
f den.tandcnde di(ku$ion om de unsc, be,k*iris.l'e
I i t.;,;a.n oe de rldre. dirro i pen.ionsrlderen ma
rnan vel sige, at det sidste ikkc er det mindsr vigrige.

Dcr gøres meget for de ældre nu. Vi har efterhån-
den fået alderdomshjem eller med er fint ord "De gam-
les Hjem., der næsten er hotcllcr, men også i sådan»e
kan det knibe med beskæftigelscn, hvis ikke den en-
kelte har en hobby, det være sig at samle på ct cllcr
andet, lcse, skrive o.s.v., bare er eller ander. hvortil
der vencies rilbage, og hvormcd sind og tanke beskæf-
tiges. Hobby'er som værksted, have eller lignerde er
stort set udelulLet sådanne sreder, men hcldigvis bc
finder hovedpartcn :f vore gamle sig uden for sådanne
,hjem", ælv om de er nok så sodc.

Interessen for bøger af forskellig art er vist nok sti-
gende (også som samleobjekter). Det er en god og ædel

beskæfriselse, som kan give negen glæde. Danske for-
fattere har ikke absolur luksusvilkår i cr lillc land, og
de små forfatterunderstøttelser, som sraten yder ril en

vis kreds, er så srnå i disse dyrtider, så de vel ikke i
særlig grad animerer til udvikling af den ædle rkrive

Han, om hvem jeg vil fortælle, var opvokset på lan-
det under relariv små forhold. Men naturen, dyrene,
almuehistorier m. v. fik strenge ril at tone i hans sind
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og fik betydniig for hans senere udvikling og intcr
eser hobbies om man vil. Man brugcr udtrykket al-
manakhistorier som noger halvvejs odiøsr. Det skal
nan ikke, thi selv Ior{attere som Johannes V. Jeffen,
Pontoppidan, Åakjær, Skjoldborg m. fl. har skrevet så'
dannc, og forskeliige forfattere, der nu er glemt, som

Anton Nielsen, Thyregod og Bertel Elmgaard var vel,
trods alt, med til at øge såmtidens trang til læsning el-
ler ilteresse for litteratur. Drengen slugte naturligvis
alm:nakhistorierne, Ingcmanns romaner, Gøngehøv-
dingen og det hele. Os så kom i skoletiden Frem og
Cyldendals Bibliotek med udgaver af gamle klassikere:
Oehlenschlåger, Hauch, Hertz, Heiberg og måske flerc
H'er, trykte ark, der kr:nne samles i bog og ind-
bindes.

Hvilken herlighed på denne måde at kunne samle en

række bøger, der var hans egne. Og han sparede til det
komponerede shirtiogsbind, som forlaget leverede til
indbinding.

Den æste os varige interesse var nu vakt. Det blev
en hobby. Hvilke {ølger ville dette ikke fål I læretiden
var der småt rned plads til bøger, og der blev flere år
for år. Et bogsk:b måtte han have og det endda et sær-

lig fint (af mahogni) og med glas for.
Nå, tiden gik, - og forretningsliver slugte ham. Men

interessen for bøger bevarede han, og han begyndte om
ikkc :t samle så dog at købe med omtanke. Det var
lerere at få mange nyere forfa*ere i originaludgaver
til billig pris end de gamle klass;kere i de originale ud-
gaver. Økonomien måtte også til en vis grad tilgode-
scs. Hvilken fryd med Aakjer: "Derude fra Kjerene"
og,Rugens Sange", med Herman Bangs "Stille Exi
stenser". Bjørnsons bordeforrællinger og Ibsens magt-
fulde dramaer, Drachmanns, Sophus Claussens og Lud-
vig Holsteins digte, Johannes Jørgensens og Stucken-
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bergs første digte, for ikke at glcmme Pontoppid.rns

sobre, kølige fortællekunst.
Efterhånden kunne bøgernc ikke rummcs derhjcm-

me, men for en dels vedkommende rnbringes på hars

kontor. Det var på en måde en fordcl, thi efter en an

strengende dag kunne han n:tstcn i fhrg gribe en

bog, kasre alt forrctningsurø"lct borr og fordybe sig,

om jeg så må sigc, ide evige værdier.

Efterhåndcn blev der også råd til at skaffe sig ct
pænt udvalg af de gamle klassikcre, såledcs at der

kunne blive en vis linic i bogsamlingen.

Den økonomiske ydelset Ja, for tiden er dct vel ikke

billigt at købe bøger, og da i særlig grad originaludga
ver, helst med det oprindelige omslag velbevaret.

Men cigarettcr, øller og teaterbillettcr er heller ikke

billige, og forgængeligheden hviler over dLse ting. Ved

bøger haves noget, som "møl og rust" ikke kan for
tære, som ikke går op i røg (i form a{ cigarerter). Bø-

ger høret til det blivende.
Forfatreren og forlagsdircktører Pcter Nansen siger

er 'red: Der rrl vi'e.ig. :t cn f,mtlic. der ''rner pri'
på at folge mcd lineraturen og gerne vil smykke hjem

met med et godr bibliotek, largt fra sætter pengene til
på den åndelige rydclse, den skalfer sig, tilmed har

chancen {or at skabe et værdifuldt åktiv, hv;s den gør

sine indkøb med en srnule virkelig forsrand . .' os

er andet sted: "Bøgers skæbne kender ingen, men man

kan dog med Iidt omhu sørge for ikke at få luwer nit-

Imidlertid havde vedkommende forretningsmand

altså fået opbygget sig, om ikke et oveud kostbart, så

dog noget, der lignede et pænr bibliorek fra Holberg

dl vore dages forfåttere.
E{terhånden havde han også fåer sansen for smukt

tqkre og illu'trerede boger. FLn la'tede sig orer an-
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rikvxrkitilogcr for rt finde de mere sj*ldnc ting, re-
kvirerede og kom ofre for scnt. Dc københavnske bog-

kobere hrvde for lrngst sikret sig eksemplarerne.
tfterhindrrr ,.rr h.rn os.i begl nJr .l ,nrcrcsere sis

Ior at hsc om mrlcrier, og derte i forbindelse med in-
teresse for grafikerc, de fortidige som de nutidige, føne
ham dirtktc ovcr i kunstlitteraturen. Og så harg han

på er ry intcrcssc, der uvilkårligt også måtte dyrkes.
Det hclc blcv cfterhånder ril 2s00 bitrd skønlitreratur,
7oo bind kunsrlitteritur samt endelig ca. 1000 biDd af
arder, tLi hvorlcdcs skulle en intereseret bogmrnd
kunne gå uden om originaludgaver som Mylius Erich-
srs: Dcn jyske Hede, H. F. Feilberss: Jul l-2, L. C.
Niclsens Mindcskri[r om Hegel, Vilh. Andersens oeh-
lenschl:ger i 3 Bind o.s.v. for i flæng at nævne nogle.

Og endelig kommer vi til deo sidste fase i hans bog-
lige udvikling: bindene. vore bogbinderes arbejde, den

håndindbundne bog, vakte hans interesse. KunstDere

som Anker Kyster, Jacob Badcn, Sandgren m. {1. samt

de svenske Hedberg og Hertzos greb ham, og han for-
srod efrerhånder, at det, der her var skabt eller skab-
tes, ikkc alcne var ædelt håndverk, men stod mål med

et n:lcri, er stykke skulptur o.s.v. I gamle dage ko

stedc et bind i shirting ct par kroners penge, i skind

måske 1,50. Nu er priserne tidoblet eller mere. Men
ikke roh mcd det, håndvrrket dcn hånd;ndbundne
bog skrumper;nd. Det blivcr for dyrt. Vore bogbin

dcre har kun tid ril maskinarbejde.
Nå, 6n gang grcbet, ahid grebet. Hos ant;kvarerne

kan der nu og da kobes smukr indbundne bøger t;l ikke
alr ror høje priser. "g det blc' efrerhinden etr.tor in

tcresse for ham at studerc de forskellige skindsorter,

men også det reDt håndværksmæssige: de gyldne eller

blindtrykte dckorationer, bordurer, snittene o s.v.

Mange spørs€r: Har han nu læsr alle disse bøger?
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Herril svarer han: Nej, så megen rid har jeg ikke haft,
men vel alligevel ca. halvdelen. Dette opkasrer proble-
mee Kan efl bogsamler gennem længere tid have bø-
gerne hcnstående ulæste? Er derte ikke låtteriigt? Her
overfor kan der i hvert fald siges: Ikke alle bøger be-

høver at læses i deres helhed. Digtsamlinger f. eks. Er
det ikke en nydelse at tage disse som regel smukt ud-
styrede bøger i sin hånd (er de i skindbind endnu større
nvdelse), læse et par digte, tage en anden o.s.v. Hvor-
for kan man ikke i novellcsamlingerne læse en enkelt
novelle eller to og fonsætte en andel gang? M:n læser

dog ikke Blichers noveller på dn sans. Påsta.den om,

at man skal have I*st sine bøger, er altså kun rigtig
med visse modifikationer.

Sir Winston Churchill har sagt: Hvn De ikke k:n
overkomme ar læse alle Deres bøger, så var i hvert fald
god ved dem. Kig lidt i dem en gang imellem. Lad
dem åbne sig d6r, hvor de selv helst vil. Læs videre

fra den første sætning, som fanger Deres ojne. Sæt selv

bøgernc tilbage på hylden. Anbring dem efter Deres

eget sysrem, så De altid ved, hvor de står, selv om De

ikke kender deres indhoLd. Hvis De ikke kan gøre dem

til Deres venner, så lad dem i hvcrt f:ld blive gode

bekendte.
Men ellers er det nat,:rligvis rigtig, at bøger iLke

alene skal stå til pynt. Dette-har de simpelthen heller
ikke godt af. En kilde til ærgrclsc cr lysets irdvirkning
på bogryggene. Måske gør den parina, lyser fremkalder
på naturel skind, ikkc så megcr, rnen på dc forskclligc
farvede skindsortcr er det en kedelis forcteelse. Hvis
man kan, cr det en vrrdi at kunne nnbrinse Løserne,

så de undgår d;rekte sollys.
En bog-hobby er vcl ikke helt billig, men den kan

dyrkes på forskellig måde, dels ved at købe eller samle

inden for stærkt begrænsede områder, dels ved køb af
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ganske almindelige bøger efter besremte planer. Men
originaludgavcr, bøger i emå oplag, smukr udxyrede
bøger, er det morsomste, og det var Daz en særligglæde
at følge sådanne bøger på deres vej genncm livct.

Benj:min Frarklin siger: Ingen er lnere eruom end
den, der er alene på cn regnvejrsd:g og ikke har noget

Dct siges da også, at et menneske, der har sine bø-
ger, aldrig cr alenc, og det er den rldre medborger i
så tilfælde heller ikke.

Bøgerne står i reolen og taler deres eger srille sprog,
om kerlighed og had, om glæder og sorger o.s.v., og
rages en bog en gammel bog ud af reolen, fortæller
dens gulnede blade om alderdommens skønhed. Tages

en ny eller nyere bog, fortæller dens hvide blade om
selve livet og dcts mangfoldighed.

M. Koed.

Bcrlingskc T;dcndcs kronik juni 1962.


