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Forening for Boghaandværks diplom tildeles, som det hedder, som 
"påskønnelse af godt bogarbejde". Du har et kolossalt livsværk bag 
dig som billedkunstner, men her vil vi hylde dig for den del af alsidige 
virke, hvor du har arbejdet med bogen som udtryk. 
Som redaktør af tidsskriftet Atlas var du i 1980'erne med til at 
udfordre grænserne for, hvad et litterært tidskrift skal kunne. Atlas 
forsøgte at inddrage yderrandene i den danske kunstneriske scene, og 
gav mange "undergrundere" en platform at præsentere deres 
projekter på. For eksempel fulgte der kassettebånd med bladet, som på 
den måde var med til at lancere punk'en i Danmark. Atlas No. 4 fra 
1986 er således et nærmest uopdriveligt samlerobjekt på grund af det 
tilhørende bånd "Tredive minutter er ikke meget af en dykkers tid 
1977-85" med No Knox, et af de tre første punk-bands i Danmark - de 
andre to var Sods og Lost Kids. I var tværmediale, før nogen havde 
tænkt på det udtryk. 
I 1980'erne samarbejdede du også med blandt andre Dan Turéll, og 
det mest monumentale udtryk her blev kæmpeværket "Ulysses' Spejl", 
som udkom i 88 eksemplarer i 1981 og består af 10 digte af Dan Turell 
og Henrik Nordbrandt og med dine farvelitografier.  
Siden har du foldet dig ud som billedmager, oversætter og bogudgiver, 
for eksempel med din roste udgave af T.S. Eliots Fire Kvartetter fra 
2009 og din originale dansk-engelske udgave af Dan Turélls digt 
"Gennem byen sidste gang" fra 2010 med fire signerede 
farvelitografier af dig som ledsager til denne ikoniske tekst.  
På årets udstilling kan man blandt de håndindbundne bøger opleve dit 
unikke værk Zia - Stjernestøvets Vogtere, indbundet af Anni Elkær 
Jensen i et kongenialt helbind af kraftig oksehud.  
Hos dig har ukuelighed, udtrykskraft og en usvigelig kærlighed til 
bogen virket frugtbart sammen i en enestående mangfoldighed. Så 
kære Barry! På vegne af Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde og FfB 
er jeg rigtig glad for at overrække dig et diplom som anerkendelse og 
påskønnelse. Det er på høje tid! Hjertelig til lykke! 
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