokoller. i{an 1å ald-nig på

den lad.e side.

l

l

i
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Studentereksamen va? en sand befrielse, Den bl-ev tilbra,gt i lr{ur&e-

mp oppe ved- Dronningnølle, hvor nine forælrlre nogle år i forvejen
hav.e købt et sornmerbus. f en lang periode havd"e vi dejlige feri-er
rler,-oppe rned. kammerater bååe bland-t åe fes*tsenåe og.tilflyttertre.
Ubekyrnrede d.age midt under krigi,n, som vi faktisk ikke mærked"e så

meget ti1 uå over rationeringen og spred.te, tyske eyklepatruljer,
Først sene?e begynåte d,e store rtrøn fra sabotageaktioneme, iftrot var
vi dog beskyttede. Alt for beskytteåe.

Inåtil d.ette punkt står så meget fra min barnd.om ogr ungd"on som nævnt

u-nd.erligt difust, Hatu::1igpri-s husker jeg tydeligt de yåre råmmer!

hjemmet, skotre,ne6t-r."il;r;""rr* r- venfernel@ ]e er
1ettgatgenkatr.d.eogvåssebegivenheåerharffiig,.Mon
egentlig'forekommer ået mig:. at jeg leved.e fra d.ag ti1 åag og tog
tiilskikkelserne i den rækkefø1ge a8%om. TiåIlgt moåen kau, rnan

i hve:rt fald. sige, at jeg ikke var. Det afkl-arerle kom sent.;i meget

sent" Uåad.til har jog været splejset og" svag at se på, et let offer
for d.rilleri, som jeg tog migl nær og kun g:3orde det sværere foz,mS-g'

selv. Bevid-stherl-en ind.afiil groede kun la,ngsomt, Barnd-ommen står
ud-en vi.rkelige d.etaljer, e11e:: også evner jeg bare ikke at kald-e d-ern

frern, sådan son det er anåre givet, hitor gel:ne viLle jeg ikke krrnne

find.e linier og tankegange, noget der pegeti.e fremaå, ovezwejelser.
Jeg tror somme tid.er, at åe slet ikke fa.nd*ås. Og bortset fra de

to lyse å:r §!rE+'§år på Linclevangskolen fø1te jeg mig knuget i skol-e-
sammenbængen. Jeg ba,r a1tid. skullet have ryggen fri for at kurrne

udfolåe mig, nogen a,t drøfte problerfierlne med, mure at spille bold"en

op aå" De fleste af mine kamrnerater føItes ga,nske alminåe1ige og

kun en enkelt, som jeg skal vende til-bage ti1, evnede at sæt@ noget

i- gang h.os mig. De andre kunne man eykle ture med", tage i kolonihave
hos el1er lege røverlege med-" 0g nid.t i det ubek;rrnreåe har jeg nok

t_fø]tt neCe rla.g. Den mege$ s5'gåorn har også sa,t sit præg. B<uen og

lrlnkitis var t;rpiske ud.tr:yk for en hystezrisk sensiiivitet, sona jeg
d.engang knapt registrered-e som andet end. yåre fænomener. lipirerne
tiL d.et, d.er skulLe komme, 1å g,od-t gent og formåede ikke at s1å

revner i jord-skorpen, Men r1a d.e endellgbrød igennem viste de sig
at runme lysten ogx ærjr€errighed-en. Ku1d.en skulle lkke læn-gere have

mag"t. Joråen var blevet tjenlig.

!r4 :i. : ')'J
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Det er ikke blot siåenhen a,t en d-ag i slutningen af august 1943

står som noget betydningsfuldt, Jeg husker endnu tyd.eligt, at ået

ikke alene var et fowentningens øjeblik" Iet var også et opfyld-el-

s€ns. Det st'od så klart for mig, at åenne port ind- til Cha,rlotten-

borg ikke alene var vejen til noget clybt inåe i mig selv, rlen rr:rn-

mede også et perspektiv ind. i fremtiden. Det er ingen e::intl:eings-

fo:rskyd.ning, når jeg kan bekræfte denne føle1se af bestemmelse, at

være kommet på rette §1d.e. Uden at jeg d-engang var helt kl-ar over,

hvad det indebar. Jeg vid-ste kun, at d.et var noget meå at teg::e.

net, jeg havd-e set min far gøre. Nu var det min turr
Mln matematiske stud.entereksamen gav uden videre ad-gang tiil at

forsøge ad-gang ti1 Kunstakad.emiets Arkitektskolel selv on den ku:s

tegnecle sig for et MG+. I{en inden sku11e vi gennom den skærsiId,

d-er herl Septemberku?slls, og:vi erfaretle snart, a,t sidomanrlen skulle

fald,e for at man selrr kunne gå vi-d.er". }"t rned dagens øjne var ået

jo lempelige vi3-kår, denga,ng fø1tes d"et hårdere.

Vi samledes i store,tegnesale og auditorier. Der va,r atmosfæ:re i
d"et gamle palæ med ae{ tiraatløbende baroktrapper, og i frokostpau-

sen kunne man rund.e Krindsen, hvor vi en skønne dag oplevede Utzon

Franks genska,bte ryttersta,tue blive indviet. På regnvejnsd"åge holdt

vi ti1 hos fru Svensson i f:rokostkæ1ri,e:ren, hvis inrJretninS: var in-
spireref af a,rd<itekters rejsen til lta,Iian, Klinkegulv og hond-estole

med flettede sæder. llkomforta,belt, men charrnerende.

Opgaverne bestod. i perspektiv- og projektionstegning" I{Srttiger mon

vanskelige uåfordringer a,t, gE" i gang med.. Ikke alene skulle vi for-
stå åe indviklede principper og forsøge at tænke rr:mligt, vi skul1e

også hånd.tere rid,sefjeren. Far havde for }ængst lært mig at styre

r1ette instr'r:ment, men for mange var d-et genstridj'gt' Og når vi

siden skulle iegne ellipser på fri hånd. med- tusohpen kneb det ge-

vald-igt. Uøv,eåe som vi aIle var. Iiertil kom 1iåt statik, som alårig:

klnne påkald-e min interesse. Det mindefre mig for megei ,,r:n d.e.:, rlate-
rf itterli -+ -i -- -+-.^r-^ ^: ,!^ma!r-K, ae, *rorf$ travd-e været min stærke side. l"lod slutningen skulle

vi skrive om os selv og begrrnrie, hvorfor vi havde valgt a'rkitekt-

studiet. Det faldt mig derimod ikke svært.fi*xtul@u?rrrrr Det var jo, hvad

man inderst inde gik og vente<I-e på, det man allerhelst vj-lLe.

X
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Yigtigst for mig va,r dog nok frihånd,stegningerrl ]/i raå,tte stort set

tegne, hva.å vi vi11e og hvad der ve,r for hånderr af gensta.ntle og

interiører, Jeg beryndte med nin skuld.ertaske hensiængt på bordet.
Yi blev så kald-t inrl. fire aå gangen og spurgt, hvilken af de frem-
lagte tegninger vi syntes bedst om. De and,re leged.s på min, €tiI
sidst undså jeg mig ikke for at inr3.rømme, a,t jeg måtte give d-em ret,
Jeg stod. ved- siåen a,f profes=or f.ftiskers søn. l)et va,r en d-agJ

I riet hele ta.get befand,t jeg mig som en fisk i vandet. Tænk at
være kommet lige netop ti1 å6t, d.er optog dn. linr1e1ig forelå resul-
tetet. Jeg var sa,mnen med" 1! a,nåre antaget ti1 at ud-gøre Forskolens

første k1ass,e.

l;et betød., at vi tlesværre skul]e skifte opholdsstecl, forflyttes ti1
lokaler, som litatsracliofonien havt1e forladt i Stærekassen, og som

rummed.e reminiscenser i form af et stort koncertstud-ie, der nu b1ev

benyttet til fored-ragssal og: udstill ing af skitseprøver, Lokaliteter-
ne vår iåeelle til vort formål-, lyse og venlige" k:mme)-ige teg::estuer
med. plad.s til ti mand., el1er rettere en blanding af begge køn, id-et

der var ikke så få piger på ho1ti"et. Iet gjorde godt efter gymnasiets

drengeklasser.
Steen Eiler Rasmussen var Forskolens 1ed-er, og han råtlåde over en

stab af fremrn.gende, enga,gererle Iærere, hvor særligt, PouI Kjærrgaard

gjord.e sig gæltlende som daglig souschef, Ha'ns senere by5lgehånd.bog

bl-ev tegnet ud på tav&ån og lrore kopieringer på kvaCreret papir nøje

kontrolleret. Iet g*., oS"otatfærci.ighed-, som næppe kan overvurd,eres'

Hos Tage Goom-Hansen lærte vi at tegne snit i lt?a a.f et enfamilie-
hus, l)et satte os ind. i tekniske d-etaljer og gerr øfue1se i at arbejd.e

nølagtig*, båd-e i blyant og med optrækning i tusch. Kirsten Hagerup

grisede hurtigt sit papir til-. Langt senele fortalte hunr at jeg

havd.e foreslået henrle at sværte hele arket til med. blya,nt - ogr så

viske det overflødige ud. Det var vist meget nemmere ! Ja, vi havde

det muntert og med et enestående god,t ka,mmeratskab. Det var jo rniri.t

i krigens tir1, og:vi samledes a.1be hos hinanden, hvor c1er nu var
plads. En enkelt, kunne spi11e 7a,zz-gutt'a,r, en and-en sang viser ti1
eget akkompagnement" Vi bl-ev hurtigt en samrnenspist fl"ok'

Snart kom d.et også til skitseopga.ver, hvor d.et hurtigt visb si51
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hvem der var d.e mest kreative. Vj- var en fire-fem stykker, d.er i et
lil1e førerfelt kappedes om at btive den bedste" 0g d.et var stil-
tiende anerkend.t 1 klassen. Ingen var sule over d"enne afslapped.e

konkumence, hvor lykken heldigvis skiftede. 0g så kunne det }:ænåe,

at en upåa.gtet fra provinsen, hvor d"en tekniske skolebaggrund- ikke
havde givet anled-ning til mange æstetiske overvejelser, pludseligtl,
tog::fart og:wiste saju!/ evner. Det skabte straks bifald og respekt.

Selv kunne jeg arbejd-e i flere slags teknik og forsyned.e naturligt
nok teg:ringel?ne meå farwe og staffage. De fleste mente på et tids-
punkt, at jeg nok af".-d.en gru.nd* fik for gode bed"ørnmelser. Så i en

følgende opgåve undlod. jeg træerne og tegnede rl"et hele stramt i sort-
hvidt. xet gav lige så mog€n bomls. Så forsturnmed-e mr:nileriet. Men

som sagt: vi havde et sarnmenhold. og en na't'ur}ig ka.ppestrid, rLer var
eneståend.e. 0g adshillige af hold.et bl-ev fremra,gend"e a,rkitekter.
Ed.ith og 01e §ørgaard-, d.er fanåt hinand.en a1)-erede da, ilouganrd.

Nielsen og: Nørgå,ard Fed.ersenr# Kjeld- Dirckinckz'HolmfeEd. og flere
and.re.

llos Eans Henrik Engqaiat blev vi sendt ud i b'yen for at måle op,

også et fag man kunne 1ære meget af. Jeg fik tild"elt en d.ør i §ybro-

gad-e ogr stod en formid-d-ag højt på en stige for at aftegne ere kunre-

hanksbue over indgangen. Jeg bavd.e set, at d.en fine, garnle a:,'kitekt:

Gotfred tved,e boeåe i ejendommen. På et vist tidetrulkt gik d.øren op

og d-en æIdre herre t::ådte ud, svingend-e rred sin store kunstnerhat,

id,et han ud.brøå: rGoS morgen, kollegalt lJet var en anekåote, man

Benere kunne bruge på fuokoststuen.
Erl"ing Zeuthen §ielsen und.erviste os i frihåndtegllng og i geng:ivel-

se af rorserske ve"saler. llet sid.ste forstod vi ikke rigtigt Hyd"ningen

af. Senere korn jeg til at erfare, at d-isse enkle, spændte former

skærpeåe øjet mere end det meste anået. Også han sendte os ud for a,t

tegne bestemte bygninger el-l-er gad-epartier. Det skulle ikke kunne

bruges, i kunsthisforien, som han sagcle, Det var rnent som et værktøj
yi skulle kunne iiånd"tere, så vi var i sta.nd ti1 at afgive d"etaljerede

beskrivelser af det vi så, noget min far jo a.llerede havd,e sat mig'

på sporet af.
Ilen først og fremnest er d-et Steen Eiler Rasmussen vi a1le sarnmen

rnindes. Hans forelæsninger hver fredag Yar ugens højåepuakt. I{ver

gang rraI vi spændte pår hvad vi nu sl(u11e høre om. 0g alle de bøger,
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der sid-en er udJrommet, har vi fået gennemgået ved hjælp af 1ysbilIe-
der og kommentarer, der satte d,e't. hel-e på. p}-atis i en støme helhed'

Bri@sk Brugskunstn med møb1er, sportsrekvieitter, 1{r*dgwooå fajanee,

Iæåerva,re=, Hk d.dr engelske tra,dition, sorn ha,n i 1933 ha.vrLe samlet

ti1 an epokegørende udstilling i Kunstindustrimuseet. Det første
grunålag for ået meste af rlet begreb rl-er fik betegnelsen Danj-sh

Design, så vid.t jeg kan se. Men vi fik også gennemgået Bfer € Byf
ninger og Oo et opleve ÅrkitHktur fonrden en lang'række and.re inter-
essante temaer, som vi aldrig glemmer, fordi Steen. Eiler fområede at
gøre det hele så lewend.e. Hele førstegrøden blev selveret fon os

før nogen andre. ÅIt åot vi siden har fået gentaget på fjerrnsynet'

0g vi vid.ste goåt dengang, hvad vi fik. Det er ikke noget vi blot
for:nernmer nu bag efter.

Ved. festenne var han ivrig.for, at vi skulle være med ti1 at skabe

noget, så vi fik anled"ning ti1 at udfolde os på en anden nråd.e end- ti-1

hverd-ag. Efter d.et min tdd- b1.'Y d-et til r.err5le?r hvor nogl-e krrnne

bid.rage med tekster eller som åktører, mens anåre malede rlekora,tioner

el1er blot var prakti-ske grise, Mens ieg g'lk der blev det kun ti1
en cabaretl men talenterne fik frit 1øb. Jeg blev udpeget som eonfereR-

o"ier og agerede som Steen Ei1er, en kopp, der i al-t fald stemmemæs-

sist lykkedes ganske goåt. Se1u, saå han nede på første række. tsrn61*

åan vil-l-e han reagere? Så d.a jeg senere passered-e foreåre.gssa1en,

hvor han sammen med. sin kone brugte en pau§e til- at kigge på skitse-
prø\rexne, vil-}e jeg ubemærket smutte ud igen. Men nej; t'ftom lige her

treniil IIha. rrDet gør Ie jo udmærket. Skul-le vi ikke prøve at opftiæde

§arnmen. For eksempel- kr:nne Rasmussen og' Rasrnussen så tale sko1e,

Nu siger vi du ti1- hinand,en, og" så berynder ieg. " Da han havåe sagt

åen første lange sætningr afbrød- jeg ham raed. et: tiEr du nu helt
sikker på d.et?" Iler knækked.e f:n:. Margrethe sammen' Siden tal1p ri:i
i nikrofon fra et af lokalez"ae ind i frokoststuen, hv-or de alle var

forsamlet til- spisning. Bag efter fortalte ha.ns kone, at de und"errrejs

havde d-iskuteret, hvem d.er var hven. Kun hun havd,e naturligis kunnet

høre forskel.
Jeg fø1te jeg var kommet lidt nærmere et,mennesker som var noget af

rlet mest usæd-vanlige, jeg hidtil havde mødpt. Ban havde noget på

hjerte og ejeåe eYnen til at formidle sine tanker, men også en synlig'

lyst til at, gøre det. tr'or nylig havåe jeg anledning til at holde

i;
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tale for ham i hane ald.ers 89.å:r, Jeg kr:nne da ud-trykke min beund":ring

for hans evne til at gi-ve os elever oplevelser, måske d-et aller vig-
tigste ved d.et at1.,unåe:vise, Og han svarede, at han nu ha;rd:e mod.taget

lige så megefi inspiration fra eleverne, gom han harrde givet fra sig.
Noget jeg selv som undezviser har erfa.ret. t'08"r tilføjeåe han tiL
s1ut, "jeg har også lært noget af d-ig;trDet var dog utroligt, tænkte

L,
jeg. og så a1ligeve1. For det typogra,fiske k#fu jo ha.ft en stor
p1aås i ha,ns 1iv'.

TiI den uclstillingrsom Arkitektskolen i Århus i 1987 a,rrangered-e

med. en samlet oversigt over Steen Eiler Rasmussens virke, bl.wv
itt,;tqlogcf.jeg berlt områt'skrive om ham som bog'tilrettelægger, )et gjord-e ieg

med- taknemmelighed. og g1æde.

Faktorernes orden har aldrig været ligegyldig. Og selv om man
i mange tilfælde kan spørge om forholdet mellem årsag og
virkning, kan Steen Eiler Rasmussens typografi kun bedømmes
ud fra hans skribentvirksomhed. Her tigger forudsætningen for.
bøgernes form. Den er hos ham groet ud af ønsket om at
meddele et budskab - og gøre det optimalt, så det når læseren

så direkte som overhovedet muligt.
Den skrivende tilrettelægger. Mere ideelt kan det ikke være.

Form og indhold smelter sammen til en helhed. Personens to
halvdele kan tale samrnen. Var det nu ikke bedre at forkorte
her, så den tegning kunne få sin rette plads? Eller: kan dette
ikke stå som en marginal i stedet for'at be{inde sig inde i teksten?
Kun et enkelt sted hos Steen Eiler Rasmussen kan man fange
ham i et tilløb til formalisme: i hans bog om London begynder
samtlige kapitler med en række såkaldte kapitæler, der alle
fylder præcis en hel linie . Irlen det er en undtagelse, der bekræf-
ter reglen. For samtlige bøger i hans regi er så aldeles naturlige
cg ukrukkede i deres formgivning.

Den tid, hvori Steen Eiler Rasmussen begyndte sine typografi-
;ke arbejder, var ellers en periode i opbrr-rd. Bauhaus r,vddede
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ud i en urskov af skriftblandinger og ornamenter ved at indføre
blokskriften, der vitterligt er det mest ulæselige, man har til
længere tekster. Men Bauhaus skabte samtidig større orden,
blandt andet ved en asymmetri, der ofte var til gavn for helhe-
den. Mange arkitekter - og typografer med - faldt for dette
nye stilbrud. Der gik mode i det funkisprægede, og man tænkte
mindre over, hvad der gavnede læseren. Formalisme er farlig.

Steen Eiler Rasmussen var imidlertid vendt mod det angel-
saksiske. Og heri gjorde han ret. På samme tid, som han un-
dersøgte de engelske brugsting og fandt kvaliteter og modeller,
som kunne bruges også i fremtiden, så han den typografiske
udvikling i England som sit forbillede. Her havde man i r Too-
tallet skabt skrifter som Caslon og Baskerville, hvis læsetekniske
egenskaber ikke er overgået, vel at mærke, hvis de behandles
rigtigt. Det vil sige, når der tages hensyn til linielængde, Iinieaf-
stande, ordmellemrum og sværtningsgrad. Ved hjælp af skriften
kan man således opbygge et perfekt læseinstrument. Det var
det steen Eiler Rasmussen tidligt fik øjnene op for hos xylograf
F. Hendriksen, og som fik ham tii at gå på opdagelse i de
engelske bøger.

Hvis man systematisk går forfatterens bøger igennem, vil man
opdage, at de allerfleste er sat netop med Baskerville. Et par er
med caslon, os få andre er sat med Imprint, en skrift af caslon-
familien. steen Eiler Rasmussen har jo haft meget andet at tage
sig af i sit liv end at tilrettelægge egne bøger. Han har derfor
gjort klogt i at udvælge sig en enkelt periodes skrifter at arbejde
med. Det har gjort ham fortrolig med et værktøj, som han
derefter smidigt har kunnet benytte ind i mange sammenhænge,
for hans bøger ser ikke ens ud. De er skabt ud fra helt bestemte
forudsætninger, så de kunne slutte om indholdet som fod i hose.

Læg mærke til, at det somme tider har været begrænsnlnEen.
der har bestemt formen. Det gælder for eksempel Er E. z :*.
noget andel, hvor en rest Featheruveight i krigens be 

=, 
r:t-se

betingede et slankt læse format og en robust baggrura :,: =:- .:lr
skriftgrad. Eller i Bitledbogfra en Kinarejse, hvor det hårddone
bøttepapir udnyttes fuldt ud, så dækkelkanten bevares. B-.,t cg

ff2gninger skulle trykkes på e t forhåndenværende papir. Cer ikke
tillod flotogengivelser. Altså tegnedes alt i streg - en iir.?ciereo-
de indsats, der sikkert har kostet langt mere end val:rt af et
andet stykke papir, som f-or resten i efterkrigstiden ikI.-e '."ar :il
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at opdrive. Men resultatet er så og§å blevet en enhed af tekst

og biliede, der kan danne forbillede for mange andre bøger.

Det der er så typisk for Steen Eiler Rasmussens bogtypo-grafi
er, at den slet ikke ligner typografien i andre arkitekters bøger.

De fleste af disse kan karakteriseres ved moduler, der skal gå

op, skriftlinier, der skal fylde ud elier iinielængder, der lader
hånt om læseligheden. Sådan ikke hos ham. Han har et natur-
iigt forhold til formen. Der er altid en begrundelse flor, hvordan
det netop kommer til at tage sig sådan ud. Formen gror af
indholdet og af hensynet til iæseren. Det er sand humanisme.

Det kan undre, at så få forfattere indtil da havde interesseret

sig for den typografiske form og dens muligheder. Mediet er
budskabet, sagde ån engang provokatorisk. Og selv orn det ikke
er hele sandheden, er det dog rigtigt, at det ikke er ligegyldigt,
hvordan den form ser ud, der skal fvldes med budskabet. Steen
Eiler Rasmussen har næppe skrevet en bog uden først at have
en prøveside foran,sig. Det er i den han har tænkt:. Kun da han
længe efter sin Kinarejse skulle gøre dagbogsbladene til en bog,
måtte han linde en form, der i typografien gengav håndskriftens
karakter. Det skete ved en Baskerviile kursiv med en betragtelig
linieafstand, som giver siden netop den åbenhed, der svarer til
tegningernes grafiske udtryk.

Da jeg begyndte at skrive, var Christian Elling mit forbitiede.
Hans stil er dreven, udsøgt til det næsten krukkede. Bevidst
akademisk i sin afstandtagen til den gængse læser. Men med
årene stod det mig klart, at jeg var kommet ind i en blindgade.
Det skulle jo skrives, som min gamle lærer Steen Eiler Rasmus-
sen gjorde det. Lige ud ad landevejen. Hvilket er betydeligt
vanskeligere, end det ser ud. Og som han skriveq sådan er også

hans typografi. Så enkelt kan det gØres. »Det er) som det skal
være«) sagde en forlægger engang tii mig. I første omgang syntes
jeg, at det var lovligt spagfærdigt udtrykt, men ved nærmere

eltertanke forstod jeg, at det var den fineste ros, man kan give.

Naturligvis har det været et privilegium for denne skrivende
arkitekt i hovedsagen at skulle tilrettelægge sine egne bøger.

Mange forfattere kunne imidlertid tage r,'ed lære og indse vig-
tigheden af, at mediet i hvert fald er en del af budskabet. Og
for os, der i hovedsagen har beskæftiget os heltids med at

tilrettelægge bøger, er det mere end 6n gang hændt, at man
måtte slå efter: hvordan var det nu Steen Eiler gjorde?
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Mange af Steen Er-lerf bøger var enånu ii<ke blere- 1il-.Ca ;eg g:ik på

Åkfuemiet, eller de vg?nåe8fid-tu for migr Siden fulgte jeg natrmligvis
hans typografiske vej, forstoci hans 1øsninger og 'r,e.nkega,ng€:og be-

und::eåe ham for, a,t ha,n aldrig'gik l-æn5pre ud. end han ku:trne bund-e.

Han havde som nævnt brug for et stykke værktøj og formede rlet selv,
så. d.et uåfylrlte sin funktion" Det var ve1 dert'or rkke så mærke}igt,

at han i tid.ens løb også hawd-e kigget mig over skulderen i sin søgen

efter, hvad and,re tæirhte og mente, åben som han a1tid. har været, for-
åomsfri og indsigtsfuld i alle henseenrler,

Tid-en på Forskolen var såled"es en periode fuld af nye erfa,ringer, Det

d-rejed-e sig på ån'rgang om noget hånrlværksmæssigt, noget kunstnerisk
og noget akademisk" Vi skulle Iære d.et man-uelle, men vi blev også sat

på sporet af nyp tankegange og samtidigt at komme til a,t fungere in-
telleki;uelt. Det var rlen ypperste skole at beryn&e Pår og of'tepri.ser
jeg mig lykkelig over, at jeg ikke kom på Kunsthåndværkerskolen, hvor

man nok lærte tegning og Hndværk, men hvor man gik glip af åen aka-

åemiske tradition, som Kunstakad,åfif6+"6"Unu rummede. og måske var
Forskolen på elet tid.spunkt endnu bed-re end. selve }lovetlskolen, Ien

sammenligning kom jeg imidler"tid a.tdrig ti1 at foretage.
Titlen gik også meå sjov, En a,f vore kammera,.her ha.våe en evne ti1 at

komme ind overalt - også bag scenen ti1 Det kongelige Teaier. Ha.n tog
blot en brun kittel på og'lirked.e sing ind over bra.ndtra,ppen. Men ti1
os andre fand-t han en vej over et flad.t tag, så vi uhinrl"ret havnerJe

på hemetoilettet ti1 l{ye Scenes første etage, IIer smuttede vi muse-

sti[e inå på siclste række med hovedet kun lige over bænkerækken for-
an for at oversære prØverne med Gabrielsen, Price, lleumert og El1en

Gottschalck, Karin $ellemose og a1le de anåre. Vi opleved-e d-em her i
fri dressur. Gabrielsen, §om rabled.e Henriks monologer af i forrygen-
d"e fart, for markeres sku11e der' Han ki:nne d-et hele forfra q: bagfra'
$1ler John Priee deklamerend-e: tt;;-{eS Bv'ævår.', svæver, svæver - skal

han ikke føLge mig med- projektøren?'" 0g samme, d,er efter megen dls-
kussion raeåe fra parkettet blev afbrud-t af Gabri-elsens: rr}tru slutter
ri for i dag, Jo}n. Så går vi hjem.rr - tUeg må vel selv om, hv'ornår

jeg viI gå ir.3eml tr E11er Reumert i mellemakten, hvor kun hans stemrne

kunne høres. Ie and.re hvieked-e respektfuld.t i ba,ggninåen. 0g fra
sufflørkassen raktes bolcheposen ærbød.igt o?.

Det var en verden jeg elskeåe, opslugt som jeg a,ltid har fuæret af
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teatret. Ber eå man ånd" i a,nbeJdsmetoder, d.er ganske viet blev brugt
på noget helt ar:det, end det vi beskæftiged.e os med., Men a11.igevel

opfattede man bevidst el1er ubev.id-st, hvad disciplin bet.ø*. Som

Gabrlelsen råbte op mod. scenen, da Preben l{eergaard engang fcF

sent kom tunLend.e ind fra kulisssent trNu skal d.u tage dig sammen,

?rebenlt l{ej, *id"en neCe på }lye Sc,ene var besternt ikke spi1d.t, selw om

den kunne forekomme som rrcn und-erlioldning. Siåen har jeg ærgret mig
over, at jeg alå:rig blav statist deriovre. Når jeg hører, hvad" and.re

har oplevet på d.e skrå bræd.der, kan jeg b:live helt misunåe1ig. ]{en

min trj-d på Åkad"emiet blev ;fru for korivarig. $å, jeg opleved.e nogle
spændende glimt, og teater har jeg sitlerrl"yrket på anden vis, om end

i miniatureformat.

Efter første skoleår skulle jeg d-en sommer i murelære. Det b-tr-ev nu

lkke ti1 så meget. Jeg kom til at lndgå I et sjak på 3ropa.:'ken ude ved

tF,nSbJ rej. Her lær-te jeg fagets folk at ken*e, hvilket ve1 også var
d.en egentilige mening. En anden - ::"igtig - lærlingr og jeg havde ti1:
opgave om mo"genen at t'ænde op i kakkelovnen i skuret, så man kuane

få varu kaffe. Dot uar noget jeg ald.r,ig havd"e prøvet. Somme::en 1944

var varm og herlig. Det eneste mørke punkt uar den dag, hvror politl-at
blev taget unåer en falsk luftalars. Men ellers var d"et en svir at stå
d.er og, mure på d.e j.nd.ro vanger - facaden fiJ< man lkke 1ov at røre -
og su::t var d-et at rette Bøjede eøm, sorn der t inøj grad" var kaap-

hed på. ÅIdrig har jegr fo:r' resten spisfi så meget" 0tte halve kL.$
og'd.et samme antal k1.12" Og i 1øbet af tLagen alt fo:n megen rræde fra
vand.slangen. Ald-rig har jeg he11er eet så flotte mad.pakker som dem,

svendene §avd.e med.. Mine var mildest taft 
,ffi.)rd"e 

i forholå. ItRæk mig
lige saltet, Madsen, så vi kan få naturlig'tørstlt' Iøv:rig:tr var man

ikke særligt meget drikkend.e . ØLlet var vist også rationeret. Men ud

orrer en enkelt kitted.ag gik d-et sobert ti1, Det var naturllgvis medt

mi& der kom til at hente baje:re. Den æIdste svend, a-er visfligt var
det med. en vris værd.ighed, havd-e bed-t mig hente en enkelt, ti1 sig,
Mea på vejen ned dekreterede en anden, at lnan vi1le git en omgang.

Da jeg kom tilbage med den æ1dres pilsner forklarede jeg ham, a,t

det ikke var åen, han havd.e send-t mig ned efter, men at d.et var
Eansens or*gang. 'rlet er belt i orden. Yi skal j o hellerbikke stå her-
oppe og være bruusdde. I løvrig'b blev man iiche regnet for noget

somhelst. Det havd.e man for resten rigtig:br godt af. Jeg var on

muligrb, endnu minåre på rangstigen end. den anden 1ær1ing, som yderl-igere

{\,}

t.
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ve,r i familie meå formanden. Jeg var jo kun en tilløbende arkitekt-

spire, d.er aldrigb}ev 6n af åeres egr.e. Men jeg 1od. sel-vfølgelig

som ingenting, var høflig og fandt mig hele tiden vældi-g goåt tilpas

i clette helt r.rrante mj-lieu, Solclat blev jeg aldrig, så ået her blev

det nærmeste jeg kom til folke jeg ellers aldrig vl11e være knmmet

på nært hold" af. Jeg føIte mig faktisk åt rneå d-em, selv om det om-

vendte g.ivet ikke har været tilfæ1tlet. Det blev også mine eneste

håndværkermåned.er, og'åog var de nok til at rtmme mange god'e erfa-

finger og oplevelser. Jeg btr-ev rusket ud a.f va,nte cirkler og fik
set en byggeplld.s ind-e fra.

Forskolens and.et

måske kirnne være

begynåte merl ledelsens konstateri-ng af, a,t vi
udsat grupppe. Stutlenter i andre lanåe var bl'evet

taget af tyskerne, så man bavde besluttet at suspend,ere tlen norma.le

u:rderrr*oningi, I sted.et foreslog m&n, a,t v'i efter en nøje tilrettelag:b
plan sku11e frekventere l-ærercre privat. Jeg fornemmede straks, a't d'et

vi1le blive noget k1ud.åer med en ma,sse tid.sspilået så' iog søgte andre

veje.
?å rymnasiet havd.e jeg gået i klasse med- I{i-erorlvmu§ Havning, en søn

af kongelig bygningsinspekliør Thomas rlavning. På rund"turen efter

studentereksemen besøgte vi også huset i Ya&y Langgade JÅ, og jeg

kom ti1 at sirld.e ved- uiden af fru Havning" rrog'hvaå skal De så være]'"

ll1legaard-?turJeg skal v.ære a::kitekt,'r rtfiØre? d.u d.et, Thomas. IIer eI

6n, d"er skal v.ære arkitekt." llavrring kom hen ti1 mig'og til-bød ven-

list, et hrris han nogensind-e kunne gØI€ noget for mig, måtte jeg

end.elig bare komme, Fø::s*e Sang jeg søgta hans hjblp vart rLa' jeg skulle

1ægge tegninger op til- -Akad.emiet. Far ha.vde den sommer hiulpet mig med-

en opmåling i Søborg Kirke oppe i i{o:r'd-sjæ11and og Havni-ng" sa'gde goå

for den og for mine and.re tegninger. $u opsøgte jeg ham påny i Kerne-

huset i valby og fik lov ti1 a.t sidd-e der sora volontør,

Huset i Yalby Langgad.e er et af d-e fineste eksempler på enfamilie-

huse for sin periode. oppe på første §el var ind-rettet en rurnmelig

tegnestue, Mester }la.vning residered-e I ru1nmet ved siåen af' Eer kom

jeg ti1 at tilbringe mange lærerige timer i selskab med llenrXr Køntg,

åer var l"Iavnings højre hånå. Det var et sted, h'ror det gik ti1' Ier

var udv,iklet et gennemtænkt ordenssystem, baseret på tommer g

fod-. Ilavning var af d-en ldyroprske skole og forenede efter min op-.

fattelse håndvær{<§mæssige trad-ition€r med' en klar, forenklet tanke-

ar
en
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tankega,ng, d-er gør ha,ns bygninger Uumanflog ti1 at leve og være i,
huset i Valby inclusive. Herlærte jeg, hvordan en tegrrestue firn-
gerer i praksis. Iet va3 end-nu mele spændende og 1ærerigt end a$

være på skolen,
Vilkårne var venlige, nen strænge. tUeg viJ-le sid-de meå stjøme ve1*

behag på Ellegaard-s stol, hvis han fjerned.e sin ja,kke.I i11er den mor-

Benr hvor mester skulle tage et frimærke af æsken. tUeg kan se, at

åei er Ellegaarå, der har købt frimærker igår" t' Hvordan kunne han

mr d-og vid-e ået? 'rJeg vi1 helst have dem med Kongen på. Bare De våd

det for fremtiden.r! Ha.vnirrg var - ligesom Steen Eiler Rasmussen - en

fremrangende te§ner. Dei var der flere af hans geaera.tionr d-er var.
De havd,e 1ært at tegne fra grrrnd-en, at se på tingenen som teg:relæreren

på {Ådemiet'sagde, 0g Hawning hadeåe viggo Bangs tørre stil-, fø1te

ve1 at han selv kunne gøre det meget bed.re" llvad han også beviste,

d.a han i 1951 fik anledning.ti1 at tagne julemærket. Fra åen tiag havd"e

jeg *et frimodige ønske også enga.ng a.t komme til a.t tegne åt. Det skul1e

langt sener€ komme ti1 at gå i opfyld-e1se. 
,

Denne periotle rlanner grundlaget for min egen lille tegnestues orga,ni-

sation, Havnings surrd.e sanÅ for orden smitteåe af, Ier var dd nødvenrli-

ge og tilstrække1ige.
Og s,å ånded.e hele huset af kultur. Om morgenen 1ød toner fra fa,der

Thomas, ffuøjte op ti1 os, Familielivet var af den gammeldags slags.

Der levedee spartansk, men med præg af slægtstra"dlitioner tilba,ge til
Guldalderen. Hver dag §om Magd-a1ene Havning iført vævet skørt op med.

æbler fra ha.ven ogi te til frokost.'Eavning selv regerede på Chii'sti-
ansborg, men var oppe hos os hver morgen ti1 gennemgang. ttKøn* er d-et

ikke, nen det er knagenåe stærktfr, kunne han sige. Meget fik jeg

nok ikke hjulpet ti1, men efter jul modtog ieg tlog"en stilfærd-igbe-
taling. Efterhånåen var jeg vel- også kommet lidt mere ind i sagerne.

I dette hus oplevede vå krigens d-ønninger. En dag hør1.e vi brag og

øjnede britiske maskiner, der får inrl over Sønderma:ikens t:rætoppe.

Sid-en e::fared-e vi, at ffien franske Skole var gået ti1' Far blev chef

for ryd.ningshold.et og tog mig; med" ind-en for afspæmingerne. Eer gav

han sine præcise ordrer iført sort stålhjekn, J)et var første og:

siti-ste ga,ng jeg opleveåe den lille soldat fra Frederiksberg Slot

i fuld aktion. flan kunne enånu.

-=>
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I foråret L945 f orcs1og min akad.ercikammerat, Dorrit 31egvs6 Jensen,

der altid. havd,e været mig en t::ofast ven - hun var gift og, noget

æld-re end. os and-re, så hun fø1tes som en mor for hele holdet - at
jeg skulle tage nogle sommermånecler hos hendes far for at tjene
nogle peng€. A1lan Christensen ejed.e butiksmontagefirmaet Allanco

i Yinmelskaftet; Han var en herlig: mand, fu1å a,f humor og 1une.
itMøre,h, Mør'oh, hvarl mmmer har min vogn. Jeg har kørt et butl ned. i
Kompagnistræåe.rt MøIo.h var hans effektive og sødmefulde sekretær.

Jeg forlod d"erfor tegnestuen i Va,lby l,angge'd.e og'flytted.e til
Strøget med ud.sigt tige over ti1 Saås Forlag, hvor gamle Fred-erik Gad

trripped.e runåt iført små, n"inri"e briller og fipskægi Nærmere kom ieg
ham aId.rig, og han var borte, d.a jeg år senere fik min gang i åe

lolcaler. For mig var d-et dengang kurr en interessant genbo, og ieg
har altiå været nysgertig efter at kigge ind" ad- vind.uer.

Iros Ållanoo gak d.et i sa.nd.h.ed, anrierledes tiI end- hos I{av'ningl. I{er

arbejede man ud.elrrkkende med" bløå blyant på tynd-t ka-lkdrpapir, o€i

ctet stillede krav. Det havåe bestemt ikke været noget forrl-d,en søde

Kirsten T{agezup. Gamle, fine Nicolaj Eamrner - kendt for sine køben-

havnske racleringel - v&:r ordfør'entle. trla,n og arkitekt Knuåsen arbejåeti"e

så at sige over pa,piret. Deres hoved.linealer og tegnetrekantæ rørte
bogstavelig talt ald.rig papirfladen, hvord-an d"e så ba,r sig atl. Streger-
ne sttod rend og klare oglefter forsigtig:'sa,mn'renrulning kr.mne åe gå

til lystryk hos Atelier Elektra. Fien temaerne Yar unægteligt også

nogen helt and.re. Det gik d.jærvt til' Man gav fo1k, hvad man troede

de ville have, Wgtige sælgere tog tegninge?ne und.er armen og kom

hjem med- ordrero hvor man, ha,vde la.gt uhørte procenter på arbejd.s-

omkostningerner

Jeg fik lov ti1 rneget. Også noget hvor jeg var mildest talt min6*e

firnderet. Men ået gjorde ikke så megei, raan tog ået ikke så nøje.

Ingen af åe and,re kend"te for meget til skrift, ser jeg nu bag efter,
så jeg fik lov tiI at slå bogstaver op i hel størrelser kæmpeteg-

ninger, d.er skuLle gås efter i sømmene. Det var 1ærerigt.

Åtmosfærden rrar over al måde hyggelig. Earnmer Yar €E personlighed-

og et varmt, hjælpsomt menneske, og ÅI1an Chrisiensen selv var b.er-

ligt uliøjtidelig. 0g så kendte ieg iotKestt, sc= lcrrit Ller xaldt i
familien. End.elig gav ti.et frem for alt gode penge, og'åen Larie jeg ikke

hidtil været fo:rænt med.. ljline foræ1dre skulle teraie rærker ai jeg
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ger:ne sørge for mig selv, så langt jeg kr-rnne, Jeg boede hjemme. Det

var d,eres tilskud tiI min ud.dannelse. Ierfor grk jeg også julepost
midt rmd"er mit ophold hos Havning, og fra tid til a.nåen påtog jeg

mig små5obs, bland-t anrlet at tegne træer på skitseprojekter for mine

kammerater.

Fra d.enne førstesal i Yimmelskaftet opleveåe vi først Frikorps Dan-

mark drage gennem strøget ned. blafrende }annebrogt Det kunne vi ikke
rrnd.gå at være stumme viclner ti1. IIer samledes vi den !.maj om morg€-

nen, hvor A1lan Christensen talte om Gud, Konge og Fæd"ro1and. Og nogle

d"age efter stod vi så i første parket, d.a Montgomery holdt sit indtog
stående i d-en kongelige ttil-.

Iøvrigt var krigen gået sin gang ud-en at jeg havde taget åe1 i noget

somhelst. Jeg følte mig: slmpelthen bange for iklce at have den nødv.ån-

åige sjæle1ige konstituf,ion, hvi-s jeg biev taget på fersk ge:nr:ing;

Jeg søgte en enkelt gang kontakt til en skolekammerat og:'fik d.a også

nogle illegale bla,d.e til ud.d.eling; Men jeg var helt ærIigt en kryster.
Jeg rnå idag erkende, at jeg d-engang med dårlig samvittighed kun var
ti-1skuer. TiL gengæId tror jeg også - og"'ikke blot som en und-skyld-

ning r at jeg nok vil1e have gjort mere skade end. gavn. Der € noget

man ikke egrrer sig'ti1. Man fø1er sig så mærkværdig kfrblpeløs, magtes-

løs er måske ordet. Men d-et må man så altså leve med. To skolekamme-

rater mistede meningsløst livet omkring befrielsen. Det føltes soml en

stærk anklage mod- 6n se1v.,t Og d-et nytter ikke noget blot, at kend.e en

dyb taknemmeligheå. Da and.re gjord-e det beskidte job. I{vad gjoråe jeg?

Hele befrielsessommeren glk hos Allanco takket væne en underskrift fra
erl af firsraå*s murermestre, som Iod. sig overtale til det li1Ie svin-
d"e1m.irnmer, Jeg fik for s.åvådt ingen d.årlig samv,ittighed- af den grlrnd.,

for jeg harde jo oplevet en byggeplads inde fra og 1ærte betyd.elig*,

mere på tegnestuen i Ylmmelskaftet end meå mfireske i hånd.en på et
e11er and.et sti11ad.s.

Ved- semesterets begynrlelse indgi-k jeg så i en ny klasse på Forskolen.

Eer fik jeg and"re kamrnerater, mens d.e gamle jo stadig eksistereåe, så

jeg årog ford-el af a,t pleje omgang roed- rlolibelt så mange som dem, åer

bavd.e fortsat unåer d"e unormale forhold.
Å.ndet år var ikke meget forskelligt fra første, b1ot. bavd.e jeg altså
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i den r:rellemligglrrrde tiå baft tegzrostuepra,ksis. Det var yderst g{-vena

de for studiet. Jeg supplereåe og kombinerede. Og så var d.et iøvrig:t

h.erlig:b at være tilbage på den sko1e, hvor jeg triveåes så god-t,

bvor'. man 1ærte nogetr og hrror kammeratesne var en stim'*lans. Krmne

man overhovedet have det bedre*

0m foråret fik jeg d.en iå6, at sommerferien sku11e ud-nyttes ti1
noget sær1igt. $u 1å grænselne åbne, Jeg ønskeåe at komme ti1 Sverige.

Dels var ået jo ikke så lang.{1 bo::t€r" dals var sproget ingen hin-
d.ring - og endelig kunne man blive eloriperet med- a1t det tøjrn som

ikke fan-d-tes i Danmark" Jeg skrev tiL svenska Arehitekters Riks-

f§rbund. - og fik positivt sv.å?. Stad.sarkitekten for Sandviken, med"

tegnestue i Gåv1e nord for lJppsååa, kunne gotlt bruge en yngre raeå-

arbejd.er med sans for pe::spektivtegning'
Sten Dalin viste sig at vær-e en charmerend.e og yd-erst venltg mand'"

Snartitlagde v,i bort titlennett, hv,ad- jeg nok var mer€ flatterei.t over

end nødvend.igtt, d.e svenske tra.d-itioner ta,get i betragbning:. Vl drogr

ofte ti1 Strmriksparken og baåed.e, med, påfø1"gend"e mid.dag på gest-

grivergården, Ilele eommeren gik med at t.&E $å?§*8ktir."n lkke sær-

ligt Iærerigt rent arkitektonisk, men morsomt.

Jeg boed.e i et lejet wærelse hos en rar familie og'' spiste luku11isk

på Str<irns Pensionat, Om aftenen kunne d-ert' djærve og nuntre d-anske

mureT, som jeg mødte hos St::iims, og: jeg gfl i Bol-ogneskogen og:lytte
tiil musik fra den h'wid.e tribr.me. 0g når vi på hjenvejen passerede

bænkene med elskende par sagde murel€n på rlansk: trlu skal ikke I ytte

efter ham. Han sidd,er bare og fylrler d.ig med" }'øgrrlr Ean vid-ste jo

god.t, at de ikke forstod ham.

Det var en solbesklnnet sommer med. kråftkalas i lyse nætter og: bad"-

ning"fra k1llperne i iskoldt Østersørrand, Jeg sparede på skillingerne,
så der kunne blive t,il- en total ekvipering, Shrædåersyet chevioti

jakkesæt, ja en he1 garåerobe i de gode krra,liieier, som vi kurr* kendte

fra før krigen"
Ilvor var d-et d.og deiligt at v.ære ud-e, for førs;e Sang rigtig:t hjem-

me fra. Afstand.en gjord.e god.t. Rent arbejilsnæssigt l-ærte jeg som

nævnt ikl<e neget, men det var heller ikke det vi5i3ste. Det var mest

d.ette at f& luft und-er vingerne. Der må have z=:e: 6n el1er and'en

iver., som jeg id.ag ikke kan erind.re, Men Cen -å ;ave wære-i åer' 0g

selv om d,er var mere personlige problemer, §o= Eø* nok I:-13=e gø1€

ondt, overskyggec.es r1e i høi grad af rriljen :11 a: -riive ::l ::cget.
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§roletidens mange ned-erlag på forskellig vis var gennem Charlotten-
borgs port blevei; konverteret ti1.Iivsmod.. Min fars talent føltes
pod-et ind i mig, og det var fryd-efu-td.t at mærke ået g:no, rkke af si-g

se1v, men gennem va,nd"ing med, iverl når man ve1 at mærke selv gik uE-
ford.ringerne i mød-e. I.ar fulgte mig tæt, og selv om han a1d_r.ig gav
ud.tryk for det, må han have frydet sig. Jeg vay jo på den vej han selv
havrle ønsket at betræd.e" Det han kun kirnne tlyrke i fritid.en var nu en
de1 af hans søns hverd-ag.

I)et var god.t at vent1e tilbage. Nu gjaldt clet Hovedskolen. Ien hav6e
jeg gået og glædet mig til hele sommeren. Der 1å Charlottenborg, h,rof
det hele var begynd-t. fnSen Bfslutningen af Forskolen skulle vi gennen

en prØve. Steen Eiler Ra,srnussen havd-e bland.t and-et stilfet d.en op-
gave at tegne et inte:'ieur i d.et gamle palæ. Det skulle rumme mind-st
to <løre og åt vindue. Jeg satte mig et sted, hvor jeg gennem tre
*øråbninger med barokdøre i forskelrige vinkler kr.::rne se ud mod

lyset på Kongens tsytorr og afslutted.e tegningen med. ai 1ægge en anelæ
grøn akvarelfa:sre på Krin§eaestræer i d-en fjerne vind.uesåbning; Jeg
føIte d-en lykked.es. r alt fald- var den en kærrighed.serklæring: til
d-enne bygning men og'så et forhåbningsfuldt kig ind. i fremtiden.
l[en d.en var også en srags farwel ti1 steen Eirer. Nu kom man i *"1*
Fiskers ?esir ham d-er stotl- så megan gny om, Hans første forelæsning
slog tonen an. §iu gjald.t d-et for a,lvor arkitektur, kreativitet og,

æstetik. Kort tid. efter blev en tre-fire a,f 8§ &cx&e*sjuextrrxxførek&r
kalåt ned thil ta Fisker. rlan ha,vde forhørt sig,on, hvem rler havde
været d.e berlste på Forskolen, ogr nu ville ha.n gerne stilre os rrogen

særlige opgaver. Yi kigged"e på hinand"en. Det var vel nok en ud.mær-

kelse. For mit vettkommende brev d.et arligever ikke til noget.
En måned. henne i stuti"iet fik vi en ny 1ærer, der skulle und.ewise os

i arkltekternes stand.ard"skrift. Det var obligatorisk at kunne dcive
den perfekt, så aIle med.arbejåråæe på en tegnestue kunne skrie på 6n
og: samme tegtring. Han hed Jørgen Grønborg l{ansen, Jeg ha;våe i et
stykke tid på afstand. beundret hans bogomslag ti1 Det Schønbergske
Forlag, i min opfattelse mageløse grafiske arbejdep, hvor skriftud-
formningen forekom så perfekt, og hvor bogstaverne i sig selv blev
benyttet med stor effekt. r det here taget havd,e jes i min akademi-
tid og hos Eavning interesseret mig for skrift og typogra,fi. Også
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-t -- rr^ -!I{vning gjord-e i a,lfabeter, som han anvenåte på skilte pg1 som in-
skriptioner på sine bygninger. Jeg havd.e været med ti1 at redigere
gymnaij;*lltaaet i;f6y Danmårks Kristellge GymnasiastbevægeIse og ti1-
rettelagt tiets typografi. nerved. fik jeg min gang i }uplex-Trykke-

riet, hvor faktor Kai Pelt gav sig goti- ttid t'i} a.t sætte mig ind i
blytyperues finesser. 0g far skrev jo d-en fineste engelske skrive-
skrift og tegnede bogetaver ti1 kalligraferede ad.resser. I{e1e d-enne

verd.en optog mig umådeligt. Så iegi havde undervejs puslet med i},r:ken

om måske at specialisere mig. Arkitektens virksomhed er jo t store

træk en bland-ing af konstrulct,ione jura, økonomi og admini-stration.

Det kunne gøre tegningen i sig selv til noget underordnet, selv sm

jeg havde set }lavning få tid tiI at dyrke bådo o-lyant og pen. Je8

overvejede en ovelgang at komme på Møbelskolen hos Kaare K1Lntr men

var jeg nu også tredimensional? Yar det a1ligeve1 ikke defi hviåe papir-

f1aåe, cler trak? 0g var d-et ikke seLve d-et at tegne, d-er forekem vig-
tigst? ?errpektiverne i Gåvle. Skriften i tryksagerne' ÅIt ået ha.vd-e

jeg glær1et miglved. Men d.er var jo god" tid til at overreje. I{u gjal<lt

det lloved-sko1en, og så kunne rnan 1a,ngs aå vejen §e, hvad- tler skete.

Ivlåske blev ået alligevel Kaare Klint. I{vem vi<i.ste?

Grønborgi Eansen sku}le bnrge to lektj"oner til sln første gennemgan8,

så i pausen styred-e jeg straks op ti1 ham og udt:ykte min glæBe over

at møde rten, hvås arbejd,er jeg såd-an havde ber.rrrd,ret. 'tlfirad ska.l jeg

Eøre for at t-live d.et, De er?'r spurgte Jeg ham frejd,igt. Han sva'rede

med. et smil, at hvis jeg virkelig havde lyst ti1 skrift, så var d"er

ingen and-en end" Grznnar 3illmann Petersen at henvende sig til. Ean var

ikke ansat på .Akad.emietl rnGlir Grøntorg rri11e foreslå, at jeg opsøg:te ham

privat. Jeg gik ongående ud, og slog navnet op i telefonbogen. Aåres-

sen rrar Allågade {, altså på h.jemvejen. Så efter sidste'hti.me tog- jeg

cyklen og ringed.e på i d.et gamle hus overfor Lorry. Siilmann lul<ked.e

op i slåhrok. Han var sy71t sagde han. 'rltlen kom inden foe, tr Jeg for-
talte om Grønborg, om min far, orn min 1ys'u ti1 d-et grafiske og'isærn

tiI typografi og skrifttegning, .'Iftrts..d.et trænger sig på for Dem, skal

ne gøre det'r, sagd-e Biilmann, men vi}le rog god,t lige tænke oYer

sagen. Ifter et par d-ager bvor leg gik i si:ænding, ringed.e han. Jol

jeg kunne godt beg5rnd.e. Til en ti.meløn af Zrjo, hvilket var særdeles

generøst. Jeg sku1le aitså aven='k'øbet :;ene Denge samtitl-ig med at 1ære'

Det kunne ikke være mere iåeelt.
BIgR nu Åkad-emlet. Eq;ad. var d.et åog, .ieg plud-seligt, stod- midt i?

... ',:
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Jeg opsøgte steen Eiler Rasmussen, som på det tidspunkt også var
dekan. vi kend.te jo h5-rranåen, og.han tog: imod mtr-g med st;or tmød-ekom-

menh.ed. også han lyttede opmærksont og sagde så; ,ueg tror mere på
uåd.annelsen hos en mester end ud.d.annelsen på en skole. r Det kunne
han med- god ret hævde, for han havd.e a,1d.r,'ig.selv taget afgang fra
Akad"emiet og var i en ald.er af 24iårblevet lærer på sin gamle skole
og'med.lera åf .akad.emiråd.et. yi talte indgåend.e om det at vælgg, omr

modet ti1 at bestemme sig, og ti1 sidst sagde han: 'rNu går vi:lud_ ogr

melåer }em ud.trtrUamen, så bliver jeg jo ilcl<e arkitekli; rr.år&rtt rDet

er ligerylaigt hvad:nman skriver på sit visitkort, når bare man kan
det, man giver sig: ud. for", vår svaret. r,og vi @ jo d.a meld.e Dem irrd
igen, om galt skal være.'t Jeg skal alrl-:rig gtemme den tlme Steen Eliler
ofred.e på mtg. Ilan var ford.omsfri i sit syn på mulighed-erne. Men han
mærked.e ve1 også, at d.er rå v:{lje bag. r a1t,fatd. var jeg nu fuldt
overbevistr**en d-ag jeg begynåte ude hos Biilmann petersen,

0g m'i.n far. Vi satte hinand-en stævne i !'rederiksberg Have" husker
ieg. Jeg forkla,rede ham urine hensig:ber. og straks svared"e ha,n mig:
ItGør ssm d.u v{.1, min d::eng,rt }ilan kunne jo aøri* have så,gt, at nu skul1e
jeg først og frenmest fuld-føre d-et, jeg var berynd.t på. Så kunne resten
komme bag efter. Ilan v"i1Ie jo se1v,h.a.ve været ar'l<itekt. l{u ha,vd.e jeg
a1d"r'ig valgb, studiet for at tbkkes far. Mine for:æld"re §av rnig frihed
til seLv; at v,e1ge. Men far gtr-æd.ed.o sig na,t'urligv:'is over at fø1ge rrl,lEl

med i, hvad. Jeg tegned.e og opleveden men altid ud-en at blande sig;
I{rnoa let kunne han ikke i d"ette øjeblik have ho1d"t mig fast til min
læst. Men nej, jeg sku11e gøTss sorn jeg havde lyst ti1, Da en af mine
eønner en d.ag stod. i samme situation kunne jegbd-e:rfo:r gentage hans
farfars ordl frGøI som du viL, men d:rengitt Og d-et kornmer d,er som,regel
noget Bpåt ud af. Iet rLrrejer sig:: alene om vriljen,

Det var jo ikke noget nyt at komme på tegneetue. Men dette her var
anu alligevel meget and.erled.es, Det foregik som nævnt i en ikke a,1t

for stor stuelejlighed i Allegade rnerJ. udsigt tll en 1i11e, forsømt,!i;'a-
have. Biilmann kom en dag veri- frokosttid grinende ind.. Han havde
stået sammen med sto:m P" og beklaget sig over havercrs tilstand..
t'tså +xgTrøa asfaltår den og kom en rlst mid.t i. så er brir den nem

at passe. Men som a"rr g""*, kan d.u Ie je sk jul med skattevæsenet i
d-en. [ tr'or resten gik det senere op for rrig, at detYelge Rod.es gam]e

lejlighed og dermed Ebbe Rod.es barndomshjem.
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Iængst ind,e trå. Siilmanns soveværeIse, aer"r*=t kom spisestuen,

hvor mesteren ha,vd.e et besked.efrt bord ved hjør:revinduet, og enåelig:

en støme t--,tegnestue ud rnod haven, bortset fra et roderum ved siden

af sour virkelig bar sit navn med. rette. Vi var fire medarbejdere.

Ældst i gåråe og af ald.er var &*fu C1aus Ae'hton Friis, ma,lersønneR,

der senere blev professor. 'tIlan eI en af mine uheldige abbrtertr skal

' Biilmann, ifø1ge Friis se1v, have udtr.Xrkt sig. Mesteren kurrne sige de

mest perfiåe ting. Ed-ith Weinreich og fiuske Barbro Svedlin udgjorde
d.en tcvinrlelige halvdel, og endelig trrådte jeg så med angst og trøren

ind. i billeder. Jeg havd"e jo a1d.r'ig'tegnet skrift professionelt. Der

blev la,gt forbilleåer frem til en stor, engelsk skrivesk:rift. Ien
skulle benyttes til en bogplakat, Jeg kålkeretleo prøvede s1/gr{O.et
så nøjagtigt som jeg fo:måede" Ier var vanskelige forløb, og selv om

jeg med øjet kunne følge former.ne, var d.et utrroligt- svæzrt at fål]<ur-
rrelno ti-I at makke ret. trfter et par dage sagd"e Biilmann utålmod.igt:
[De lærer sgu ald.ri-g at tegne skrift, rr Det var yåerst opmuntrerrde. Men

jeg bed" tæn*er,'rre sammen. Dette her skulle altså lykkes.
Biilmann fortaibte engang om en kvtndelig meåarbejder, som han åben-

bart var d-us med. Han havd,e larl-et hend.e tegne på en skriftlinie, son

han h1ev ved med at laåe hend.e ?€tte på. Efterhånden var hend-es retouche
blevet som hvdde bjerrge, så omslåer h.lev hun bedt om at t.egne d.et hele
ore, igerri Histo:rien gentogr sig. BiiLmann kuvme aldrig gøre sig" fær-
dig, så da han for and.en gang bal hend"e om nytegningri svared.e hunl
ttDet kan d.u sgu ssfv, gøfel Jeg skal ikke og'§å være iåioti§ Meirlen

frrimod-igheå linrnne ingen af os dr"iste sig til, mind-st af aLLe jegr der
sad d"er usi-kker på a1t d-et nye foran mig, Det var håråt, rflert hvof ået
åog gav d.isciplin. På intet tidspunkt var øjet El.evet trænet så meget.
r'l]er e? en halv tienåed.el nillimeters forskel på de to streg:Uykkelser. rr

rUa.men, d.et skal jo sættes fire ga,rrge ned,tf ItSlcal det ikke være gø,,i-

agtigt?" Blil-mann ku:rne se de minrlste d.etaljer, hans øje s"rigtede ham

ald.rig, ltrngang foråagte han oppe hos Fr.Ba,gges kgl,Hofbog:trykkeri
s,ilkepapir srom spatier meIlem visse bogs*aver. 'rlet kan han sgu iklce

§ot'r sagd"e svendene og viste ham samme aftryk en gang ti1.. "Jeg sagd.e

silkepapirl't råbte Biilmann. Det sk/ete kun 6n gang.

Gunnar Siilmann, Petersen va? en uomtv'istelrg kapaeitet. Ean kunne

naturligrris sin skrifthistorie, men han havCe også en fri-nda:leatal vj-åen

om a1i d.et håndværksmæssige, lige fra bro'eti, c;er litog=afisk tryk,
til bo$Hhirr"rr* mulighe<Ler. Engang skul-le mån på ilet -:er1i-3ske

Bogtrykkeri trykke en nytårsbogr; som Biilman:: iavie 'ces:e:i- !å



33

Featherweight pai:,ir og med fine raste:clicheer, en tilsJmela,rlende heit
'"mulig kombination. Ia han kom ud. og så tilretningen på c.ylinåeren
rev han d-en resol-ut a,f for næ;err af tqykkeren og opbygged.e selv- u:rder-
laget, Iet kom t,i1 at firngere perfekt selv orn rnan siden måtte vaske
maskinen a.f for hver 2o tryk" Men sår1an noget ska,bte respekt onr

mesteren" Den nørL han med &ruoga,nce.
}et var en sæ? t'ypografisk verd.en, Biilmann færd-ed-es i, Ean havd-e

forelsket sig i fomige århunrLred"es forfinede, men også rjekartente
skrifter, hele Yictoria-ti&ens u-dpinte erler dekorered.e former, der
ganske vist ejer stor charrne, rnen når alt sommer til alt var ået en
blind.gaåe. Ganske vist benytteåe han også sin forgænger, Knud. V,]triigel--
hardts, blokskrift6r, men hvor Engelhard"t var ti-jærrr blev Biilmann for-
tænkt. Han kunne ald-rig blive færdig med. at kære for detaljen, hvor-
ved. livet gik tabt i skriften. siden måtte jeg i flere år kæmpe med

at dfklare det overord.ned.e skitsearbejd.e ind-en åetailbehancllingen.
Hos Biilmann havd,e jeg ikke lært d.et. Han forglk oft6*i petitessen.

vi tegnerLe v,irlåt:.icetter ti1 Georg Bestle og frugtsaftudstyr ti1
Friborg, og end.erig blev jeg sat på at ud,føre de store skitser -
som Eanr næsten var rentegninger i he1 stømelse - til Jens Olsdns
Yerd.ensur. Bii-lmann havd.e vundet err konku?rence, hvor selve værket
sku1le fremtræd.e i en glaskasse i steået for urmagerens oprindelige
tairke, hvor kun skiverne skulle væl.e synlige. Det kræved.e stu6ier s,f
gamle kronometre, og Biilmann drog da også til ma,rinemuseet i Green-
wich for at und-ersøge vær,kernes udfonnning og d.e gra.verede inskrip-
tioner. Det var spændend_e at fø1ge ha,ns udvikling a.f d,e mange skiver
og at deltage i deta,ilbehand|1ngen, For så vid-t var ri-er intet origi-
nalt i noget af d.et, A1 skrift var kppier af noget tirlligere, aen
3ii-lniann evned"e naturligvris at find.e d,e ypperste fofbilled.er fra
lloo-tallets engelske trad-ition.

Blilmann Petersen havd-e i sin ungd.om flere originale løsninger på

;lrafiske problemerr men sora årene gik bJ err han mere og me"e fortæukt.
Til srut blev han så angst for ikke at overgå sit eget renom6, at
h.an knapt turde sætte en blya,nt ti.l papiret. 1 a.d"ski1lige år t:il-
bragte han range perioåer med at stud.ere og afklaske romerske ver-
sa.ler, og han skrev også på en a.fha,ndling, men d,et førte a:.arI§s{igt
noget.rt8ti.t* fiaa:mxead* Til d-et sidste bevarede han åog evnen tiil
at skabe qcur myte on sig selv. og d.ygtiig var han, lærd. på mange on-
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råd.er, med. en skarp, forfinet sans

også ensldig; Ier var områåer, som

blev ontalt med hån.

for form af enhver a,rt. Men d,esvæme

slet ikke eksistereti-e, eLler kun

,et var sålerles en bla,nrlet fornøjelse at være metlarbejrler i Å11å-

gate. }[en man 1ærte utrolig:t meget, 0g Siilmann va,r ikke karrig'. Ha,n

kr.:rrne sætte sig en hel formid-d"ag og fortæ11e om Thoma.s Sewicks træ-
etik bg d.eres tekni.k, eller om Tolouse-Lautrecs li-togra,fier. Men

det ene øjeblik kr:nne han være a,}d.eles modbyd"elig for i det næste at
v"ære sød og rar, Han havd"e d.et svært med. sig selv, Bed.st som man sad-

mer1 ham og gennemgik et stykke arbejd-e, slog han næven i borclet og:

forsvand-t, efterlad-end.e en klaprenti.e d,obbeltdør inå til spisestuen.
Hvarj- havd-e jeg dog gjort? Ddr saå man så fort'viivlet tilbage og': krmne

ikke komme vide:e. trhr times tirl efter vondte mester tilbage. t'Iet må

!e meget undskyld"e. Ilrrad- var d.et vi kom fra?'ttMan skulle ti1 tid-er
have gorlå nerrrer. Men så tz'østeti.e vi hina,rrd-en" Især var Claus Friis
et livstykke ud.en lige, Han kunne ikke næfe sig for at spille soIB en

irompet med. mund-en- Det gjord-e ha,n formidabelt godt. t']Iold.t kæft,
tr'riis! tt lød tLet inrle fra. spisestuen. Fem minutters pause, hvorefter
!"ri-is forglemte sig selv i et nyt musikalsk udo-rud, rUeg sagde: Hold-

kæft, Friisl" Så b-lev d,er ro åen næste ha.lve tlime.

Jeg lærte som sagt meget hos Biilmann. Først og fremmest nøjagtighed

og ØJe for den stramme form. Ulen na,turligvis b:Iev man også præget af
hans mange mane?evog af åeæ engelske og a-merikanske forbilleder, som

ki-inne være god.e tiI skilte i Tivoli og på cigarenballag'er - Bele den

nostalgtske stiI, som i virkelighed"en ingen vegT:e fø:ie iren. Evis jeg

ikhe eenere havde fået en anåen læremes,terr var ie: nck cle.ret van-
skeligrire at gøre di-g fri af d.e mange særheder, :er :1anå: add.et kan

aflæses' i ud.formningen af vi"ss,e bogstaver, og soE :esr=::e i visse
kredse har dannet skole. Dem, d"er kun har baf: r::l--a-j. s:e vejled.er,
blev præget af ham forrlivet, ikke minds'u ef:e: i:":-z:-:-e',' jlrofessor
på Ikarlemiet. TiI d.enne dag hv11etr hans ånå :;e: e:: l:aii ske Afde-
1ing, og man har tilsyneladend.e va,nskeliS =t:,-- s-:;pe lss af disse

bind-inger. Ir{an har jo helIer ald"rrig vi11e: se -:=-: a:-:e:. 3g :år
man så bevielst holder anderled-es tænkende'::e. :: :e::::e t= en

fb,rlig inåav,l. En blind.gade er nu enæ.ng e:-;el. --e: E: -'-.-.:te: oppe
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for enåen, men somne tid"er ønsker vi at overse det ad"varend.e skilt,
J eg er taknemmelig over d.en tid-, jeg tilbragte på Bij-1nann Feter-

sens tegnestue. Det er så vigtigt at begrnd"e med at komme et sted.t

hvor arbejdsmoralen er uomtvistelig, hvor det går rigtigt ti.1, Iet
sætter en stand.ard. for resten af ens faglige 1iv. 0g selv om Bi.il-
manns krav nærmede sig -tlysteriet, krrnne man senere si d"et mest

yderliggående fra. Tilbage står imid-lertid d-en inrl.stilling: aldrig
gå på akkord-.

rTngang va.r Biilmann indbudt ti1 en konku-r'rence om et bomærke til
Fril. Ha.n aeltog sammen med to and-re, og c,e havde forlængst overholdt
afleveringsfrlsten. Biilmarrn'lod ikke hør'e fra. sig, &-:rods ma,nge ryk-
kere. Lln cLag ringåde så selveste firektør Fred.erik }trielsen, cler

stod- bag projektet, Ilan foreholdt mester 3ii1mann, at nu gik den

al.tså ikke længerel Man ha,vd.e jo også et hensyn at tage tiI d-d to
and.re, d.er havåe afleveret tiI tid"en. Hv.ortil Blilmann vrisseåel
r'Det er jo ikke noget rnan bare sådan jasker af!'r I{ej, ået gør ma.R

ikke, selv om tid.en altså også skal tages i a.gt. Han 1ærte os, at åer

ald.rig sku1le springes over$ h-,'or gærd.et var lavest. Og gang på

gang kan jeg tage mig i at må1e eft6r i lommemikroskopet, når jeg

har filet en an61se af en bogstavkursre. Jo, det var en halw tiended.el

millimete r.

Først på året i 1948 var jeg klar over, at tLer måtte ske en foran-
rlring. Siilmann blev mere og mere urimelig, ha,n gik rnig d-irekte på

nenrelne. Desud.en ville jeg virlere for a,t se noget andet. Herlhil kom,

at d.er ikke var megen kreativitet i noget af ået'
f første omgang tog jeg fat for mig selv. Men det va,r jo lettere

sagt end g:jort. Først opsøgte jeg/en vis'iJokum Smith på Det Schøn'erg-

ske Forlag. Jeg virlste jo at han ha.vde givet Grønborg Hansen god-e op-

gaver. Iet blev d.a også til et par ornslag. Jokrm Smith blev så1ed.es

ffii første forlæggerr og d.et minded-es vi ofte senere hen i livet. Han

btev mig en god verr i alle forhold, Yi forstod hinanrlen.

Men d.et hele for,ekom uholdbar,.t. Jeg vri11e ud.. Hvad med Schwetz?

Jo, hv,is man ville s.a p.å skole i d"yre d,omme. Men så Elgland- d-a?

Hvem der satte rulg i forbindelse med magister n#ard C.J.lfo1f kan

jeg ikke erindre, måske var det faktor forben smistrup på Det

Berlingske Bogtrykkeri. I a1t fald tstr-ev jeg tilskyndet ti1 at


