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Raderer Jens Dragsbo
Af Gunna Dragsbo.

Fars barndomshjem var Dragstrup friskole på 
Mors, hvor han blev født den 25. september 
1886, som den yngste i en stor børneflok. Mors 
var på den tid præget af den grundtvigske be
vægelse, med Galtrup Højskole og de mange fri
skoler, et miljø der prægede far for hele livet.

Far blev uddannet som fotograf hos fotograf 
Stockholm i København, og nedsatte sig som fo
tografi Esbjerg i 1914.

Han fik blandt andet til opgave at fotografere 
til nogle billedværker, bl.a. »Danske Billeder« 
med landskabsfotografier fra Sønderjylland, der 
blev udgivet i 1919, og som fik en meget fin pres
seomtale. Han deltog også i en fotoudstilling i 
»Den Frie Udstilling«s bygning i København, 
og ville her have fået medalje, hvis han ikke 
havde været professionel. Flere efterladte foto
grafier viser, at far også var en meget dygtig por
trætfotograf. Landskabsbilleder udførte far i 
store forstørrelser i en bromolieteknik. Et enkelt 
af disse billeder er bevaret.

Nogle år efter flyttede mine forældre til Kol
ding, hvor de havde købt huset Jernbanegade 
11. Her anskaffede han en presse, der kunne 
trykke en særlig form for lystryk, der nok nær
mest kan sammenlignes med den moderne form 
for litografi. De første raderinger blev også trykt 
på denne presse.

Fra 1922 til 1924 boede mine forældre i Ågård, 
hvor de var stærkt knyttet til højskolen og den

frimenighed, der var samlet omkring pastor 
Valdemar Brücker. Det var en fast tradition, at 
vi juledag var til gudstjeneste i Ågård Kirke. Til 
det grundtvigske kulturliv hørte også Ågård Fri
skole, der blev ledet af Thorvald Støvring, der 
var fars fætter. Der er bevaret en del tegninger, 
som far har udført i denne periode, sikkert under 
vejledning af Elise Constantin Hansen, der også 
boede i Ågård.

I 1924 flyttede vi til Strandvejen 3 i Kolding. 
Murermester Bonnedsens tilbud på huset var 
inch murer-, tømrer-, snedker- og blikkenslager
arbejdet på kr. 18.700,-. Det var mange penge 
den gang. Huset var nu ikke et typisk murmes
terhus fra den tid, for stuen var meget stor.

Fars arbejdsværelse, der var lige så stort som 
stuen, havde vindue mod øst, og her stod hans 
arbejdsbord, hvor han sad og arbejdede med 
sine grafiske plader, både når han fremstillede 
dem og gjorde dem klar til trykning. På den 
modsatte væg var der et stort skab ind under 
trappen til 1. sal. Her havde far sit papir og sit 
lager af billeder. Ved denne væg stod fars store 
grafiske presse, som han havde anskaffet samti
dig med flytningen. Ved sydvinduet stod fars 
skrivebord, hvor listerne over dagens arbejde 
blev ført eller de nødvendige regnskaber.

Mellem arbejdsværelset og køkkenet lå fars 
»skylle-rum«. Her blev de grafiske plader ætset 
og papiret til dagens oplag lagt i blød. Når far
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Kysters gård. Radering a f  Jens Dragsbo.

fremkaldte sine fotografiske forstørrelser, var 
der et hemmelighedsfuldt rødt lys, og adgang 
forbudt.

Fars arbejdsdag sluttede, når dagslyset ikke 
længere var kraftigt nok, og så gik han i haven og 
arbejdede. Vores have var stor - en kvart tønde 
land - og den rummede alt hvad der kan være i en

dejlig have. Sommeren igennem kunne vi gå 
»æde-tur« og smage på de mange frugter.

Høns og duer havde vi også. Problemet med at 
få dem fodret, de år vi var på ferie på Fanø, løste 
postbudet for os. Han fodrede hønsene på sin 
daglige runde.

Når havearbejdet var slut, var det tid til at
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studere »Dagens organ for løgn og opspind« - 
det var Kolding Folkeblad.

Opvokset i et friskolemiljø, var det naturligt 
for vore forældre, at min broder og jeg blev 
hjemmeundervist i de første 5-7 år. Far kunne 
selv tilrettelægge sit arbejde. Derfor kunne vi 
alle fire tage på cykeltur en dejlig sommerdag, 
selv om det var hverdag for alle andre. Vi cykle
de til Snoghøj, senere til Lillebæltsbroen, til Kø- 
bestævne i Fredericia, til møder på Skamlings- 
banken, og til det årlige Grundlovsmøde.

Vi kørte også på cykel til Fanø i nogle år, hvor 
far havde lejet et sommerhus for en af sine rade
ringer. Vesterhav, klitter og ravture langs stran
den blev indbegrebet af sommerferie. Et år 
havde far udført en radering af kroen i Sønder- 
ho, og gik til krofar for at sælge en radering. Han 
ville imidlertid ikke købe den, for den var jo kun 
lavet på papir. Jeg blev meget fortørnet, fordi jeg 
vidste, at far fik papir fra den fabrik, hvor Rem
brandt havde fået sit papir, van Gelder Zonen i 
Holland.

Fars politiske engagement prægede vort barn
domshjem. Opvokset i det man kalder små kår, 
var fars sans for retfærdighed og frihedstrang så 
grundfæstet, at det var en del af ham. Far har 
sikkert deltaget i Retsforbundets første delege
retmøde i Fyns Forsamlingshus den 6. juni 1920, 
hvor der deltog 60 delegerede fra hele landet. 
Professor Starcke havde budt velkommen, og 
mødet blev ledet af dr. phil. Axel Dam, Hellerup 
og forstander Kristensen-Tange, Rudkøbing. 
Mødet sluttede med enstemmig vedtagelse af en 
resolution. »Retsforbundet vil i sin praktiske 
virksomhed optræde selvstændigt og uafhængigt 
af de klassebestemte partier og ved valgene kun 
støtte sådanne kandidater, som erklærer, at de

fuldt ud står på Retsforbundets program«. 
(Kilde: Fyns Venstreblad d. 8/6-1920)

I 1929 blev Hans Hansen valgt for Retsfor
bundet i Sønderjylland. Han boede på Sjælland, 
og besøgte mange gange far, når han skulle til 
møder i sin valgkreds.

Der blev også diskuteret, når Støvring kom på 
besøg. Det var festdage på Strandvejen 3. 
Maden var god, men ikke overdådig, og så blev 
der serveret hjemmelavet vin. Opskriften havde 
mor fået af pastor Brücker i Ågård. Men det var 
heller ikke maden, der var det vigtigste. Det var 
derimod snakken, samtalen og diskussionerne, 
og ikke mindst de stille stunder, hvor far og 
Støvring fik sig et parti skak.

Far kunne blive ivrig, holdt af at diskutere 
samfundets spørgsmål. Han prøvede en gang at 
starte en »Friheds-klub« i Kolding, men interes
sen var vist ikke stor nok.

Far havde sine meninger, og sine meningers 
mod, men han var altid saglig og nøgtern. Han 
brugte ikke de store ord.

Derfor kaldte far sig også raderer, ikke grafi
ker. Som raderer var far autodidakt.

Hans første billeder er udført som sortkunst - i 
mezzotinteteknikken. Senere udførte han en 
kombination af ætsning og mezzotinte. Sine 
første arbejder viste han i København i Try- 
des Kunsthandel på Østergade. Bladet 
»København« skrev den 29. september 1923 
bl.a. følgende i deres anmeldelse: »Det er en glæ
delig overraskelse at stilles overfor en ny mand 
på grafikkens område, raderer Jens Dragsbo og 
opdage, at i ham har dansk kunst en farverade- 
rer, som står mål med adskillige af de franske be
rømtheder på dette område. Store farvelagte 
blade med motiver fra Frederiksborg Slot, Frel-
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sers Kirke, Jens Bangs Stenhus, Ålborg og andre 
af de skønneste mindesmærker i vor ældre arki
tektur er Dragsbos meget fordrende, men for
bavsende vel beherskede speciale. Skønt man 
skulle tro, han var mangeårig elev af de franske 
mestre, har han siddet ovre i Jylland et sted og 
arbejdet sig selv op til det han kan.«

De første farveraderinger blev trykt i to om
gange. Først grundfarven, og derefter de andre 
farver. Den største del af fars raderinger er 
imidlertid trykt i en trykomgang. Pladen fik 
først grundfarven, der blev tørret af, og derefter

blev de andre farver påført med små tamponer, 
og efter endnu en aftørring, var pladen klar til 
trykning. Teknisk er disse grafiske arbejder en 
blanding af ætset streg og akvatinte.

Far havde altid brugt kobberplader, men det 
var vanskeligt at fa under krigen. Bagsiden af 
gamle plader blev brugt, og en del arbejder 
udført med zinkplader.

Far udførte også nogle lykønskningstelegram
mer i ren streg. De blev trykt på Fuglsangs bog
trykkeri i Kolding.

Jens Dragsbo i sit arbejdsværelse.
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Træsnit og oliemaleri blev også forsøgt, men 
det var raderinger han ønskede at lave.

Far rejste selv rundt og solgte sine billeder. 
Nogle gange om året tog han et togkort for en 
måned eller fjorten dage, og drog af sted med sin 
store mappe med de nyeste billeder. Efter endt 
rejse blev der pakket billeder i ruller efter de op
tagne ordrer. De første år skete salget gennem 
boghandlerne. Barkholts boghandel har altid 
haft fars billeder. Senere gik salget over til giar
mest rene.

Det kan være vanskeligt for et barn, at vurdere 
sin far som kunstner. Nu jeg er voksen, og selv 
arbejder med kunst, kan jeg bedre objektivt vur
dere fars arbejde livet igennem. Når jeg i dag be
tragter fars arbejde lige fra han begyndte som fo
tograf, og hans grafiske arbejder gennem godt 
tredive år, kan jeg ikke undgå at hæfte mig ved 
fars sans for motivet, det utraditionelle motiv. I 
dag vil det beskrives som billedets komposition. 
Et andet karakteristisk træk er den danske him
mel med de drivende skyer, naturligvis mest i 
landskabsbillederne. Lidt betaget blev jeg, da 
der i 30’rne kom en amerikaner for at besøge far 
og se hans atelier. Han havde også hæftet sig ved 
himmelen i fars billeder.

Der kan vist ikke være tvivl om, at far ville 
være blevet en af Danmarks kendte fotografer, 
hvis han var fortsat med dette arbejde. Men han 
må have haft en ubændig lyst til og et behov for 
mere end fotografiet, da han i begyndelsen af 
20’rne valgte en usikker tilværelse som grafiker.

Alle kunstnere har lidt under det økonomiske 
pres, at skulle klare dagen og vejen, og de har

klaret det på forskellig vis. Far valgte at blive 
brugskunstner. Han lavede raderinger med mo
tiver fra de danske byer, motiver folk kendte og 
holdt af. Den største del af fars bevarede arbej
der er brugskunst. Man kunne lide hans bille
der, man købte dem, og brugte dem f.eks. til 
gaver, når en brud rejste fra sin fødeby.

Det siges i familien, at da far i 30’rne indsend
te til Gharlottenborgs Forårsudstilling, blev han 
refuseret med den begrundelse, at han »solgte jo 
godt nok«. De billeder han indsendte til udstil
lingen har været af en højere kunstnerisk stan
dard, det var ikke fars almindelige 
»brugskunst«.

I sine sidste år arbejdede far en del med rene 
akvatinter, og han nummererede igen sine bille
der på normal måde for grafik, som han havde 
gjort de første mange år. Interessen for numme
rering var aftaget på et tidspunkt, og den satte 
også en grænse for oplagenes størrelse. Når han 
genoptog nummereringen, kan det også skyldes, 
at han satte disse akvatinter højere rent kunstne
risk. Disse sidste akvatiner var udelukkende 
landskabsbilleder, og i flere af dem var farve- 
holdningen blevet meget lysere.

Far var kun 68 år gammel, da han døde 
pludseligt i 1954. Havde han fået nogle flere år 
at arbejde i, uden det økonomiske pres, kunne 
han sikkert have skabt nogle raderinger, der 
kunne have givet ham den anerkendelse, han al
drig fik. Far havde det indre behov, det hjerte og 
sind, der er nødvendigt for at blive en ægte 
kunstner.

22


