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2. feb.: Besøg af Bodil og Bent Kvisgaard, der havde
besluttet at et hold af deres venner, Ruth og Carl Højgaard Pedersen, skulle opleve vort museum. Carl, der
er uddannet smed, og Bent har kendt hinanden siden
første klasse, så Bent var sikker på, at besøget ville
blive en stor oplevelse. I dagens anledning var Monotype tekst-støbemaskinen gjort klar til live-støbning.
Sættemaskine 3 blev også fremvist sammen med den
helt specielle historie om denne maskine.
Maskinen der endte sit aktive liv på Helsingør
Dagblad i 1971, blev derefter overtaget af sættemaskinfirmaet Andersen & Nielsen, hvor den blev gjort
salgsklar til et nyt liv.
Det var i en periode, hvor der stadig blev produceret megen blysats, selvom de store aviser og store
bogtrykkerier allerede var gået over til fotosats. Bl.a.
overtog Schmidt i Vojens 5 af disse gennemrestaurerede maskiner. Satsen blev i de fleste tilfælde til barytaftryk i en prøvetrykpresse inden affotografering
til negativ eller positiv film.
De sidste maskiner i produktion her i Danmark
blev anvendt helt til 1983. I dag er der 3 Intertype
sættemaskiner - én hos Lars Hedegaard i Århus og 2 i
Brande, der stadig er i brug. 142 år efter sættemaskinens opfindelse i Amerika i 1886.
Senere på dagen var det den årlige, sene julefrokost,
der løb af stablen. Birthe Ebdrup og hendes hold klarede igen et perfekt arrangement. Vanen tro var det
både de museums-aktive og ikke så museums-aktive
ægtefæller, der var med til at gøre aftenen festlig. Stor
tak til køkkenholdet.
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6.–8. feb.: Besøg af Imi Maufe, britisk kunstner bosat
i Bergen i Norge. Imi ankom efter mere end et døgns
rejse med færge og bus til Viborg tirsdag middag med
kufferten fuld af postkort – 3000 stk. Besøgets formål
var at få påtrykt bagsidetekster på disse.
Baggrunden er følgende: For godt et år siden blev
vort medlem Bent Kvisgaard inviteret til at deltage i
et fællesnordisk bogkunst-projekt med titlen »Posted/
Unposted«, hvis initiativtagere var Imi og svenske
Lina Nordenström:
http://tiny.cc/nu9fry

Resultatet blev udstillet på Bergen Art Book Fair i oktober, og vises nu i Stockholm; til juni kommer udstillingen til København og til hovedbiblioteket Viborg;
derefter fortsætter udstillingen videre ud i verden.
Som følge af dette samarbejde henvendte Imi sig
i begyndelsen af januar for, om muligt, at få trykt de
ovennævnte postkort hos Bent. Kortene skal indgå
som del af en udstilling med egne tryk og kunstværker hos Edinburgh Printmakers i april–juli i år. Det

De mange kort inden trykningen.

Her er der en lille fornemmelse af den store kreativitet og arbejdet ”bag” kortene.
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Bent, Hans Peter, Ebbe, Imi og Egon Julian.
havde ikke vist sig muligt at finde et trykkeri i Norge,
til en opgave som denne, hvor traditionel bogtryk kan
udføres.
Opgavens omfang – 30 kunstnere har hver trykt et
motiv på kortets forside i 100 eksemplarer, dvs. i alt
3000 kort – gjorde, at officinet blev involveret i dette
spændende projekt. Ebbe og Bent tilrettelagde slagets
gang, Egon Julian maskinsatte individuelle tekster til
bagsiderne, og Hans Peter trykte de – med hensyn til
kartonkvalitet og tykkelse – ret så forskelligartede
kort i vingeautomaten.
Onsdag
formiddag
blev der tid til et besøg
på Bruunshaab gl. Papfabrik, hvor man nu producerer de fineste æsker,
gerne i individuelle mål
og særlig udførelse. Det
gav respons fra Imis side,
da hun faktisk forgæves
havde ledt efter en leverandør af æsker til netop
postkortene samt andre
formål i forbindelse med
den kommende udstilling.
Til både hendes og vor
udelte begejstring kunne
æskerne afhentes torsdag
morgen – det bliver ikke sidste gang! Tak til Torben
Ammitzbøll og hans kolleger på papfabrikken.
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Onsdag aften var trykningen tilendebragt, og torsdag formidag blev alt ordnet og pakket ned, hvorefter
Imi indledte den lange rejste nordpå med bus til Hirtshals og derefter med færge til Bergen – glad og tilfreds og med en aftale om at komme til Viborg igen!
To eksempler: Nick Hand, typograf og leder af The
Letterpress Collective i Bristol, England, har på sit
postkort valgt et rejsemotiv, udført i linoleumssnit,
der viser ham selv på cykel med en lille trykpresse
(en såkaldt fluesmækker) på bagagebæreren.
Nick cyklede de 1300 km fra Bristol til Gutenbergs hjemby Mainz og lod undervejs kunstnervenner
udføre motiver, som han trykte i form af postkort, der
blev sendt til venner og bekendte!

og her ses et eksempel på bagsidetekst, trykt i officinet:

Imis kommende udstilling, hos Edinburgh Printmakers i Skotland, har titlen »Translating Travels«:
http://tiny.cc/n39fry

http://tiny.cc/809fry

Bent Kvisgaards bidrag, et linoleumssnit, handler
om IKKE at komme ud at rejse:

og omfatter egne værker samt postkortene med omkring 30 kunstnervenner og bekendtes fortolkning af
begrebet »At rejse«.
Imi har gennem 15 år kunstnerisk dokumenteret
sine mange rejser i bogform – i Art Books – det være
sig korte rejser, lange rejser; ti dage på ski fra hytte til
hytte, fem uger ombord på et sejlskib, fire måneder på
cykel med et lille telt – eller blot en svømmetur med
strømmen i en flod! Tekst, tegn, symboler, ofte i en
enkel og minimal udtryksform – sjældent fotografier.
Næste projekt bærer titlen »Bibliotek Nordica«, og
drejer sig om bøger fremstillet af kunstnere, grafikere
og trykkere i de nordiske lande. Projektet er måltrettet
en udstilling på The Codex Book Fair i San Francisco
i 2019, hvor der vil være en afdeling med fokus på
nordisk bogkunst. Også i dette projekt vil Vingaards
Officin blive involveret – hvordan og hvor meget vides endnu ikke.
Om aftenen i udsendelsen om Bonderøven, var der
en fortælling om hans besøg på Sadelmakariskolan i
Tärnsjö, hvor han fik repareret seletøj til hesten Solveig.
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Straks måtte jeg i arkivet – vi har jo fremstillet klicheer til Sadelmakariskolan. Hvordan gik det til: Jo,
ved vort medlem Lars Hedegaards 25 års firmajubilæum, mødte jeg Lars Brandt Stisen. Lars blev straks
interesseret, da jeg fortalte om vort museum. Allerede
den 17. oktober blev han medlem af officinet. Den 20.
oktober kom der så en mail fra Lars’ veninde Mette
Beathe, der skulle bruge nogle klicheer til Sadelmakariskolan til prægning på læder. Klicheerne blev
fremstillet og det viste sig, at vort polymér- materiale
efter hærdning bliver så hårdt, at det kan anvendes til
prægning i læder. Spændende, at vi fik mulighed for
at hjælpe skolen i Sverige.
– Hvad bliver det næste?
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Annette Gerlif sørgede for at det hele gik rigtig til.
På 1.-salen var der som vanligt travlhed med trykning
af egne navne mm.

14. feb.: Herlig oplevelse: For første gang i børnenes
ferieuge havde vi vore medlemmer fra Kunstforum
Viborg på banen. Børnene skulle lære at skære i linoleum. og efterfølgende fik de selv mulighed for at
tage aftryk på vor FAG-presse.

Et linoleumssnit klar til tryk.

De færdige linoleumstryk – og endnu engang blev
Freddys ophængsskinner brugt med succes.

Dyb koncentration blandt eleverne.
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18. feb.: En korridor-snak med Steen Rønnow endte i
en spændende, ny aftale: Når Steen i sit arkiveringsarbejde i biblioteket støder på fantastiske, sjældne,
utrolige oplysninger undervejs i arkiveringen skal I,
vore læsere, selvfølgelig have mulighed for at begejstres, så det ikke kun er vi, ved morgen eller frokostbordet, der nyder godt af Steens ”opdagelser”. Derfor
kommer der allerede i dette nyhedsbrev en rubrik med
teksten ”Arkivrottens godbidder”, der indeholder
”værd at vide” oplysninger. Se sidst i Nyhedsbrevet.
19. feb.: Besøg af Viborg Stifts tidligere biskop Karsten Nissen og frue, Aase Bech. Karsten har til vor
årsudgivelse 2017, bidraget med en fin artikel om reformationen. Som tak for den store indsats modtog
Karsten i lighed med de øvrige bidragydere nogle af
vore bøger om reformationen. Karsten var den 43. biskop over Viborg Stift i perioden 1996-2014.
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20. feb.: Besøg fra Geodætisk Institut. 3 pensionerede medarbejdere dukkede pludselig uanmeldt op.
Der gik lidt tid før det gik op for os hvor fantastisk
det var, at vi stod med 3 mennesker, der det meste af
deres aktive liv havde arbejdet på GI.
Som pkt. ét havde vi efter besøget af Per Christensen fra Mariager, hvor han medbragte to meget
gamle GI kort, undret os over, hvilken teknik der var
anvendt til fremstillingen af kortene. Da Per lovede
officinet, at vi på et tidspunkt fik mulighed for at overtage kortene, var det selvfølgelig vigtigt, at vi kunne
fortælle om, hvordan de var fremstillet.
De 3 GI-medarbejdere skulle som det første se
og høre lyden af Eickhoff 917, der i 1915 var solgt
til Krigsministeriet, som Geodætisk Institut var underlagt. Maskinen har vi i udlån fra Industrimuseet i
Horsens.
Det må have været en interessant at opleve, hvordan 917 trykte De Røde Heste. Trykformen var stadig
i trykmaskinen. Efter et øjeblik blev kameraet nemlig
omstillet til videokamera.
Da fremvisningen var ovre, blev der talt om fremstillingsteknik i Geodætisk Institut. Her fik vi at vide,
at de første tryk fra GI var trykt direkte som stentryk. Vi fortsatte til lokalet, hvor vore stentrykpresser
står. Her var vor flotte sten med islandske stednavne
fremvist. Det viste sig minsandten, at det var en tidlig
sten fra GI – fantastisk. Derefter var det en tur over til
offset-prøvetrykpressen, for at høre om holdet havde
kendskab til en sådan trykmaskine.
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Det viste sig, at GI havde haft en presse, der var
opbygget på samme måde: først papir i maskinen,
dernæst montering af trykplade/sten. Så blev det indfarvning og sluttelig kørte cylinderen med gummi til
stop. På tilbagevejen modtog den farve fra trykpladen, og derefter endte trykket fra gummidugen på papiret. Både trykplade og papir var fikseret med anlæg,
så det var muligt at fremstille nøjagtige overtryk. GI
store, gamle maskine er i dag stadig aktiv som stentrykmaskine på Christianshavn.
På spørgsmålet om hvilke trykteknikker man har
anvendt på GI gennem tiden, var et enkle svar: Alle
eksisterende teknikker. Der anvendtes bogtryk. Det
var direkte tryk på sten, indirekte stentryk, hvor trykket blev overført på gummidug. Direkte gravure/kobberstik på kobber og fotografisk overført til kobber
ved ætsning. Offset-trykning, og til slut fremstillede
man trykplader med gravering direkte fra computer
til plade (CTP).
Vi fik lovning på en redegørelse om de forskellige
trykteknikker, og – hvis vi er heldige – får vi nogle af
de gamle kobbertrykplader foræret. – Spændende at
se, hvad det fine besøg kaster af sig.

GI-medarbejderne studerer en af deres egne tidligere
sten med spejlvendt tekst.
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Senere på dagen var der besøg af 3 elever og deres
underviser fra Odder Produktionsskole.
Det blev til et ret interessant besøg for alle 4 – ikke
mindst glædede det Egon Julian.
22. feb.: Jørgen Ole Madsen, dansk mester i håndsætning gentagne gange, havde besluttet sig sammen
med fruen, at de skulle tilbringe nogle timer på officinet. Jørgen Ole havde ”truet” med, at han ville have
adskillige overnatninger i officinet. Der var også gjort
klar til ham. Om han fortrød pga. de ret primitive forhold – eller det var fruen, der kunne blive nødt til at

Jørgen Ole med fru Mona Bokkedal – og vor kasserer
Sven Plougheld.
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køre alene hjem – eller han måske slet havde ment
det alvorligt – vides ikke. Han ville nemlig træne til
det kommende mesterskab i Slagelse i april. Det var
tydeligt, at Jørgen Ole prøvede at skræmme os – han
havde hele DM-udstyret – medalje og
trøje - på. Det fik dog
den modsatte virkning: Denne gang
skal Viborg nemlig
besætte alle pladserne
i top 3. Hyggeligt var
det alligevel.
Jørgen Ole og Ebbe
Sørensen får en snak
om Jørgen Oles læretid i Halvrimmen
Bogtrykkeri. Jørgen
Ole havde en kopi af en avis med – Halvrimmen
Sprøjten – der var udgivet i Halvrimmen i 1904. Der
var både anvendt gotisk og latinsk skrift. Selv om
gotisk skrift allerede i slutningen af 1800-tallet blev
afløst af latinsk skrift undervistes der op til midten af
1950’erne i læren om gotisk skrift.
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Prøvetryk af Birte Mølgaards akvarel-tegning, som
sammen med en masse andre akvareller kommer til at
præge vor årsudgivelse.

Aftryk af blylinjer sammen med Jesper Overgaards
manus til vor årsudgivelse ”Rapsody i Bly”.

24. feb.: Lørdagsbesøg af Poul Vognsen og vennerne
gennem mange år. Der var ingen tilknytning til den
grafiske branche, så de blev en meget intensiv rundvisning.
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Bent S. Petersen sidder igen bag sættemaskinen efter
en alvorlig operation - hvor der er vilje, er der vej.
Godt klaret Bent.
https://youtu.be/kIeN-c9TZKU
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Fra e-mail boksen:
"Seneste nyt fra vor utrolige
Henning Impgaard Madsen”:
Dato: 25. februar 2018 kl. 19.29
Emne: Re: Fwd: Kontrakt +
Til: officinet viborg <bogtrykmuseet.viborg@gmail.com>
Hej Ebbe.
... og så til noget helt andet: - Jeg har haft
en annonce i en Veteranbil face-book gruppe for at finde en lampe til Intertype fotosetter'en.
Det er lykkedes - jeg har hentet nogle lamper i Rødding i Sønderjylland, som jeg tror
vil virke.
Det bliver spændende.
Hilsen Henning

Denne gang et det et udsnit af side 68 fra ”De Grafiske Fag”, årg. 1919.

Ebbe Sørensens ps.: Det er den helt specielle pære, der skal belyse filmen i vor ca.
70 år gamle Intertype fotosætter. Henning
har søgt efter pæren "world wide" i over 1/2
år.

Vor sponsor-truck fra Jan Marquard på arbejde Denne gang var det vor fremkaldemaskine, som vi har fra
Echo Graphic, der skulle på loftet, hvor den skal stå
sammen med vor Compugraphis Universal 4, som vi
har i depot fra Frits Danielsen, Dronninglund.
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