I midten af 1990erne, da jeg læste idéhistorie på Aarhus Universitet, stødte jeg på den første
gang: Die Kunst und der Raum af den tyske filosof Martin Heidegger. Som alt andet, jeg har
læst af Heidegger, skulle også denne tekst læses utallige gange, førend jeg begyndte at forstå
den. Det er en tekst, som gør modstand på den gode måde. ∂ Teksten er ganske kort, og så var
den helt central for temaet i min besvarelse af en prisopgave som fakultetet havde udskrevet
omhandlende forholdet mellem kunst og religion i Heideggers sentænkning. Det var imidler
tid bare tale om en tekstversion i Gesamtausgabe, jeg havde læst. Ikke den rigtige version,
som jeg kun havde set omtalt ganske få steder i sekundærlitteraturen. Det blev faktisk lidt af
en besættelse at finde frem til den kuriøse originaludgave. ∂ Originalen er ikke bare en bog,
men et ganske særligt bogværk: I 1968 havde Erker-Galerie i St. Gallen i Schweiz foreslået
Heidegger at udføre et bibliofilt bogværk i samarbejde med den spanske billedhugger Eduardo
Chillida. Heidegger takkede velvilligt ja, og i foråret 1969 kunne Erker-Verlag udgive Die
Kunst und der Raum. ∂ Først forespurgte jeg hos Det Kongelige Bibliotek, om de kunne
hjælpe med at finde frem til den. Det måtte de desværre opgive. Derefter blev galleriet i St.
Gallen kontaktet, men her var den for længst udsolgt. På det her tidspunkt havde jeg etableret
forlaget Wunderbuch, og nu ville jeg ikke bare nøjes med at læse og bladre i bogen. Jeg ville
udgive en oversættelse af teksten og vigtigst et genoptryk af værket, og dertil skulle jeg bruge
en scanning af originalen. Min eftersøgning var på dette tidspunkt endt hos kobberstik
samlingerne i henholdsvis Dresden og Hamburg. De har bogværket i Dresden, men direk
tøren for samlingen ønskede ikke at stille værket til rådighed for en scanning. ∂ Efter nogle
år og utallige henvendelser, blandt andet i Madrid og i London, vendte jeg tilbage til ErkerGalerie i St. Gallen. Det viste sig, at de nu afdøde ejere af galleriet havde skænket alle bogvær
kerne, de havde udgivet via Erker-Verlag til det historiske Kantonsbibliothek Vadiana i St.
Gallen, og her var de i den grad imødekommende. Få uger efter den første kontakt modtog jeg
en scanning i fremragende kvalitet af originaludgaven. Det var et stort øjeblik at åbne de
store filer og for første gang bladre i Heidegger og Chillidas fælles bogværk. ∂ Til bogen
skabte Eduardo Chillida, ud over omslaget, syv litografiske collager. Heideggers håndskrevne
tekst blev ligeledes reproduceret litografisk. Resultatet er et sitrende samspil mellem tekst og
billede. ∂ Besættelsen kunne nu realiseres: En dansk oversættelse af teksten og ikke mindst
et faksimile-tryk af originaludgaven fra 1969. Formatet på Kunsten og rummet er det samme
som originalens 15,4 x 21,5 cm. Omslaget er helbind, iklædt beige papir med Chillidas mar
kante sorte figur, der slutter hele vejen rundt. Der er intet titelfelt på bogryggen – det ville
bare forstyrre. Og selvfølgelig er der ingen af de grimme stregkoder på bogen. Indramningen
af bogen sluttes med de tre snitflader, der er farvet sort. Ryggen er naturligvis garnhæftet, og
kapitælbånd og læsesnor er sorte. Chillidas karakteristisk kraftfulde collager inde i bogen
kræver et papir, som kan bære. Valget faldt på det ubestrøgne Munken Pure Rough 170 gram.
Der er tale om et pappet taktilt papir med en så tilpas tykkelse, at den sorte farve på snittet
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hænger ved på hver side, når man bladrer i bogen, og samtidigt løfter papiret ubesværet de
robuste figurer. ∂ Heideggers oversatte tekst er sat med Helvetica Neue Bold Extended. En
skrift, der er grænsende til det umulige til læsning. Teksten gør som tidligere nævnt modstand
på den gode måde, og den kræver langsom og gentagende læsning. Og her er Helveticaskriften ganske nyttig, idet den sagtner læsehastigheden. Vedlagt originaludgaven er en
grammofonoptagelse med Heidegger, som læser sin tekst op i dvælende tone og med små
ophold efter hver sætning. I et forsøg på at videregive dette subtile toneleje er der indsat
dobbelt ordmellemrum efter hver sætning. ∂ Skriften Helvetica fremstår som et robust
legeme i sin markante streg. Helt som også Chillidas kraftfulde billedsprog former robuste
legemer. Men som Heidegger gør opmærksom på i teksten, henter et legeme både tyngde i
dets masse – og i tomrummet mellem legemerne. Især i Helveticas satsbillede er det tydeligt,
at bogstaverne ikke kun formes af de små trykte legemer, men også af det hvide mellemrum
omkring hvert enkelt bogstav. Og på den måde er tomrummet en frembringen af form og
betydning. ∂ For mig er Kunsten og rummet en drømmebog – og i tilgift essensen af Heideg
gers sentænkning. Bogen udkom både i en ordinærudgave og i en særudgave. Særudgaven er
håndindbundet og ilagt en håndgjort bogæske i et oplag på 25 eksemplarer. Ordinærudgaven
blev udvalgt blandt Årets Bedste Bogarbejde i 2011 med salutten: ”Der er tale om en disciplin
eret bog, der behersket anvender de virkemidler, som emnet og indholdet anslår. Den slags
bøger overhaler ofte det forbløffende og det imponerende indenom og udløser en opmærk
somhed på et helt andet niveau: Bogen har sin egen berettigelse; ingen kan gøre den efter!”
Som det sikkert er tilfældet med mange andre mikroforlag, er Forlaget
Wunderbuch et con amore-projekt. Jeg plejer at sige, at jeg var bognørd,
før jeg lærte at læse. Duften, roen og atmosfæren på det lokale kom
munebibliotek i Skive var dragende, og jeg skulle simpelthen derhen
flere gange om ugen for at gå på opdagelse. Et andet sted, jeg regel
mæssigt besøgte, var Otto Friis’ Boghandel i Adelgade, hvor den gamle
boghandler var det flinkeste væsen. Gamle udgaver af Bogvennen fra
Forening for Boghaandværk slugte jeg råt som barn. Bøger er og bliver
fascinerende – ikke mindst selve boghåndværket. Indbinding, papir og
skrift er ikke bare indbinding, papir og skrift. Bogen er mere end
summen af de enkelte dele. Det er, når de enkelte dele passer sammen
og går op i en højere helhed, at bogtilrettelægningen er vellykket. Når
jeg læser en god bog, bruger jeg ikke kun øjnene, men også lugte- og
følesans. Sanseligheden vækkes altid, når bogen er god. Det var således
fascinationen ved boghåndværk, der motiverede mig til at starte
forlaget. Ved et lykketræf mødte jeg Per Andersen, der underviser i
grafisk design på Krabbesholm Højskole ved Skive, og lige pludselig
havde vi tilrettelagt den første bog sammen. Og derfra er det gået slag i
slag. Efterhånden er der også kommet andre grafikere på nogle titler.
Til forlaget har jeg endvidere været heldig at få tilknyttet en redak
tionskomité med en fantastisk gruppe af forskere, litterater og
kunstnere: Idéhistoriker og teolog Dorthe Jørgensen, billedkunstner
Anette Harboe Flensburg, filosof Søren Gosvig Olesen og germanist og
digter Søren R. Fauth. Kunstnerparret Peter Brandes og Maja Lisa
Engelhardt mødte jeg for efterhånden mange år siden, og deres venskab
og opbakning er rørende. Sammen har vi udgivet hen ved 10 bøger.

Gennem årene har forlaget fået syv titler udvalgt blandt Årets Bedste
Bogarbejde, modtaget Albertsen Fondens Hæderspris i 2016 og sidste år
blev forlaget tildelt F. Hendriksen-Medaljen 2019. Og forlæggeren er
pavestolt. Seneste skud på stammen er en udgivelse med titlen Tauber
Vater: Et vildt bogværk og et helt fantastisk samarbejde med kunstneren
Christian Lemmerz, og forlagets bidrag til udstillingen Drømmebøger.
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