Sådan set 17/3-89

TWkenheder
Sidste gang, dajeg skrev en
"Sfldan set" om efterskolerne og de rigtig svageelever, brugte jeg omkring
3.200 tryk-enheder. Det er
lige i overkanten af, hvad
der kan bruges til en "56dan set. - hvis der skal vare illustration til. Nfr.r man
taler om, hvor mange trykenhder der f.eks. kan vere
pA en side, skal man regne
"mellemrummene( mellem
ordene med. I Missionsvennen er der mellem 28 og 30
tryk-enheder pA en linie.
Der er omkring 18.000
tryk-enheder pfl hver side
af Missionsvennen. Sedan
stort set. Hvordan man
kommer til det tal? Det er
nu ikke s[ svart: Man ganger 30 (tryk-enheder) med
100 (linier) med 6 (spalter).
Og det giver 18.000 trykenheder.Jo flere overskrifter eller illustrationer, der
er pA en side, desto farre
tryk-enheder bliuer der
brugt. Men de er der alligevel!
Nu ligger jeg ikke og
dr6mmer om tryk-enheder
om natten, selv om der
hver mined skal produceres en 'Sfldan setn. Men
f6rst har jeg haft lommeregneren fremme, for at
finde ud af, hvor mange
tryk-enheder, der er p& siden. Helt sikker er jeg nu
ikke pA lommeregneren.alt
det moderne stads, ikke
sandt? Hovedregning og
regning pA papir med hovedet ved man dog, hvad er,
men lommeregnere...!Men
jeg forsikrer: Tallet er rigtigt. Jeg har regnet efter pA
papiret!
18.000ENHEDER pA hver
side i Missionsvennen.Det
er ganske lidt over halvdelen af, hvad der f.eks. kan
st& pi en side i Jyllands-Posten. Nej, nej, jeg g0r hverken propaganda for den ene
eller den anden avis, men
den missionsleder,som jeg
nu skal fortelle om, kobte
netop Jyllands-Posten i toget fra Kobenhavn til Jylland. Han er Abenbart
frommere end mig- eller er
han? - For n6r jeg efter fx.
en travl arbejdsdag med at

oversatte NT pA Bibelselskabet i Kobenhavn satter
mig i toget, kgber jeg nu
altid BT! (For at fglge med i
sprogudviklingen, naturligvis!).
Men han kObtealts6 Jyllands-Posten.Og i kup6en
var der andre missionsledere, som havde lommeregnere pA sig. Det h6rer nu engang med til udstyret i dag.
Og det var jeg glad for. For
pA et tidspunkt skulle vi
nemlig finde ud af, hvor
meget Johannes-evangeliet
ville fylde, dersom det blev
trykt i Jyllands-Posten.
RESULTAT:
Johannesevangeliet kan puttes ind
pA mindre end tre - 3 - sider i Jyllands-Posten.SAer
der ganskevist ikke s&megen plads til overskrifter og
illustrationer. Vil man have den slags med, kan hele
Johannes-evangeliet med
pane illustrationer og store overskrifter uden vanskeligheder trykkes pA fire
- 4 - sider i Jyilands-Posten.Ogvil man haverigig
pren plads til illustrationer
og store overskrifter skal
man kun bruge fem - 5 -

sider.
Missionsvennener mindre end Jyllands-Posten.
Men hele Johannes-evangeliet kan trykkes p6 mindre end fem-seks sider i
Missionsvennen. Og med
krempestore overskrifter
og fine illustrationer skal vi
bare bruge otte - 8 - sider i
Missionsvennen for at fA
plads til Johannes-evangeliet.
Missionsvennen lreses
fra ende til anden af mange
af Missionsvennens venner. (Bliv ved med det!) To
gange om mAneden. Med
smi overskrifter, kan de flrre evangelier presses ind i
to numre af Missionsvennen, hver p6 12 sider.
Gad vide, hvor mange
venner af evangeliet, der
laser dem. Hver mAned?
Det sporpm&l mA jeg lade stA ubesvaret. Jeg har
nemlig allerede brugt for
mange tryk-enheder til
denne'SAdanset*.

