Trykkeri og bogbinderi

Vejen tilbage
mod normaliteten

Af Eddie Danielsen
Den meningsfyldte
beskæftigelse
For Risskov-anstaltens første
leder, Harald Selmer, var den
væsentligste og mest
virkningsfulde terapi den
meningsfulde beskæftigelse.
For de højere samfundslag
var den intellektuelle eller
musiske beskæftigelse i højsædet, mens det for middelklassen og almuen var det
praktiske og håndværksmæssige, der var i centrum.
Fra anstaltens åbning i 1852
etableredes der en række
værksteder inden for hospitalets rammer. Sammen med
arbejdet i park, landbrug og
den daglige husholdning var
værkstederne afgørende
skridt på vejen tilbage mod
samfundet for de helbredelige patienter. Samtidig var
beskæftigelsen en altafgørende terapeutisk og stabilise-

Den gamle trykpresse, fremstillet af I. G. A. Eickhoff, København 1865. Da trykkeriet først åbner i 1880'erne, må vi
formode, at maskinen er købt brugt. Trykpressen er beregnet til korrekturtryk og man kan kun trykke en side ad
gangen.
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Fra bogbinderværkstedet ser vi på hylden forneden maskinskårne såkaldte
“messingfileter” med forskellige mønstre, beregnet til prægning af bogryggen, almindeligvis med bladguld. På mellemste hylde er der til højre en
tændstikæske, indbundet som bog. Øverst til venstre står en flaske med
snitfarve til brug ved indfarvning af bogens tre snitflader.
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Trykkeriet fremstillede mængder af forskelligt materiale, som på forskellig
vis indgik i anstaltens daglige gang. Denne tryksag har formodentlig været
at finde i patienternes opholdsstue. Den giver en instruktion til et brætspil, som kan minde om en todimensionel version af Rubiks terning.

Fluesmækkeren: Et kærligt kaldenavn for en sejlivet lille trykmaskine, som
er blevet anvendt i hospitalets trykkeri helt op i 1970'erne.
Når man drejer på håndtaget på siden af maskinen, føres to valser op til
og hen over tryksværten, hvorefter valserne på tilbagevejen påfører satsen
en passende mængde trykfarve. Nu klapper fluesmækkeren sammen, og
voila! – Vi har trykt en side.
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