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l;ette betød. lirlt af en kovendingo idei de ga,mI-e bi.bliofiler i hovedsagen blev lad-t i stik-ken. I4e'n vi ønsketle at b:r:inge Forening for
Boghaandværk frem ti1 dato og h.e1st også a,t se infl i fremtid-an" I
en tiåligere årgang hevde jeg skrevet cm Bogen i Offseto }en vå,r oprindeligt et foyed.rag ho1-dt ved- er replæsenta,ntskabsmød-e, hvcr alle
d.e ganle herrer slog syv kors for sig. De vidste ikke rlenga.ng; a,t
blysa,ts og højtryksma.skinelne en riag skulle blive stillet på museurn,
og at rnan i ibffset kr-rnne trykke lige så sort og lige så smukt som åa
d,e 1oå fing:rene gtide oYer bogsiden for a,t fo:rnemme trykket, som de
§ø,6u-v.

De

i;i år var lærerige og morsomme"

Sammen med

åndsfæller

ha.rrde man

pulsen og styrked-e konta,kten ti1 nøglepe:rsoner i uålanti-et'
]]ern ;eg før første og sidste gan8 næsten a,1le sammen spiste frokost
Eeg husker
med- unt]-er en stor konference om bibeltypogz'afi i Stuttgart'
hvorrlan mit øje gled- nrnclt l kred"sen fo:'at fastholde situationen og
tle enkelte åelta,gere. Og ieg følte de-b så mærkeligt at være med d8r,
med Tschich.old-, Eapf, Seatrj-ce ],Iarde, ovink og d.e øvrige, sorn i dag
ki;.n er kendt a.f en lil1e kredse II1BI1 scm hver i sit land- bet'ød noget
væsentligt, Det gav styrke at fornemme, a,t ma,n ikke stod aftene, og'
at ma,n også i et li1le 1-a.nr1- oppe mod nord arbejd.ede mer{ på r1et, de
hånd-en på

a11e stod for"
Med C"Volme:. ldord.lu:rde slutted.e er1 epoke. Han Yar en personlighed, der
vi1le mere ent1 sit håndværk. IIa.n skrev. Den 1i1le bog ltrftertrykt som
vj- samlede tiI hans 7o års dag, -,riser en besinåig og årvågen med'leven

udwikling. },{en han interessered'e sig f ige så
megei for bogtrJ'kkets hlstoriee ikke minåst dens seneste period'e, rlen
næfmeste fog-rdsætning for det, han selv var icået frem til' Han skrev
ti1 Emery Walker
om cobden sanderscn, han kend-te ti-1 i{illiam },Iorris,
og havde fulgt S;an1ey ldorison genriem riennes funda'mentale studier cYer
fortiåens Seisle srrii-,,er, vor ticls mest betyd-nirtgsfulde, Det var
k*E"&*æ.;iåel,derda,nnec1egrirnd-1e,,getforMonotypesen0rme
og Nordlund-e anskaffede
so?timei:*r, ai ;e:-",::-::e, .:lassiske skriftsnit,
sig Monoiype - e: s=::es;.-s-,en d-er u-LlstØder h.åndsats - for a't kunne
udnytte d_e.rs sj:r--.e:. --z':.'iellcile dem ti1 bunds og virlste at fremelske d.ei øns,..e:e ses-;r::.:. let der 1or1 skriften tale og: komEe ti1 sin
ret, og for |r:re:": s.::- i -s:-.i - .a:: købte fand.t ha,n ny inspi:.ation"
:':-:.;.-1 å:-g'e beviser. i'trord.lurirle var som d-e
Ifu,ns skri ftprø..re'::;.-: .gamle bogtryld<ere, ::: -:r=j-e:e =i4en, kultu:: og skliftnæs§ig' inolsigt,
Efter:hånden blev :e t--- : - =l' e:- -'-? ie .
i

€nc

samtid.ens t;zpografiske

t_16

lforåIulåes teknislee veråen var endnu baseret på blysatsen, sårlan sbm
den faktisk havd-e eksisteret sid-en Gutenberg opfandt rj,e }øse t;rper"
I{an korn ald-r,hg til ai; opl-eve den revolutio'rr, der så småt -rar berynåt
at ulme inåen ha,n gik bort. Fotosatsen holdt sit indtcg, og 4.11e deliiogvi i den vanskelige overgangsperiod-e, hvor faget skul1e omstille
sig. Før.st a1le børnesyg:dommene på grunrl af foz'tid-1ige lnåkøh, sid-en
forsøgene på at højne kvaliteten, så d-en nye teknik kr:nne korcme på højåe
med- rien garnle- Hlror hawde vi ået dog: bes'trærligt, n?"r rri stillede krav.
Det fø16s som en 1ang, trang tirl, hvo:: også en tilrettelægger skrille
lrænne sig til a1t ået nye og ind-se, at teknikken u-c,'[ over at shabe
irrita-tion også rummede nye og uanede mu-ligheder, l,lart va.r ikke Iængere
afhæn$ige af blyens binriinger, der ofte satte grænser.. Det nye system
var smiåigt, i virkeligheCen uden nogen form forrestriktionetr" Detaljer.
tier hi-cltil havde været u-til-fred,sstillende .- bla,nd.t and-et afstand.e mellem visse bogstaver * kunne m,r bringes til at fungere, ge'nske som da
man skrev i d-en italienske renæssance. I{en den ubegrænsede frihed- gjorde
mange gra,fikere usikre. Meget kom til at flyrle. Frihed- har også sin

pris.
llvem kur:ne nu oYertage aniren efter NoråIrrnd-e? var der en efterfølger'
som uomtvisteligt ku:rne ud,nævnes ti1, fo:ran a1le andrel at være Dan-

mnrks bed-ste bogt.rykker? lirror

ofte

møder man

ikke det faktum, at

blev efterlaåt tom.
pg.ist vist tiåspwrkt fik jeg en henvend,else fra en kirke i T{ernlng.
1,{on ørrskede et hefie tj.l- urltleling bland.t foræ1tLre efter en kør ba.rnerlåb.
Jeg foreslog en ræi<ke helsi-d.ebil1ed.er med en kort tekst ti1 hvert
billede anbragt på rien moti-stående side" Det krævede iscenesættelse
af opte,gelser på steået under meclvirken a,f en loka.l fotogra.f. I'Ten
hv ordan ha,vd-e man nu fund.et fremtil d-en fo:'bind"el-se? 0g hvem hawde
fået iåeen? Det Yiste sig at lrære en vis bogtrykker Poul Kristensen.
jeg tidIla.n saå i nenighed.esrårl-et. Hos bogtrykker liinar Philip havde
ligt beu:rd-:'et en bog fra Poul Kz'istensens hånd" "Koin skal d-u se, d-er er
ån ovre i Jylland., som viser, at han kan noget' Nu er rl"et ikke bare
3a,smu-ssen i Ringkøbing, åer formår a+' hol.d-e fanen hø7t,.'t Guld-i:'ykket
på forsiåen, den nænsomi'ne, men 411i3;eve1 prægziante tnrografi, det
pe"fekte tryk. En usædvanlig helhed" Dei var første gang ieg støåte
på navne.t P0u-1 Kristensen. IIu nØdte jeg harn personligt,
ptr-adsen
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gået på nen Gra.fiske Hø;skole og havd"e d"er møåt professor
-AkseLJø:"gensen, sorn gjoråe et d-ybt inri.-l;4'k på ham. Han korn herved' til
at forstå mere enrl skriften alene. Derr gra'fiske k"'i-r:st havåe'r'a1ttål
ham, øg inden ha,n ven,:lte tilbage til sin fød-eby for a.t fortsæite i
Han havåe

sin fa,rs

bogt:'J.rkkeri

"

a,f rle mange plig:bopgever kr-:nne han ikire hold-e fingrene
.ræk fra, dåtr åer iå urJ over åe,gen og vejen. IIan måtte simpelthen have
afløb for dei ske,ben(l-e, som også kan udtrykl"es i typografi. snart
og I''{iLdda,gshøjde, et gra'fisk hoved'olev ået ii1 Clauc1e1s &e@
værk bland.t den senere tids da:rr:ke boguågivelser meå træsnit a,f
på eget forS5-gu::d. YasegB,ard" Og vi11e irrgen and-?"', måtte rjet ske
1ag, koste hvad rlet ville.
..Å
r,Ii fa,ndt straks hina.nden" Poul Kristensens hele ind.stilling §trålede
en skabez'irang, r1.or ganske rrist søgi'e a'ndre t"eje enå l[o:rdIu::des'
i mit stilIe
men grrmdindstiillingen var den samme. sna,rt kunne ieg
sind og offenligt ud-nævne ham til }trorålurrdes arvtager. lla'rl var den
bedste bLand.t ligeroænd.
ti1 kan man fple sig overflød-ig sorn tilrettelægger, rråt'
af og
- WtuT
, Tram.inrn Men
porrl Kristense:
Morr Poul
Kristensen ks trøste{f€ I:å Jn med.,
opgaven åå'iagt i Herning.
Yed. sid-en

a,tvijoerhinanC'enii-lgensitiiginspiration'Og'detersåsand-t
sorydetersag.b.Ha,nholåningharværd-ighed.enoversig,ibl.and-et'en
stilfærr1ig, smådril1end-e humor med roå i rle-b jyske'
rrar
opsa't prøvesid'er ti1 en bog' inrlen fo:rfatteren
Jeg fik en
8an8':

berynd.ta,igkrive.nenblevur]'førtfra,blysats.Etlangtstykketid
åååd-dår3-erpå,rcl-aYanuskriptetnærmed-esigafslu-tningen'ringede
poul Kristenser,:: i,LlYil1e du have noget imod,, at v:- prøvede med fotojeg a't du
sats?r "1[ej, når d,et er dig d,er foreslår d-et, så, våd'
på €3 prØve'rt De
stå.r inåe for kva,liteten' l'Ien lad d-et komme an

nyesid.ervarsåatsigeir]entiskemed_deoprindelige.Jegkuane
så d'en sva,red.e
faktisk ikke se forskel" Skriftens sty::ke Yår ra.mt,
fast, a't
til højtr?-kJcet på blysats, tr'ra d.et øjeblik va.r det s1ået
havrle bevist'
trængslerne var veå at væIe overstået" Foul K::istensen
rlen nSre teknik og
a,i r1ei kun var et spørgsmål om at stille krav til
tils.igsslv"Anstrængelserneha'vd-ebåretfrugt'Yed'enreception
nogentj-d.eftertravd-e.jegbogtlykkerSvend-AageLaursenfraTønd-er
ogfaktorenfra,Ba.ggeskgl.i{ofbogtrtr"kkerisam].etoverformig..Jeggreb
jer i, at
reversen og sa.gde! "Ihror 1ænge vi1 T fiirrle
dem i ffiffi
foran jer, hvah fotoPoul Kri*åasen m ikke' ån, rner: to hestehoveåer
å8åat" og så
sats angå:'?'r l)e så lidt su-re ud, men det rrar rl,esv*?lå
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viste C.et si-g senere, at søi:nen jø:'gen var indtråclt i fad-erens cffici:1r og a.t rlet var ham C"er ba,g kulisserne u-irættel-igt havåe eksperimenteret, så skrlften kom til sin ret" Fluebenenes tiå r,.ar for'lli.
Sid-en b1e"'r Poul Kongelig Hofleverantlør og |ror',ningens personlige

var ane:ikenrlt på højeste sted-.
Alt dette e:n ikke skrerret i egenskaben af at være medletn af d.en
gensidige roseklub. lndviede vil s:-kkert bekræfie, at rri har med a*
E en ma,nd- - og hans aØn - a,-L gøre, som viL d-et ypperste. QS da
han for nylig ud-still-eåe sine bøger på 1l{etropolitan Mu-seum i }ilen York
kom en af IISA| s fineste skriftieg:iere hen og tilbød- ham en skrift
rned" udgangspunkt i Den venetianske P.enæssance, udelukkenrle til- bz'ug
i PouI Kristensens Bogtryl-.keri" Han ønskede for en gangs skyld. a.t
bortgive et alfabet 'uil ei: virksomhed, der ikke alene vid-ste at
værdsæite deio men som formåede ai urlny,tte d-ets mu-lighååer fuld.t ud..
Da iirik Da,I for nogen år sid-en, i anled"ning af t:qrkJceriets jubilæum,
skrev d.ets historie, blev jeg forbavset over at genfinCe så ma,nge a,f
mir:e bøger i ka,taloget. fænkn havd.e vi virkeligt løst så mange opgaver sammen? I{er havd.e jeg igen været privilegeret, fået lov ti-1 at
benytte rlet bed.ste af d-et beåste, Kunnet tatæ samtaLe med en mand, d-er
forsioå hvad man talte om - og'omvenåt" Og naturligwis har jeg også
and-re, ja mange steder fået udført glimrend.e a::bejd-e, l,{en nå.r jeg
selv får l-or,' at væ1ge bliver d-et oftæt llerning' Idon ikke mair for*
står hyorfor?
bogtr;r1qksr. ]'{esters}<abet

af arbejd.et på tegnestuen skrev jeg sta,dig meget, Det offentliges kornmunikation i;il- u-orgerne 1å mig dengang på -.rinde. Som ået'a gør
i dag, ilvad. enten d-et gælrler det skrevne el-}er and.re sider a.f statere
el1er komrauners nååe at udtryicke sig på i form af gensta,nde e1ler
planlægping" I Kristelig:t Dagblad stod d-enne i'and.bemærkning at 1æse

I,Ied, sid-en

i
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Forleden alten kunne man i en
forbrugerudsendelse på skærembedsmænd,

denne måde ignorerer simple
kommunikationsregler. Adskilli-ee gange har jeg som gralisk

der begge havde været involveret i at lremstille en stgrre tr1'k-

tilrettelægger siddet over for
embedsmænd, der har forelagt

om dagpengeordningen, ud-

mig et manuskript, som de har
drovtygget i uger og dage. Der
mangler kun, at departement-

men opleve
sag

to

sendt i 800.000 eksemplarer.
Det er jo ikke noget helt lille
loretagende og skal nok have et

budget, der nærmer sig millionen.

Man havde bedt en læseekspert se på teksten. Og han
kunne med tørre tal bevise, at
denne lå i aller lanskeligste kategori, på linie med de sværeste
un iv

ersitetsb6ge r.

Foreholdt dette måtte den
ene embedsmand erkende, dt
han slet ikke havde tænkt over'

ri

ii

&nne side af sågen, da han

skrev sin tekst. Og den anden

I erklærede,. at han vel var vi'dende om dette faktum allerede
jf på begyndelsesstatiet, men hvis
man skulle fremstille sagen kor'rekt måtte den have en ret komf pliceret form.
)i
Man sad målløs. Her havde
ti
ti
man sat folk med stor viden om
indholdet til at formidle dette til
i:

II

IJ

E

5

§
u

B

!

et bredt publikum. Man tror
åbenbart, at indholdet helliger

formen.

Det er ikke første gang,

offentlige myndigheder

at
på

schefen lige skal tilføje et par
bemærkninger. Og så må man,

elter gennemlæSning, desværre
fortælle dem, at manuskriptet
er luldstændjgt ubrugeligt. Og

rette kontakter hos læseren, er
en spændende typografisk dragt
kun at sammenligne med at
sminke et Iig.
Det er utroligt som man i den
oflentlige sektor mangler erfaring på dette område. MaR forstår ikke at kommunikere. Det
er det man på skolebogslorlag
bruger timer til: Gruppearbejde
mellem.et helt team af specialister: den oprindelige tåkstforlatter, forlagsredaktøren, bille-

at man ser sig tvunget til at gå dredaktøren, illustratoren og
ud over den først stillede op- den typograliske tilrettelægger.
gave, at tilrettelægge sagen ty-' Kun gennem en analyse af det
pografisk, og tiltage sig hånd- f6rst skrevne grundmanuskript
og halsret over manuskriptet. med deraf f6lgende nyskrivOverllpdigheder stryges. Væ- ning, udfletning af det npdvendige - illustrationsmateriale,
sentlige punkter systematiseres
og lremh#ves. Større teksten- lremhævelser. og gradueringer
heder visualiseres, dvs. erstat- er man i stand til at Skabe tryksager, der-giver mennesker en
tes af tegninger eller billedstof i
kombination med billedtekst. chance lor at forstå meningen.
Og ud af den anden ende afpøl- Den tid er lorbi, hvor man blot
semaskinen kommer nu et dif- satte sig ned og skrev for de få
ferent.ieret tekst- og illustra- og indforståede.
Men det offentlige er ikke
tionsmateriale, der skiller væsentligt lra uvæsentligt, giver kommet langt på dette område.
oversigt og lyst til at gå i gang De to embedsmænd er ikke enmed stoffet. For faktum er jo, lige svaler. De kendte ikke enat selv den bedste typografi al- gang problemstillingen. De bedrig kan dække over bristen i skæftigedq sig med et område,
den til grund liggende tekst. de overhovedet ikke havde forHvis ikke-denne er tæ-nkt varie- stand på: kommunikationen.
ret, hvis ikke den trykker på de Jo, de havde da henvendt sig til

Statens Annoncekontor. Ja, det

skal fedt hjælpe. Magen

Iettantisk

def

til di,
artement skat

man lede længe efter. Der findes ikke inden for det oflentlige
område et eneste sted, hvor embedsmænd kan henvende sig iet
sådant anliggende. Og det er

lidt af et tilfælde, når man kalder på folk ude fra. Selv om der
sidder glimrende specialister på
lorlag, reklamebureauer og

andre former for kommunikation sloretagender, der gladel igt
ville gå i gqng med et sådant arbejde til gavn for de mange.

Staten og kommunerne, politikere og embedsrnænd er inde i

en tillidskrise. En al årsagerne
er manglende ellei forkert kommunikation. Smukke tryksager,
dyre tryksager, mange tryksaget gør det ikke. Kun hvorbud.
skabet er oversat, hvor det er

gennemdyrket med henblik på
den kreds, man lnsker at henvende sig til, kun hvor det har

fået en funktionsduelig lorm
både sprogligt og visuelt, kun
der kan man tale om at pengene
er givet rigtigt ud.

Og hvis man ignorerer dette

vigtige led, vil kløften hurtigt
blive meget stprre. Uvidenhed
har det med at accelerere.

ILgT.oudkombogenonn@,}en.ya,råetfore1øbige}esu1.tat
af en 7-a,ng udvikling, som for mit vedkommend-e va,r begllnrit meå Knud' V,
Engelhardt. Sporvogne, vej- og gadeskil-te og et proiekt til kilometersten, d-er helt u.rimeligt blev forkastet, va? eksempler på hans uiiiættelige kamp for at $rs gøro offentlige nynd.ighed-er oprnærksomme pår lwad
god. fofirgivning af d-et fæ1les eje kunne batyde. Def, var tarr{er, d-er
også fængede hos mig. I d-et nystaried.e Selskabet for Inrlustriel Formgivning blev rlet ikke alenu di**st8I8+, man indkaldte også tlI en
hø:ring med bla,nrlt anåre ISBrs chef P.E.]d.Skov og Københavns Spolweie§
Vj-lly Brauer som Priigelkna,ben, Selskabets utrætte1-ige sekretær, Jens
Ilielsen - tJ-er sid.en blev DSBts designchef 3'1rar fI-øjmand, og'pai1elåiskussionen, hvori også ieg d"eltog, Ya,T be.rsk, men klritiicken vår ve1begru:rdet og saglig. Yi fgrlangte ai d.er sku11e til ai ske noget,
5i11en arrangereCe Jens Nielsen en 1i11e udstilling over teraaet, hvor
overborgmester r.'i'ba.r jla.irsen lcom ti1 §ted.e og hØrte på mine knubbeåe
o1d. Vi ti:.r'ed.e of plcYokered.e. Der kom bare il-J<e så forfæråe1ig:f,
j'iielsen udtrykker det: rrEris bare man
ma.nge rea,ktioner, .-e- scn Jens
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a-liver.red neå at spytte på en steri, bliver den rråå til si-d-st"'t
Så en rla.g kom Christian Iijlers. Han tl-r-:i'Jcer ofte op på rette tidspunkt. I{an fo::eslog, at e,rkj-+uekt }iie1§ K:';rger, han og jeg skulle
be:'ejse
sarnle er: i:og om Offeni;l-ig Xesi&' lrTeop se'ml-e, foe vi sku-11e
ti:l a't
Eur.opa o5 få rl.e pågæ1rlenåe desiS?ere el.l-er atlninistratorer
med må'nge
fortæ11e om, h-,r'orrlan d-eres ting: va,r blerrei; ti1, illustreret
Kryger til
eksercpl-er.. lijlers og ieg lejste ir1 Ziirich, lii1ano og"Lond.on,
eksempler
I{amburg, og tilsammen fik vi hjembragt en række f:'eraragend-e
en
fra virl*u fc:'ske11ige områd-erl nærba'netog, møn!'et'g ga'debeiysning''
Efte:'bys gra,fiske ans'ig'tr engelske sta'tstryksager og meget andet'
en fyl rlig' manche*e
hånr1en som sioffet inr1løb, slcrerr vi i fællesskab
linierner €på demt
som satte emnet ind i en åansk samrnenhæng. Mellem
Vi morerle os dejind-sneg vi så forsig:|ig.t vor beb:.ejåenr1e kritik.
ligti, skifted.es ti1 a.i skrive og l<ritisere. Ejlers og ie8 b1-ev specialister, i at fjerne Krygers mest svulsti-ge spr:oglrge ekstravaga'ncer,
Kryger'rr l)et var
u:rrJ.er d-ennes h-y1 og skrig. 'r'/i snupper lige en ha'1v
som at lege tand"l-æge"
I dorbind-else med- bogens ud,girrelse fik vi iscenesat en tv-ud-send'e1set
ved- IIeile med
og kort efie= afhold-tes et d esignseminar på Mu:drebjerg
mynd-e],iagelse af des*gnere og repræsenta,nter for mange offentlip
gøCet jorden'
rligheri:er. Eer fik vi grundigt udveksS-et synspuni<ter og
Ra'i'l' J)er'/a'r
Bl-a.nåt d.eltagerne var også åesignchefen fra British

sat noget i

gang'

ns3, og d-et
F,ort fcrinden var ?or1 llje1t blevet genera,Llireklø:t: for
soh designchef'
va:rede ikke 1ænge inden han ud.pegede Jens Niel-sen
en r:]4rre
saratid.ig havåe tol-rlkontrø:r1ør Ka j lfie]-sen gennemarbejd-et
oggrr.urrlig manue,l for Told-etatens maskinskrivning af bla,nketter
se1'r kom jeg
fo:rmuleringen af d-eres tekstmæssige inr'rhold-. Iet spireåe'
gsv Boi-igti1 at præge veidirektorrr.tet. Arkitekt liar chrisiensen
ministeriei; sit ansigtr og onsid'er kom P st- og Teleg:'af"'æsenet også
med..

}.Iend-ererlangtenånu"0galI-igeve1er.rlpåna,ngeomr'åderkommet
l:.ET€tdejligtatværemed'
lættgere,endviåenga,ngtlrømteom,}ethaeit vær'e nteå, € sant-i-1 at sku-bbe +,i-1 uc']wiklingen, selv r.udertiåen

tiriigopleverh'Tord'anai:d-refiklov,nårir-ueres§enførstvarvakt
hosindflyc.elsesri-gechefer.Detrrj.seljc,a-igod'designbeta.]ersig.
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at udbred-e, her scrn i d-en p::iva.:':e sekt.ort
selv om erhvezvslivet oftere viser større forståel-se fo:: :'a,tionali-

I'[en bud.ske,bet err va,nskeligt

seringsgevi-rrsten.
Gennem

ad-skillige år havde jeg sideløbende

med

så

rnege"b a.nd-et

studeret

Cet,, r:1er på engelsk herld-ez.Oorpora,te lrnage, en virksomhed-s irlentitetsprogram. Jeg tog ti1 London på seininar og studere iørrigt irli, hve,å
jeg kur:ne få fat på cm emnet. I,{sn interessen va^I kun i sin voråen"
I\Iin kollega Nils Hartmann, som'rløde a,}t foi- tidligt, hawd.e gennemført
det store Superfos prog:r'am og et æar andre, ligr:ende opga,veTr men
end-nu havde jeg en sådan ti1 gorle. Jeg tørstede efter e.t få ud.ry'liet
og afprøret mln viåen. Men en skØnne rlag hemrendte Privatba.nken sig ti1
rnig. Kort forinden havd-e jeg gennem et tryIckeri givet urlka,st ti1 en
check ti1 IIand-elshanken, soile$rr"igt a.tdrig fik ildirekte forbind-else
med. Ud.formningen var nytænkt ud- fra klare principper, rnen a,fgørelsen
trak uå. Man kunne ikke bestemme sigrl og ieg ha,ird-e ingen mulighåder
for at'oryd-e ind,. llen så ka,ld.te Privatbaril<en til nøde. Jeg sku11e udarbejd-e dem et fuld.t d,esignprogram. Det første ieg gjo:'åe var at l-okke
aheekuåkastet tilbage. Det skul-le i hve::t feld ikke havne hos konkurren{,en.
Banken havde alierede formeret en gli-mrenrle ar:bejåsgruppe, 4er fors;rnede mig med aI den information jeg bad om, og rnere til'
Ilan fa.sthr:klt strr.ks, at Hermes-figu-ren skulle bevaresr men i for'enklet urlgave. Det forekorn rimeligt, ikke minrlst d.a rnan begu-und-ecle
d-et med., a,t åen jo v'a:'en lev"enåe skikkelse set i forhol,:l t,i1 fLe
øvrige ba,nkers kølige mærker. i,{en så skul-le vægten også 1æggæ på
navnet, og d-et sktrlle ikke lig::e nogen af d-e and-re" Det ind"ehold*
imidlertid me,nge bogstaver og rrar hiC.til sta.rret ude1ukkend.e med- Yersa1€r. l1'Iæse1igt. Det måtte kunne d-e.'esr så,d-e to halvdele optrådte
hver for sig, for åerpå at, udgøre et he&e. Try]-'1*1 iå jo lydmæssigt på
ordet 2IiI31" Iet ku:rne u.nd.erstreges ved h;jæ1p af Store bogstaver,
resten med- små, hvoraf to oven i købei havde opløbere på b og k.

jeg en eksisterend.e skrift som grundlag' Ien kunne
"i;r;rksager' ldu- stoå
sid.en benyties titr a1le ove:'skrifter i bankens
krzn tilbage at gennernd-yz'ke de enkelte bogsta,Yer og: give navnet en he1Ti1 sirl.st

!r'

ve,1-gte

hedsvirknj-ng.
yi arbejd,ede videre med" 2nd::e opgaver og 1-or1 imens navnet, togoep;
gå op i t1-irelcti0fl.orl" Jeg havd-e u-dtrykkelrgt sikret mig. Hvis detr
E
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forslaget kom
$Ie'w den mind-ste slingpre skulle ieg ti163ldes, I\{en
lovede mJg io ""r
retur me6 iremærkni:rgen: lkke accept"t"tl tam"nrl
' l.v.
\rar slaget tabt,? Jeg ba,cl om et rnØde med cr-irektøi';t'nygesen. Iian for'ta-1te,
at ha,n havde sgarE* smeldet:'itl8,n sKa.I være vell,-omment tt 1tf,, tak. Jeg
tog nit pæneste tø7 trar@r band-t min oul,terfly ekstra omhyggeligt og
ind-f'and-t mig på diI.ektionsga,ngen. Vr telte goclt sa.mmen, Jeg prøved-e
:rt rri-ve na,m et inrltryk at', hvem Jeg var og hvad Jeg stod for' Qr
-iilevet som den forela5
Siden forklaref,e jeg så, huorfor min løsning arar
Tlqrgesen lytted.e interesseret, ind.*ui} han bekia.gende afbrød":
"tri-L dette skulle Jeg nave vidst ro-a vi tog bes)'r-rtningen, Men ne
har overbevist tnig. Jeg vi1 bede Dem kornme til et mød-e meå den sa'mled.e d-irektion. tr rrMen hvord-an vi1 De nu klare denne sag, for jeg .vdd',
at d.en også har .ræret forelagt bestyrelsen?r' "Det behø'rer De ikke a't
bekymre Dem om, det ska.l jeg nok ta,ge mig af"tt
Ti1 mødet ned- de tre d.irektørey har.de jeg merl'r,aget r1e konkurrerende
bankers navnetræk og a,nb:'agt ?.qTvATba,nkens llil sj-d-st" Iet er et ga.mmelkend.t fænomen, at linier for.ned-en altid- syner større- eiid e,nbra,gt foror.'e:
Il{en bcrtset fra d"ette 1i11e irick forekom 1øsningen overbeviserrd-e.
Privatbi-r,nkens naYn fremt:'åd-te tydeligt større på gru:rd af anåenåelens srnå bogstaver. AIle linier var naturligiris lige bred'e' Iøvrigt
va,r møtJ-et ve]- egentlig af formr,l art, Thygesen slrntes allered-e under
vo:,t mød-e at, T:1a.r-e taget sin besluining; Ilen hrror let ku-nne lran ikke
harre fastholåt fo"r:kastelsen - forikke at tabe ansigt. De:'slcatr format
.LiI e,t hanåle, ,som h.a,n gjorå€. Mød-et slu-ited-e ined at ån af cirektørern+, d.a han gav mi-g hånd-en, sa,8d-e:'t,o. og tak for hjernevasken"rt
Jeg må have ta1'L som et ve,ncl-fa1d. I-øvr:rgt fu-lg:te direktionen meå
stoz" inieresse hele arbejd,ei, {e:: fo:'mig blev en ny cplevelse af
gru.ppear.ibejd.e på højt p1-an"
Når såd.an,.et program forellgger i form af en manua-l er ens az'bejåe
formeli færCigt, rnel1 i en lcortere e1ler længere period-e fø1§e' Tnån
sagen til riørs og samler løse tr'åtl-e op" Til sidst slipper na.n så
hina,nd-en, rlog med d.et håb hos desigYl€?en, a,t ma.n måske på visse ti'ds'
pi-:nleter vendertilba,ge for e,t få 1øst fremkorone r:roblemer" For in'Let
er så vanskelig* som ai holåe ei desigeprogTFm. i[ye folk kommer ti1,
åe:. sker struk'tu:.ænd.z'inger, og selv op d-e:: gamle na.nual på raange
rnårj-er står' ,reå magtr s; rler a,ilige',-ei rlogen, åer underwejs b-r';'rfrgr
noi'rrerne, merl eiler ud-en begru:rd-el-se. Pr:ivatbanke$."enåte d-esværre
a1_d_::ig tilbagel og boltset fra naYnet, fa:rver cg e}:ecken er prograamet smulJret" sådan gårr--det sikke"i i i:arge ti]-fæl'd-e, n§'3i'c'1et

1r?

forarbejde, uclført af aktive nierl-arbejåere, forlængst er
g1emt. I4en r!esignprog?anmer skal ikke blot etableres. Ie ska'l hold-es
rred- lige for at forblive effektrve. El1er ele skal ænd."esr fo::åi
-r,id-en har svækkei d,eres funktion" Vi er ikke Ce såmma i daE som i
spændend-e

-9t;d,l"".

for lcbpal. Lige så fors'uåelide en 1ed-e1se,
lige så a,ktive uredarbejdere, lige så tilfrerlsstillende et resuliat'
J.V.T§rgesen var ikke den eneste, d,er'ejetl-e d-en store lerlers ove?skud- ti1 a,t ænrJ.re signaler. l,Ten han var nok eksemplet på en af rl-e
Senere l-øste 3e$nfignend-e

-*c

fineste '

Tirlen for m-in )o å::s d.ag nærmed-e sig. Skulle jegf'El-}er skul1e jeg
lkke? En retr,:spektiv'udstilling af 25 års resultater. Det var
fristend.e at holde revy, at se err samlinirg p$. clet hele, en uci-vikling,i
Jo, d.et sltulle jeg. Og så alligevel. DetUU eno1.me arllejde. Ilele
clette sljjd. For hvem?'For hvad.? Men det med at registoererhvad
åer egentlig var sket merl mig i- den for]øbne tidra,fgjorde sa,gen.
0g end.elig havde jes io gemt mindst et eksempla.r a,f alle a,rbeirleq
spæde beryndelse, hålt fra GymnBsia.stbl-eiåeb og
lige fra den MN{
de første ex libris ti1 i d"ag. Elere af mine kolleger misund-te mig
denne katalogisøring. De havd.e smid-t så meget ud rrnrle:srejs. Jeg
gemte ikke på d-isse arbejd-sprøveT, ford.i ieg troecle noget om mig
s,eIv" lvien i modsætning til så mange a,ndre, der for eksempel p-*aq/a)
Cse.eape,r unika, som foz.svinder ud af deres sJrnskreds, kuntte jeg
se og samle mine resultater uden større anstrængelse. Jeg tærrher
også på min imdervisning og på a1le and-re pædagoger. Der står man
og Øser ud, ned over hoved,erne på ho1cl efter hold. Men hvacl komxæ
rler ud a,f d.et? Forsvan.rt det ba,re ned i et stort, sort hul? Itrati:rligvis mød-er man fra tid ti1 a,nden ga,m1e elever, som fortæ11er, a't
tiden på Den Grafiske lrEijsko&e satte skel i d-eres tilværelse. i/len
al1ågeve1 forekomrner det luftig$. Tryksager ti1 a.t ta,ge i håvrrlen
etr trods a,1t nærwærender oB kun bøgerne Sr1t1er.
Det skr.L]le foregå på Kunstind-usirimuseet. T tlen langer lyse sa,1 og
i rlets k-.ra,d-ratiske forrum. Store plancher af hvirl karton ha,ng i rækker
på tværs, med et overslring i hver række tiI pa'ssage, lidt som i en
labyrJ-nt. 0g over side-t1-anche:r'ne ba,nnere med forstø:reåe bomærker
i soz"t og hvldt" Det var næz'keligt a.t færdes i rlenne broged,e verden,
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rl-er"møjsomrneligt var fælrIet j-nd i- planche rå planche efter årstal, M
}tru lr'rm:e man.,-øjne linier.ne cg: samspillet meIlen de mange områd.er.
Jeg havde med vilje taget meget med. Det kulne være tl-evet til
en eksklusiv. udstillilg med- langt' mellem d,e enkelte a'rbe jd.er.
Men d-e1s ønsked-e jeg ikke at stilIe tingene på eir pieåestalt dels
vil1e jeg €ELfortæ11e den besøgend-e, at selv små og ubetyd-elige

opgavel skulle 1øses anstænd-igtl om ikke altid. genia.lt" Man
måtte gerne få fo:'nemmelsen a.f at kigge inå i væ:rkstedet. ?å visse
plancher havd.e jeg iilføje'b kommenta,rer, bon mots, d:I_ *
skulle d"anne ba,ggnmd og formidle s;mspunJ<ter, Et af dem var
Erik Dals:'Det hører mecl iil talentet at være leveringsdygitig;lr
Begrænsninge? er altiå en udforclring * indtilder. wåu grænse,
naturligvis, hvor ma.n begynd.er at pive" Det kan vælie en kroniks
tængde, antallet af farver - e1ler tiden' Som dn engang sagde
vr.;d" en ud-stillingsåtining:trHv,is vi havcle haft mere tid, var wi ald.rigr

i:levet færd-ige. "
Iet lcommer også an på r-rd-fcrC-:ringen. Jeg har oplevet en inspirerende
iimorgensamtale fra Århus, hvor en mig: ulcendt tl-irektør i Iøbet a.f 2o
minutter fik formuleret en opgave på en sådan måd.e, at jeg havde løsningen på bomærket, d-a jeg Iagd.e telefonen" Jokum Smith havd-e samme
evne. Det er som når spiC.sen af to sorie kulstyldcel bringes i berørin5:
for i samme nu at danne et buelyst
som kræver briller for ikke at ødelægge øjnene. Denrre uriford"ringl
d-eirrr"e koneentra,tiorr - ogrrJenne fryd når gnistem sprirrger. På den
anåen side kan mano t,rods g,.oåt morispil, a1ligeve1 komme ud fo:r ia, det er ve} e'ga:*$,i-6 det normale - a.t iåeen kræver ud"viklingstiå. Det fabulerende gro:r vildt, komb.ina,tioner' "y"7;ff, ma,n styrer
ind. i blindgad,er. O* =d# {n gung er der en idd, +#t r,r, forfø1ges,
Et øjetj-liks irrdfald-. Ilv,orfra kom det] Evrcr var sta,mmede netop d-en
'trr4lt
komhi-nation, fra?' Merr man havdr hørt klikket. Brikkerne vaf fa'ld"et
på plaås. Nu kunne det ikke b1|ve and-erledes. Ligni-ngen var gå.et op.
NaturlSgv=is kan man tzæne sin, kombinationsevne, udwid-e sit id-e-

il

Ij
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e,rsenal. Hen man blive:" cftest sig selv s.rar skyldig i spøggsrnålet om;
hyoråan d-et eger:tlig: gik ti1.
udviklingen af det kreative kræved-e, som d-et a'1l-ered-e tirlligere er
beskrevet, lang tid-. Det'rrar noget jeg måtte ui1vikle alene' tæreproiid-en harrriå bestemt ikke givet mig nogei rnrib.1ik i d'en ska'bend-e
c'es. Som flrxibel udtrYkker det:
Kunsten er ikke
at få en irlå.
-Inh:re:r

få

kan

med-

letlled-

'bo,

Kr;nsten ez" rten
me1lem

to e1ler fler

ga.nske almind- I 1-ige

hverdagsideer

t se
hvilken en
der er go.
;1

og ?iet Eein kender til
't1

§

skabelseas proces oni Ylogtsn. Dette merl klildcet

eretmærkværd-igtfænomen,Forharmanførstbørtd'etforsitind.re
rlen rol
Ø..:e, er åer ingen vej tiLbage' }'Ian er nået til
man urolig' utilfred-s'
som kun, over.bevisningen kend.er. fnd-tiI da. er
Sægenåe.Anspændt.Pa,pirkurvenfylrles.l"tt,umlerrurrdtihov,edet
u. andre under et mød'e
på. {n, mens man sidd-er i toget el,er ##
f;amler, men måske fo:regår d-et
d-røfter uvedkommend.e ting.. Blyanten
k'*.vnu.,
dB+d-Iåårnest oppe i hjernen, selv om det'ør nytf,igt a't fæstne
vu:ndne På Pa'Piret.
Først når man ha,r hør,.t 1åsen fa,ld-e ir1#
a,dre. nJa,men, ha.r De ikke et pg1 forslag

man

vise resultatet til

rzi kllrtnes vælge imellem?tt

}lej,rletharjegikke.Deterrninpapirku:rrrlefejlagtigeforsøg:'
jeg kr-m
skal gå i], ikke krrndens, Af .tiyrekøbt erfarirrg.afleverer
a* å-ø væ19e"
åt fo-rsLa.g. I]v,is man komner med- to skaf i'et nok rrise sigr
det forkerte.
}etbetyderimidler-r,id-rkke,atmanrkkela,d-ersigover.bevise
af visse korrektioner' Der kan
om uegnethed- ellerl'nøtlvenåj'ghelen
væreaspekter,manikkehartæructover,ellersomførstkcmmerfor.
at det for rneget ligner
r]-a,gens lys ved præsenta'tionen' In ser måske'
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en l(old{-u}}ents, en enåen k-r;ane tænke
komne:' begrrurdet. lilen d,r'ejer d-et sig

sig

er.: fa:'weænd-fing,, sorn

fcre-

at

s;nnes, må jeg
rryin syries er mele

r-ide1-*1-åenrJ.e om

fo:søge så lempeligt som r-nu-ligt ai fo:rtæl-le, at
r-:-år,'iklet end. de and-res. Kr.ll1 saglig argumenta,tion iæ11e:'- som i sin
tid- hos S,teen Eiler Rasnusseno
O f.te prøver ma,n ogsfr bessermachen, rtllqr,is vi nu f1;,r{1s, 1id.t på
detter. eller hv=is ,,,rtrtnet har jeg prøvet, og det får de, og de kon-

sekvenser,"trJamen, hvis mr ..,tt osv. Efterhånt1en får deren forlemnelse
d, a,t tøsnggen ikke er et øjebliks grille. Jormåske er d_en, men

er den-vejet, ove:vejet og ra,gt hen, r,or{##alrive taget op -tii1
. r'tti[h?
analyse *iT+etr
jeg er så overbewist, a,t jeg også kan overb-ev.ise
d-erpå

a,rrdre,

Aft aåtte

u-d-stillingsforbereclelserne enledning t;i1 at bekræfte,
Så kom d,a. endelig ør*g**'f.irsBsråbningeng ko11eger, yenner, familie. 0g
ga.v

var den store glæde at træffe mennesker, man ikke havde set i
årevis. Mange var forbl-øffed-e over at ernfa,re, hvor ms.nge ting fra
hverdagen, de genfar:d.t her. rfTænk, at d.u- lrar lavet d-etttz var en ofte
gentaget replik. Meget arbejd-e optræd-e:n jo anonSrmnt,. De færreste
tænker på, hver der st&r bag boghand-lernes ugle e11er Gad-s logotype.
Det skal d-e hel1er ikke, I bøgerne kan man sætte sit na;v'n i colofonen,
men i mangF ai:dre sammenhænge e" man us;rnlig. Og såd-a,n skal det være,
På selve 5o års dagen ltrkkede museet slne porte op for familien og en
snæver kred.s af gamle venner fr-a forskellige period.er. En
broget skare. som Bent Å.Koc,h sagde:rtlu spænd.er nu v'idt, t53 63v1 fiad
fuar manr tr:æffelt Dagny Kirkegaard- fra Da'nsk KFUK i Lond-on og
Jokum Sinith i sa,mme omgivelser." Vi spiste mellem plancherne'
Arbejd.e, venskaber ogrnlamilie gik øgxtrel8r-ø:mæA i et'
nen sidste søndag: clukked.e Ha.ns Bend-ir op' Med krykker" Ilan var
fa,ld.et mec-l- sin,hest" rt}4en Bend.ix, kommer De her i clen tilsta'nd-?r!
iLrr.
,,ivlan m,å jo da N en kollegts a.rbe jrle''r nisciplinen forrrægtetl-e sig'
ikke, trod's *'#*t'**eladenrie bon vi'vjnt*{ fa'con' I'{a'n skul}e ikke
."tage fej1.
Iøvr;-gt blev museet i den pe:,iod-e mit a.ndet h; em. net
sid-en

dejlige mennesker, njælpsomme og dygtige. Som
Eliegaa.rd, bor for tid.en
Pou.I Jeppesen skrev i @:
pa Krmstind-ustr'imuseet, rever, og: har det gor1t. J^, det §B6EB i
sandhed. siges. Vr sprste se.mmen t Grønnegård,en, en oa,se som p,&trti
er jeg kommet d-er med
en herregårcl langt ud.e på iandet. &r0",,
.følelsen af a,t rrn*"*BY, fa,mrlren. vei er en tryg fo::nemmerse.
rrar befolket

med.
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der nu noget uc1 af en såd-an ma,nifestaiion? }{æt d'en bærer kun
lønnen i sig se1v. ujan skal ikJce tro, ai kunderr:e kcmmer s$yrtenåe
efter &n det næste halvår.
0g,a,Iligevel ud.gik åer fra c.enne ui]-sti11ing en impr-i1s, soill fl-k lång*
varig i:ei;;,-rlaing. Arkiteki; Ib !iØ11er fra Århus ha,vd-e besøgt clen
og henvendte sig bag efter til mig. \'e;i'egeludYalget ha'vd-e

Kornmer

netop r sinrle a't neci-sætte en a'roeJd sgruppe, der sku-lre tage sig af
en for:ryelse på skilteområciet. TIan ville foreslår, a.t Jeg ind-gik i

6gn"Detskete,ogsnartsa,dv.i"1e9otte-n1
a.t bringe oråerr og hedre desirynpå den rød-hvid-e skiltepark og'
'lot,l
siden. på motorvejene*.
Områrlet var forsømt og ad.ministreret af ingeniører ucjen mange for'urtsættringer for bogsta.ver og deres optima,le a.nvend.else. Yi måite
id-eel" Veiberynde. fra grirnden. Sa,mmensætningen af gruppen var
yepI€§enta'ni
for F}}il x-xl
en
ingenrører fra forskellig*. ho}d, ån a.rkitekt,
- og enåe1ig altså for første ga,ng en grafiker'
Førei; uldersøgte vi vejskrifter fra forskellige Ianåe,
slog åem op på store skilte og prøredø sammenlignede clem ved. dag
og na,t og :iincler bevægelse" Omsider v,= r rler ingen tv'iirI , Eritish
Itoad- Alpha,Bet var at fo:,etække. Tlilmed- var d-et en søster til
Eritish Ra,ilg§+l:rifTtrr, som DS$ allere;d.e hav,'de taget i brug; Der
vi11e som i Rrgland- være en sammenhæng; &tkvtth bavt valtiil't;rÅt}r'./rD'
Derpå hlev samtlige veje a,f en vis betyclning nlxnmereredel frg
laå+tJ
med- d-ette nye system som u'€fiite lcgnne vi gå i gang med" en forrenkling af skiltenes inf,o:'mationsmængd.e og en opl3ygning af d-e
grafiske elementer,
Arbejdet i gruppen var slidtqmlr. men,id-eeIt' Da vi først' ha'vd"e
tærte hina,nden a,t kende
sionerne $|ffi

befa,nd-t

vj- os som en samling

ka,mmerater.

Iiskus-

var ofte lange og indgåend-e, men vi kr:nne altid mød-es d på et el}e
andet punlct og blive enige om'en Iøsning, der vriste sig a't +E{,teå€a
]io1d-e. fufu §pga.ven var jo vigtig, Ilele landet shulle efterhånåen
ud-skifte vejtavlerne 'i;il vort system, Ier stod mege-b på spt1,
I,{en ud.en for gruppen 1åde forrige aåministratorer på vagt med
1a.d-te geværeI. Og skø' Ce ikke åirekte på os fand-t de *eI ba'grrejen
op i Ministe:rietr^ hvor Ce stik mocl a1le d-erookratiske reg'Ier for'-
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åt få viese

af projei<tei ænr,lret, lesværre ofte meå helå.
1 '/ejregelud:ralget, r]-er var vor overord.ned-e inste,ns, fik dd nemlig
sjæklent raed.hold,. Iet sa,tte os ne,turligvis i he.rnisi<, og ene manå
måtte jeg Så til d-epartementchefen og gøre opmærksom på, a.t vi
uåmærket var i<1ar over, hvad def Sak i srr&ng bag vores ryg, Jeg var
d-en eneste, de:: l<r:ylne gøre Cet. Ie ørrrige vå:r ansatte, offentligt eiler
privat, Det første også til en kronik i ?olitiken, hvor Harald.
I,'iogensen bragte den med. kort ve,rse1. Han var en god ma,nd at kend.e.
Vi vi1le sikre os, at vore tanker nåed-e frem tiI ministeren. Ingen ku:'iBe
nemlig ga.rantere os, a,i rle ikke var bekl-ippede e11e:: ænd.ret efier forgod-tbefindend.e. Det hja.1p a1t sammen i-kke så meget. Men rri havd-e rrist
sØgte

k1øer'.
Sindig:b

ri-eie

harrii så gennemarbejd.et det store

områd-er og mens d.ette

skrives år' motorvejssektionen kna,pt færdigtreha,ndlet, I,{en en skønne
d-ag kan vr forhåbentlig se et fuldt færdigt system gearleasy"e stier,
veje og: moto:.rreje. lllnd-nu en offentlig opgave er ved- at være Løst,, og:
d-et har vær:et en stor tilfred-sstillelse at få 1ov at rrære metl- Helt
bortset fra d-et ypperlige sa,mmenhold der ha,r været i de gn-rpper, som
efterhånd-d-en er urlskj-It fra den oprinrlelige. Kyndige mennesker med.
må1sætninget: i ortlen og viljen tll at se ree§?:.Stater. S,åd-an har jeg oplerret na.nge a,rbejdsgrupper i mit faglige 1iv. I,{en denne stra,kte sig de1
over mange år', clels blev den helv,ed- så sammentømret, og end-e1-ig g'a.v
ka,mmeratskabet sig udslag; når dn blev syg eller når and-re vanskelig*
he'lez. inåtraf. God.t at arbejdet trods a,1t ikke er slut" llet er næsten
for god-t til at ophører
på sinde. I LgTr skrev jeg påny
om d-etie anli-ggend-e. Denne gang i en kronik i Serlingske Tj-d.ende.

Det offentlige blev ved at ligge

rnig:

Det var om at staåig at itolde gryd-en i kog;.

l?q
En augustdag

i

DSB er eksemplet på en
statsvirksomhed, der har

1971 blev

Kunstindustrimuseet ved et
tilfælde, som ligner en tanke, rammen om to begivenheder, der smukt supplerede
hihanden og samtidigt pege-

draget designbegrebet ind
på alle områder af sin dagligdag. Med et grafisk program som dynamo sker der
en videreudvikling og koordinering inden for alle grene af den omfattende virk-

de fremad.

I

stueetagen

samledes

dansk erhvervsliv for at fejre lanceringen af et designprogram til Superfos. Og på

somhed.

Et sådant program er kun
muligt, når den Øverste Ieder har en positiv og aktiv
holdning til designbegrebet,

flrstesalen gik DSB's ny generaldirektPr rundt med en

bekymret jury, som fandt
sig tvunget til at vælge et

under 6n hat. På den anden
side en tilsyneladende fam-

bomærke,

lende begyndelse, men ga-

der ikke

skulle
bruges. Men trods de modstridende stemninger kunne

den indviede alligevel med
optimisme skimte et perspektiv, idet man her stod

overfor to vidt forskellige
virksomheder, en privat og
en offentlig, hvis ledere

når han forstår at irdpege de
rette foik til styringen, og

når han vover at anbringe

på benene. Og man slog sig

Der arbejdes også med undersPgelser af samspillet
mellem disse og andre befordringsmidler, med restaurationsmiljler og meget

rld

gode

ranteret af en enkelt mands

indstilling og overbevisning.
For selv om DSB snublede

i starten kom man hurtigt
ikke til tåls med en omgang

betyde

maling. Der er efterhånden etableref en grafisk desigh-forskrift med grammatik for effektive skiltesyste-

både indad og udadtil. På

mer, farvekodning og tryk-

den ene side et fuldt udarbejdet program, der skulle
samle en række aktiviteter

sager

havde samme forståelse for,

hvad design kan

ikke

enestående. Gennem
adskillige år har Toldvæsenet, takket være en enkelt
embedsmand, arbejdet sig
frem til et perfekt blanketsystem, der ikke blot er ba-'

setet på

skrivemaskinens
muligheder og begrænsninger, men man har også taget

den sproglige formulering

under behandling. Det har
sparet store summer inden
for murene, og os åndre for
mange besværligheder. Intet
under, at andre statsinstitutioner slger at drage nytte
af disse erfaringer, selv om
det hidtil kun er sket i for
ringe omfang,

Post- og Telegrafvæsenet

har også gået svanger med
reformer, der dog tilsyneladende er grebet mindre hel-

hjertet an end hos slsteretaten. Man .har givet os et
nyt, virkeligt gennemarbejdet giro-kort. Men væsentlige beslutninger skal tages i
nær fremtid, på et efter fagfolks opfattelse for spinkelt-

grundlag.

Ait står og falder

med den ny generaldirek-

indstilling.
På det sidste er også Vejditektoratet fulgt med i distØrs

se bestræbelse1. Et

nyt skil-

let kflreplan, og man er
i udviklingen af
nye vogntyper og busser,

nået langt

fra plakater til billetter. Samtidigt har man arbejdet sig frem til en forenk-

til vore landeveje
er under udarbejdelse med
bistand fra skrifteksperter
og arkitekter, så vi forhåtesystem

bentlig kan blive forskånet

for de §eneste uhyrligheder
på området, kulminerende i
det byskilt, der med sin
manglende æstetik er med
til at distrahere de klrende.
Vejskiltenes udformning i
forbindelse med vejflringen

er i hfieste grad et spørgsmål om menneskeliv. Derfor
må myndighedernes bestræ-

belser hilses 'med særlig
g1æde og

Til

tilfredshed.

posi.tir'listen må også

fljes enkelte kommuner, der

har in&et nltten af

eks-

Pertbi,qtand på designområdet. Et klessisk eksempel er
Gentofte, ie- så tidUgt som i
1923 Iod arkirekten Knud V.
Engelhard: reE:.e ie karak-

teristiske, ie1æse::ge gadeskilte, og s:del la: ';æret
vedholdende : :r;g::.1 af
dem. Skagen :-:.r

;å ae: seneste haft e: ;:.:
ler
grafiske Ho:sl<:-: :_=a
a: ::a'rbejde forslaE :.' s--;_:::::g
og tryksager. C5 ;r.: :--s::tutioner har lc'o.': --:.::: t--_tiativet tii ar b::-g: ::::- :
Sagerne. Men så e-- c:: :-å

vil komme os til
nu og senere. Forhåbentlig kan vi så se lrem til

disse nlglepersoner dØr om
dØr meil sit eget kontor, vel
vidende, at et design-team
er en slags stat i staten. Og

selv hljtstående skeptikere
inden for staten har ladet

andet, som

den dag, da perron og vogn-

gulv ligger i samme plan,
hvor bremserne ikke hyler
og hvor personalet ikke ser
ud som sovevognskonduktØrer.

ved at være s1ut.
Det, der er opbygget

private sektor:

i den

Superfos,

Bang & Olufsen, Magasin,
Privatbanken og de få offentlige institutioner, har
sveert ved at smitte tilstrækkeligt af på helheden. Det
gaelder både i den store sammenhæng og detaljen.

Vi ser d.et i byplanlægnin-

gen, hvor hovedstaden i en
menneskealder eller mere
har måtte undvære en gene-

ralplan, så man på mange
områder har arbejdet i blinde. Vi ser det i trafikplanlægningen, hvor man har

udbygget kommuneamtsveje på bekostning

og

af
det overordnede hovedvejssystem. For slet ikke at tale
om en fejiagtig investering i
den individuelle trafik, der
er gået ud over.den offenUige transport.

I det hele taget er en af
hovedskavankerne den
manglende koordination
mellern de mange instanser.

sig omvende til designapostde har erfaret den

'le, fordi

nytte, man kan drage af
kombinationen funktion,
æstetik og rationel,

'

Økono-

misk tænkning.

Men DSB er

heldigvis

vejmyndigheder,

belysningsvæsen osv. Uden hensyntagen til hinanden og til
helheden. På samme måde,
som når man den ene måned

graver en gade op, for at

nedlægge 6n form for tedning, mens man den næste

måned på ny. bryder op,
kun for at anbringe andre
instållationer ved siden af
de ffir'ste. Dette er banale
eksempler, som vi alie kan
kontrollere. Hvad går der
så ikke i svang på de store
områder, som vi ingen indsigt kan have i, og hvor selv

de implicerede savner forbindelse

til

beslægtede om-

råder.
Men vi ser også

og må-

ske tydeligst
manglerne
i det små. Vi -savner en talentfuld

frimærkepolitik.

Vore mlnter er ukunstneriske og vore pengesed.lqr
base,ret

på

1700-tals pasti-

che, hvor man kunne have
satset på vor 'tids kompu-

terstyrede teknik

som

Tag et tilfæidigt hjlrne af grundlag for tidssvarende
Kongens Nytorv, en af Klllsninger. Og på toppen af
::-hat'ns dejligste pladser. denne offici.elle kransekage
E: r:rvar af skilte, standere, har Hendes Majestæt så an:=k','ærker, striber og gade- bragt sit hjemmestrikkede
=','e:-tår, opsat af politi, ,monogram, der - som elr

tlp
kunsthistoriker har udtrykt

det - ligner et snPrebånd,
der er gået oP.
Det officielle Danmark er
på væsentlige områder ikke
nogen Øjenlyst, bortset fra
Udenrigsministeriets PubIikationer, der er smukke visitkort som sig hør og bør.
Men virkeligheden er oftest

for advarende ta1e. Som rev

værditulde boligkvarterer

ned, mens de sats::de på et
nybyggeri, der i sin fantasiIØshed indvirkede lige så
negativt på beboerne som
Vesterbros sidegader, Vi har
adskillige steder savnet ind-

sigtsfuld planlægning, og
ikke mindst er hovedstaden
et nærliggende bevis på

en anderu Man siger at et
manglende holdning.
land har den kultur, det forHvis man begiver sig
tjener, Men så ringe har vi
nu ikke fortjent det' Det er, I rundt i byen vii man finde
'mindst 117 forskeilige forsom om man er angst for de
mer for byens tretårnede
bedst begavede. Eller tror
våbenskjold, ingen enhed,
man, det bliver for kostingen orden- De forsketlige
bart? Eller besværligt? Rigtig design er blandt andet kontorer får 1ov til at arbejen vej til Økonomiske 1ls-; de med selvkomponerede
ninger. ,lEstetiken

får

man'

med i kØbet.

Det offentlige, det vi ejer

faellesskab, er blevet en
større og stØrre del af vor
hverclag. Og ganske vist har
vi gennem de sidste tYve år
vaeret gennem en udvikling,
som neesten har taget magten fra os. Som har skabt
forurening, tæt besatte ud-

i

faldsveje, lufthavnsstPj

og

af andre problemer'
Men vi har rigtignok også
haft politikere og embedsmænd, som ikke tog sig i agt
masser

udgaver. Ingen skriftpolitik
får byen tii at haenge sam-

men, fra gadeskilte over
selvicebiler

til

annoncer og
tryksager'. Byen har i gra-

fisk henseende intet ansigt.
På ny et banait eksempel,
som vi imidlertid alle forstår som et symptom, et ud-

tryk for manglende hethedssyn, for urationel tænk-

ning og ofte en laden hånt
om den menneskelige værdighed.

Skal vi finde os i en opdeling af den offentlige bus-

trafik i små 100 takstområder? Skal vi på vigtige knudepunkter blive ved med at
stå under åben himmel og
vente på busser, der forsinkes,'fordi de ikke må få tilstrækkeligt mange selv-

stændige kØrebaner? For
slet ikke at tale om koordinationen indbyrdes eller direkte omstigning i samme
plan. mellem tog og bus?
Skal vi finde os

i

et hæsligt,

femkantet HT-mærke, hvis
bogstaver kan ucllægges på
vær§te vis? Eller trafikårer
ud for folks soveværelser og
åltaner?ilufthavne lagt tæt

på beboelsesområder i
strid med 1oven. Eller hovedveje, der i sekssporet
udgave tvinges gennem patker direkte ind i en b),ker-

ne, hvor de ikke har noget
at gøre? Skal vi finde os i
en selvangivelse, der kræver
eksperthjælp for al blive
udfyldt? Eller love sat med
ulæselig skrift og skrevet i

et sprog, sorn kræver oversættelse og kommentarer

Det år godt at kunne ven-

de tilbage til de egentlige
lyspunkter. Der er sket meget siden et flrste mpde i

Industriforeningen

i

196?.

Politikerne kniber det stadig med, men det kommer

vel engang.
.Design, når den er bedst,
har vist sin bærekiaft, både
privat og ofientligt. Og mon
man ikke er ved at være
ovre den periode, hvor design i bred almindeiighed
betød fordyrelse, lækkert
udseende og stråiende emballage, noget for .de få; for
snobberne, der ville ofre lidt

'

ekstra på sig seiv.

Design er i"sin grundid6
for de mange. Design er en
måde at gpre hverdagen lettere på, rimeligere, smukkere, mere Økoncimisk. Den er
planlægning for mennesker.
som man regner for
nesker.

-

men-

Det er fortsat embed.smænd med denne holdning
vi elterlyser.. Foruden repræsentanter, vore tillidsmænd på tinge og i alle an-

dre Arupper og

sanuren-

hæirge.

,Spar ej, men spild ej*,
står der over håndvaskene
på Københavns Rådhus. Et
godt motto. Hvis man ikke
biot vasker si-rre hænder.

,

I
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Iin åag sad. ;eg i e11 bus og kigged-e på en lrma-pose, en såka,ld-t ku.nstner-pcse. Drt slog mig, ai fDD måske kunne få lov ti1 også at være
med. til ai; rJ.ekorere såd.anne poser, bare på vor eggn måde' Jeg
ringede til Thoma,s Branclt, åer var reklamechef på lrma' Jeg ke'nåte
harc 1id-i fra et tid,ligere samarbeide' Han skr-rlLe lige tærdce ove:r
sagen - rLet vi]le sige: ta.1e med 3ørge Clsen' lTogle dage efter kom
tilsa,gnet, *ggd#dt 'r,ilCel-t rl-e bru.ne papirposez', og d.e sku11e ind"eholde et ell-er andet rnformativt eller igangsættend-e, ikke blot Yære
dekoraiion.
Jeg fik nu isce.nesat raed-lenmerne. Ti1 at begynd-e med- vår d"e liåt
træge, så jeg måtte selv læg'ge for med en pose orn Krnrå V.Lhgelhard'b,
men efterhånden blev åe forskellige interessored-e, nå:r åe så hva'd"
d-e forogåend.e har,"de fi.mdet på. Og enåelig rummecle rlet jo også en
vris reklame f,or den enkelte. Ier skull-e produc,res ån om månedeiLl IIi€E
det g:Ic. Foreningen fik publiciiy, og cesud-en en vis procentd'el af
honoraret, Da vi sluttede med no.!o havCe rlet skæppet ganske godt'i
kassen. 0g t11 slut fik vj- Da,nsk lesignråd.s In-pris for initia.tivet.
l]er var og:så virkeltgt mail'ge goåe løsninger, fo;'ske11ige §om med-Iemsska,ren. Opfinåsomme, In konvertererle posen til et engEngsforktr-æd-e, en
u,"6§fltfi,rrne man klippe ud ii1 et 1,fester Ja.ke]- tea.ter med figr:rer,
anåre informerede om Tregatten Jy1lanti. e1ler ga,v i}-lusirerede opskrifter
på en hel gastemidd-ag ba,seret på inrlkøb i frma. Ier var ikke end'e på
kammeraternes taleYtter.

navi.varkommetgod.tigangprovokered.ejegtilenaftenmed
Børge o1sen, Efter gullasoh og rødviin intlledte jeg en diskussion
meå mesteren. Han var straks kommet hen til mig og havde sagt:
',yi skal åidde sanmen ti1 bo::d-s."-Jeg pegede på ma.nge af Irmas kvaliteter, men bragte også kritik a,f bl-andt andet mæ1keka'rtonerrre' Det
blev et livlrgt mød-e, hvor a1le spyttede ud og 3ørge 01sen forsva'rede sig. ,ei a;orde h.an for rr.sten a,1de1es ucl-mærket, selv når han
ikke havd-e ret'.
Et par d-age ef:e::a';de jeg ham i telefonea. r{li skal la,ve noget
sammerr. ViL le ko*-:e :e:-:: i- norgen efte:'mid-åag. " 08 d-et blev
så til en række :reli-3e c;1eve1ser med Eenne §pændend.e malld'
r/i begynåte ned- et e:-.:e::::sIF*:l til hele køclområd,et, Chefen for
sla.gterafdelingen -,-z: z- .:;-:::1g sa.ilarbejåspa,rtner og vi d-yrkede

13a

bu::d.s. Begrænsningerne på forma-ter 08: tz'yke.rea,1ert
virkningen i kø1ed-isken, fa:vekod-ning, symboler' Vi s)rntes rri havd'e
nået et godt resultat og 1-od prøuetr;rkke etiketter. De spd.

problemerne

ti1

nu på va,rerne i en prøved-isk. Børge Olsen arkom. stilhed i lang
tiCL. ',Det kan fru- Jensen ikke forstålrrrrf6, mon dog ikke?'rrrDet kan
fru Jensen ikke f ors#ål t' Hv.orefter hån gik ti1 tav)-en, og i få
streger a,ngav han så, hrrordan lrayl mente rlet sku11e gribes an. Jeg
tl-et han stod og sagde' tryi
sad- aldeles stuln. Det var jo rigtigt,
begynder forfrar. Bbrge 01sen.rr ner var ikke and.et a,t sige,
Kort efter rnødte jeg ham på gangen. "De er klar overr at jeg ikla
gav Dein ret, bare fordi De er Børge 01sen" I{v'is De ikke hawrle overtrrrDet er ogsåmclet De får
bevi-st miig, havde jeg bid-t Dem i benet.
Deres penge f or. tt
På et etr1er andet tid-spunkt var vi nået til det endelige resultdt,
åa slagtermesteren en rla,g ringdde. Itru havde Børge olsen alligev'e1
b-1ot
ænåret på 6t eller andet - uCen at spørge nogen, Han

li1..le
et brev til onkel
3_ad.e mig d_et -rlde, Jeg satte mig ned- og skrev
3ørgerhvorijegforkl-a:.edeha.mratjegikkehpvrlenogetirnoåat
foretage ændringer, men d-et kr.rnne kun ske i fæl1-esskab" Iøvrigt
vi1l.e ha:1 j"kke få orrieetlige folk til at arbejd-e for sig, hvi-s han
ikke fulgte sPillets '.'eg}-er'
j{er
Slagiermesteren og ieg blev beordret tr1 møde i PøCovre'
jo
gentogjeg brevets indi:otrd. Børge olsen vifted.e mig d;f med-, at jeg
ttJamenl rlette her er ikke et spørgsmål om
ha.vrlte fået miir beta.ling.
jeg
kroner og.ØTei*, rren om 1oyalitet. og hvis det ikke er riå! så vil
slet ikke være neå.'r Pa,use" Evoyefier mester rakl,e hårnden ovex' skrive
bold-et: ilnet må De i-uråskyl-de. Det skal ikke gentage sig'il Fra
mand. nf forma't, med
d.en rlag -ra,r vi de fineste Yelx.l]er. Her var igen en
i
ove:skud til ai fejle og.ind'rømme, noget han siden bekræfterJe
sine erinr1r'ing'er", som jeg fik 1cr'' a"b til:'ettelægge'
BørgeOlsenkaldtemiggernetilmørlesentpåefternridd-a'gen'ognår
de saglige for:hanrilinge:" lrar overstået sad, vi så og talte sammen. Vi
kom langt onliz"ing. Det va,r lærerigt. Jeg husker at jeg en dag sagC,e, a
a,.i man na.*,rrligvis gerne vi-11e opnå loo procents tilfredsstillelse
i
sine arbejd.er" I,[en d,et var jo trods alt ikke mu-1igt. ]er måtte væ]e en
vis fejlmargin, for ma.n måtte også kunne løbe livets risiko, Så lrrris ba,r
!J procent af sage:'ne bl-ev, så ma,n kunne være deu bekenrLi, vaf det godt.

I
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er Ie helrligt sti11et, min herrel Hvis jeg sorn'købmanå blot har
d-æklrri-ng for 6o proc'ent, så skal jeg være tilfred-s, lien De haI re'c,
jlm6.n er nød.t tiI at Løbe livets risiko. Iler må være plaas{itf fe
tagelser, og mange perfektionirster går hen og bliver så fuld-e af
livsangst, at de til sid-st ikke tør komme nogen vegne.t'
nen a,ften, hvor IDD tesøgte Irma, havd-e ieg på miirr højre sid-e
'tSå

{^or

l#i",rrrr" Schoma,cker, der a,dministre::ed.e de bnme posel:, Hun hviskede
til mig: ,rsig ti1 Børge olsen, at vi skar genoplive Irma-pigen!'
Hun ejede selrr en he1 rl-ragt og optråd-te sammen de and-re vedfestlige lejligheåGr, Him he,vrle jo ret. Plgen leveå8taIt for tilba'getrukket lrv, men var nu heller ikke rigiig godt tegnet, Børge olsen
jeg' hvad Marianne
brummede bare" Men llld-er vore sa'mta'ler gont'og
Det var en morsom ophavd-e sagt. "Så gå hjem og tegp hende 661'r
og'
gave. Jeg undersøgte de helt ga'nfle, oprindelige versioner
eller rettere:
studerede d-en'nuværend'e. Hv'or lid-t sku11e d.er foranrlresf

videre

til

t]-et?

hv,or meget kurrne ma,n ændre ud-en at folk 1a,gd.e
-bil'. Jeg kæ1ede fcr'
Ifi,rn sku11e jo slad.ig kunne nikkes'gy,enkendend-e
lcur::re tåle
næser., gjorde afstand.en mellem visse sgtreger størrer-'så brrn
forminrlskelse tj-l ministørlelser' Ti1 slut lod- jeg kjolen skære lodret
il
f;

*

mærke

a,f ti1 højre. IlerweC- kunne hrrn anbringes op ad' en kant og aIårig
kenrlte jeg prokomme ti1 at væ1te. Fra, Privatbankens Iler:mes figur
*ril at flyve rigtigtl. En "rand-r'et linie fra und.erblemet med- at få ham
kant af e,lbuen ti1 u:rderkaat af storetåen. D:t var besværligt at
hawd-e
a,åministre:r.e. Enclelig var d.ep rrma.r.rpigens focltøj. oprind-elige
a.t få
hun jo slet ikke træsko på, men sko. }ko:. var tlet va,nskelig:b'
i 'England-' Ii'len da
hend-e til at stå på fødderne. sorn med- pingvtnen
i stumper
reklamebureauet sid-en hen meget talentfuld-t skar Irma'-pigen
der bare
og stykker og jeg en skønne dag pa'sserer-re en kæmpe pla'kat'
gku.lle.
viste henåes ben, vat' jeg lykke-'lig over, a,i skoene sad- som de
)et var s;,'nd at jeg mødte Børge Olsen på så sent et titlspu:rkt i
han.skrev
ha,ns Irma 1iv. Yi gik i spænd. }et va,r stjernestu.nd-er, som
engang. Såd-an fø1tes d-ei mind-st lige så' meget for mlg'
Gad-s Forlag"
01e P.estrup ud-gar gennem mange å:' en serie ju-lebøger fra'
anden by
Grundideen var, at en for'lægger sku11e skrive om ån e11er
"i{eimar, New Tork, I'ondon,
cmk_ring år 18oo. I.ri koh la,ngt. omkring.

Paris" llosi-;ra og nlang€ andre steder"

l,,te,'r

et år

meld-te 6n

fra,

god.e råd

va:, d-yre" ilvad rned Eo B"amsei:.? *To, han havde d-a, lige fu-ldendt en
bo,g om Ferdinand og Caroline." Den pa.ssed-e ganske r.rist ii'*e
::igtigt ind i serien, men den var morsom' "Så må De se Dem om efter
en anden trilrettelægger til d-en bog"r sagrlb ieg ti1 Restrup'
j:xgæ rrnder en cliskussionsSa,gen va,r e,t jeg enga,6g i iider'nes mollgen
e,ften i Forening for Boghaanclværk havd-e trårlt Lars 1r[.01sen fra
solr
Fremad- særdeBes gru:rdigt over tæerne. ,Fremads folkebibliotqEl
jol'a,r bl evet en stor srJ'cces, anglerle efter min opfatielse efter rle fet::
fine raed dets imiterede r-rra,teriol-e:' og fo:'trorne bogskabsbind" I)et
var uærligt set med- Penguin øjne, skulie ha.n bare fide. 0g siden d-en
Bramsen tad.et som om vi i,kke kenO-te hiand-en. Vi kunne
enrlda dirlåe side om, sid"e oppe hos f-irisøren ud-en a,t la,de os mærke

tid- havde
med,

at vi

d-og god.t

kendte n]:""tlD

@s5-G-sigomefterena-nåenti1rette1æ€l8erot,1{uska1
jeg fo::lige jer, r sk;1bha.lse,'r net f,oregik ved- en lil1e fr"okost i
Ilafnias Gård.ha-re. Resirup gik lige ti1 sagen, og vi bJ-ød"te op" Bramsen
herrde vist me§t at h1øde op' Derpå gik vi i gang. -qnart val vi l-a"ngt
inrl-e r d-røftelser om d.en tyypografiske udforroning og glernte a1t om
d-et forgangne. Yi befand-t os alrleles glirnrend.e" Sogen kom ti1 ju-I
og-blev som l:ekevrdt en stor su-cce§"
K.ort efter kaldte Bramsen mig op pri Poli-tikens Foz'lag, I{an vi11e
ger.ne, at jeg så på nærneIe på Den Stribede 3erie for at Spve dens indmed en brush up, Og mens vi nu var i gang - el-ler havde bukserne ned-et
sorn han altiC siger- måtte vi vist også lige Be d.et nyt omslag ti1
gskib .
Il,/em-Ilvact *H:r or ?, f o rle get s f
Ir,red-sen onrl<ring 3,.a,mseil bestod. af en :'ække fremra,gende fo:rlagsred'ak"tører, sora jeg kom til at sa,marbejåe med lige så god-t som med- chefen
se1v. Bra,msen girævede over vanderie og lod åen enkelte svåre fo:r sit,
og.i fæl3-esskab va,:' de med til at pla.nlægge på Langt sigt. ])et opleveile jeg ve6 et week-end, rnøCe på Tror.:ir:LEg, hvor jeg ho1c1t fored-rag
om mine tSpogra,fiske modeI1er. I,[en Bra.msen havde trods a1t d-et sidste
ord at ski-trIe have sagt. Efter foredraget bad- jeg ham tie sti11e i
bare et kvarter, så åe andre kunne kornme ti1 med d-dres spør'gsmål og
kommeniarer. ,lo, men han vi11e C"ibg ligp rnclskyld-e en enkelt bemærk1-a.

1-*tr
J-)
J

iia.n va? j-kke

til at siyre.
Og sid-en har vi se-b hj-nanåen med iæYne nel-1emi";n'' Da' fjernsynei for
nogen o,,:-d siC.e:-i i:rte:wie',n'eåe harn i enleti-ning af København før og nu cg atrlris tæy:_l<te jeg: iIr,.cr raan d-og eIt privilege:'et, Ier har d.u tie
og k1æbeåe op
ma.nge gan-ge sid-d-ei ved- det selvsamrne bcr'å mens be,n sad
og hørte p,nekd-o-ier om fæ1les beieend'i,e. Der har åu fø1t åenne mær'kelige
jeg ringeåe
fornemirrelse af samhøriglied. 0g i va.nskelige siu:rd-er, hvor
han ogr om et eller andet konl<ret, k'u:ne han sige: "ilror'åan irfll d'u"
rlet?Jegtror.l,ia,riehar=enfrikadelleti]-osiaften"Kommerdu
iidre heruå?rt og d-ei havd-a j',{år're l,ouiså, l:aen åerii1 havåe hu:r også
nifl.g," Ien varerl_e -

et kvarter,

k1-cgskab og va?me.

-rar ået
aftenenlså var titr enc.e sagåe cre farrel i entreen" "H-ror
dog godt ai ham }.estrup fik b:ragt os *oammen, Det ha.r vi nu ha'fi megen
g:læd-e af,trJa, ået tø:. visi siges, skabkalsene blev mere enå forlig:il'
I,iå.r.

Det var baggnrnden for, at
Det er ikke så ofte, at malere
også er'illustraLorer. Sven
Havsteen-Nlikkelsen er en af de
markante undbagelser. Ja, måske kender flere til grafikeren
end til maleren. Hans træsnit

ieg en dag modtog brev foa
Ærø med opfordring til at give

Itloby-Dickhører til blandt de
ypperste i dette århundredes
danske bogkunst. Men netop
illustrationen kræver sit regi.

de maleren

til Martin A. Hansens Orm og
?yrog til Herman Melvilles

Orm og ?yrmangler desværre
de typografiske ideelle omgivelser, mens Viggo Naaes tilreLtelægning af. Moby -D ickhar
skabt en enhed af skrift og billede, som beviser grafikerens
afhængighed af det typografiske.
Men en skønne dag var Viggo Naae væk, denne foregangs.

mand, der med udgangspunkt i
blyets bogstaver, som han selv
kunne sætte direkte fra kassen,
Iagde grunden tii den følgende
epoke i dansk bogkunst. Havsteen stod nu på bar bund. En
enkelt erfaring med en bog
u d en

tilrettelægger gav kulde.

gysnrnger.
Københavns Bogtrykkerf orening havde i 1978 jubilæum,
og ønskede i den anledning en
publikation af udsøgt karakter.
Thorkild Hansen havde skrevet teksLen Sidstc Sommer i
Angmagssalik, og bogens farveillustrationer skulle være
Havsteens.

trogen form. Det føltes som et

mærkeligi ridderslag, for det
var jo en maod, jeg gennem år
havde haft lyst til ac møde. En
sommer i Troense opfyldte ikke
ønsket. I den varme tid flYgte'

til

Færøerne, bor[

fra turisterne, oP til de udfor'
drende elementer af hav, field
og.vidder.
Det er mærkeligt,-som Inan
karn have ønsker om at træffe
visse menneskgl. J6[anngg
Larsen på Møllebakken i Kerte'
minde var et af dem. Ikke alene
opsøgte jeg hem engang i
50erne. os fik nådist adgang.
Jee fikogsa lov til en enkelt

sang at tilrettelæsge en fugle'
bos med hans tegninger og
t<Å der så i embeds medfør. Et
er io at komme som interessere[ gæst, noget helt andet er at

have noeet sammen, et ude-gsp,;okt for noget fælles, en
oDsave.

'

§ven Havsteen-111[ ikkelsen

havde iee altså også soct' Oc
et tidliet brev fra ham ledsa'
sende nosle træsnit til en af
f, ans f ars=beretninger til SPej'
der;ulhavde jeg gemi som et

lille klenodie. Nu var ønsket
altså gaet i opfyldelse. Gang På
garrg må man erfare, at når
E}oiman ønsker noget tilstræk'
keiiet intenst, vil man også
komme til at oPelve det"

.

Da færgen lagde

til

i Ærøs-

købing, blev iegmodtaget af
end:me, der holdt med sin
vop for at køre mig til bestemm=lsesstedet. Hun virkede IeSemligt wag, men men mær'
kede straks en styrke af ånd i
det skrøbelige hylster. Det var
Pamela, Svens elskede og elskelige hustru. Dengang natur-

lisvis fru Havsteen, senere blot
Pam...
Hende havde han truffet første'gang i Gudhjem havn, hvor
hun var gæst om bord i en

yacht, der tilhørte

en berømt
Grønlands-forsker. Den unge
maler, ludfattig og uden anden
adkomst end sin egen personlighed, faldt-med det samme
for hende. Hua må have været
som et sart strejf aJ solskin.
Hun hed Pamela Montgome-

ry, altså ud aI engelsk adel, og
kunne som siu søster have levet
en beskærmet tilværelse i de
højeste cirkler. Men ønskers
vi-lje kan som nævnt få selv tilsyneladende låste døre til at
springe op. Og for at gøre en
Iang historie kort: de fik hinan-

den.

'

Den sarte pige fik gennem
årene ikke nogen blid ydre
medfart. Havsteen var fattig.
Gang på gang måtte Pam gå
på,jaet i,hans lemmer efber
småmønLei. Ikke fordi han
brugfe peuge til sig selv, men
kun for, om der dog ikke gemte

'l
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$g en 25-øre et stæd. Det var
ikke sunget for hendes vugge,
men hun fortalLe engang, at
hun ikke havde ønsket sig no"
get andet liv. For mens det
ydre var pauvert nok, var de
indre opleveiser af en sådan
art. at hun aldris havde onnået
dem ved at gå den vei, hun var
besLemt

til i England.

vi ad smalle
veje mod huset i Ulvemarken.
Da vi svingede ind på gadspladsen, stod Havsteen der,
kraftis på mere end 6n måde.
Goddag Ellegaard", sagde
"
han og rakte sin store håud til
hilsen. Ja, sådan måtte han
være. Som en engelsk squire,
klædt i tweed og med et lys
over den brede isse.
Havsteen bor iet garirmelt
husmandssted, som arkitekt-,
sønnen Æan har ombyggetog
udvidet med det nødvendige"
.atelier. Hele hiemmet å,nder noget engelsk. Det meste af mø.
blementet er arvegods fra den
skotske familie. Pam, har sat
sit præg.
I den store stue med den
dybe, overlrukne s6fa serveres
te fra små borde. Vi nærmer os
hinanden. Jeg konsiaterer
forskelle i vore ydre omstændigheder,, men en mærkværdig
samstemthed i de indre. Efter
middagen fortsætter,vi med at
lære hinanden at kende. Vi taler om fælles bekendte, åbner
for den baggrund, som forbiden
danner. Og da whis§en er
kommet i glassene, siger Hav.
steen:
"Vi skal sigedu til hin.
andeu. Det er som om, vi har
kendt hinanden altid".
Ja, sådan var det. Sådan fornemmede jeg det også. Vi kunne sarnmen, også da vi næste
dag lagde samtlige tegninger
ud på gulvet og gik i gang med
Og så rullede

arbejdet. Resultatet blev

med gode håndværkeres ene.
stående indsats
- et værk af
kvalitet og tyngde, noget vi
kunne lykønske hinanden med,
i glæde og ydmyehed.
Senere kom så Færingesaga,
D anm arksb o genoml<ring frimærkeserien og for nylig Vrnterrejse til Bornholm.
' Havsteen
deler sin tid melleru vidt forskellige emner, der

Rammen er en vigtig del af en
kunstners færdige arbej de.
Men WiIs har også været den,
der ordnede alt salg. Havsteea
iadså, at deune side af sagen
var Lidkrævende og forstyrren-

:

snævre

I

Et andet område er glasmaleriet. Ogs.å her er kunstneren
afhængig af det håndværks.
mæssige, og i Mogens Frese
'har Havsteen fundet en
fostbroder, der formår at fange
hans intentioner og føre dem ud
i livet. Det har givet resultater
skillige kirker over det ganske

rI

Frese er selv en *unstner,
med en indsigt i glasmaleriets
[,sknik, der sætter ham i sland
til at skabe præcis det, man i

stiler imod. Men samar-

bejdet med Havsteen foregåa
på dennes betingelser og kræ.
'ver derfor en balancp4kt af
medleven af ydmys iilførsel aJ

muligheder, der stilles til
kunstnerens rådighed.

endeliei at sbå overfor en keuds'

gna.Uitvpostaf ien, som
altså førsi var i Viggo Naaes og
nu i min hånd. Opgaven er at' få

udført reproduktionerne, så de

timer orieinalerne til forveks'

Iing. Det sker hos Beraåard
Middelboe, der endnu har
håndværkere til at ætse på filmen med forståelse for at opnå
et resultat ud over det abninde-

løses tilfredsstillende, fordi de
gamle svende har givet op, og
nye ikke er fulgi med.
Og så trykker vi hos PouJ

Kn'sfensen i Herning, Danmarks bedste bogtrykker. Men
i øvrigt har Havsteen det sådan, aL han trygt overlader an-

krav ttl Færinsesaga.I

fællesskab bestemtes tegrrepapir, men også formater. Alle
tegninger skulle tegnes i hel
størrelse, og nogie skulle stå
overfor hinanden på et opslag,
men alligevel danne en helhed.
Resultatet er overbevisende,
fordi illustrationerne står, som
om kunstneren har tegaet dem
ind direkte i den typogratiske
helhed. En sådari stramning.af
oPgaven får mindre åtrder til at
pibe, kun de store indser udfordringen i begrænsningen. Sådan har jeg oplevet det med an.
dre end Havsteen.
Hvordan er så Sven Hav. .
steen-MiLkelsen? Først og
fremmest en mand, der hviler i
sig selv. Det betyder også, at
han på mange måder lever i sin
egen verden og udelader visse
sider af tilværelsen. Sådau må
det være. Kunst kommer udelukkende af koncentration.
Det forstyrende må feies væk.
Den skabes kunved indlevelse,
ensomhed og kamp med sig
selv. Man ser det, når man går
fra det ene atelier til det andet,
et annex kort fra bopælen. Mau
oplever, hvordan der hver dag
føjes til billederne. Man hører
om fortvivlelse og opgiven, for

mand. t

å,nden

kunst, han har skabt genaem
sqart mange år. Her trænger
han ind til evangeliets essens,
gør det bogstaveligt med sal-

r

I
I
r

,

gerning: det færdige resultat.
ikke røre det mere«,
"Nu må du
siger man sa. Bekræfter ham i,
at det er lykkedes. Og det v6d
hau for resten godt selv.
Han virker så rolig og afkla"
ret, stå,r der med de klare blå
øjne og det faste blik. Om mun.
den også fasthed, der kan lyse
op i et smil, der kommer inde.
fra, og somkaa vække 6n til
også at se optimistisk på tilværelsen. Men bag det ligger det
ubændige. Han har i sin ung'
dom stået tilvejrs i mastetøn'
den oppe i Ishavet, han har
hængt i tov ud over klippekan'
t€n af de færøske fjelde, og haa
ved intet bedre end at stå i
foost og med valne fingre oppe
på Fynshoved eu barsk dag.
Kunst skal udkæmpes, og det
skal ske helt haaderibeligt.

mebogen i handen
den, han
begynder hver ny dag med.
Og så er haa en dansk mand.
Ja, ennordisk. Ingen, jegken.
der, står så rodfæstet i bevidst.
heden om at tilhøre denne fæI.
les stamme. Hans fortvivlelse
over dea germanske indflydelse
er dyb og vel begrundet. Det er
ikke blåøjet idealisme, når han
ønsker sig en besindelse på fæI.
lesskabet med de øwige nordiske folk. Det burde være en
selvfølge.
Den dag Sven Havsteen-

-

Selv stillede jeg ganske

gitteriåge til den åbne gravplads ved Roskiide Domkirke,
var dei Erik WiIs og dennes billedskærer, som udførte deu manuelle del af arbejdet, en iscenesptlelse, som Sven Havsteen aldrig havde kunnet klare

land.

sin medarbejder. Det

at blive misforstået.

overlade til andre.
Men Wils kan mere end dei,
Da kongehuset stillede den
ærefulde opgave at få tegnet en

ene

til

menhænge. Han har tillid til
os, og vi kan til gengæld sige
ham sandheden uden angst for

de. Og en kung6ass skal iLke
være købmand, det skal han

Iige. Ganske vist har man maskiner til at lave det grundlæggende, men det rækker ikke, og
en skønne dag står vi måske
med opgaver, som slet ikke kan

tilsammen danner en helhed.
Og på hvert område har han allieret sig med folk, han har tillid til, og som han ved har tillid
til ham.
Som maler har han været af.
hængig af en rammemand og
var så heldig at støde på en af
Iandptq hcdsf.o Err:lr IÅlils

svaret

gælder i alle de nævnte snm.

i

Mikkelsenmodtog mig ude

i

garden blev begyndelsen bil
rige stunder og en ny periode i
mit liv. IIan bekræftedg migpå
så mange inåder i det at sise ia
til det kunstneriske i 6n selv.
Han gav mig ansvar uden be.
tingelser, noget af det mest
krævende, der er til. Han lærte
mig at tvivle og stole på mig
selv. Ydmyghed og storheds.
vanvid på 6n gang, meu sådan
at de to altid holder fuevægt.
Havsteen maler, som de
gamle gjorde det. Maler ud af
karsken bælg. Haa er ikke for.

tænkt, mensand ogsund. Han
søger at male, til det ligner, sådan som en af hans Læremestre,
Syberg, henkastet søgte at for.
klare ham. Men motivet bærer
præg af at have spejlet sig i
hnns sind. Det kan kunvære
ham, der har malet det.
Alt dette skal man i dag ikke
vente at høste anerkendelse for
på Bjerget. I eu tid, der eksperimenterer med det abstrakte
og fortænkte. Men eftertiden
vi] erkende, at haa var af sit
slæegleds ypperste, fordi han
alene malede ud af sit sind. Og

hans grafik, træsnittene især,
står som bogkunst på samme
niveau.

. Det var godt vi kom til at
tende hinanden.

Den er også en kamP med eie'
menterne.
To tine til sidst, Havsteen er
et kristent men4eske, hvad der
oeså fremgar af den kirk+

t

1?.O

år ha.r jeg gået med- ka"ppe. l'la'nge tror d,ei er fo:',.åt være
a,nd-erl-edes. lid.i er d-er måske om ået, I,[en åe]-s ]r,a'r ieg altid ber;-nd"ret
narine-uu:ifo:'mens strlfærd-ige, siramrne errleelh.e'J og den festivita,s de:'
kunne være, ::år officeref:ne ved- festlige lejligired.er if,.;rte sig
o-eres raørke sla,g, de'1s er d-et et bekvemt klæåningsstykke, hvorunder
man kan gernme al.rerdens pakkemelliker og tegne1uller" Ja, i Østen
hågar to bittesmå japanese::inåe} på ån gang,, Ien kappe skrev jeg
engang en l.rronik om. nen blev }æsi på Desig'nskolen for 3ek1ædning i
Ilerning, og det førte ii1 et foredrag derovre. Om a,ftenen bad- Åage
Damgaard, ml-g om at fortælle eleverne om mig setr-v" Iei r.rå på' en e1lez'
and-en måde have giort ei vist inri.tryk på ham. Han he,r en ind'fø1ingsevne ud over ået sædva,nlige"
Det førte ti1 et par opga,ver: et bomærke ti1 "lDcspotthøisko1en, som
han blant1t så meget a,nd.e-r, havåe startet, samt vinetiketter for A
I

mange

Beef sdouwd

Så en dag ringede ha,n og forialte, B,t Tekstilskolen lrer l'ed å,t
blive urJv'rd-ete og ai man havd.e giort sig tanker om et moillment, som
han ud-tr1,kte d-et, med navne på de personer, <ler havde været ned- ti1
ai gnzrd-1ægge og videreføre skolen, Det var jo noget meå sk::ift, så
d-et måtte være noget for mig. TIa,n talte om et va,ndbassin, som skulle
a,d-ski11e den nye byg:ring fra d-en gamle -41:g1i fabrik. Jeg fik planer
og tegni-nger. ITvad- skulle rlet blive ii1-? Søjler uåeni va'nd-et med

Springva,nclsst::åler og urinyttelse a,f åeres effokt'?
lette her- var unægieligt noget andlet enå hvir}t papir med- sort
skrift, og jeg som var søgt ind i rl"et tod-imensionale af a,ngst for
det rurnlige. Jeg kunne jo løse det som en væg'lavi[e, som vand'et 1øb
ner1 ad-, men nej, rlei var for nemt, og så vil 1e riet slet ikke pass6

hver sit

nax.r-?

ind i arkitektur og havepl-a.n,
En dag fik jeg brrev fra ]lelning. Oppe i hj'ørnet sad- skolens bomærke. Det kend"te ieg god-t, fe6 havd" "rraåådtåflf{?*t "r, pa.rafrase
over det ti1 forsiden af en brochure, Iler var'udgangspunktet.
Hv,is man nu 1od trre tiomærker skære ind i hina'ndenrville åer opstå
en rumlig: figur med. spænd-end.e samlinge]'. Den kunne stå på en
sol<-kel, hv,or der var riigelig pla'd-s ti1 navnene'
Jeg var med åt blevet o-r1l-ed-hu-88err e11e? i hvert fa'ld' nogett, der
lignede" Dei ty'ed-imensiona.le virkede ikj<e Iængere skræmmend-e. l'iodelarbejdet va:r rned ti1 at r,rdvide begrebet rum. Jeg kiinne god-t fore-
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still-e mig åei end-elige resul-ia,t og skulpturens inrlpesning, i omgivelserne, T d-en l-ille skala, hestod de af h-rid- l:artonr men illusionen
var a,Iligevel virkelighedsnær. Erfari-r:Lgerne fra. Åkademi-et kunae plurlse*
ligt udnyttes.
lln skønne rlag stod jeg i værkste,let i Iierning hos d-en fine sr:iedemester, d-e:: havde u-dtr;,'kt sin glæde or,rer a,t komme ti1 at udføre noget
u-d over d.et a*m?mdetigr da"gligdags" Ier hang d-en så i er: kæde, svævende ru-s"Lfrit stå1, stø::r'e end jeg havd-e fo:estillet mig - dei ænil.y'ede sig ud.e på åsted-et - og akkurat som jeg havde sei den for mit
ind-r"e øje" Iet va,f: en åfuenbaring" Tænk at opleve id-een rea,§iseret,
ai yøre ved- d-en rna,tte, fintslehne overfla,de, a.t fø1ge samnenskæringerire.
I{vor fik rnan dog meget fo:ærend-e"
Omsid-er blev åen bra.gt op på den sorte granitsøj1e" Iet ti.l":rge me,te::ia1e syntes at have mistet tyngd-en, Det r,'ar:-kke til- n.t fatte.
Du ska,l føres derhenrhwor du ikke vil. A1t d-et nede i piblenr, hele
kamperrr for at blive kunstner, mer1 e11er mod sin wi1je, vå,? fl-ettet
ind. rnellem disse stålrør, Åage Da.mgaard ha.rrd.e endnu engarrg.vær.et
fødse1shj61pet, musiske kr.a:ft,er havde fået l-ov ti1 at folde sig'ud'
tUeg kommer i norgen aften og af1ægger riig besøg. Jeg vil 6prne
se dit hjeni"rt ltrne to spiste vi sammen. 'rBøf får du ikke, det ka,n du
få hver d.ag," 0g sid"en søgte samtalen alt mellem himrnel og jod. Ja,
netop himrnel og jorå" For rødåerne ka,ri mr-,n ikke skære ove?.
t{Ii skel legs noget rcere sanmen'r, sagde }aan. Det kommer vi nok til-,
Af cg til kan man ira.tur'ligvis som free la.nce ieomrne i lid-t mere stiJ-le
perioåer. TIvo:,åan sku1le a::bejtl.et dog kunne komme strømmenåe konti, nuerligt? Det tænker" man imirl-lertid ikke orreu' i travle tider' Fler.r- så
clumper *ex et brev rnd el1er telefonen ringer. Bud- om noget @ørend-e,
noget man ikl<e i sin vrld,este fa.ntasi kwrne ha.ve årømt om da,gen i forve j en.

I'4alerinåen Borlil Kaa,luvrå har al-ti-d været mig en god kollega. IIU:I
br"agie mig en kort ticl ind i Åkademieis Frimærkeudvalg', hvor jeg
imidlertid alrLrig fik en fori tl1 jorden ... nå1 det e:'en anden hi-

ringecle hr.m og fo:'esl-og, a.t jeg overtog henrLes post sont
kunstnerisk led-er af Selskabet for kirkelig Ku:rst, I{un stoå over for
en tæt besat arbejrisperiode i provinsen. Ville ieg tænke over det?
1;et behøred.es ikke. Lige fra. tid-en på Åkaclerniet havd"e jeg ønsket mig

storie.

ldu-

at blive invol-veret i kirkelig kulst.

Sid-en ha,våe

jeg io fået

1ov

1
-.!-

z!'1 a

til

a-t ]rde mit bid-r'ag på bogområdet, men messehagler, al terrruge, 1yses*ager og niåske sku:Ipt,u.r liar.d.e jeg a.lrlrig ha,fi e,.nled-ning ti1 at he*
skæfiige mig ned. rlavde herler atd.rig yiret ønske cra d,et til nogen,
I.leri rl-et 1å sk ju-3-* et eller ar:o et s-,,eC,

Deite selskab ]iar i tirlens 1øb besl<æfti-get sng en:"ække f:.emtrædenrl.e
kr-urstnere. Utzon tl"ank, !ij-Imani: leiersen, l,;jogens i{och og Ka,a,re iilint,
for bloi; at nævne åe:lest ken''te" I'len i en længere per:ode.rar a,rbejrlet 'blevei fo::sørnt, b'tand.i a,nået på gruncl a.f vaklende økoncmi. 3od_i1
Kaal:i:ad-, scm har en sjærrlen evne til at rykke pe nge ud. af fm*k fcnder
fik j-mi-å1er'r,id- *,'eå stoi.e ansårtengerse:: b,ragt selskabei; på foåe, og
d-et var derfor ingen sag at t:ræd-e rntl på et tiri.spr-i:r-rt, hvor ø]eonomien

.,i

i

i

iI
t
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I
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var stabiliseret og arbe;d-et i god gænse, Tilmeå ha"rtl_e man fåei en
d-aglig J-eder, der v'ar vokset med. opga,ven og viste sig a,i kunne adminisirere ved sirl.en af sii s;,a,rbejde.
l,i1lian !l1[s}}?3rren og jeg fanrit str#aks ss.mmen og opd"a,ged"e, a.t
vi i høj gra,d. supplered.e h3-nanrien, hun med sin viclen om rlet hånCværksmæssige, jeg ined d_esign,
Engang l<om en af mine akad-emikamrnerater se,rcmen med. en af klaseens
søåe piger' Hr;n sku11e som fød.selsdagsgave trrxxiæm harre et sæt fløj1s*
eløjfer tj-i- håret, havd,e ha,n besluttet. om aftenen sad- hai: så med. nå1
og tråd- for at sy d.em i- form, d-a ha,ns ?:ror passerecJ.e genl.]ern stuen med
llemærkningen: "Jeg r,åd- d.er er noget, cler hed.der knaphulsst,i-ng, hvis rlef,
kan hjæIpe d.ig. " Jeg kenclte kxa hverker: tiI knapl:.ulssting, clrag:værk
e1ler ktripling" 0g når: d"et kom ti1 messehagl-errie: skulle d"er be:rlrttes
gu"1d-lid.ser el-ner br.oåeri? I(unne rnan appliker.e e11er var d.er and.re
rnulighed-er? Men vi krurne - cg: kan - også d-iskutere en hert ny og
smallere hagel, rLez' bed-re iillader synet af d,en smr:kke, hvid.emesseskjorte. trHvorfor ikke?tt siger hun, i|l et hr-r:l rive:: sig løs fra, foråomme
og tiI1ærte overleveringer.
Sel-skabe-b for kir.kelrg Kunst er bl.evet en qy urlfc:.ri,ring og et varmt
dejlrgt sted- at lcomme. 1,Ij- ha-:'fået ryd-d"ei u-d og fcrn;ret lckalerne, så
yi ka,n -ræi:e d,em bekendt. Vi har i en ny brochu_re ,:,jor.L opmærksom på
os selv, og for hver ny land-vindi,rg ha,r jeg sicz.evGt i l,{enighedsråd-enss
Bla.C' -fei betirC.ef' nJre henvenrlelser, nange besøg u_de i land-et, grød-e.
Også her har dei før'st ti1 skulpturopgpver, Et lcrucifiks i søl_v

LLi

I

og gu"1d-, udf,rli efter min kar.ioumorlel af OIe Beni; Petersetl, et fællesmonuraent trl kirkegåråen i l,Iir:kl-';-nå venter på n.t bli're real-iseret,
og cl et sa..mme gæld-e:: et lcors merl- flamnend-e abstz'a,]<ticne:'tiJ- en ki::ke
norå fo:: l{erl-er", i{oåel-l-errle gror nærI^:værdigt nel] en rnine hænder' 0g
ei stort p:riva-t fo-ora he,r netop ud.en fo:' d.enne sa,mmenhæng godleend-t
skiisen ti1 en skulptur, cler la,ngt fra, har k:rkeligt motiv"
Den liIle binrlingsværksbygning la.ngt nede a.d, Frede::iksholms Kanal
d,arlner ra,n'nen on et fz'o,ligt liv nieC, dronninge'oesøg .og menigheds::ådrneålernrner i spred--b fægtning" iler :arar jeg faiet mulighed. for c-1an uåfclrj.else, jeg fra min tid,1igste,,:-ngd-om bawåe lysi ti1. Tæ:rk, hvor er
man r1.og beltliSr p.t ønsire:'får lorr a.i gå i r:pf;r1d'e1se. Iu ske'1 1ed-es
åerhen, hvor du rkke vi1, Førsi turd.e jeg i"irke, trod.s l-;osten. Sid-eit
blev jeg luldeet 1"ige ind i det" og nr,:- tør jeg godt. i,,'n ny fecet er
tø7e1, til det gra,fisket
foregåend.e er jeg gang på garrS: vendt iilbage til rle mange prcblemer omkring untl-er-wisningen" Når m;r,n selv ha:" søg* a,* g:ve vid-en
fra sig cg været optaget a,f clerrne formidling, ka,n d.et iicke rmdre, at
hele om::ådet har" haft ens interesse. Men til- denne åa,g er d-er ikke.
sket noget a,fgørende. A1t fortsæiter som hid-til, ofte på rneget lavt

f det

bIus.

det mig e,nledning ti1 at gøre
enårru en status ove:' situa,tionen i ei for'sØg'pe at bringe l{unstakad-emiet til besind-eIse. Url-en held-, natu:'ligwis" Men så va:' clet sag:b'
I en kronrk i ?oliiilcen 19?8. Ov-erskriften hed": jlt gotLt nyt I for
Da profes§o:r }Iaur
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AT VÆRE arkitekt i dette land

hai ikke altid været

ensbetY-

dende med at skabe bYgninger.'
§vært er det at tegne et smukt
hrrs. §værere er det at tegue en
fomu$ig stol Sværest er det

dog

Klint

ai tesns et godl nYt bog.

stav', Sådan firrmulerede Johan
Pedersen,'- en af Københavns

tidligere stadsarkitekter, sig en'
gang. Hans ord udtrYkker sær-

deles præcist,: hvilket bredt
spektrum man På et vist tid'
spunkt kunne komme

til at be'

sig med, 'når nian
havde taget'afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole. Ikke
fordi man havde mange specia-r
skæftige

lafdelinger, men på grund af
undervisniugens bredde og dyb.

da

tAn,
l./

lr,tegen

til

Arkitekten Knud V. Engel-

tidlig design er blevet

hardt, der tegnede sin berømte

længe for man a:rvendt.e det-

sporvogn

te ord på den, takket være en
. tradition for, at arkitekter helt
eller delvis på grund af deres
uddannelse var i stånd til at
specialisere sig og varetage
mange andre opgaver eud lige
netop byggerieL Byplanlægge-

til

i

1910 og gadeskiltene

Gentofte

i

gede kun 6t eueste hus, en som-

merbolig i Ga'nmel Skagen. Til
gengæld udformede han
brugsgenstande og typografi og
gjorde disse områder kendt ved
sine markante løsninger. , "

ren SLeen Eiler Rasmussen tæl-

les således blandt vore for-

,

nemste bogtilrettelæggere. Tegneren (og arkitekten) Ib Andersen var ligeledes en betydelig
skriftkunstner. Borge .Mogen-

I\,IEN TRODS oprettelsen af

adskillige institutter, med

sen skabte møblei på basis af
. Kaare Klints dybtgående stu-

møbler og byplanlægning som

de vigtigst,e, varede. det meget
længe inden design blev anerkendt på Kunstakademiet. Det
Er professor Palle Suensons

dier af behov og funktion. Ole
Norgaard kom til at anlægge
haver og veje med C. Th. Søren-

Erik Herløv har tegnet aluminiumskedIer og Ole Hagen sølvbestill
sen som læremester.

fortjeneste, at grundlaget omsider i 1951 blev skabt med tilde.
lingen af et professorat til Gun.

nar Biilnann

'SKOLEN PÅ Charlottenborg
var i sine bedste år grosted for

sLr:IIo dækka hele området,
såvel slirift som produktdesign,

første række havde d6ttil fælles
at de var grunduddannede som

uren i praksis riste det sig snart,
ai han så godt som udelukkendo

husbyggere, men siden overforte deres erfaringer fra detie

til

helligede sig sit skriftspeciale,
.hvorfor Dxa! Eenere foretog en

andre. Hertil blev de

opsplitning med

hjulpne af visse særafdelinger,

kelsesværdigt skridL

måtte selv bryde sig vej inden

'

med skabt grundlag for en fuld-

Miue egrie år på Kunsthavo været

Herlov

T\tyneladende var der her-

sådanne afdelinger var etablere-

&r ville jeg al&ig

Erik

§oE leder af afdelingen for produkklesign, et dengang bemær-

men mange af disse opstod sent,
og flere af de storste. begdvelser

qLademiets forqkole for arFitek-

Petersen. Det-

-

steudig dækning og fornyelse
-inden for samtlige

diseipliner

. inden for dette vigtige fagområde. Men skuffelsen indtrådte
snart Gunnar Biilmann peter-

foruden. Bortset

ffrj

den
nodvendige disciplin og tegne-

teknik gav de en indsigt og et'
perspektiv, der rakte laagt, ud
over murforbandter og tømme!samlinger. Kay Fiskers og Stced
Eiler Rasmussens forelæsninger
spændte fra byplaulægning til
tennisketcherene konstruktion'
og funktion. Skolen gav også
den eneste visuelle undervis.
ring på.universitetsniveau og
cnskede netop foruden byg:ingsgrundlaget at uddanne ar.:iLekter i bredest mulig forsand sora id6løsere og koordi: atorer.

PRODUKToMRÅDET

til at, lide under bintil arkitektfaget. Hele

kom man

dingen

designsektoren på Akademiet
blev
- og bliver stadig opfattet som hjælpefunktion -for arkitekter. Fagene industriel grafik
- og produktdesign er aldrig

seD var en uhyre

vidende mand.

i

1969 overtog en af hans elever,

arkitektsonneir

Naur Klint,

professoratet, der kort tid efter
blev opdelt i to afdelinger, en
for skrift, og en for komraunika-

tion. Deite var en fatal

og

ganske unødvendig opsplitning.
Det grafiske område er en helhed, man ikke ustraffet kan
skære midt over. Itllen værre vår
det, at Akademiet på dette om-

råde blev offer for indavl.
'selv i halen.
Vi ser det tydeligt på frimær.
keområdet, hvor Post- og Telegrafvæsenet er underlagt Akademiets
kunstneriske
rådgivning. I årevis har man
efterlyst et brud på den snæwe
kreds, der tildelte hinanden opgaverne, og lod hånt om den

udvikling, der

f.

eks. skete

af den klassiske romerske skrift
er til denne dag forblevet upubIicerede.

i

Hoiland og England.
På samme måde hørte man så

godt som intet fra denne afdeling om ddt påtrængende problem om offentlig design, hvor
man kunne have forventet ku-.
legravnin! af væsentlige områder, der i høj grad har trængt sig
i d: seneste år.

MEN VÆRST er

lighed for victorianismens ro.
mgntiske, men noget usunde
skriJtstil. Der skabies megen
skønhed, Eren den var ofte af
nostalgisk art. Og hans studier

savnet en nær forbindelse.med

for meget præg alderes udgang-

spunkt: arkitekiuddannelsen,
Efter Biilmanrr Petersens dod

disse afdelinger for det seerdeles

arbejdede han med en forkær-

HERTIL KOMMER, at nan på
produktfeltet på sigende vis har
ingeniør- og teknikeruddannel-

kun for meget få og

praksis

sign.

sen på den ene side og Akade.
miets designafdeling på den an-

Hans indsigt i skrifts historie og
udformning må betegnes som
tuniversel. Meu han blomstrede

i

isolation. Enhver kan sige sig
selv at dette særsyn inden for
undervisningsområdet er et
alvoriigt handicap for dansk de-

blevet selvstændige. De bærer

Udviklingen kom til at bide sig

en række specialister, der i,

område

L927 var ber en

foregangsmand. Han kaldte sig
ganske vist arkitekt, men.byg-

PÅ

e.a

det. dog, at

vigtige designområde føles
svævende i forhold

frit

til

de øvrige
eksisterende skoler. Den gra-

fiske Hojskole og Skr-,len for
Brugsliunst og Industriel Design, som arbejder på en slags

g5'mnasialt plan, har aldrig halt
nogen naturlige og automaiiske

fodelinier

til

Akademiek afde-

linger med deres universitets-_
status. Der har aldrig eksisteret

nogen form for koordination.
Akademiet har Ievet i snlendid:

den. tr{an har ikke rigtigt ville
vide af hinanden, til trods for at
disse områder har så hårdt brug

for samarbejde. Teknikerne
savner arkitekternes formende
evner, og Akademiets såkaldte
designere er ofte i stort bekneb
på grund af manglende teknisk.
indsigt. Design er jo i de seuere
år for alvor blevet udvidet fra
.brugskunstområdet med dets
spisebestik, tekstilei, gryder og
msbler til de mere teknisk
kornplicerede designvarer: maskiner, aggregater, teknisk apparatur osv. Og det er denne
omstilling, som ikke alene er
forholdsvis upåagtet i undervisningen, men som. også stiller os
svagt, når dansk industri ende-

Iig får ojnene c,p for nodvendigheden af designeren som led i
produktionsplanlægningen.
Hvis man i morgen bad om bare
tyve designere til de nævnte
områder, må vi melde pas. Disse
folk eksisterer kun som et fåtal,
og de er allerede overbelastede.

DET ER mærkeligt at

tænke

på, at begrebet Danish Design
har Ievet sig så stærkt ude i
verden. Vore brugsgenstande til
hjemmet, og ikke'mindst vore
mobler, har skabt os et image,
som vi har levet hojt på gennem
mere end en menneskealder.
Unge fra hele verden .kommer
hertil for at se de skoler, der har
fostret denne udvikling. Og vi
må gang på gang skuffe dem,

fordi den nuværende ordning
ikke giver ret mange designeIever de rette arbejdsbetingelser. Den tidligere baggrund er
borte og den nævnte konverter-

ing fra brugskunst til hårdere

4r
industrivarer er'kun ved, så småt
at komme i gang.
Gennern lange tider har industrielle designere og grafikere

været fortvivlede over denne
manglende erkendelse, først og
fremmest på Kunstakademiet.
Den før omtalte udeblevne forlosning fra moderfaget er en af
årsagerne. En tilbøjelighed til

indavl på Charlottenborg er en
anden.

Ved professor Naur Klints
død for nylig har det desværre
så

kort tid efter været nodven-

digt at gore status. Vi står irtrid-

iertid snarest overfor valgei af
en ny professor på det grafiske
område, men der er tillige foriydender om, at Erik Herløv påtæuker sin snarlige afgang. Det

er derfor

påtrængende, at
Kunstakademi6l i denne situation tænker sig godt om. Valget
af nye ledere på disse vigtige
poster må pege fremad mod et
samlet syn på designuddannelsen. Der må ske den nødvendige

fra arki[ektområdet

frigørelse

DA GUNNAR

BIILMANN

" PETERSEN engaf,g mødte den
store finske arkitekt Alvar Aalto spurgte denne ham om, hvad
han for tiden holdt på med.
Biilmann svarede: 'Jeg tegner

på et P'. Adskillige år efter
mødtes de igen. Aalto havde da
opført det ene store byg-

ningsværk efter det audet og
berettede livligt herom. Og han
sluttede så med interesseret at
spørge: 'Og ):vad laver.så du?'
Hvortil Biilmann påny svarede:

koordination med de ør,rige skoler, både dem under og

'Det har jeg jo sagt dig.

ved siden af Akademiets design-

Nu må vi til at tegne på et
godt nyt D! D for Design. Og det

og en

afdelinger.

Jeg

tegner på et P!'

skal ikke vare en mennesleal-

der. ::''
Men

vi venter

bringe

-"':j:

endnu. IIvornår skabes den rrndervisning,

Da,nsk Design

tilbage på verdensplanet?

d-uT

kan

r+r

-*

l{vor meget ved man cm sit eget jeg, mens rnarr befinder sig midt inrle
i l,ftvet3 Har han tilstrækkelig mulighed. for sel-rrbedømmelse? -Iller
skal anåre EisExEE fprtælle 6n den fulde sand"hed.? Bugg?t.§" ter ser
vel ku11 halvdelen a.f d.en, resten er skjult. wten er det for d:ristigt
at udtrykke fornemmelsen af, at jeg std.ig føIer et levende liv inden
i kg: migl at der endnu er nye områder at udforske, at tilværelsen

er fuld. af ovemaskelser og ud.ford-rin6'erl
Itv'is d"ette er blot tilnærmelsesv,is sand.t, må det vs] v'æT€ tilladt
at se ud-ad mod den'uerdenu som omg'iveT os rent fysisk, og give ud'tryk for en vis gradca,f mistilligelse uden, at blive beskyld-t for at
væreø en gammel Jeronimus. For hvad- var d.et vi kæmpede for siden
midt i halvtredser,ne? Vi kæmped-e for klarhed, for funktion', men også
for skønhed" Vi troede på, at menr:esker kunne Blive mere ti-lfred.se
og leve et rigere 1-iv,, hvis vi lorl os omgive med smukke tj-ing, der
også var err daglig hjælp og glæde, l'{øbeklesignerne giord.e deres,
visse arkitehter skabte helhecler af stor skønherl, og vi prøvede at
omska.be bogen til at være en æstetisk foreteelse i kombination med
d.et leksrvisuelle og d.e andre la,nd-vinclinger på det pæd-agogiske område. #e*æ*iffiem Æstetiken sad. os i rygmarwen, d.en fik man med i køfuet'
Den var vi oplært i.
*Det
sande, skønne, Sof":_g!= atd.rig g3.r af mode', skrev digteren i
sinstudentersang.Uden{Å**@afd"etha,rjegihvertfa1å
prøvet at efterleve betyd.ningen af disse ord. Måske er d-e et levn fra
en romantisk pe:riorle, en naivitet mid.t i en verd-en af grusornhed og'
et vokseværk, som histarien ikke kend.er nogen parallel ti1" Alligevel
kan jeg ikke heller i dag søge andre veje, og: selv orn skønheden ikke
er en i forwejen fastslået santlhed er harmonien d.og d,et, vi ek+ll0rf
stræbe imod" Selv, om v,i- r-rrd.erwejs måske skal unrlergå forand-ringer,
disha,rmoni med os selv.
.der bringer os I
Jeg har attid troet på den kont,inerl-ige urlvikling, få at vi s1jår på
skuldrne af fortiden. Og for mig har det været mål et a't }ægge nogdt
ttil d.et forga,ngne ud.en at jeg unrlenrejs bevidst lorl mig føre med af
mod-erree, Helt kan ma,n ikke undgå dem, men døgnets fl-oveer kan man

wL
ffi
hurteg §o1d-e sig fri af, De varer også så kort.
Iet er d-erfor t::ist at konstatere, hvorled-es tiden er beSrnd,t at
d;rrket grrmheden, at den ene hæslighed afløser åen a'ndeir' at man
hinan'dent
opsk:r,u-er i bogstaveligste forstanrliil-yd-en for at overdøve
så map ti1 sirlst ikke kan få ørenlvd '
Ilvorfor s$jred,e det sande, skønnerSode ikke? Vi som harråe muligheder som de færreste lande i verd-en. Et skolesystem, en radio og
sid,en et fjernsyn, som i sig*.ax rummed-e mulighed-en for a,t v"ise hen.
til d.e vi:.kelige værd-ier" Da-Bjarnhof i sin ticl red-igerede Ønslcekon_
certen i -r:qd-ioen fa,yrd-tes ,der så godt som ingen musik und.er et visl
niveau, og han blev cven i købet.populær på det orrer,let ganslte tanc-.
I[u sprøjter man iorot iid.sford.riv ind- i hvert eneste ]rjem lør.dag aften,
vltaminl-øst, voLd-eli8:tr grimt. \ri har 1a.4et uftder.holningsindustrien bestemme. Den d.er kun tænker i penge og samvittighedsløst er lige gladmed substans og kvali-tet, når ba,re skid.tet kan sælge.
søg'te at opPE1 så,mme måde er det vecl at gå merl bogen. Å1t d-ei ti
bygge gennern u:rd-errrisning og eget a.rbejåe Lrar tils;rnelad.ende været for
gæl,.es, OmsLa.g'ene er blevet hæslj-ge, Og a'f1;'rii:ger-mari en forrægger en forklaring, svare? han:*Det sælger *g,-,|.'vi er tilbage {:i1
kagepaSpet, ti1 d,et ru, hvid.e papir, d.e ubeskårne liEEEEs skønlitterære
bogbl_okke, oppusted-e og porøde. Bøgerne er hlevet. så dyre, at d-er
t-**r, ir"g1,rr.o.t a1: i<øhe iiariåi-a*t efi;er .rægt. Sorn
kræves volumen. Folk
".om kiloprlsen tåIer så.mmeilligrrin_g merl d"e ind-re væ:"d"ier.
Forlægge:rne, der før m8grår foruden at.n,ære købnænd- også var llttera,ter, kurme lige så godt sæ1ge havregrSm. I\llerke,ntilismen har få.et
alt d.et, vi i sin tici storl forrtil a,t ligge i kva,s. Kun få hærlerlige unrltagej-ser bekræfter regl-en, Og vel er livet h-ilevet tulgere
end, i de glad.e tressere, men kravene ti1 funkti-on og skønhed er
ikke større end at d-e kan opf'yld.es, også under ringere konjfteturer,
Ilvonrår kommer vi op over grimhedens bølge&.fi? i'lL1er har l,eflen
for d.et rlnge, det nemme, d-et ånrJ-sforladterbred,t sig så haetigt og
så d"ybt at der ikke er nogen ve j tilbage?
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I'i nærmer os r=ejsens afslu-tn1ng et'-ber sammen at ha,ve gennemvand.r'et
en stor rleI af et menneskeirv, set r gIimt. Fur de fleste læsere
er d,et nyt la,nd, for mrg har ciet natr-rrligvis været qenkaldelse'
nvad spra,ng'f ::em a.f erindringen?' uva,d. forekom så vigtigt? nvaC
skulle urlelades, forcli d-et var uverlkommenrld el1er for personligt?
Lrller bare mødigt? I den henseende er bogens titel eir strømpil.
iiogen vi-l måske finrJe -La,ndskabet for solbeskinnet. Trolrgt nok,
ford.l jeg altid va.r pessl-mrst, nårrlieg skulle se ind- i fremtid-8nt
ss'dr,* sWt
mens Jeg-liiln-har ta.lt ,ie lyse timer. ivren såua'n llaT livei ;o
alligevel ikke været, hvarl visse lca,prtler fornåbentlrg også giver
et indtryk af. Storme nar føget og mør{<e ruget ,rat'*fi*å# Iykkelige
arbejdsr,imer. 0g d-en rræsentlige krj-se er forsøg:b skild'ret så sandfærrligt som muligt. Der er ikke noget at skjule, og uden den fo::står man ikke den følgende udvikling.
Det er mærkeligt at holde status, på sarnme måcle som med-.udstillingen
på Kr-::rstindustrimuseet, blot denne.-gang i o:rd og sætninger. I'4en
ud-en d,enne vejledning forstår *r#tflo* d,e ydre udtryksformer,
Hvonforf spØrger man uvilkårligt sig selv. trr det trangen ti1
selvtrævdelse? Til a.t v,iseilsig frem? Vel- også det".rrrj.?:-.131 n*,n
sin voksentilvæ-r:else har arbejd,et meå synlige ma.nifestationer er man
blevet vænn*t til optræden.
lllrorfor? Blai.rdt anrl-et fordi en udvikli.ngshistorie og udval-gte
eksempler måske kurrne hjæIpe 6n og a,nd-en u::]g'i ka,mpen meå sig selv,
en vejledning etler måske en bekræftelse. G}æden ved a,t skabe, at
realisere tanker og se d-em ført ud- i 1i-vet, De* har i hvert fa'Id
været unrlskylclninsqp og led-lemotivft$ Først sent i trlværelsen kommer
man til en vis l:,armoni og livsforståelse, I)en ka.n rna'n sikkert ikke
overfØre ti1 nogen a,nden. ltrnhver øn§r*el. at gøre sine egnet ofte
ri.yrekøbte erfaringer, I,ten kurrne r,ler trods alt være en a,nspore i nogle
siderr var d.et åog ikke nytteløst a,t d-e_ blev skrevet.
Y-Ur=:"
l,ilvorfor? 7o: cgså at føje streger ti1 portrætter af de mennesker,
jeg raøåte ::;a:-::i.-get, og som kom til at betyd-e noget væsentligt i
sa,mmenhæiige:r. l.=:.'-e:ar;eh, når deres historie skal skrives, detwed
bid-re.get irei e--- :: .=-):e --:-l- -:e1hedsbilled.et a,f d.em. Deres eksempel
eller lrensKe-c : -:: -::-?: :: :l:-ve bevaret, ikke blot for mig,
Underwejs kc: ::::.':=:-.
::r-s =an spiste, Der kom. mening'i mØnsteret,
brildcer kom på ;-=-:s. l.a:- si :t:- sanrie3hængr som måske hiåti]- kurr var
ubev,idst, Men:a:a-:-"- :=: -.t€ :lr c3 gør d"et for.håbentlig ald,rig.
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Thi åen evige hi.gen, som a,ld.rig får f,red-,
ået er fodrejsens dybeste hemmelig'hed-.'
lÅ* rr"*ad- og fremad. pg aldrig fortonyt I
flar i;i1 målet man nåe'u, sætter straks man et nyt.
åa ogsålnan
kun fængsles et enkelt minut
Om-ine-*r

blirr r-rnd-ervejs i en. de.jli-ghe{,skudt,
lå,ta
man må røre sin åg1l!d*r. ##o
og taf ransl-en på nakken og staren i hånd.
om man

Yerset er fra Hostlups srentyr på Fo:]Jeiser"r og har i mange år
væfet et ynd.lingscitatr ia et motto.
Fodrejsens eventyr, 6t af dem, hvor både smukke prinsesser og
fæ1e t,rolde, hekse og lykkens Klorl§ }lans optræder. Men et errentyr
ha,r det været. Drevet af forslugenhed. på livet, af nysgerrighed,
af be;';ejs'r,ring og ærgerrighed, Det sus, hvor krpppen - og somme
t,ider sjæ1en - ikke al'lbitl kurrne tåIe betastningen. )'4en alt'så et eventyr. Ikke digti2 Inao virkelighed.
Eller f orclre jer jeg d-et? Spillede e.ef- & alligeve1 et pud.s? H{,
sandt nok, 0g d-et tager
{or mig har livet i hvert fald. f orekommet
ikke slutl så længe ieg twø:e forbliver levend.e, nysgerrig og
optaget af alle dets muligheder. For rigtige e.rentyr bliver lcun ti1syneladend.e færd-ige. Vi forlader dem ddr., hvor prins og prinsesse
§om det h,rl*v
har fået hinanden, og wi forholdes den tid"o hvori r1eil - t!ru
E:i€e€ - levede lykJreligt til deres dages end-e. l"{en defi s,{t€rl d-er
læk hetler ikke skriv.es om. DerS må vi gx**e inritil videre gptte
os til. ITvis vi har fantasi nok.
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