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Iet tredie faglige o1.gan var jeg ikke med til a.t gruncllægge, men blev

ind.valgt i det fra starten: Da.nsk Deslgnråd,. Jeg vid-ste goåtr at d'er

blanåt visse fagfolk fra forskellig kant var planea undervejs" Iet

clrejede sig om en tilsyneladend.e selvbesta.ltet Sruppet d-er gi-k væl-

dig sti11e med dørene. Det viste sig, at åe ikke utlen grilnd' var bange

for, at ået skul1e gå hen og blive et bureaukra,tisk foretagende, en

slags repræsentantskab for interessegrupper, skoler og foreninger'

Man så her faren for, at v,isse per§oner kunne tiltage sig mag:t el-ler

b1ot være negative kværulanter. Derfor wil1e man håndplukke dem, man

fa,nd.t egned,e, og som ejede egenska'ber, rler vi11e gøre dem nyttige

i samrnenhængear Eeri så man rigtigt. Der ska,1 ikke mange unu1i8€ ti1

før a1t kan enC"e i kaos.

Al lered-e inden Designrådet var en rea,litet og inden jeg blev klar

over, a'b jeg sku]le være med.lem, opstod d"er rumlerier bla'ndt IlDrs

med-1emmer, ITvati. skul-1e d"åt nu gøre god-t for? net var jo bare en såm-

ling nævenytli;Lge, d.er vi1le gå de professionelle designere i beåene'

Jeg prøved.e at gøTe det klart, at et såd.ant råd- på en helt a'nden mååe

end. d,esignerne selv.i kunne skabe promotion for d.esignsagen. A1t hvad

vi gjorde og'vi11e ggre kunne bl-ive ta,get som odiøst. Dansk Designråd

var på forhånd ubesmittet af åesigninteres§er. Desuden havde r"**øt clet

Industrirådets bevågenheå, ja aktive støtte, noget \ri i fm aldrrig

kirnne opnå.

F,brst længe ef'ber d.øde kritikken bort, og den kan fra tia t1 and-en

d.ukke op igen. }{en Dansk Designråd har gennem d.en tid-r det har eksi-

steret vlst ikke alene sin eksistensberettigelse, men også vokset

sig stærkt og effektivt. Det kneb nok til at begSrnd-e med at tøile

direktør Jens Bernsens ma,nge initiativer, rler kunne 1øbe 1øbsk os

uden om forret-i:irrgsud-valgets girrne retningslinier. ulen den tid er

forlængst forbi. Nu tales rler om ud,videlser på flere fronter og:

en strukturænrLring. Men hoved.sagen er a.t hele begrebet design opnår

forj.fæste i riansk ind-ustris' bevidsthed-.

I en period"e var ieg mecilem af forretningsud-va.1get og. fik rlermed

et tæt ind.blik i rle løbende sager. HeI sarl jeg'§a.mmen med- åbrre, id-ea-

listiske ko1leger, industrifolk og a,ndre, d'er ha'vtle fingeren på' $fs*n

og ville noget rned dette stykke værlciø j. Dansk Designråd' er d-et

enes*,e sted hvor jeg indtil nu er forblevet' I{er kommer jeg for

at få" stof ti1 fagligp artikl|,r, her sirkl,er en flok glimrend"e piger,

{Y*
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d-er både er irjælpsomme og våd, hyad- rlet rlrejer sig om, og her henter
jeg inspiration u-nd-er foredragsaftener. Det giver en foz"nemmelse a,f
at fø1ge rned- i den overordnede udvikling,

l{it varmeste ønske er, at Da.nsk }esignråå får held" ti1 at ska.be den
i-nternationa'te d-esig::skole, der kunne d,a.nne kronen på d.en eksisterend.e
underrrisnlng her i la,ndet. nens etableriirg vi11e selvsagt få afgørend-e
ind-f1yd-else på sa.mtlige eksisterend.e skoler, rleres 1ærerkræfter, deres
kvalitet og deree, ind-3yråes rela,tioner. net kunne væze begl;nrLelsen ti1
en nytænkning og omstrukturering, som er så nøåvendig. nen ville i
heldigste fald. få brikkerne til- at fa,lrle betl-re på p1ad.s. vi trænger
i allerhøjeste grad ti1 en sådan ud-fo:'c1ring, hvis hele imrl-ervisnings-
feltet skal blive i sta,nd. til a,t producere fremtirlens dygtige designere.

Allerede i L968 havde ies sjort mi.,g tanker om i.ind.e:rrj-sningssituationen
og er1 fu foreslået en ptr-an for gennemførelsen af en ny stzruktur
i d-esig::underirisningen. Det skete i en kronik i politiken: Ihrern gør,
noget ved. d.esign-k1øften? End.nu i dag er d,er ikke sket noget, cler blot
ligner en forbed"ring.på d"ette vig'tige områd.e. Itvor Iænge skal vi vente?

DANISH -DESIGN CENTRE, som
kun er godt og vel et år garnmelt;
er l' løbeti af dette korte tids.rum
kommet _til den konkJusion, at man
ikke kan finde titsirækkeligt kva-
litetsmateriale inden for den in-
dustrieltl produktion her i landet til
at skabe den nødvendige fornyelse
I denipermarente. udstilling af de-
sign,... .

Så kort er den diagrose, dei stil-
les på et livsvigtigt område af vor
industri. Man kan tale om børne-
sygdomme, fordi vor industri er
ud!ået af håndværket. Det har hid-
til været en fordel, fordi man kun-
ne kombidere gode traditioner med
en. r.'is .mekanisering,- Men virkelig
industri skærer båndet til håndvær-

ket over og kraever tilbundsgående
undersøgelser, inden .masseproduk-

tionen igangsæites. Vi står altså i
en overgangssituation, som skaber
store problemer. Og da vort land er
henvist til at importere så godt som
alle råvarer til forædling, må det
bero på id6 og kvalitet, om vi kan
afsætte vore produkter i udlandet,-
me.re end på pris.

Vi, der har vor gang I da-nsk in-
dustri, har længe vidst, at sygdom-
men en dag kunne konstateres også
på ekstremt plan. Vi har forhandlet
med direktører og fabrikanter, som
intet kendte 

-til 
vore problemstillin-

ger, og som ikke ville høre efter
vor argumentation, enten fordi de
var argst for det ukendte, eller for-

di de troede at vide bedre seiv,
Den kommer ind som hund i et spil
kegler, fordi den på afgørende måde
vil sprænge det tilvaate. Design er
ganske. vjst et koordinerende ele-
ment, men koordinationen skaber
fornyede mønstre i virksomhederne.
Og den slags er man tilbageholden-
de over for.

Man kan I store virksomheder
udmærket støde på funktionaerer,
der er helt klar over problemerne
og søgei at fremme nye ideer, men
som sarhmen med designeren nrå se
sig fejei til sjde. Sagen er jo, at
hvis den ailerøverste ledelse ikke
er engageret i de designmaessigå
ideer, vii de være død.Jødt og uar-
tagelige. Kun hvis den ansvarligå
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i toppe[ af en eller :rnden gruntl

er blevet overbevisi om det kreati-
ves ret - først da vif det være mu-

ligt at komme på virkelig talefod.

Og design er som nær'nt ikke blo!
et anhang til en viiksomhed. Design

er 'et gennemgående, integrerende

led i hele dens opbygning og liv. Det

geelder' bygningår .og omgivelser.

Iiden et miljø kan der ikke skabes

ordentlige produkter. Olivetti-ma-
skinerne kommer ikke iit verden i
snuskede lokaliteter', men i en byg-
ning, der svarer til prp{ukterne. Det
gælder det grafiske ansigt, corpo-

rate inwge, opbygget af bomærke,

firm.anavn, emballage. Normalt vil
et firma, som igangsætter et nyt
irnage, søge at klare udgifterne over
den tidiigere reklamekonto. Det la-
der sig ikke gøre; fordi man ikke
blot arbejder med reklame, l men

med nye elementer, der udgør en

del af hele produktet. Og ået, gælder

naturligvis forst og fremmest selve
produktionen, der skal Iøres op i et
plan, som er uden for konkurrence.

De mange dele skal have,relation
til hinanden og fremme en. eiter;
spørgsel,. som mindre ser på prisen,

fordi produktet er af en beskaffen-

hed, der ikkå lader sig diskutere.

Rundt om i verden er der brug for
denne produktion af første klasse.

Og det er den, vi 6kal stile mod.

Schweiz har ikke blot gjort sine

uie berømte.. Af en forholdsvis lille
mæikeproduktion har man fremstil-

Iet en chokolade, som man overali

i verden gladeligt giver en merpris

for i erkendelse af,. at bedre kan

man ikke få den. Eksemplet for-
tæller også, at landbrugsproduktud-
vikiing falder inder for rammen a!
industrl.'
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Det kreative og det merkantile'l
må se at finde hin:aden i daask in-..
dustri. Vi har set det på møbelom-.
rådut, hvor det er gået godt. Det

er banalt endnu en gang at lade det.-

indtage eksemplets plads,.men detå
er. Iærerigt. Den danske møbelsucrt;,

ces qtartede, .sagt meget kort, med-.i'

at en enkelt. mand på Kunstakade..',1

miets Møbelskole formåede at- un-.'
dersøge, §kabe og tære 'fra sigi.rl
Kaare Kiint. Han evnede. at ud-
klække åt kutd arkitekter, som herl].4

efter,stod parat med viden og ta-'.
lent. En sådan ophobniag får aldriSl':'

lov at sr.ær-e frit i ]uften' På et e1-

ler andet tidspunkt sIår gnisten

over, fordi der er oPstået ea sPæn-

dingsmæthed. Det blev til Snedker-

laugets udstillinger. Parterne fandt

hinanden, Arkitekterne fik lov' Uni-
lia blev ti1 massefremstillire, Fir'
rnaer fik sueces. Og de, der ihke
opdagede problernerne i første om-

gang, laerte dem så the hord aag:
i konkurrencen.

Inden for bøgernes område er det
gået ligesådan, Den Grafiske Høj-
skole uddannede bogtilrettelæggere

og gav forlæggere aJtenkurser, Pa-

rallelt hermed skiftede vort stsrste

forlag direlrtion. Og disse to ting
i forening skabte forbedringer sår'el
på det praktiske born på det æste'

tiske område, ikke alene for det

ene forlag, men hermed også for
store dele af branchen. Man har
blot ikke hørt så meget om det,

fordi bøgerne er et internt anlig-
gendg mens møblerne blev et eks-

port-aktiv.
Møblerne fendt vei til udlandet.

Man var og er med på udstiilinger
over. hele verden- Man skabte good-

wlll lot iandet som helhed, man

kom I rampelyset og kunne tåle

det. l\Ian øste pengelird ovef lan-

dets gtænser. Men en skønne dag

formår aadre at koPiere lormer og

kvalltet. Og lmens har man ikke

sliabt jordbund for det, der skal

komme elter den første succesom-

gang. Man hat Pint de(l Eld§te øre

ud al produktiqneil I stedet for at

o-[re den på {rerntiden. Og frenrtiden
Iigger i uddannelsen.

UDDANNELSEN ER det naturlige

grundlag for al ørrig aktivitet. Vi

horer det dågligl fra alle kanter,

Det gæ-lder- også designområdet.

Hvis vi virkelig stod nred en over-

skudsreserve af velkvaiificerede de-

signere.her i landet, ville det iklie
vare længe, før industrien mått€ få

ojlrene op. l\ten så længe der er

tale om enlige svaler - og det ex

der - så Iænge vil designproblemet

have sporadisk karakter.
Uddannelsen fo:egår i dag spredt

og tiHåldig. Kunsthåndværkersko-

len uddanner ikke folk ti1 mere end

et hæderligt begS'nderstadium, end-

da baseret på et håndværksmæssigt

og ikke et desigrrmeessigt grund-

sy-nspunkt. Og ganske uafheehgiet

heraf forsøger Kunstakademiet at
give nogle få en topuddannelse. Om

nogen relation meliem skolerne er

der ikke tale. Vi traeng.Jtr både til en

revision af den eksisterende undei-
'!

tisning og til en heli ny design-

skoie, som i kraft af 1ærerkollegium

og miljø kan hævde sig over for
de eksisterende skoler.

Herved vil de rmge dmges til en

sådan skole, fordi det ex her det

sker, Vi trænger til en skole, svrn

tåler sammenligi:jng med tidligere

tiders Bauhaus Dessau og nutidens

førende skoler I UIm og Chlcago. fui
akole, der rumrmer både produktde.

l

l
i

t
t
f
T

t



AlnJt"

sign og Ei'afisii design. Projektet
er ikl(e urealistisk, Jordi vi her i
landet /zar de noCvendige kapacite-

ter til en sådan skole. De skal lære
gives muiigheder.-'Og san:,tidig skal

man hente folk fra ud.landet, i lig-
hed med, hr,'ad professor Niels I.

I\'Ieyer foreslår på det teknologiske

onlråde. Design skal bringes op på

samme plan som ieknologien, væk

fra- sporgsmålene om smag-og-h-
hag, frem til en virlielig objektiv,
tilbundsgåcr:de forskning. Design

beskæftiger sig nemlig sidst med

ovecfladen. Design slarter på et in-
dre plan.

MEN HVOR skal uddannelsespla-
nen startes? Den kan ikke begl'nde
i et ministerium. Den må begy-nde

i de aasvarlige cirkler: blandt de-

signere selv, blandt den forstående

del aJ industrien. Men hertil savnes

et koordinerende og igångsættende

element, fordi det foreningsmæssi-
ge og organisatoriske står uk-lart og

deIt.

Gennem mange år har det været
naturligt, at kunsthåndværkets in-
teresser blev varetå,g€t .aJ en lands-
forenirlg ved navn Dansk Kunst-
haandværk. Men tiden er som

riæl'ni lobet fra håndværket. I\[an
ser det tyleligst I den kerdsgprninq,

Bt Landsloreningen i dag styres af
den store industri lnden for møbler
og sø1v. Resultatet er en evig strid
mellem stordrifteæ folk og de m1n-

dre l:uirsthåndr'ærkere, der da også

i de senere år har skabl uro på

genera 1{orsaml ingern e, Foreningen

er usikker og sælter sig me11em io
stole. \{an kan på den ene side ikJie

undvære de mindre kunsthåndvær-
kere, der præger udstillingerne i
udlandet. På den anden s.ide er det
de massefabrikerede genstande, der
bringer penge hjem. Men det er vel
at mærke genstande, som først og

fremm,est er til brug i hjemmene.

}{an shal stadig kunne tale om

Iiunsthåndvær'k- Design i videre in-
<iustriel forstaod har man lukliet
øjnene for.

Disse mangler medførte et nyt
initiatir,. Ganske som Den Grafiske
Højskole indførte en formgirrnings-

linje som svar på Kunsthaandvær-

kerskolens mangler, oprettedes

Sammenslutningen for Industriel
.iFormgiyning, der med støtte fra

Industrirådet skulle varetage den

opgave at skabe interesse hos indu-
strien for problemet design. Dette

faktum er fatalt, fordi man herved

splitter design op I to dele: den fi-
nere for spisebestik, den grouere

for bygnings.beslag. Resuliatet er, at
man i den gml'ere afdeling siger:

Desigh er kun for skeer og gafler,

mens mår i kunsihåndværkerlrecl-
se mener: Design er kun for toilet-
kummer og dørgreb.

Der må nu søg€s en samm€nlæg-

ning ai disse bestræbels€,r. Design

må ses under åt, og det må r:ære

muligt at omfotn:e Landsforeningen

Dansk Kunslhaan,Cr,ærk tiI en nl'

institution: Dansk Form, solrl cen-

tlaliserer det okonomishe, herun-

der ,le store statstilskud., og aile

endre former for aktivitet. Det må

sIås fast, at der ikke er Jorskel på

industri og kunstindustri. NIan må

v6ere liEe interesseret i vinglas og

trykpumper, i gyngestole og genera-

torer,
Ornkring et sådant centrum kan

alle foreningsa.Iitivitelerne så op-

bygges i'et planetsystem, dels af de

udøvende designere og lrunstllånd-

værkere, dels af industrien og den

interesserede Iægrnand, Der nrå

hertil oprettes et designråd i lighed

md Council ol lndustrial Design

i England. Og herfra bør man styre
planerne for en Jornyelse eJ ud-

dannelsen på de forskellige områ-

Cer.

Man ser, at m€get skal sættes i
gång. At Sammenslutning af eksi-
sterende grupper. er nødvæd.i§., At
skolerne skal have fornyet strultur.
Og først da kommer den egentlige

integrering i industrien. Det vil ta-
ge tid. Vi burd6 have været forud-
seende for år tilbage. Men det er

aldrig fbr sent at tage et initiaiiv.
Man skal blot have fornød.en tål-
mo.Jighåd. For resultatet vlser sig

1Kl{e 1 morgen, '.lldlrgst r overmor-
gen.
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Inspiratioil og for.nyelse må o8 ska.1 man hente for ikke at forf1ld-e ti1

doven rutine. lJn af mine veruter postulere:'med re$te, at ord'et pleier

ikke buråe eksistere i sproget" fllen ve1 ka,n man følge meå i tirlsskrift-

er og 1æse bøger, de være ald:'ig så interessante" Det bliver åog ikke

som omgangen med levende menneskern

oppe r stockholm finrles en skole verl- navn Grafiska Institutett en

pendent til Den Gra,fiske Højsko1e. Her fun6Jerer-l.e en interessant manå,

forenend,e humanisme, økonomi, teknik og typogra'fi' Hans hovedvæ;'k'

som han blev clr.phi-l, på, dr'ejede sig om 1æselighed-sundersøge1ser"

Ilan va,r pår!.e elsiåig og specifik. Og så havde :han ø3e for de rette

relationer 1a,ngt ud over sifr lands grænser'

Bror Zachrisson fik !å et e1l-er a'nrlet tid'spunkt den id-å at ho1de tre-
r

d-a,ses sd,minarer med- inrll<ald-else af verdens bed'ste inden for d-et gra-
tP,t!,a

{ t=-,' r iI a' 'j*l ,''Fn
/ t/* I *Nv

fiske oinråde. Stidrnseminar

sgenskeko11egeromd.øbter1em:StjflangoSSe§@.John}'eyfirsfra
kald-tes d.e, e1ler 

"o*''r€n 
af vore

Yn
I r!+

England, IVlonot;rpes læz'd-e konsulent, .Ia.n Tschie'hold selvfølgelig,

Tom Eckerslpy og Ha,ns Schmoff§su?r, England, Og som kronen på vær-'

ket: på ån ga,ng Beatrice "riard-e, Ile:rmann za,pf og d.en sch.ueiziske

bogtilrettelægger UIax Ca,flisc"h, et triumvirat d-er aldrig ku-rrne over-

gås. Joseph: Blumenthal kom fra New, York, og enrLeliS - a'f d-em jeg

husker - Giovanni Ma.rdersteig, åen ticl-s fineste bogtrykker. IIam

havde jeg haft a,nledning ti1 at besøge på hans 0fficina, va1-donega r

verona - også en a.f d,e store oplevelse? - og rlet lykkedes mig rier

at få ha,m overta.lt til, på forwentet efterbevill-ing fra' zachrissory

a,t komme tiI Stockholm.
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Yi var nogle stykker, sora i en 1-a,ng period-e hvert år drog d-erop,

EIi Reimer, Bent Rohde og Au"stin GBandjean Yar blandt de faste d.e1-

tagere, l'Tortl.lunde dr.ftkeCe også op ved en enkelt l-ej}ighed" let fore-
gik i ået lyse fcrår med a,fs1u-tning på Ulriksda,ls Våråeshus, Birkene

var n;rud.sprungne og solen sank over rrr-gen, Der opleved"e vi en er:kelt
gang fine, gamle .Alders Bi11ow, sit land-s bef,ydeligste i;ypografiske

pioner, tale som den rene poesi, Så ha.vd-e man altså også set hem i
levende live.

I'{en bortset fra d-et rle ud-enlandske kapaciteter kr-mne b::inge os

fandt vi snart ind ti1 vore svenske kolleger, 1ærte d.en med. årene

mere og mere at kend-e og tilegnede os en omfattende vid-en om deres

fortrin og speeialer. Bed.re ka,mmerater kan man ikke tænke sig:" Jeg

nænner ikke at nævne navne af frygt for at komme til at glemme nogle

væsentlige. l,len de var d,er a1le sammen, med und.tag€l§e af mesteren

Karl-Erilt Forsbe:rg, som altid hoIdt sig fornemt tilbagetrukket. En

af aftenerne irnritered.o Stookholms typografiske Gil1eff på spisntngr

i gården ti1 d.et ge,mle bogtrykkeri d.skansen med udsigt nod over

byen. Omgivet af ti.e røde huse, og efter at have set de gamle svende

med skød,esh:t:hd.li-hånd"tere presse?ne, sad- vi bæmked-e og lod sna,psen gå

nrndt til l{e1an går og føIte os sammenspiste. }lvor har jeg dog:'fået

meget med hjem d-e oppe fra i en a,tmosfære, §om ri.et er umuligt rigtig:t
at beskrive. -ltornantikken var jo a11igevel kun et sødemidd.el. Det

faglige og menneskelige ud"by,tte var tlet væsentlige,

I o1.tockho1m kom jeg også til at løse en opga've, rler Xåde va,r

omfattend-e og bygged-e på min ?enguin våclen. Danske Ad.am Hel-ms

var havnet d.eroppe og var blevet en betydelig forlægge?. Ie der

har kend-t ham kan bekrefte, at nogen hert almindelig mand- var

han ikke. Spændende, frems)rnetr tr:å sin vis vs,nskelig, og" d"ogy1g,

ikke ti1 at stå for. S,rensk lærte han aldrig: at åd.tale. 'tJag tykker

det er brait 1ød d.et med ha,ns hæse uforfa,lsked.e danske accent. ØTe-

srrnd.sk kald-te han d-et. IIa,n ha,vde forbørt sig hos Jokirm Smith, åer

anbefa,lecle mig som fornyer af Forumbiblioteket, en omfa,ttend-e kla,s-

sihe:-rserie. Jeg rejste ti1 Stockholm og fik forela.g'b opga.ven. Han og'

hans proåuktionschef var inspirerenrle og informa,tive. Sirlstnævnte
-nl-ev min urmdIlærlige ankermand- ge u:rder hele forLøbet.

Jeg fand.t frem ti1 or,:rykma,skinsrrs maksinum format. Iet ti1lod samme
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boghøjrle som hirltil. Det var heldigt, for så kunne serien fortsætte

som hidtil set fra ryggen. Sred.den d"erimod måtte g:Øres smal1ere,

hvilket passede mig ucl.mærket, båri-e af hensyn ti1 læseligheden o8:'en

.ri-s ele€p.nce, Jeg ångav tre forskellige ud-nyti;elsesgrad-er for normal-

sideane, viste sta,nda,rdtlesign ti1 titelbladene og stillede forBtag

ti1 papir, matglittet og let tonef, ! elrrfir*get?8i naturligvis' Ti1 d"an'

u-incl.ound-ne udgave valgte jeg en eksi"sterende kartonserie med- smukke

far,rer, d-er kurne angive de forskellige sprogområd-er. Ti1 ind-binding

brev valg:t et stykke tonet, sejt materiale *"a ,ygå*h i samme

farve som kartonerne, d-er iøvrigt også var farrrekode for smud's-

omslagene og snitfarrren på ind-bindingen. ner blev også tegnet et

bomærke, som i variant kunne danne forsirledekoration på bindet.

Jeg føtte at det hele var gået op bår1e teknisk og æstetisk' Iet var

morsomt at få 1ov til at skabe en fortsættelse af a,rbeirlet på Penguins,

ornendi-entl';.Tgreprisklasseosfora,rbojdning.Ivirkeligheåenincle.
ba,r det flere komponenter og større hensyntagen ti1 hel-hedsvirkningcn

og til samsprillet mel-lem de enkelte d.ele. Prørrerne b[ev a'f praktiske

grunde udført på cryldendatr-, og så,mmen med. en gru:rdig beskrivelse blev

åe send.t ti1 Forum i schockholm. Allered-e dagen efter modtog jeg et

ielegram, hvor der be,re stod: tsuma. Adam. og hvem der oprigtig"b

glædede sig var Jokum Smitb.

Altlrig, siden har jeg fået lov til at skabe så omfat"bend'e en serie'

ren blev til und-er et stærkt ind.tryk af en usæd-vantig forlægg§r, d'er

tillirlsfuld-t ga.v uuig frie hænd,er og stillede sin bedste ma'nd ti1 min

rådighed., så afstand-en fø1tes elimineret'
S*rerige gav mig en farrnof og: det har, som man vil forstå, senere

givet mig meget a,nd-et. Ikke alene ta1er jeg sproget' indga'ngon til

rlet hele, men iee rør*?&ogg. som 1id-t a,f et and-et fædreland-, e1ler

mødreland skr:l]-e ma,n måske i clette tilfælde sj-ge' Kan kærlighed ti1

et and-et land- også være a.Ia''eligt?
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ud crrer GpgE.veTne kE iil Ga,ås Forl_a,g fik jeg rnange ::ye ucforåri-nger.

Chefrer!.ektø:" tsent Å.I{och, rler sirlen blev en nær iren, foreslcg en

ændring af Kr:j-sieligt Dj,€b1qb typogra.fi, Ilan er åt driftie:i menneske

og ørrsked-e krralitet omkring sig; Samnen skabte vi eR slags dansk

The Times ned anrrei'rrIelse a,f Lond-cn avisens sk::ift. Yi var tiålig:h

ucl_e, cgsl før min l<eI1ega Austin Grand jea,n fik give'r, Folitiken sit
genirerntæn-kte design' Kristeirgt }agbl-ar1, som jeg før T'r'a'vd-e sl<elet

surt ti1, vp,r kommet i hænd,erne på et: mand- meci liøjt tii- loftet, der

blev lufiet u.d. ]fu skl-rIle form følge indhold, Huset t79,3 6r"r6flEomme1'ig:b,

Jeg kenCte fra tidligere ned-arbejd,erne på Duplexu b}-a.rl-ets a,ccitiens-

trykkeri, og r1et hele fik et dejligt, g:ridningsf:'it forløb, .L7,*

blev gennenført i as;rmms1y1 , også riød,så,nnoncerne. Det va.r al-clrig set

føT" pa.stor. Johannes ]ltåtler ]:emærkeåe 7ørt, at det d,a var godt at

han ikke skulle se sirr egenl Det var e1 stor og tilfredsstillende
opgå.ve at løse, et nyt meilium at stud.ere og b:'inge i orden"

I,,{ange 6nåre områder blev tage'L inrl, bland.t and,re et stort hovedkata-

1og for Christiani & Itrielsen, hwor jeg valgte fo'r,ogrå,fen Keld. l:Ielmer'-

petersens næsten abstrakte strukturbilleder som forsirler' Også <lette

projekt var en udford-ring, og ået gennemføries i et samarbejtle med.

ingeniører, d-e? .rar grænseløst forståend-e og hjælpsomme.

I d.et hele ta,get havde fre-la,rrce virksomhed.en d-en forcel, a,t man

k1rrne vælge fra, selv om det faktisk sjåld-ent skete, Ehegang oplevede

jeg i Amsterdam åbning a.f en engelsk g::a,fikers udsii-11ing, Ean hold-t

et 1il1e inrlled-ningsforedra,g og blev derefter blandet and,et spulgt om,

hvad han gjote merl de dårlige kunder. "Jeg har--l*.€en d"år1ige kun'detrr',

svarede han, "ltronsens'rt 'tlem smiåer ieg nemliE:-r;j ie optager p'1t for

megeniirlop;deør1.e1æ§geren$a,rbej,!.shumør.-l.visnanleg?lerpåd€t'
rril man kornme ti1 det resultatg at de a1c-r:-g ce-ia1er sig. -]]e koster

bare penge. Så; ucl meå tl-emlff }en historie har :e3 sonme tid.er, ifør*

et breåt smi-I, bn-rgt overfor besværlige k',;.n:iei, og cftest blev d-en

fo::stået. I virkeligheden har ;eg haft uerc-eIigT få kontroverser med

mine klienter, men jeg har også altid fo:'e:r'';-ået, at de kom ti1 mi8;

ikke omvend.t. Bori;set fra min a1ler første -tdriod-e har jeg alrJ-rig op-

sØgt kundeemner., ]]et giver nemlig et skær: ie4;1fr-gf§esgqmdlag' I'[an

står helt anderled-es overfor hinanden e r:i: t':nlerv kommer ti1 ån, for-

d-i han i forvejen er bekend-t med- karaktere:: af ens arbejde" Det giver

et iåee1t udgangspp:r}<t for drøfte}ser. --er er skabt gansidig tillid,
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d.en første forudsætning fo:r et vellykket resu-ltat"

Ved siåen af rlet nermale arbejd.e interesserede jeg mig også for
h-rad- d.er skete omkring mig; ikke minrlst på d-et offent,li8e omr&-d.e,

Iet var noget, Engelha,rd-t havåe birlraget ti1, Ean søg'te også a,t

gøre mynrligheder opmærksom på fejl og ma,ngler. 0g ieg ha;v'de jo

De Giafiske Fag at boltre mig i, Dets spalter st.od- al-tid åbne.

I L963 kommenterede jeg så1ed-es en frirnærkekonkurrence, udskrevet

af Post- og Telegraf.ræsenet.

Nrr har Posr- og Telegrafvæsenet ieen
haft konkurrence om nye fiirnærker.
Denne garig - sorn tidligere - åberr for
alle. Og så er forsoget gjort en gaug til,
rnen rigtignok med det beskærnrnetde
resultat, at de udvalgte rnærker desr,*-rre

er ubrugelige'- set fri et æsterisk syns-
punkt.

n .i
.En åben konkurrellce r eri så speciel sag

kan aldri§ være den rette frerngarrgimåde.

Selv præmier op til 5ooo kroner kau nerrr-
lig. ikke-lokke de virke[ge specialister
fr.em.. .Folk med specialviden orn skrift
har firldt op at gørc med sikkert arbejdb
til store priser og deltager derfor.erfa-
ringsmæssigt ikke i sådarine konkurrerr-
cer. Det burde man have kunnet sige sig
selv i forvejen.

Havde det dog ikke været bedre, hvis
tnan i stedet havde indbudt en snæver
kreds til korrkurrence. CtauyActon Friis,..

Olc tscrittg (sour tidligere harlhjulpet Ras-
mus Nellernands mærker til god skrift) og
Bent Roltde er nav-ne, sonr kumre konune -
på -ta1e. Der kurure nævl)es flere, rnen
urc.re end en halv snes grafikere bliver
der næppe tale orn. For.opgavens stram-
hed udelukker en lang række udmærkede
formgivere, -der ikke kan tegne skrift i
detaljer. Og,det er jo en ubetingetnød- -

vendighed, således som opgaven er stillet.
Kender Post- og Telegrafvæsenet disse

folk? Elter har man overhovedet gjorf
sig:.ulejiighed nred at furde frenr til dem?

Det næste problenr er domrlerkorni-
teen. Den ser unægtelig lidt besl.nderlig
ud i Sin sanmelrsætrdng. Forst nævles
professor Ole Wansclter som repræsentant
for Kunstakademiet. Demæst kunstrnale-
ren C/rr. Totn-Pctusctt fra Tegnerforbun-
det. (Sammenslutrringen af Industrielle
Grafikere, sorn flere gange har stillet
domnrere ril rådighed på lige fod nted
Tegnerforbutrdet, er ikke med i biiledet).
Men Post- og Telegrafvæsenet kender
måske siet ikke denne institution tf zs
af vore bedste grafiske formgivere, der
sikkert kume gore god nytte inden for
institutionen.

Resten af dommerkomiteen består af
etr stabslæge (!), en grosserer og en direk-
tor (a1le repræsentererlde diverse fllatelst-

klubber) samt er1 afdelingschef fra Post-
og Telegrafvæsenet. Deg vil sige, at de

to persoller, som repræsetlterer æstetik-
kor, sidder i absolut rnirrdretal, idet rrrarr

ikke kan gå ud fra, at de øvrige repræ-
sentanter er valgt på gru[d afkulstneri-
ske kvalifikationer.

Dette er miidest talt en mærkværdig
fremgangsrnåde. Men det undrer ikke
den, der har kigget lidt inden for Institu-
tionens rammer. Tror mar:. virkelig, at:

kvalificerede gr46kere i dette land vili
lade sig bedour,me af err så inkonrpeterrrt
forsafirling? - to hæderlige æsteter und-
taget. Tror man for alvor, at velmenendc
fiimærkesarnlere har uogen sour helst
forudsætninger for at kunne bedømme
skriftæstetik? Eller vil man.ikke erkende,
at der kun er få i dette land, der evner
dette specielle emle til bunds? Endda i
erkendelsen af at man aldrig bliver fær-
dig måd problememe.

Resultatet blev da,også som ventet. Og
endnu en gang har Post- og TelegraG
væsenet bevist, at man ikke kan lose pro-
blemerne ornkring vore frimærker. Marr
har i de seneste år gjort nogle hæderiige
forsøg, men resulrateme har ikke været
oprivende. Det samure gælder festtele-
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grinlllcrllc. Hvad cr dct, tltl:r b1'cltrr prr-

L,ii(unr tie t{erritc suttsittstriLltion? !ort-
sct fr:r kurrstbilagcne er det ureste uticler

al kritik. Hvoribr er disse Lrilag ior rcstcn

ihke original-grafik: Vi har dog erafi-
kcle, der arbejder i træ og direkte på

offsetpladen. Og hvenr siger, at dc ikirc

kan rrbejde populært i ordcts bedstc

nrening ?

Tilbage til friruærkerne. Matr har

clldr:u ikkc of'dagcr, at de er ('t 3t- \'orc

vigtigstc visitkort. I alt fald har man ikke

fouuået at gore detn til visjtkort af klassc'

De tre præmierede udkrst danner itlgcn

undtagelse. Bortset fra tredieprænrien gi-

ver dr-t kun en bekr'æftelse på, hvad der

hidtil er skrevet. De påga:ldende har iu-
gen grurrdig vidett otl skriftens formgil'-
nirrg. Heuuirrg Koppels 5-ta1 er et tTris-

foster, for slet ikke at tale orrr ordet

I),.runrrrk Incd siir d:ir-liqc trdliqnirlq oq

ct K, dcr' hclt ttdlelcrcr- opllavsnralrdetr'

N,lalernrcsteretr fra Fvn klater komltosi-

tionens l'relhcd, nrcn erlkelthederrtc skal

r-i lorbigå i tavsl.red'

l)ct sidstc udklst har visse kvalitcter,

cr stra1ll1r1ere og cllklcre cttd de to atldre,

rrren fordclirtgcu af Luttltuene onrkrillg

trlleuc cr alligs'c} ikke rigtigt grebeE an'

Blokken foroveu står og vipper så un-

derligt. Og crlrL'irestilerl bringcr os til-
bage ti1 Frederik VII.

Jt4å man l-rale lov ti1 at sporge det

ær'ede Post- og Telegrlfvæseu, hvornår

man firrder tiderr inde ti1 at bell.vtte sig

af specialviden på dette og arrdre felter?

Dct oftentligcs tr1'ksager er l'ore tryksa-

ger. Og de trykkes i så store oplag og

sprcdes så vidt or:rkril:g, at vi r:red rime-

Iiglied kan forlange, at der gøres alt, hvad

rran ovcrhovc.lct tc'ttl-rir for: ar sklrbc dct

absolr-rt bcdste. Derfor rllå tlratr soge kotr-

trkt ured de sattltlrensluttrir.iger og elrkelt-

iicrsolrcr, sour kan rl-rcdvirkc hertil'

I Englarrd lrar t»eu Hcr )fa.icstics Sta-

tionary Ofttttt, der tilretrelæggcr statelis

trvksager, så de er lorbilledet for tnatrqc

privatc. Hcr i larldet er statclls tr,vksagt'r

,orr-rrlt hngt beg cftcr, hvad æstetik ar1-

går, bortsct fra blanketter, sour i flr:r'e år

1rrr r"r., di'rket grundigt og smukt'

Hvoruår får vi en statsgrafiker i dc'tte

land, sorrr kan tage allslrarel for, at vore

tryksagcr bliver æstetiske ?

Persouetr bliver sr'ær at 6nde' For dcr

bliver sikkert rtlallge vejrmoller at kæmp

lrocl. Metr oPgaven er latent' Og den

skal loses. Frirnærkeko»kurretrcetr viser,

at det cr På hoje tid.

Dertil lay-out for titelblad - det kan man

lige så godt lave først som sidst - foruden

alatattt og indholdsfortegnelse' Papiret

er vigtigt. Forlaget har på sit lager et mat-

glittel tonet stykke E-masse, der med sine

io g.u* er uigennemsigtigt og smidigt'

ii t u" endda regne bogens omfang ud ret

nøje og allerede nu udføre en prør'ebog'

Det letter arbejdet med smudsomslaget'

Jeg kigger manuskriptet igennem og finder
-"J 

"e,-.t 
det nok alligevel ikke er en bog,

der skal have et rent typografisk omslag'

Hvem egner sig til opgaven? Jeg ringer til
forlæggeren og vi bliver enige om en egnet

krnstrrer. Så tager han og jeg et møde, og

jeg fortæller ham, at han nu endelig må

,"-.g" fot at sætte den fornødne plads af til
teklten. Den skal jeg iøvrigt sørge for, hvil-

ket han er meget glad for. Og så ryggen'

Den skal han også lade indgå i sit omslag'

- Imens kigger jeg på indbindingen' Den

får Linson pergament ryg og et stykke Bir-

gitte Cramer overtrækspapir i en farve' der

,"kui .,.**., af efter smudsomslaget' Der-

I,len d-et var også vigtigt at f ortæ}le forl æggerne om, hvord-e'n aet #d
til i en bogtihe*telægg€rs
danske Bo$p,qE*b hvor man

- 

-+r*@

rrorfatteren har gjort sit arbejde' LitLe-

I .*." tanker er bletet fæstede til papiret'

Konkret viden er ble§et s)'stematiseret' Bil-

ledmateriaie og skemaer er bragt til r'eje'

Det ligger alt sammen i bunker på mit
bord, 

-Der 
ligger for resten fire sådanne

bunker. Og de er vidt forskeilige af-ind-

hotd. 4 ryl
l,

Den første .i ",t romut'" N{anuskriptet

gås igennem. Det lader til at forfatteren

tu, åtet konsekvent i sin måde at skrive

på. OS iøvrigt er det et ordentligt manu-

skript. Forlæggeren har bedt om så meget

pa ,id.tt som æstetisk forsvarligt' \/i væl-
^ger 

formatet I3 X 2 I cm ubeskåret og skeler

Iil bogtrykkeriets materiei' Hans Linotl'pe

B.skelviile findes i passende grad og vi

vælger g punkt med tilhorende 3 punkts

skyånin!, iå r'ed vi at læseligheden biiver

god, For det er bedre med en lidt mindre

!.ad og godeliniealstande end større grader

åg -.." kompres sats. En arbejdstegning

bliver til med angir-else af overskrifter'

værksteå, Iet skete bland"t ånclet i Dqt

L L964 kr.rnne læse''åenne artikel.
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til en passende snitflan-e og et rvefelt, der
sammen med de otrige dele danner et a1l

stemt hele. Jeg lar.er udkast til bindet, så

bogbinderen allerede nu kan indkobe elk:r
bestille materialer.

Så kommer prør'esiderne fra bogtr'1'kke-
ren. Siden kommer korlekturerr, Og irnens
folger omslagsskitse fra kunstneren, der er
villig til at diskutere detaljer med hersl'n
ti1 skriftplacering og også iidt reproduk-'
tionsteknik, som han ikke er alt for stiv i.
FIan rentegner og skiller selv farver ud.
Clichdanstaiten kommer i gang og bind-
prove foreligger. De sidste faseq går af sig
selr'. \Ien en ekstra kontroi af farvehold-
ning på omslaget og en s\iag ændring i
srritfan,en på bindet horer med. Og så må
man iråbe at ens kontrol ikke har svigtet,
ellers kommer resultatet ikke i den klasse
man altid ønsker boeen i.A-

I ltt
Den næste .l tugt i to grupper: en tekst:

mængde og en stak billeder. Den sidste fvl-
der ikke alverden; så vi tager hensl'n til
Iæseren og iader billederne indgå på plan-
ciier for sig, som lægges om tekstarkene.
Billederne r,arierer fta høj- til tværformat
og vi r''ælger af den grund et næsten kvadra-
tish format. \Ien så han vi ikke lade teksten
udnl'tte formatet helt. Den'ed ville linie-
længden biive for stor og iæsningen for
trang. Vi benl.tter kun de to trediedele af
satsbfedden. Resten benyttes til kolumne-
titler, randnoter og pagina. -Billeder mær-
kes op. Det rnarkeres hvor svag retouche
er nødvendig. Billedteksterne nummereres.

- Omslaget egner sig til den qpografiske
løsning. Dog nej - jeg må vist i dette tilfælde
tegre rrogle karakteristiske skriftlinier. Re-
steir kan så udføres i sats. - Bggen skal ikke
indbindes, men vi vælger at beskære den og
forsyner den med et rødt kartonomslag og
endda en svag formering samt forsatspapir.
Så giver det sig ud for en slags indbinding.
- Satsen er kompliceret Vi r,ælger at sætte

i spalter til senere opklæbning og onbryd-
ning. Og vi kan Efter.en tids forløb omfangs-
beregne 'så meget, at en foreløbig prosebog
kan fremskafles, Der er intet så inspirerende
som at holde en sådan bog i hånden. Der-
ved kai man på et tidligt tidspunkt kontrol-
Iere dens proportioner og nra-tepialer. Tekst- .

papiret er her valgt for tyndt. Vi har heldig-
'r-is Papilfabrikkernes lagen'are og kan godt
finde det samme format i lidt sværere kvali-
tet. - Så stemmes smudsomslag af mod kar-
tonomslaget og titeibladet. Og de mange
dele afstedkommer nogen bryderier inden
det endelige resultat tilfredsstiller. \fan har
smudsomslaget stående på hylden over for
arbejdspladsen i flere dage for at kunne pus-
le med farver og ændringer i forrnen. - Hele
bogen sammenklæbes og korrekturer følges
til sienalet til tryk endelig kan gives.

'l' ,&
Den tredielbunke indeholder stoffet til en

juridisk lærebog. I\{anuskriptet ser noget
rodet ud. Der er udklip af lovsamlinger, der
er håndskrevet manuskript og r,naskinskrevne
kommentarer. Det ser ikke godt ud. Der må
en samtale til med forfatteren, I{an er godt
klar over, at arbejdet nok tilsyneladende
ser lidt kompliceret ud, Men vi gennemgår
det omhyggeligt i fællesskab. Og det viser
sig at der er system i tingene. - En prøve-
side med et overskriftssystem opsættes. Der
må et par ændringer til. Ivfen så er vi enige.
Og så beder jeg ham tage forskelligt farvede
bl,vanter og mærke manuskriptet op for
overskrifter og andre typografiske enkelt-
heder. Sammen.skriver vi også gencrelle in-
strukser til sætteren. Forfatteren sveder over
arbejdet, men opdager i den sidste ende, at
det betaler sig, - Imens kan titelarket med
indholdsfortegnelsen blive skitseret, Og der-
til kommer helshirtingsbindEt, som skal have
en anstændig skrift både på ryC og perm,
foruden en snitfarve, der svarer til shirtings-
fan'en. Uden om bindet kpmmer et smuds-
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oinslas i to lan er. ilcr svarer r.roie til cle på
birciet anlt:rclte. - ller r.rrr det \..i:seutliqst
ntar,uskriptcrs r,Pri, )in<. cl('1. \ ol(lte l;rc,LJc-
merne. Skriltlalg og Lcse liqhecl sarnt or-rige
arstetik er bare en selr.lclee. \Ien foruden
at \'ære et instlLllrertt. clcr fungercr tilfrecls_
stillende, skal boeen også t.ære tiltalencie.
selv or:r adskillige meunesker er tr.angsind-
Iagte til ar kobe den.

Den sidste bunke er ikke stor. Den inde-
holder kun få ark. Resten er ikke skrer.et
endnu. \Ien det skal blir-e til 14 hefter å

4 ark. Forlæggeren beder om et omslag til
hefterr-re. Jeg går og grunder over sasen.
Hrrn karl js ikke sælge et sådant r,ærk yed at
kornme med et enkelt helte i hånden. Der
må mele til. \/i tager et direktionsmode,
htor jeg i rå skitser forelægger en sarnlet
plan, der tager hensl,n også til det salgs-
mæssige, \/i må udfore en samlekassette.
På dens ene side kan de fire rvgge til det
fær'dige r.ærk try.kkes på, så man får et ind_
tri.k at hr,ad man til sin tid har betalt for.
Desuden har rnan også en oversigt or-er de
6ie bind og deres enkeite titler. Kassetten
skal' desuden have et dekorationsmornent,
som kan gå igen på de enkelte hæfteomslag,
på plakater, riinduesdekoratiorrer osv. O.q så
kor:rmer or,ertrækkbt til indbindingen, son.t
ikl:e ses i sin fulde udstrækr-ring på kassetten,
men som alligevel skal gennemtænkes her
på planlægningsstadiet. - Dertil kommer så
den indr,endige tryografi. Vi vælger formar
og papirsolt. Vi finder i fællesskab frem ril
den rigtige bogtry&ker. Og emballageåbrik
og offsettrl'kkeri giver møde for" at aftdle
tidslrister og omkostninger. - hnens kan vi
taie billeder med forfatteren, der skrir.er på
livet Ios, og sætningen kan begynde samtidig
med, at clichef,abrikanten kan gå i gang.
Plakater bliver til og det øvrigc reklame-
materiale diskuteres, men tidsfristen er for
kort til at tilrettelæggeren kan gabe også
or.ær <lenne mundfuld, Det gives videre til
andre, - Og så folger prøt'esider, prør.etr1.k
af omslag og kassette. Rentegninger og ar-
bejdsla1.6u1 har r'æret så nøjagtige at der
ikke er mere end bagatelier at rette. Tids-
fristen holdes. Startdagen afventes i spæn-
ding.

Tilrettelæggerens arbejde spænder fra

/4/

rrkontltlicil'rtr1c rcititall(:rr Iil store o,g rrnrlar-
rerrcle irrc,jccter. I:irllr.s fc,r aile halrs opi;rr.er
el at de skal loses r-rd fi.a e t helhedslre nsr.n.
at rle enkelte delc sk:rl stemlres af elter de
olrige. Og opgar-cr-ne ,ska1 genDerrttititkes
så prodr-rktionen l:lir-er så ukontplicer.ct som
nrulis - og der.r.ed så lonncrde som tlct er
gorligt. I{ar-r skal særte sis i foråtter.er-rs stcd.
Sarrmen med ham gennerngå uklare punk-
ter. \:ide sig eet med stoffet. så har-r kan gir,e
det en klar t1'pogr.afisk florm. Han skal sætte
sig i læserens sted. Soge at gore stoffet så let
tilgærrgeligi lor denne som muligt. Sætte sig
i sælgerens sted. Gore boqerne så attraktite
som muligt. \Ien på en sådan nråde, at
æstetik og god smag er tilgodeset. Og han
skal sætte sig i forlæggerens sted. Fir.rde fi.em
til metoder, der r.irker besparende. plan-
Iæ_ege så onrhr-ggeligt og eflektii.t, at ur)o-
dige or-nkostninger undgås.

Og han skai under hele frernstillingspro-
cessen gennem en stadig kontrol folge de
enkeite dele frem til deres færdiggjorte form.
Det n;-tter ikke at slippe sagen, når skitsen
er udforrpet. llan har ansvar indtil bogen
ligger færdig foran ham.

-{lt dette krær'er e\-ne til samarbejde, \Ied
io-rfatter, ned håndværkere - og også med
forlæggere. Der kan fra sår'el forfatter som
forlægger stilles krar,, der er r-ropf1.1delige,
eller som det anstændigr.is ikke r-ille være
tilrådeligt at fø1ge. Så r1rå tilrettelæggeren
sige fra. \{en grænserne eruide og forlæg-
gerne har efterhånden modt rned så megen
velvilje overfor de æstetiske og tekniskefrem-
stillingsproblem_er, at det er bler-et lettere at
være'tilretteiægger end \-ed starten for tolv
år siden.
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Ie fleste af mine opgaver kom i rneget høj grad ti1 a'i bestå af systema-

tisk typogra,fi, ibland-et nogle boglomslag af mele kreativ art, men

på d-et inere kunstneriske område var. d-er for få udfordringer' Jeg var

i en vis fo:'sta,nå blevet sat i bås på gr'und a,f min sær:lige virJen

på det typoe;ra,fiske fa1i. [ingene lykkeri.es for så vid't, Men inderst

lnde ya,r d,er ved- at vågne et oprØr. Ie to læremestre, Biilmann Peter-

sen og Tschicholå, sad. på skuldrene af mig og vifted.e med' deres ad-

,rrruna§ufl?ngre. 'rlet kan man ikkeltrirsDas ist ja ganz unm6glich, EEffi;

zu verråckt weråenlrt Jeg var ikke rigtigt rnig se1v, ra'mmelfne snæ?ecle'

Jnderst ind.e havåe ieg jo ei temperament, der a1t for qlældent kom ti1

udfolåelse, Jeg tog,visse tilløb og frk bland"t and.et i enkelte orrslag:

gjort mig fri.. ffien det ulmed-e stadig"

En d-ag fand"t jes på tavlen i kla,ssen på }en Gra,fiske Højskole en

notits om, at pas samme dag skulle afleveres , hvis man ville meå'

,rIlvo? skal I hen?,,r spurgte jeg. rrTil Polei.'r }et havde jeg ikke hørt

om, rrTror I jeg kan' kornme med?''r 0g såd-an gik d-et ti1 at jeg en dag

befand-t mig I Wabszawa. Egentlig ventede jeg mig'ikke noget atr den

tur, men den v'a,-r' bi11ig, og: så ktxrne jeg få 1ov ti1 at være sammen

med eleverne i en ny sammenhæng. I Frankfurt havåe jeg imid"lertid

søgt og fået ad.ressen på en krrnsthistoriker, der kunne skrj've om polsk

illustrationskunst ti1 en se:rie i 3o$rennen, Forening for Boghaand--

værks tid-sskrifi. vi ha,vde korresponderet, men damen havd'e endnu ikke

ba,rslet med sin artikel. Nu krrnne jeg jo selv opsØge hende. Jeg havåe

hele tiden fores-uil1et mig en hvidhårdet, æ1d-re rlame, som havåe over-

levet krigens strabadser, og'så stod Dangta Hroblewska rler foran migl

en 1i11e, sorthår,et tatarprinses§e med. et rrl'{ais, Monseur!tt I 1øbet af

nu1 komma .fe* #ffiÆe*fu +rto,*ot at arrangere a'1t d'et, man forgæves

havde ønskei sig hjemme fra, København: forlag, enkeltkunstnere, film-

stud-iosrglafikrudstillingerrplakaterrdeta'-r'tsa'mmen'netfø1tes
som et totalt choF<. Her møåte man pi-ud-seligt en udtryksfi;1d-hed-t som

var a,ldeles frapperend.e. IIer opt::åtite ået fabulerend-e, grænåend-e ti1

galskab.Megetforekomsom1rard-etstil}etpåhouedet.Skriftblev
tegnet og giort levende, ford.i man ikke havde råd- ti1 at købe gnidel

bogs*a-.raer el1er få tryi<-r.-erierne ti1 at sætte dem op' I'ra hver p1a-

katsøjlestrømmed,edetosimød,e.Vitr,,fdeuc.øvenåekunstnereselv
i kælderen r.:td-er deres klubhu-s, hvor åe rliskuterede mens de spiste
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rLeres faitige froi<ost samiile31. 1)er var i1d. og sjæ1 i rlem, og ce kæmpeåe

åbenlyst moå regimet, clet ve,r helt tydelig"t.
la,nuta var eneståend-e. Hi:n fremska.fferLe blanC,t a,nd-et bil-1etter ti-l

cperaen, srranesøen blev *kkæ tLanset knapt så god_i som hjemme - men

d.ekorationelne. la tæppet gik for and.en akt åbenba,redes et hvidt kry-
stalpa,la.ds, hvis nicher var besai; med. levend.e fugurer i- strålende
fa:ve?. Ili-t sind var nu så øpfftd* cvervæIdet af dagenes mange ind_-
tryk, at jeg for f.,-'ste ga,ng i mit liv grær1 over en tea.terclekoration.
og d.et b1e,r r'åd.r den ene rystelse oven på den and-en i 6n eneste rus.

En aften på :rærelset sagd.e en af ele*rerne * han var blevet lid-t
halvfuld-; 'tITwis vi bare fik fat i dig i tre måneder, så skulle vi nck få
en skiåe gor grafikerr:d af dig'J" Ja.men, d-et var jo lige d.et han - uåen
at viåe d.et - skulle si-ge. let var jo sand.heden. Ubevidst havd-e han
ve1 fornemmet, hvad der tumled-e n;ndi i rnig. Jeg våd" d,et ikke, men

han rarnte mig 1lge ind" i- brystet, som Åmor, d-en grimme d.reng, i rl-en

gamle d.igters hjerte,
&Ii-n betagelse af }anuta løb i 6t med a.lle rtisse voldsomme ind.tryk.

Jeg befa.nd.t mig som i et pariserhjul. Rund_t og'nrnrlt g,ik det,
hastigere og ha.stigere. rndtrykkene nåed.e a.ldrig at sætte sig,

ilen sirlste a,ften kom holCet med- en kæmpe buket roser og beorrirecle
mig ti1 at invitere lanuta på byens bedste hotel. og fo:: sorte penge

C:ralc vi frs.nek champa,gne og de.nsed,e, hun i hvid- kjole og mere
pz'insesse enå nogensinde. sarnmen gik vi u-d. i den lune na,t, sad på
hænke cg ta,tr-i;e og talte, hun på fra,nsk, jeg på engelsk, Og noget
af d-et sid"ste hun sagd.e vare rtvore sønner, min d_en enesie og din d.en

yngste, er omtrent lrge gam1e. Enga.ng: ska.1 d.e have glæd.e af hinand_en,'r
I,lange år seneve kom Jacek t,LL Køberfitavn. Jeg harrde gennem å:rene

holtlt forbind.elsen ved lige c,g sendt pakker.d.a d-er var nørl, foruden
krJ4:tiske b::eve, d.er fortalte at irri fulgte dem så tæt vi kunne.
og han kcrn igerr, færd-igud-d"annet som g:'afi-ker, en urg, bega,vet krxrst-
neT, rJ-er havd-e 1ært sit håndr'ærk og formåed.e a'i; gøre d-ei beåndet,

ut-** *"=-"***^JØr€en 
og han kom hurtigt på bølge_

længde, Jørgen gik på Konservatoriet og spillede klaver. Og

d-a Jaøek for tred.ie gang kom he::op var det med- sirre a,rbejd-er
under årmen i en stor mappe. Han skulle udstille i Nikolaj,
0g på ferniseringsd.agen havd.e man fremska.ffet et klaver, så
Jørgen kunne spille for gæsterne. Danutas spåd-om var gået i op-
f.1.1d-eIse"
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Iiæste mcrgen i riarszar,ra gik turen ti1 Krakol.I for enrlelig ai slutte

i Åuschr^iitz. Yt skr-r1}e ikke skånes for noget, 0g selv om lii fik en

inir:otlu.]ction i form af d.okrxrenia.rfil-m, va:r d,et arligevel .r"*H:.8?Sgf;fter

a,t forestil-le sig ået a1i §ammen i d-e alt for renseåe og toiime omgi-

velser. Ind-til men stcd overfor et helt rr-rm f;r]fl-f, med bØmesko" Så

kunne man ikke fi€r€e Som clet a,1iid. sker, nåi'man møåer ået lrventeC'-e;

d-et man er helt uforberedi på.

Jeg var totalt kuæstet, d"a jeg vend-te hjem" Som om jeg havde fået

en hjernerystelse, en ordentlig 6n på sirka,d.usen. Det med'førte tre

års ma,nio-rlepressivitet. Det var sorr om jeg havåe fået verd-ens største

øfetæve og nu str-ingred,e af sted på cy'kå1- ud aå vejen, ude a'f stand iil

at holde på mig se1v. ?eriod,er a,f vild, u-tå1.elig a.ktivitet og: nec-l'trre

ti1 lange, sorte rør uden udsigt til- elle:r'håb om 1-ys ude for end,en"

Til slut gik jeg ud efter tangenten. Drengene va.r i puberteten som

skabte problemer, o8: flere':and-#e personlige problemer le"gd-e sig oven

på hinanrlen. Pi"+ Jeg g:k i søvne og optrådte sout kustod.e, forklarede

d_et, d.er hang.på væggen i mit eget hjem, irrd-en jeg br-at blev vakt

til 1ive. Jeg måtte på Rigshospitalet. På den lu]<ked-e afd"elilTg. og

her, under indtrykkei af beskyttelse sma,drede jeg min raåio, lnøttre

t-oner fra ra,d-iatoren, den dejligste musik for Iesten. Jeg opleved-e

væg'genes tapet ra,sl-e ned- i lange laser, gulvet gung?e unåer migr, og

endelig opbygged-es åagen igenneru ind,en i mig som en slag§ ætsende

væske, d-er steg og steg inåtil natten brag'r,e en ud-løsniing, som jeg

imi<llertj-å ald.ri8:: opleved.e - d,ei skete i søvne - og sygeplejersken,

d-er kærlisi plejed-e migl mens min tirrlBe smerted'e og halsen fø1tes ru

som sa,nd-papir. Jeg må] have skreget a]t mit ha,d- u-d, alt ået dør

pressede sig på, a1t ået opspå,fede oprør 66d. åem, der forhind"rede mig

i at blive migi selv. Savnet af menneskelig varme, som jeg ha.vde lidt

nnder lige fra barns be.n, og' som havd-e forfpl-gt, mig t'i1 åeite Øie-

b1ik. A11e hemningerne, rter havd.e ro.st å§bes!f;rfiuraier, m*n som nu

var blevet til lænker,

Det stod på i tre ugel. De giorde ingen tingt tog bare nnedicinen

fra mig, og bag efter kunne d.e ikke forklare rnig nogBt. Jeg var ovre

c1et, men skrøbelig tog jeg ti1 Ebeltoftr ti1 -o.nna l'Ia.rie og Erik

Ågård. I a,nåre tre uger tog d.e sig af mig. Ih:n e:r' en erfaren syge-

plejerske, et virkeligt kærligt og for"ståentle meruteske. 0m aftenen

sad.hunpåminSengekantog}roldtmigihånd.en,nårangstenfo:r
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tilbagevenden meldte sig; Men d-er korn ingen ii1-bagefa1d., Jeg var rask,
jeg var fri, blevet mig selv, men a.ltså også på mange nåd_er en and.en"
Iet forfærdelige var bare, at ma.n nu ikke 1ængere accepte:red.e mig fo:..
det, jeg var hl"erret iil. r)et var så- prisen, men d,en var rlet al1igeve1
værd-. Det var min kunstneriske ogi nenneskelige Ja-c,obskamp, fcr.nu at
ud't:ykke det på kanf.en a.f det hø;stemte. I4en sådan føltes clet dengang -
og i dag.

Få har som rnna Mari.e og Eri-k ågåra givet mig st,øtte, når jeg va,r
kørt fast og ha,vde brug for ,:l,eres hjælp, Fra præstegård. ti1 præste-
gård har jeg fulgb med d.em ogl altid fø1t mig:relkommen, 0g Erik ogr
jeg har kr.rnnet glæde os sammen, både med at di_skutere kirkelige pro-
blerirer og at sa,marbejcle om d.e bøger, han har skrevet. Det blev venner
for livet.

Det er spæn*enåe a,t halre været ud.e, hvor kragerne vend,er, når man
rrel at mærke når kitfuæga velbekold"en.r,ilbage. 0g d"e er,fa::inger man har
fået mdervejs, kan man så benghå,i.berqytte til bed,re at forstå andre, og:
måske d"erved- kunne h-$b1pe d.em. I,{err d.et kan somme tider r?ære vanskeligere
end at hjælpe sig selv"

Kort efter min hjemkomst fra Ebeltoft fik jeg en henvend-ål-se fra, en æ1dre
amerikansk 1æger §om jeg havd.e mø<lt hos ltrord.h:nri-e. Han inwiierede mig
til l{ew York for at holde fored-rag i en bibiliofilktu-.. }et skr-rlle
firrd-e sted d-et følgende forår, så jeg havrj.e rimel-ig goå ii.å. Jeg vi11e
sldst af alt vælge et bibliofilt emne, Bogsaml-er i d,en forstanct- har
jeg ald-rig været og bliver d,et heller at*rlg= ikke.'ti.6r*ihtg*er bog:en
ikke et eksklusivt samleobjekt for sin egen sky1rl,Je§a§amret de bøger
jeg gerne vi1 eje på ba,ggrurrd- af indhold_, il].ustrationer eller typo-
grafi, typiske eksempl:,r på højd.epuirkterne i rlen i-y*pogrefiske ud_vik-
lingr Ålclus }{an:irtius, Johan Froben, Fournier, Bod_onir, Basicervilre.
I{ertil kommer et fagbibliotek med det jeg i tid-ens 1øt ikke har kurinet
ltndvære om bog-brykke'bs historie og, and-et n],ttig:t materiale som slcrift_
prøvebøger, monogrifier og tekniske hånd-bøger.

l{ej, ame:rikanerne skul}e konfronteres rned tid.ens og,fz.emtidens 1ære_
bog og d-ens uåformning. 0g jeg vi11e benytie denne anlerining titr at
tilegne mig en vir1.en, som jegi kun spora,disk kend-ie ti1 geni:em min
kollega Eent Rohde. $u ku:rne jeg få hold på en probLemkreås.
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Der fiades i Sverige en usæd-va.nlig ma,nr'r ind.en for d"et forl-a,gsrerlak-
i;ionelle områd-e. ]lans na,yn er Sven Lid-man. lia,n var d.en første ti1 at
d-issekere d-en billedåeråen, d-er for alvor væltede ind over os rnåå

televisionen. IIa,n va:. berynåt at overveje, hvilke ingred-ienser en

fagbog 'oestori- af og hvad samspillet mellem de enkelte komponenter

be.tøå for vor opfattelse, Han analysered.e hvert enkelt elementl dia-
gra,mnet, kortmaterialet, ja illustrationer af enhver a.rt, og han fand-t

ud af, at gennem iegtringen kan man forklare fotografie*., ogl gennem

foiografiet kan man bringes til at tro på tegningen. Han unrl-ersøgte

tegneserien og opda,gerLe dens muligherler for at fremme ti}egnelses-
dffekten. Han instn:ered.e ill3astratorer ti-I at snitte ind i tingene
og fremrrise dem i perspektiv, I{an overførte filmens sekvense}, så

man t'rinvis kunneffø1ge en ud-vikling, og han omoudned-e grund.teksten,

så #e,rc cle1e af den blev gjort. til bi"lledund.erskrifier eller anbrag:b

direkte ind.e i illustra.tionerne, Ilesten blev så nJrskrevdt i differen-
tieret form, hjulpet a,f f;rpografien.

Som man rril forstå havd"e han d.yrl<et og gennemtæirkt dette store kory-
pleks til bunds, ha.vd.e ov€rvl;et d.et uortodokst og var kommet frem

til }øsninger, som nu bag efter forekommer så sel-vind.1ysend.e. Hvorfor

fua:rd,e man d.og iktr<e set d-et før? i,4en tid-en va,.z' i hvert fa,ld mod.en.

Jeg havd-e som nævnt lugtet en a,nelse ti1 dette område, men kun e1t

for spora,qlis}<. Jeg va:: j-midl-ertid- ove.z.bevist orn, a,"t Lirlma.ns erfaringer
kr-inne og skulle uånyttes i fagbogeprod-uktionen" llan kurnne laevise, a.t

billed-et alene kuskes i en vis tid, teaå?ån§lfgeledes, men kombina,-

tionen af d-em i d.en rette sammenhæng kulne forlænge hul<ommelsen med

opti1 6o pct" Det var jo ti1 a,t tage og føle på,

Jeg gik i gang med, at studere Lid.man - r,rey'e og mere overbevist,
rnere og mere begejsi:'et" OS d-a, det skulle er:de med- a.t blive e't 1ys-
bi1leåef,oredrag var jeg tvunget til helt a,t forstå hans fascineren,le
postula,ter, d,e-r: vis+ue sig at holde, hvad- d,e lovede,

Jeg gennemfotograiered,e d-e rna-nge temaef, så d.e ku:rne freriistå" pæda-
Å^EO- SAgogisk på"}æmeÅei EE tillcl-erne k-ulrne sa,mnrenligne og vu,rrlere. Det

hele sku1le rJ.esu"den i s.g selv l'ræ?e en d-emonstration af 11 e p:'in-
cipper, der var iaLe cr3.

Ilnderve js skrev ; eA er-- !-r:lik tr1 Berlingske Tidende, Den b1ev

godta.gpt af rnin gar:1e -:e:- "::gen Ginnerup, nen da jeg løst henkestet

;rnted.e ncget om, ai:.el;c - -iirkel-igheden skul-1e fremstå i en form,

der und.erstreged-e iri:o1ie:, sagie ha,n: rrJa,men, så gå hjem og la,rr

åen om.rr Resultatet t1e; e- :r';ike1 med vigtige sætninger fremhævet
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i he.lvfed- og rnec :Iiusi::etione::, d-erunrl.eri,,ejs fc,klarerJ.e reere cnd-

na.nge ord" La.ust jensen, son lrar Ginnerups foresa,tte, trod keonikl<en
f:'emstrlle scm særtryk i:-1 bla,åets mecl-arbejrlere, I.{en det fik alrlrig
]<onseki,'anseæ. Og end-nu i åag har man ikke fe,itet buåska,bet"

Jeg bad- Ginnerup om at hold.e stoffei ti1;:eg*bestemt då.,i,o. Gg da

hai: spurgte hvorfor svareåe jeg; åt så ville jeg vå.gne op i ldew

York rlen dag hvor fored.raget sku"lle holdes, i bevidstheden om, at
dets inrihold samtidigt var blevet 1æst hjemme i København.

Det gik sorn åei skuIle. Til sted-e var blantl.t a,ndre ka,lligrafsr
Poul Stand,ard-, som jeg kun ken4te gennem ha.ns koruesponda,nee merl

Ja.n Tschio'holrl, og Joseph B1umentha,1., som havd-e lerlet mit før'ste
Stjernseminar i Stockholm. Han var USAIs liorcllurrrlel en lærd- bog*
trykker og et usædva,nlig:t fint menneske, Da jeg var færrllg kom han

hen til mig og sagde; trNo'w'we stand- eo"ual .'r Endnu en ring var sluttet*
IJSA rrar spænd-enåe" At gå der me1lem disse tårnhøje bygningst:Lokke,

som a,1 ligevel ikke knuger ån, A'r, opleve BBston metl- mind,elser om den

første a,ngelsaksiske ku'l turr og sarnræIet me d- en fremragend.e a.merike,ns

koIlega. Åt besøge venner i A:fr.gusta bg ho i e'b hvid-t træhus med-

grØnne skod.d"er i colonial style - hele byen bestoå ikke af and-et. Åt
fare videre til en gammetr- etr-ev, Karen Fogeto se hvad hun h:oldt på

med af fine arbejd.er og sammen med- hend,e og hend.es mand påssere

Missisippi ind i Minesota,. Som d-reng ha.vd.e jeg på Ålverd-ens Drenges
- solod"a§"BrJnget verset: Jeg qr @ - uden denga,ng ba.re d_rønrme

om at besøge dette sted," Vi endte på Sa.int Olav College hos Ed,na og
Howard. Hong, Sø::en Kiørkegaarås oversættere, som jeg ha,vrle været

såmmen metl- flere ga.ngs i Københa,vn. Og enCelig i{ashington med

Smj-thsonian Institute Bg d.e prægtige, hviCe bygrringer omkring de

grØnne plæner.

US}. rrar et interessant bekend"tska.b" lJet var goclt ved selvsyn a,t have

op1-evet d-e sted,er, man 1æse:' om. l'{en The Åmerican .[.[ay of Life var
ikke nogei for migi Overfl-oclen leød- rnig irnorl,, og fattigd,ommen stak sin
hæsllge klov frem, blot man runded.e et hjørne. Jeg va? en erfaring
rigere og vi11e bestemt i}<ke ha.rre vær'et cien fcrurlen, 0g med" hjem

ha.vd-e jeg så rnit fo:red"rag i ta,sken, Dei skulle nu spredes til dem, åer
gad- inøre og se d,ei .
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Det beryndte i Køtsenhaw, hvor jeg hold-t det for mange forlagsfol-k
-- 

6Æ$10
ogimangesammenhælTge.Mend-etfængeåealdrigtigtigt'hellerikke
på længere sigt. Måske var det for kostbart at a,d-ministeere en så

stor omkalfatring, måske træ'**æ mangled-e d-er ud6annelsefgsattned'es

d.er ikke også kapable i)1-ustra,torer? Man skulle Bl1ers strnesrat

når, flere skulle 1ære rnerer og når informa.tionsmængd-en komme:' skyl-

lend-e ind over os i sta,rligt stigend.e omfang', må der være brug for

et gennemarbejdet system, d-er letter tilegnelsen. llu er d.et snart

tyve år siden, jeg la,ncerecle Lidma.ns ideer på d.ansk gn:nd, og selv

har jeg kr-m sporad-isk fået anledning ti1 at benytte dem. Det samme

gælr1e" mange forlag§fclk. Hvaå var det der kikseåe?'

§iåen rejste jeg ti1 Egg{and- for a,t hold-e fo:rerlraget fem steder,

blandt andet på Royal- College of Art og university of Rea'ding, trvor

I,liahae1 Trryman a,dministreler en glimrend-e typogirafisk sekiion' Ilet var

d-ejligti igen at være me11em ligesinrleåe på faglig grrrnd.. Genklangl af

penguins. Gensynsglæd.e og'inriforståelse. I'',or selv om jeg a,Itlrig hawne

noge-b ønske om at bosætte nrig i England- er d.e:' så man'ge krra'liteter

ogenvislivsformrsomfaschnererrogendelafmithjertevilfor
altid. hvile i åele e*f den engel§ke trad-ition, og rnellem d-e mennesker jeg

å61 Iærte at sætte Pris På,

Det fø1gend.e år blev også pzzege't af en væsentlig begivenheå' TDnrs

bestyrelse havde urlvirket et stort tilskud. fra Nationalbankens Jubi-

læumsfond til en rejse til Japan, et fast beløb ti1 dem, d'er me1åte

sig. Tre uger ti1 en yderst rimelig pris. Der var intet a't betænke

sig på. llllleve manå og 6n pige d"rog vi af sted'

I min fars bogskab havde ieg tidlist funået gl-æd'e i en beskeden bog'

om Japan, fra forlaget Frem. Lidt parxrre billedgengivelser, men a,1}ige-

vel en'verden med frernmeåartet klæd-edragt og huse i forfined'e ha'rrer'

I{avd-e nogen på det tidspu:rkt prøvet at foregøgle mig, ai a]-t ået sku11e

jeg engang komme ti1 at opleve - i farwer - vil1e jeg aIdrig ha've

t:noet vedkomeend-e. ldu h]1ev d-et med 6t virkelighed. Først Tokyos grimme

huse, der d-og gemte på:-rlgeressante, små værksteder, og d-erpå en hel

uge i Kyoto, I{vor var vi heldige. Først cet kæmpestorermåneålige ilå'r-

ked., a1t hvad v'i kunne d-rømmd om af porcelæn, stoffer' værktøj' hus-

geråd-, spændende ma,d-varer. lløgeIse og gurlstjeneste, munke i luend-e

silkekaftane?. Det var ikke til at blive træt af, en koncentration af
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a,1i e1et, d,er l<r"rn havåe levet i svage foritemmelger. 0g et pard-age

efter d,et store, årtr-ige optog; d-er: på b;rens årsåag uågår fra Det

kejse::l-ige Palaås: sorl d-ei:rre ene dag om året hol-des åbent.. Yi krmne

om morgenen overvære, a+u d-e sarnled-es, ifært historiske drag:bæaf

usigelig skønh:å og hesie rned seletø3 af silk-e og med store 1rua,sier.

0g efter mid-rlag skred- d.e så af sted- i vekslenåe grupperinger, fra
d.e'b å^r' midt i sidste århundreC"e, hvor Ja,pan blev å.bnet, og bag ud- i
historien. Store gu1d. skarnlrasser ti-l hest, som kom d-e lige ud af
k;:igen i l,la,nchu:'ietm skønne hvid-purLreda prinsesser i hvid.t liani;et
med rød.t cg guld dække-r af kæmpestore parasoller, nunke rier fulgte
rullende tempelrrogne tr1'kke"i a,f okser" I langt over en time fortsa,tte
d-e med- langstomt at bevæge sig fo:'bi os ned- a.d tl.en 1an'ge paratl.e-rej

inden tle forsvandt ind mod 'o3ren,

Vi besøg:be de imponerentJ-e tenpler, og efter at jeg som rejseled-er

havde fået udvirket, at vi ved, sær nåde kunne komme til a't se ikke

blot ån, men to af d-e kejserlige haver, war må1-et fuld-t. l)er 1å ået

ennpiriale hvid-e binrlingsværks sommerslot med. stråtag i en hirve, hvor

træe::ne spejlede sig i de stille damrne" IIer første træd-esten i bugt

over va,nd6t, så onrJ.e ånderikke kr.mne følge rneå. Ie ka,n nemligkun

gå tige ud-t Det hele var fastholdt merl den yderste omhus Træer og

buske blev klippet med broddrsaks, efte:: at man omhyggetr-ig:b har

d-ækket tl-et underliggende areal til med- 1agen1ærueå' nj-sse haver blev

skabt af forrfinede temestre, mens Christian fV saå ø-S hjemme og årak

øl p& Rosenborg.

IToget egentlig: fagligt urtbytte kunne man ikke tale om, men vi havde

oplevet et la,nd" så helt forskelligt i,'tankegang ogt-ryåre kultu-r fra
åei v! var lrant ti1. Vi nåede også ti]- Hiroshimar som nok gjoråe et

dybt indtr;rk, men i-kke på samme måd-e som koncentr*,iionslejren i ?o1en,

hvor det var gået url over uskyldige mennesker. I hvert ta,Ld. føltes det

trod-s a1t rimeligt, at åisse mæø indbyggere nåtte betale prisen for
åeres le.ndsmænds bestialske krigsføre1se, som skabte lidelse og d.ød

for så mange langt ud over Sti1lehav<,'i," For ind-e i rle japanske roænd-

gemmer sig ste,dig en samuiai' Som Pnu-l llartling sagd-e til rnig inden

afrejsen - han var udenrigsminister på det tid,spui:J<ti og ha:rd-e netop

yæret derudLei "De vi1 hukke for d.ig, helt ned. til ioråen. 0g for

f,ørste ga,ng:ri* i dit Itr,'vi1 åu fø}e, at d-u bliver behand"let efter

for.t jeneste - men åu våå ikke hr,'acl d,e tæv:ker: om cligt tt 08 det er så

sand.t som d-ei er seg:i" Ål1igeve1 følte man sig gang på ga'ng scm den
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værste ple'i:ejer, Ie',, kuytne ikke være a$de'i;. 1a1 t fald- er iei'es

yåre foruer så ri;ege*r, mere uåsøgte end vorqo lrfen vi viser, hvdvi

9ørurvJ a

Jeg var som næv]li blevet va'Igi ti1 rejseleåer, på en af rie inforfia-

iionsaf'r,ene:', lwor jeg var fcrliinclret' Iet var jeg i første omgång

lidt sur oYer, men dels blev rri hele tiåen bå'r:et på hænåer a'f k}'nåige

guid.es, dels havd-e jeg t1en foråel a§ kunne vælge koniuberna,l, når rler

skulle deles være1ser. I Kyoio blev vi install-eret i den ja,panske af-

åe1ing af byens bedste hotel. År*aget var årsfesten" Her oplevede vi

for første gang at bo på tatami-måtter og bad-e r et åybt træbassin,

hvor man måtte knække sig sammen for at komme ned i- det kogenåe t'and-'

Jeg så mig ornkrinri og spurg:te instinktivt Ådam Moltke, om han v&'r

villig til at åe1e værel-se meå mig, og så sad T i der om a'ftenen ved

clet lave bo:'d og 1ærte hina.nden at kende, Sa,mmen gik \ri på cprlagelse'

En aften fa,nd-t vi fo:'eksempel ind på en 1:ad-eansta'1t og: gåo*de, som vi

så japanerne gØre, og en sønd-ag eftermidclag kom vi ved- et lykketræf

og takket være sø:.en sass til d-en be:'ømte teseremoni. l{oltke bl-ev

wom atfu and-re bur1t to ga,nge, men alle hawd-e hø'fligt afslået, hvad.

he,n ikke blev klar over. TIvor blev han d-og flov veå l)'den af då

r-inge pigers sti1le fnis bag d.e beskyttend-e håndflader. EIan kunne Åa'

heLLer rkke hare ham med- nogen stederl

?å hjemvejen rnellemlanded-e vi i Ba.ngkok, og sa,nmen lod- vi os j- den

sorte i'ropenat , føt solen stod' op, sejle aå klongerne fo:r at se byen

vågne, mens åe and::e slumred-e på hotellei, ]{en sove kan man jo siden-

hen. vi slugte vo:.e fæl1es oplevelser og fa.nd-i hit':.a,nd.en på rlen:'ejse.

Siden ha,r l,iol rræ,ret mig tii sto-r 1ija1p, båc1e fagligt og når d'er l:Iev

ka,ld.t på hans menneslielige åømmekra.ft, I{a,n var den fjerrle i 1';vad-ri}1ent

som E-? altså nu er red-uce::et til, en duo omkring en næ,sten hvid-håret

d.ame rned- et ;.'d-erst ".::agd ommeligt sinå'

Forening fo-r Boghaandværk vn,:r. en naiurlig iu-m1ep1a.d's fcr en ijng, frem-

adstræbend,e bogtilrettelæggp:'. Jeg kom d-er første gang tiI 6o:'års ju'oi-

Iæet og mens de*',ie sk:ives nærner foreningen sig sit hu:id-reåå:"

Tit at begSrnde med.lholdt&n** velbesøgtemmøder, hv'or man kom i for-

bindelse mecl d-e meste lntere ssered-e af fagets folk' ne første gange

tænkte Segt*lSen 1ærer du ald-rig at kender. så ma,nge der ur,fi Men efter-
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hånden b1.ev jeg foz.rrolig meå adsicilHgee ja d.e flesie. Det var et nirt-
tigt forum for eri iryirlkon:men, Senere ebbed.e det u-crr og nu ha:: rri

ikke rigtigt noget sarnl:-r:.gssted. for d-e mange fa,ggrene. J)e-i; føl-es fat-
ti gt.

Sna,:'t blev jeg raer-11-en af hoved-bestyrelsen, dez' forekom n:eget indspist.
For d-et meste ha.vd-e d-e siddei a,1t for 1ængE. Flere 6,f dem syntes at skt-tl-.

hente d.eres ære her, rnen der va,r også åbne fclk som

Åsger Fischer og Henry Tliejls, selv om sidstenævnte nefB{ev'iUe sIå
nogle ordentlige sla,g i bolledejen, I,len hellere det end stilsta,nd. og

konserva,tisme. Efterhån-d,en sleete a"r r"Iaskiftning. Dr.phil. Erik
nal blev lad.t ind-1, Jokum Smith q Austin Gra,rrdjear l-igeled-es. Jokum

endte som. formand-, men stadig med- en tr.urg byrcle af ældre, son ikke
.rar til at fiytte. Christian Ejl-ers, ])al, Gra,nCjea,n, Jokum Smith og

jeg lagd-e planer for en ny udgivetr-sespol-itik - som blev fo::kaste't.

Så tog jeg mit tøj og grk. I,tåske havåe loreningen overlevet sig selv?

.itr1ler gjort sig overfLødtg?

T ;1964 blev jeg spurgtr om jeg kunne tænke mig at :red-igere 3o$'rennen,

foreningens årbOg. Ikke a1ene, svarerLe jeg, men gerne sammen med. en

l"ille retl-p}<tionsgruppe, url fra d.et synspunktr at inspi:'a,tlonen vokser sc

potens af persontallet - ind"til en vis grænse, na.turligrris, "Da.I,

Ejlers, Erik C,l,indgren, Steen Stega.gez'I{ansen og ieg gik i gango

Først besluttede vi at omtj-anne crbogen til et tid,sskrifi meå tre
hefter om året" Det gjorde redaletionen lettere, og merl 1-emme?ne vil1e
så }røre fra. forer ingen i a1i fe.1rl Ce tre ga.nge om året.

Det blev til- ialt ti år, først en årbog og sid.en ni ga.nge tre hefter.
Ud. over enl<elta,rtikler iænkte vi i serier. n o*gffi#mu-seer . i
Europa, en med- port ætter af nutrewenåe bogtrykkere - da.aske qg

udenland:ske, og enrlelig *n om den grafiske situation i forskellige

lande, skrevet af sted.boend-e, r1e fleste på typografisk ba.sis, i øst'
Ia.nd.ene dog mecl vægten 1a,gt på illustrationskunsten, i USA på uni-
versitetspresserne. Iei fø1tes ikke va,nskel-i5t. Vi havåe jo alle kon-

ta,kterne. På rejser, seminarer og veå konferancer hawåe jeg truffet

så rna,nge af rle grafiske fags betyd-e1ige persoller, niddagene hos llord"-

lu:rd-e ikke at forglemme. Dem uåqrtteåe vi nu l:'ien blt-rselr og efte"-

hånd.en fik vi tegnet et tillede af rLet siaåe, Lvorpå bøgerne på d-a"væ::ent

tidspu:rkt befandt sig"
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ltette betød lir1t af en kovending, iået de ga,mtr-e bibliofiler i hoved"-

sagen blev larlt I stikken. !ie'n vi ønskeåe at b:r:inge Forening' for
Boghaa:rdværk flem ii1 dato og helst også. at; se ind- i frerotiden" I
en tiåligere årgang hevd-e jeg sk:"evei om Bogen i Offset" Ien var op-

rilri.eligt et fored.rag holdt ved- er repræsentantskabsmød'e, hvor a1le

d-e ganle herrer slog s;rv kors for sig. De rridste ikke ti-enga.ngr at

blysats og højtryksma.skinerne en rlag skulle blive stillet på museun,

og at rnan i ibffset kr-rnne trykke lige så sort og lige så smukt som d-a

rle 1od. fingrene glirle over bogsiden for a.t fo:'nemme trykket, som rie

sagd-e.

De i;i år var 1ærerige og morsomme. Sammen med åndsfæller ha.vtle man

hånd.en på pulsen og styrked-e kontakten til nøglepersoner i udl-anr1et.

11em jeg før første og sid.ste gang næsten a1le sammen spiste frokost

med untler en stor konference om bibeltytrrografi i Stuttgart. Eeg husker

hvordan mit øje g1erL n-rndt i kred-sen for at fasthoLde situe,.tionen og:

de enkelte åe1-ta,gere, OS ieg fø1te d"e't så mærkeligt at være med ddr,

med Tschich.old-, Eapf, Bea,trice I{arde, Ovirk og de øvrige, som i d-ag

kirn er kend.t af en 1il1e kredsr men som hver i sit Ia'nd- betøå noget

væsentligt, Det gav styrke at for."nemme, a,t ma,n ikke stod aftene, ogr

at ma,n også i et Iil1e la.nd- oppe mod nord arbej<!.ede med på r1et, de

alle stod for.

Med C"Volme:'lilordhmd-e slutted.e en epoke, Han Yår en personlighed, der

vil1e mere end- sit hånrlværk. Han skrev. Den 1i11e bog ltrftertz'yk, som

vi samled.e ti1 hans ?o års dag, viser en besindig og' ålwågen med-leven

i samtid.ens typografiske udvikling. 14en han interesserede sig 1.ige så

megei for bogti-ykkets hlstorie, ikke mind.st dens seneste periode, den

næfmeste fon-rdsæining for r1et, han selv var icået frem til. IIan skrev

om Cobåen Sanderson e 1a,;- kendte ti1 William l4orris, ti1 Emery llalker

og havrLe fulgt Stanley Uiorison gennem dennes fi.ind.amentale stu.d"ier oYer

fortiåens bedste skrifter, v'or tj-ds mest betyd-ningsfuld-e' Det var

kffi&"**u*amælq**:s viåen, der da,nnede gru:rrllaget for }lonotypes enorme

sortiment af genskabte, klassiske skriftsnit, og' Nordlunrle anskaffed-e

sig. Monotype - et sættesystem rler udstøder h:åndsats - for a.t ku.nne

udnyite rl-ets skrifter, Han kend.te dem til- bunds og vidste at frem-

elske dei; ønskeåe øesultat, clet der 1ocl skriften tale og kornne ti1 sin

ret. 0g for fuvert skriftsnit han købte fandt han ny inspiration'

}fu,ns skri ftprwebøgeT e? fu1d.ry1dige beviser, l ord.h::lrle .'rar sora d-e

gamle bogtryltJrere, d.er forenede viden, kultu:: og skriftmæssig ind.sigt.
Efterhånd.en blev d.e er: sjæ1Cen va.r18.

EYld


