
BØCER OC BILLEDER

erte kapitel burde vel være kommet på et ridligere
t;dspunkt, da dct har va:ret en del af mit liv. -

Det vil i de førsre blade af denne bog frcmgå, hvorle-
des forholdet til bøger er kommet, ligesom jeg i cn kro-
nik i Berlingsle T;dende 4. juni 1959 har redegjort
hcrfor. At det skulle animere til virkelig samler af
værd;fulde bøger, originaludg., smukt udstyrede bøger,
o.s.v., venrede vel ingen, hcllcr ikke jeg selv. Det var
jo egentlig ikke, stort set, generelt, man bcskæftigede
sig med sådant. Min bogsamling udgør nu mellcm 4soo
og 5000 bind incl. pjecelignende småskrifter, alt sam-
men væsentlig dansk skønlitteratur helt op til vore
dage, Branner, Paludan, Martin A. HanseD, Jorgen
Nielsen, Dons, Ørum, Aalbak Jcnscn for:t ncvne
nogle. Men min yndlingsbog er og bliver Pontoppi
dans: Lykkc Pcr (8 bind), fordi den med s;o rolige,
sobre sril giver et billcde af dansk kulturhistorie for-
bunder med ægte romanhandling, har virket højst ril-
ulcndc på zjg og givet mig ro isinder, når "stormene
rev minc fjedre". - Måske sv.er jes €nhver form for
kritisk cvnc, når det drejer sig om bøger, nrcn jeg har
læsr så mcgct, :t jeg er blever ooger fortrolig med,
hvad der duer eller ikkc ducr. og tænk, hvilken for-
fatter vi har i Joh:nnes V. Jcnsen. Hvillen produkti-
vitet, hvilker stil, hrilken sublim kunst. Læs hans lille
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Vrseo sru!kcnbe,q: Di,.re' oriE ud8rve'
l;db'ndinq lr.;b Brden ihclslind.

Iire hchhindhinrl.

lohrn Hcrn,Jn \csel: Llhkcn h.drc end rohunden'
' i .l.srni h.l'Lind

O.hlenshliistr: Axel oB Valbor8, oris- uds. Hdlædc' sPeilbind'

Drichmand: Fostævd l. Badcn helskind. Udi' i U-sA'
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.ovelle ,Bondefanseren" første side og Iæg mtrke til
den enormr lange sæmingsbygning, der straks givcr
stemning og spænding. Efterhånden fik man byttet
omkrirg, ildtil man fik noget af det rigtigc. Dct ble!
til noget af en bogsamling, og der forcstod ct stort ka-
talogiscringsarbejde, da jeg nåcdc pens;onselderen 70

år. Endda i dobbelt forstand. Først et karrotekskort
;ndeholdcrde forfatternavn, titel, forlag og tryk, cvt.
illustrator, indbindine, dedikation m. v., dcrnest er

ringbind i alfaber og priser med plads til nyc dagspri-
ser. Der vrr rlke ,oget rrns..rrbcjdc. og pcn.;oni''ett
sad ved sin skrivemaskinc 2 timer pr. halvdag. Bin-
dene. hel- og halv-sk,ndbind. prpinbind m.. inree.-
serede også stærkt, naturligvis ikke mindst de store

bogbindere: Baden, Kyster, Sandgren, o.s.v., og jeg har
en berragrelig samling helbind nu. Bytteproblemet har
været stort og tidkrevendc, indtil man syntes, :t man
havde nåer et 'Lridt lrcmad. Uc fle*e ombytninger er
sket gennem anr;kvarbosha.dlen, hvis kataloger den

dag i dag kræver megen tid. -
Hvad der er sket med visse bøger, er også sket med

minc malcricr. Man handlede, m:n bynede, indtil man

syntes, at man havde nogle af de gode. Når jeg siger

sådan, så har det relation til bestemte tidsperioder ifl
den for malerkunsten. De fleste af mire billeder støtter
sig til malere inden for Grønningen og den fri udstil-
iing, og dcr knytter sig næstcn en lillc historic til hvert
eikelt b;llede.

Jeg er såmænd ikke modstrnder af abstrakte ting
(dog collager o. l.), men jeg syncs ikkc, man skal
hænge sådannc op imellcm andre arter af billeder. Det
gør efter min opfartelse et forvirret indryk. Jeg har
set en ret lavloftet stue hos en fynsk ;nstallatør. Væg-
gene var beklædt med gode, abstrakte billeder. De var
megct farvestråleDde, og det så storartet ud. Men jeg
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må "nøjes med. Giersing, Høst, Rude, Scharff, Larsen

Stevns (1 billede afbildet i ,Kunst i privat Eje" og i
Lco Svanes bog om Stevnq), udstiller under mindeud-
stillingen på Charlottcnborg, vistnok arrangeret af
kunsrfor. i København. Endv;dere Sisurd Svatre, Jo-
hanncs Larsen, Syberg, Kræsten Iversen, Knr:d Kyhn,
Hagedorn m. fl. Endelig må man ikke glemne Sønder-

gaard, Aksel P. Jensen m. f1. Scharff skrev til mig i sin

tid og bad mig låne ham: Frokosthvilet (udkast til bil-
ledct hos Hasselbalch i Bergsjdholm, Ystad) til en

udstillin:l på Charlorteoborg.
Min kone og jeg var meget betænkelige, da vi købte

vort første biltede af en kunstner, der hed O. Hansen.

Billcdet kostede 12 kr. Vi syntes, det var forlert at
give 12 kr. ud for et maleri, ider belobet jo kunne

finde en bedre udnyttelsc.
Mine billeder og bøger har givet mit 1iv megen op-

byggclse. Når jeg kom fra l<ontorct, var det, som om

uærhed, uløste spørgsmål fra dagens møie og besvær

var glemt, og jeg løftedes ind i en anden verden, hvor
livets skonhed og hyggelige familieliv veltede sig ind
på rnig og gjorde mig glad og munter.


