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Der er tradition for, at Den danske Radeerforening fejrer sine
runde fødselsdage med udgivelsen af et festskrift. Det sker
også i år 2003, hvor foreningen fylder 150 år. Jubilæums-
skriftet er tilrettelagt af kunstneren Jesper Fabricius, der
som en af hovedkræfterne bag tidsskriftet Pist Protta og
forlaget Space Poetry i mange år har været med til at flytte
grænserne for, hvordan et tidsskrift og en bog kan se ud, og
hvad de kan indeholde. Han har fået frie hænder til at redige-
re den bog, som De nu sidder med i hænderne, og som place-
rer sig et sted mellem et kunstnerbogværk og en mere tradi-
tionel oversigt over foreningens virke.  

Den danske Radeerforening blev stiftet i 1853 af en række
kunstnere og kunstinteresserede med det formål at støtte
den grafiske kunst. Mod betaling af kontingentet modtog
medlemmerne årligt ét til flere grafiske værker, det være sig
grafiske enkeltblade eller bøger med originalgrafik. I begyn-
delsen måtte medlemstallet ikke overskride 150 for at sikre
alle medlemmer grafik af ordentlig kvalitet og ikke tryk fra
kobberplader, som var slidt ned ved at have passeret for
mange gange gennem pressen. Denne øvre grænse er for
mange år siden ophævet, fordi fremkomsten af nye trykfor-
mer har gjort det muligt at fremstille ensartede grafiske bla-
de i større oplag, og fordi interessen for medlemskab af for-
eningen voksede. 

I dag kan alle blive medlem af Radeerforeningen, der stadig
udsender væsentlige og originale kunstværker til medlem-
merne mod betaling af et beskedent kontingent. Bestyrelsen
er fortsat sammensat af kunstnere og kunstinteresserede,
hvis fokus også i dag er rettet mod papirkunsten og de gra-
fiske medier. Men så hører lighederne med fortiden også op.
Nye grafiske teknikker er kommet til, hvilket naturligvis også
afspejles i Radeerforeningens udgivelser, der i dag, ud over
de klassiske teknikker, radering, træsnit og litografi, også
omfatter offsettryk og fotografier, der i de senere år er ble-
vet mange kunstneres foretrukne medie. 

Siden Radeerforeningens stiftelse er 453 værker sendt ud til
medlemmerne. Da udsendelserne i adskillige tilfælde har be-
stået af flere tryk eller bøger med originalgrafik, dækker tal-
let over endnu flere grafiske blade. Hertil kommer, at for-
eningen siden begyndelsen af 1980’erne sideløbende med ud-
sendelserne har indkøbt kunstværker på papir, som er blevet
tilbudt medlemmerne til meget fordelagtige priser. 

Alt i alt har Radeerforeningen med en yderst begrænset øko-
nomi formidlet en anseelig mængde kunstværker til medlem-
merne gennem årene. Det er et udvalg af disse udgivelser,
som danner grundlaget for den brogede og fragmenterede
mosaik, Jesper Fabricius præsenterer for os her.

Den danske Radeerforening
Bestyrelsen
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