Da Hans Hertel sidste år i Politiken anmeldte Forlaget Wunderbuchs
fabelagtige fotobog om Karen Blixen - Skrivestedet - spurgte han, halvt
retorisk, om en bog kan blive for smuk? Om boglig perfektion og
pragtfulde fotos af de blixenske steders ånd får læseren til glemme, hvor
koldt og fattigt der rent faktisk var omkring Karen Blixen i lange perioder
af hendes liv. Det kunne Hertels læser så tænke over, men han sluttede
med følgende fanfare: "Overdådigt smukt er det, det perfekte
boghåndværk fra Narayana Press og fra Skive-forlaget med det passende
navn Wunderbuch". Citat slut.
Overdådigt smukt. Det gjaldt for Blixen-bogen, og det gælder for
adskillige af de bøger, Klaus Gjørup og hans forlag Wunderbuch har
udsendt siden starten i 2008. Fra første færd har viljen til godt bogdesign
lyst ud af værkerne, uanset om det er filosofi, egnsbeskrivelse fra
Djursland eller fotos fra Fur. Som bogdesigner begynder man ofte med at
lade sig inspirere af, hvordan andre med ambitioner om smukke bøger
arbejder. Men Wunderbuch er for længst rykket helt ud i lyset og har skabt
fremragende og stilskabende bud på nutidigt godt boghåndværk. Klaus står
i dag som en af Danmarks trendsættende udgivere af bøger, hvor alt er af
høj kvalitet, uden tomme effekter eller mondæn avantgardisme.
Lad mig fremhæve katalogbogen til det danske bidrag til
arkitekturbiennalen i Venezia i 2014. Empowerment of Aesthetics, som
bogen hedder, skal med sin kreative perfektion nok få et langt efterliv. Det
gælder også den allerede nævnte Blixen-bog Skrivestedet. Og så kan man
glæde sig til, hvad der kommer: Et stort gennemillustreret værk om dansk
bogdesign i det 20. århundrede, tænkt som både referenceværk og en
populært anlagt fremstilling.
Albertsen-Fonden skal ifølge sin fundats "støtte kunsthåndværk, herunder
bibliofile værker". Bibliofili betyder ”kærlighed til bøger”, og den
kærlighed besidder du, Klaus, i rige mængder. Og så er du dygtig, også til
at finde de rigtige folk at samarbejde med. Og til at give tingene den tid og
den omhu, der skal til. Resultaterne taler for sig selv, og nu skal du have en
pris. Hjertelig til lykke.
Christian Kaaber

