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for

end,enl ffierl somme tid.er ønsker vi a.t overse det advarend.e skilt,,
Jeg er taknemmelig over den tid-, jeg tirbragte på Biilna,nn peter-

sens tegnestue, Det
hvor arbejdsmoralen

er så vigtigt at begrnd.e med at komme et sted,
er uomtvistelig, hvor d-et går rigtigt ti1. Det
sætter en stand,arå for resten af ens faglige liv.. og selv om Biilmanns krav nærmed-e sig hysteriet, kunne man senere si det rnest
yderliggående fra. Tilbage står imiClertid d-en indstitling: aldrig
gå på akkorå.
Engang va.r Biilmann indbud.t til en konku-rrence om et bomærke ti1
FnB. Ha.n cleltog sammen med to and-re, og de havd.e forl.ængst overholdt
afleveringsfristen. Siilmann'lod ikke høre fre. sig, ,lrocls ma.nge rykkere. Lh cLag ringåde så selveste firektør Frederik Niersen, der
stod- bag projektet" I{an forehold.t mester Biilmann, at nu gik den
al.tså iltke længerel li'[an havde jo også et hensyn at tage til d.d to
and.re, der havd.e afleveret tlr tid,en, Hv,orti-I Slilmann vrisseåei
t'Iot er jo ikke noget man bare sårlan jasker afl" l{ej, ået gøT man
ikke, selv om tid.en altså også skar tages i agt. lilan 1ærte os, at d.er
aldrig skulle springes ov?:ry hrror gærtlet var lavest. Og gang på
gang kan jeg tage mig i at må1e eft6r i lommemikroskopet, når jeg
har filet en an61se af en bogstavkllr/'e. Jo, d"et rra? en halv tlended.el

millimeter.

3.

Først på året i 1948 var jeg klar over, e.t åer måtte ske en forantlri-ng. Siilmann blev mere og mere urimelig, han gik mig d-irekte på
ner\relrle. Desud.en ville jeg vid.ere for a,t ee noget and.et" Herlhil kom,
at der ikke var megen kreativitet i noget af rlet,
f første omgang tog jeg fat for mig serv. Men det var jo ]-ettere
sagt end gjort. Først opsøgte jeg/en vis)Jokun Smith på Det Schønfuergske Forlag. Jeg virlste jo at han ha.vd-e givet Grønborg Hansen god.e opgaver. Det blev d.a også til et par oms}-ag. Jokus Srnith blev så1ed.es
§*S første forlægger; og d.et minded,es v;i ofte senere hen i 1ivet. flan
blev mig en god weyr i alle forhold.. Yi forstod. hina,nden.
Men d-et hele forekom uhold-bart. Jeg vri11e ud.. Hvad- med" Schwe|z?
Jo7 hv,is man ville ga på skole i dyre domme. Men så England d.a?
Hvem d,er satte m-lg i forbind.else med ma,gister S#ara C.J.Ifo1f kan
jeg lkke erirrclre, måske var d"et faktor Torben Smistrup på }et
Berlingske Sogtrykkeri. I alt fald bl-ev jeg tilskyndet ti1 at
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reise

for at prØve lykken. rrrror Ie, at man bare sid-d"er
åerovre og venter på en Mrr Fred.eriksen fra copenhagen?'r! sagde r71olf .
rrDe fås ikke noget
BEd før Ie er d.e?, Men køb en returbillet - for
en sikkerheds skyld-.'f Han skrev, mlg nogre anbefalinger og: i juni
gik d-et så med §ovevogn gennem d,et krigshærgede Europa over Ostende
og }over tiI London, Tænk a,t sid.d.e i toget med de polstred.e, nussed.e
sæd-er, dette her var d.et England man sar3 og rl-rømte om rrnder kri-gen.
l{u var jeg her, I,len hvacl skurle d-et føre ti1? eg Hyt var d.et altr
sammerrt og sproget røx viste sig ikke at være meget bevend-t. ki
s'brn matem,atikere havd"e vri jo kun oværsat ti1 d,a,nsk, a.lrlrig konstrueret en sæt'ning, Hvor var man d-og forwirret, men også opsat på d.et
d-erover

hele.
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**?+*-§*ffire*1ængere*fremnne?
net begyntrte en morgenstund. i High Holborrr. f flere dage havd.e jeg
trawlet Lonåon igennem for at finde et job; Jeg havd.e jo d.e tre introd,uktioner med hjemme fra. En ti1 led..,;ren af Lond-on School of
Frinting, Ean var trods gentagne forsøg ikke at træffe. En ti1 Oliver
Simon på Curwen Sressr. trngtrand.s fineste bogtrykker. Det var synd at
siger at han var hjblpsom. Og dn ti1 Beatrice Ward-e, den store d.ame

i t}rpografiens verden. I{un stod" imirllertj-d" med d.et ene ben på vej
tl1 sit fød.e1and USA for at besøge sj.n gamle rnor. §u stod jeg på bar
bund". Ganske vist havd.e jeg en returblllet i lommen, men det var jo
ikjre rigtigt tilfred,sstillend-o bare at se d.e stor€ museer og: så tage
hjem igen. Efter nogle dr.;e i liåbløshed gik jeg til- Det da,nske Generalkonsulat, hvor et par kv'ikke, Jrngre foI-k gav mig ad-skillige
arJresser at ge. efter.
Og så begynd-te vandringen. Der var flere sted.er, som nok vi1le a.n*
tage mig, men når jeg erfared.e kvaliteten af deres a.rbejc).er fandt jeg
hurtrigt en undskyld.ning, og forsvand.t ned ad trappeme, Jeg var jo
taget over for at lære noget - al-lerhe1#t noget vir{rellg intereesa,nt
o§ udviklende.

jeg mig så på

Advertisingl et af
disse store sted-er. &: yngre sekretær kom ned" i hallren og tog" et
notat. Jeg ventede længe og troed"e ti1 sirlst, at det hele måske var
en misforståelse. I{en åa jeg utålmod-ig:b rejste mig betød den unifor*
Denne morgen henvanrLte
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mig, at jeg skuIle blive"
Omsid.er blev jeg ledt over på, hvor en ældre dame gennemså mine
tegninger. Ilvordanrdet var gået, hvis ikke en høj gentlernan plud.seligt var d"ukket op, ståa hen 1 d.et uvd-sse. Men han bad. mig ind. i sit
kontor me6 hv,id.e stå}møbler og'rød.t tæppe over hele gu.lvet. På Yæg=
gene oprlagede jeg udelukkende plakater af en'i{ri} fUr Ashley, Englands
*8$å*tå"te plakattegner. Dem genkend.te jåg fra. det internationale
d"esigntid.sskrift GraBhis. Plud.seligt aned.e det mig, at jeg vist saå
bverfor mesteren se1v" Han havde præsenteret sig ved. sit efteruavn,
Havind.en. "By the way: åre you the fa,mous Mr Ashley?'r' voved-e jeg at
frems*åmme. rlOh, yes I ami tt svarede han. 'rl{en De skal slet ikke være
her. Jeg vdd præcis, hvor De skal hen. De skal url tiI Jan Tscltrihold
på Penguin Books. Og før jeg vidste et'ortl af rl-et, ha.vde han grebet
d-en hvi-d.e telefon og ringet ti1 Tschiehold, den mand jeg god.t vidste
merede kerberoe med. d.et snoede overskæg
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var kommet til England-, men som jeg ikke
grafiens ukronede konge.

ha.vde

For at skabe et ind.tryk af denne usædvanlige
artikel jeg skrev i De Grafiske Fag ved hans

turdet

mand
d"ød'

i

opsØge. TSpo-
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her

den
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Hr,is man vil skabe epoke i denne verden,
må man \'ære fodt på det rette tidspunkt.

Det nytter ikke at r'æle fol tidligt ude.
Og dernæst må man r'ære nået frem til
en så forenklet og letfattelig konklusion,
at den kan formidles ved idel gentagelse,
for til sidst at stå som noget selvfølgeligt

for enhver.

I den typografiske verden har ingen i
dette århundrede skabt så megen epoke
som Jan Tschichold, Han nøjedes endda
ikke som de fleste med at fremkalde 6n
fornyelse. Han præsterede hele to, der
tilsyneladende danner modpoler. Grundlaget var en kombination af klar tænkning og evnen til formidling, det sidste
ofie i yderst polemisk form. Hans egentIige drivkraft var oppositionen, Han var
kontroversiel. Men kampen var reel nbk.
Det var ikke vejrmøiler, han troede at
have for sig. Og han havde altid løsninger til erstatning for det, han ønskede
at bryde ned.

Den rr. august 1974 døde han i sit
i Beråia, et stykke fra alfarvej i det

hus

sydlige Schweiz. Hans liv havde været
ornskifteligt mere end han.brød sig om,
skønt han på mange måder selv ønskede
det stormfuldt. De seneste år levede han
tilbagetrukket, -hvilende på mange laur-

bær; rhen også med en vis resignation.
Alverdens anerkendelse syntes aldrig

-pr.;nok.
|

/ ft{an

Tschichold blev født i Leipzig den
zaynril rgo2, oE han levede sin barndom
i en liile landsby ved Neisse-flodens
østbred, et slavisk område i det nuværende Polen. Hans fornavn var oprindeligt lwan, og han følte nær tilknyt-

ning

til

slægtens slaviske islæt.

Hans far var skiltemaler og lille Iwan
iærre.at omgås skiift så langt tilbage han
kunne huske. Da han skulle tage besienrnclse orn sil fremtid var det ud fra øn,

sket om at blive kunstmaler. Men farniliens fornuft sagde tegnelærer. Det

til -et
Leipzil.
btrev

seminarium-

i

nærheden af
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holdtes
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verdensudstiliing af bogkunst og grafik.
Verdenskrigen lukkede dens porte, men
en afdeling forblev permanent. Den tolr,årige forsynede sig med et årskort og
pløjede systematisk denne guldgrube af
samlet viden om bogtryk, skrift og kultur. Jan Tschichold er selvlærd. Fra sin

tidligste ungdom s*C.j1"_!3gr'iden til
.,-?;---H

sigftå egq+_håndJog hver gang han modtog undervisning, løb han forud for både
jævnaldrende og lærere. Selvstudium og

endeløs grundighed var kimen til det,
han fik udrettet.
Snart dyrkede han Edward Johnston's
INtriting and llluminating and Lettering
sideløbende med Rudolf von Larisch's
Unterricht in ornamentaler Schrift. Men
også skriftskæring, hvor det kalligrafiske
udtryk er mindre fremherskende, studerede han. Gamle skriftprøt'ebøger og

-blade med historiske antikt askrifter
gjorde stort indtryk på en ung mand, der
var opdraget i en gotisk skrifttradition.
Og midt i seminarietiden besluttede han
sig tii at ville være skrifttegner. I l9r9
sprang han til Akademie frit graphische

(iinri""affi

hvor han fik professor Hermann I)elitsch

som lærer. Her praktiserede han grai'ering i metal og træ) foruden bogbinderi,

Delitsch satte ham på sporet af den italienske renæssances skrivemestre Palationo og Tagliente samt hollænderen vai
de \relde. Og allerede i Igzr opfordre,
han af akademiets direktør, \Valter Tiemann, til at undervise i skriftskrivni;::
ved aftenskoien. SamtidiS fortsatte ha:
som Delitsch's højre hånd og begynd::
at tegne skrift som privatarbejde.

Leipzig var datidens Tysklands grafiske smørhul. Her 1å Borsenverein d<:
dgutschen Buchlr:åndler med sin ue:stattelige eksempelsamling, hvor Tsch:chold kunne studere. Og her.befandt s:;
de store trykkerier, blandt dem det anse=
Poeschel & Trepte, hvor han som volo-tør Iærte

ffila.,rt

sig

typografi var mildt sa1

en tynd kop te. Spinkle og dårligt tegneå

skrifter blev blandet efter forgodtbefi=
dende, Jugendtidens udarten var he[=
ikke gået sporløst over det typogpfisk-*
Meget var gået i opløsning eller bler=
ti1 en sand ukrudtsmark. Jan Tschichc-r.

blev r:edningsmanden netop på det
tidspunkt.

Vi skriver ry4. Et år, der blev
vendepunlt for ham, takket være
haus, denne gruppe af
kunstnere, som afholdt deres første
stilling i §fleimar. Tschichold ven
tilbage fra den ude af sig selv og vi
nu hverken ud eller ind. Men i
længe blev han sig bevidst, at dette
den afklaring, også spografien hav
så hårdt brug for. Pludsetigt var det
kailigrafere, at tegne skrifr, blevet nos
helt underordnet. Fornyelsen måtte li

i en forenkling afden typografiske
sition. Det satte yar vigtigere
skriften.

Under indtryk af de abstrakte mal=
Moholy,Nagy og Lissitzky begy
Tschichold at arbejde med spændin
forhold og balance meilem ulige væt
grupper. Symmetrien måtte vige,
var kun en spændetrøje. Og bloks

3J
tens afklarede form, den nye tids skrift,
skulle foretrækkes for anrikvaen. Gotisk

er herefter blot absurd. I oktober t925,
altsit z3 år gammel, udsender han i
Typographisclæ Mineilungen er manifest:
Elementær Tjtpograf , der omgående gav

genlyd viden om. Det understreger klarhed og funktion med større hensyntagen
til formidling af buskabet. Der doceres
en begrænsning af skrifrmulighederne,

underforstået: kun grotesk, men vel at
mærke med samtlige dens varianter:
mager) halvfed, fed, smal og bred. Her
var et nyt klaviatur at spille på. Og lige
så væsentligt er hans krav om hensyntagen til fotografier, som hidtil kun havde
\,ærer tålt i den typografiske komposition.

Det var revolution, så det kunne forslå. En ny, afklaret stil, der fjernedg alle
overflødige ornamenter og overkompli-

cerede opstillinger. Den

gik som et

stormvejr hen over den grafiske verden.
Jan Tschicholds navn kom på alles læber.

Man var enten for eller imod.. Ingen
kunne holde sig neutral. Det var en
hestekur, men den var nødvendig. Bagefter kan man godt se, at en del var ung-

dommelig rigorisme. Men kuren gav
hurtigt resultarer i form afforenkling og
afklaring. Tyskere har altid elsket regier
at retre sig efter.

Efter tre års erfaringer kunne han i
rg28 udsende Die neue Typggrsphie,
der førte hans teser til protokol oe blev
købt af 'alle unge typog.^fer, J#ville
være med på noderne.

Imens fortsatte han med selv at arbejde ud fra de nye teorier. En række
fiimplakater fra denne tid vidner om en
umiskendelig indflydelse fra Bauhaus.
Men om'nogen. egenrlig tilkrrytning til
denne skole var der aldrig tale.

Jan

Tschichold var en enspænder, som ikke

J,åffi1.'*i'sruPPe
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af selveste paul

Renner, skaberen af Futura, Tysklands

nyeste groresksni.r.

Og der

fungerede

han som lærcr indtil den dag i r933, hr,or
nationalsocialister trængte ind og ende-

vendte hans hus. Han blev sat i varetægtsarrest og fik der at vide, at han ikke
længere var ønsket på skolen. politisk
var han nok meget venstreorienteret) og

hertil kom hans kunstneriske teorier, der
var i direkte modstrid med nazisternes
Entartete Kunst. Tschichold valgte at
flygte med sin kone og lille søn. Og fra
da af var han på en måde den evige
flygtning, med den ydre og indre uro) som
dette indebærer. Ganske vist overvandt
han siden sine aversion.. og

U.rrgå''#å.
Øst- og Vesttyskland, men han stod
alligevel udenfor. Noget i ham var gået i
stykker for altid,
Vejen gik til Basel. Afstanden var ikke
stor, men forskellen betydelig. Et nyt

for tilværelsen skulle bygges
op. Han blev timelærer på Gewerbesihule, senere suppl.r.t *.d?f,-*jE
grundlag

fi

Tschicholds tiiværelse rar okonomisk
set yderst pauver. Det var ham således
ikke tilladt at supplere sine indtægter ved

privatarbejde, undragen det at skrive.
Men det gf orde han så. Herved kom han
til at fylde væsentlige huller i den typografiske litteratur, elementære bøger, der
meget pædagogisk gennemgår praktik
og den historiske baggrund. Det er van-

skeligt stof bragt på enkel og lerfattelig

I 1935 kom T3tpographische Gestalrung, i r94t Geschichte der Schrift in
Bildern og i rg4z Sclrifrkunde, Schreibiibungen und Skizzieraz. Tilsammen danform.

ner de et sammenhængende elementært
grundlag for enhver, der vil beskæftige
sig med rypografi. Og

i virkeligheden be-

kræfter de, at der intet nyt er under
solen. Det bedste fra fortiden har stadig
levedygtighed, men skal påny og påny

dagsstilling som rilretteiægger på Birkhåuser, et trykkeri med eget foriag. Ikke

mindst dette betød en

omvæltning.

Tschichold opdagede srraks, at de fleste
bogemner ikke kunne løses efter opskriften fra Die neue Typogrøphie. Bruddet med fædrelandet har vel også gjort
sit til, at han ønskede at lægge afstand til
fortiden. Den kom nu til at stå for ham
som en ungdommelig eskapade, han
direkte ønskede at afsværge. Men af-

klaringen og forenklingen fulgte med
over i den antikvatypografi, der blev
resultatet: valg af så få grader som muligt til større opsrillinger, udnyttelse af
samtlige muligheder inden for den enkelte skriftgrad, det rette spring mellem
graderne og endelig hensyntagen

til

det

åbne rum omkring skriftgrupperne var
direkte overførr fra hans tidligere program, nu blot gennemført symmetrisk.
Arbejdet i trykkeriet blev forbedret
ved indførelse af nye husregler, der dekreterede små, ensartede ordmellemrum,
og andre krav til satsfremstillingenr som

var baseret på et grundigt studium af
tidligere tiders bedste traditioner_

Det var Tschicholds nye
epoke, der herved blev indledt.
Allerede i 1935 havde Tschichold forgenopdages.

bindelse med Danmark. Typograferne
Henry Thdjls og Svend Johansen havde
fulgt ham fra begyndelsen og inviterede
ham

til et besøg i

København, hvor han

holdt foredrag. Man var i visse yngre
grupper stærkt optaget af hans teorier,
som Fagskolen dog _ anså for aldeles
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r,ågne

for det n5,este
::larder. Også her var det pionerer,

:1-":- -::iien1me var over
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der kæmpede på barrikaderne. r937 udkom'Funhrionel Typografi tr1'kt på Det

Berlingske Bogtrl'kkeri

og oversat af

Charles Moegreen.

I tg4z fik

han omsider borgerret i

Basel. Det gav try'ghed rnidt under kri-

gen. Arbejdet på Birkhåuser forrsatte
med en lang række bogopgaver, blandt

Sku1le en tilløbende udIænding begynde

skrive: »Den typografiske kunst har i de
store lande ikke ligget helt stille under
krigen, men det er dog i neutrale områder som Sverige og Schweiz, at traditionen bedst har vist sig levedygtig. Særligt må man pege-på det smukke klassikerbibliotek, som Jan Tschichold har tilrettelagt for Birkhåuser i Basel. Dets
rimelige pris, Iandets indbyggertal taget
i betragtning, må kunne tjene som inspiration for bogtrykkere og forlæggere i de

man bøjede sig for foriagets .krav,

-t

var almindelig før krigen.«

itl

en billig

_

Kun få viddte, at disse linler blev skrevet kort efter det besøg, som Simon sammen rned forlæggeren Ailen Lane i pri-
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at lære dem rypografi? Der stod

penge) men alligevel af den standard, der

!
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Engelsk hogtrl'k, d.t Lngrng ,a' fo.billedlige, led endnu efter krigens vanskeligheder, men også af en længere periode med dår-Iig håndr'ærksuddannelse.
Tschichold sku1le påny begynde forfra.
Han dekreterede straks en oversættelse
af sine satsregler, der imidlertid blev
modtaget meget unådigt på de mange
bogtrykkerier) som rundt omkring i
England arbejdede for Penguin Books.

andet en klassikerserie af så høj kvalitet,

lande, d.er nu skal producere store oplag

I

gyndeiLondonitg4T.

+engt+n-gesks--

at Oliver Simon på Currven Press, en af
Englands fineste kendere, i sit forord til
tidsskriftet Signature for 1946 kunne

til et bredt publikum og til

I
I

Allen Lane forelagde sine planel for
Oliver Simon, og samnten blev de enige
om at møde Tschichold. Resultatet blev
en kontrakt, hvorefter denne skulle be-

vatmaskifle aflagde hos Tschichold i
Schweiz. Allen Lane havde i 1935 startet
Penguin Books, som i 1øbet affå år var
blevet. en succes og havde gjort billigbogen til en institution i England. Krigen nedsatte naturligvis både papir- og
trykkvalitet. Men allerede inden dens
afslutning begyndte Allen Lane at forberede sig på en omlægning af bogernes
design; så de kunne biive det bedst opnåelige i masseprodukticin.
synspunkt både for indhold
var)
at det bedste ikke v
godt til de
mange) en holdgjn{ der stadig præger
Penguin, også-efter Sir Allens død. Han
blev
tid var, knighted for sine

ikke

samme gny om hans navn på den anden

side I(anaien som på Kontinentet. Men
selv

om det adskillige steder skete under protest. Det havde Tschichold aldrig været
ude for. Han opdagede hurtigt, ar England var anderledes end det, han havde
været vant tiI.

Det næste skridt var ændring af papirfarven fra den grå, avispapiragtige til en
gultonet nuance, der dels fik papiret til
at se dyrere ud, dels fremmede læseligheden betydeligt.
I 1948 søgte ieg til London for at Ia.:re
mere. Jeg vidste om Tschichotrds ansættelse, men vovede end ikke

at

aflægge

+t
denne typografiske konge et besøg. Ved
skæbnens gunst

traf jeg imidlertid

en

mand, der introducerede mig, og således
gik det til, at jeg en skønne formiddag
befandt mig ansigt til ansigt med en lille,
rund, næsten mandarinlignende mand
på Penguin Books, et godt stykke uden

for Londons City, nær Heathrow Air-

E
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port. Han mindedes sine dage i København i trediverne, så mine arbejder og
spurgte til sidst, om jeg kunne tænke
mig at blive hans assistent?
I halvandet år fik jeg herefter på allernærmeste hånd lov til at følge Jan
Tschicholds arbejde på Penguin. Vi sad
i samme liile rum. Han kunne kontroliere det, jeg arbejdede med, og jeg kunne
få et indblik i hans arbejdsmetoder og

teorier. Mange løsninger, der var selvfølgelige for ham, forstod jeg først siden
hen, efter de historiske studier han satte

mig på sporet af. Men han var aldrig
bange for at bruge tid til direkte undervisning, blandt andet til en omlægning
af min håndskrift. Mon han ikke følte
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Simon havde omtalt i rg46i masseproducerede brugsgenstande til en biilig
penge, men af høj kvalitet. Ofte var det
dog vanskeligt for folk ude fra at kunne
værdsætte resultaterne. Var der noget
mærkværdigt ved de nye udgaver? Indti1 vi fandt på at gemme eksempler på
tidligere opiag til sammenligning. Tschicholds design var så anonym, at man
knapt lagde mærke til den, og noget mere
anerkendende kan vel næppe siges om
bøger beregnet til kontinuerlig læsning.
Denne periode var klimaks på Tschicholds anden epoke. Også.her kom han

til

på rette tid, og det vai8pgavefl, der

havde omfang og effekt passende

til

hans

format. Her fik han prøvet sin teori om
det bedste fra fortiden ornplantet til en
industriel nutid og på et produktions-

Det kunne ikke være andet, når formatet var standardiseret. Men man
kunne introducere nye skrifter i bøgerne,
altid Jvlonotype: Bembo, Garamorid,

kvent, og dog oplevede jeg dn gang, at en
bog om moderne maleri i tværformat. og
med et væld af forskeltige billedformater
stillede krav om en asymmetrisk løsning.
Her optrådte den gamle cirkushest på
hjemmebane. Opslag efter opslag blev
skabt med en seh{ølgelighed, som jeg

Grang[jon, Baskerville og mange andre,

I

Penguin Books blev herved omlagt
netop ud fra de inspirer.rl6g k1sv, Oliver

apparat, hvis omfang ikke fandtes større
denne verden.

et
A

typeløsninger.

sig som sin egen iærer, Delitsch, engang
Tyskland?
Meget arbejde var naturligvis rutine.

i tyvernes

d!

rygmarven, blev hver eneste bogside
gennemgået, titler og omsiag omhyggeligt skitseret, selv når der var tale om

sortiment

af det arsenal, Stanley

Morison havde genskabt på grundlag af
fortidens bedste snit, Dennes egen skrift,
Times New Roman, benyttedes derimod
sjældnere, og da udelukkende til faglimeratur.
Ud over den mere dagligdags produk-

Sin første epoke afskrev han konse-

først langt senere kunne r,ærdsætte og
forstå. Men det var lærerigt.
Tschichold forfulgte ensidigt sine mål.
Det gav ham styrke kun at have 6t sæt

teorier.

Alt

andet kom aldrig på taie,

tion blev der anledning ril ar kæle for
særlige bøger, ikke mindst i den illu-

eksisterede faktisk

strerede King Penguin serie, der var anlagt rned-Insel Biicherei som forbillede.
Den kom blandt andet til at rumme
Alfred Fairbanks A Book of Scripts. Men
også en serie børnebøger i dobbelt format stillede større krav til tilrettelæg-

sandhed. Men udelukkelsen af andre opfattelser var naturligvis også en svaghed,
prisen for at kunne føre en iinie til dens
yderste konsekvens.

ningen.

Hvert år produceredes langt over zoo
titler, og selv om meget kunne kiares på

i

ikke. Kun

derved

kunne han komme igennem med sin

I

slutningen af ry49 devalueredes det

engelske pund og tvang Tschichold

til

at

forlade England, idet hans økonomiske
grundlag ikke kunne forbedres tilsvarende.

I

et kort åremål havde han skabt

+L
træsnit og europæiske trade cards. Her'
fra udgik enkelte fagbøger i nye udgaver
og en række faglige artikler, ofte afstærkt
polemisk indhold' Tiden søgte nye veie,
men for Tschichold var der stadig kun
6n sandhed: den han havde brugt sit liv

til

at formidle. A1t andet eksisterede ikke,

el1er måtte bekæmpes

for ikke at komme

dl at eksistere.
Staniey Å{orison, den anden store
skikkelse i vor tids typografiske tilbiivelseshistorie, t'ar akademikeren, den Iærc:
forsker, der ganske vist udmøntede sl-

standards, der viste sig forbilledlige og
funkdonsdygtige. Også i Danmark ville
meget ha\re set anderledes ud, hvis ikke
hans teorier var bler;et samlet op af en
række fagfolk, især på forlagsområdet.

L+

Den fornyelse, som Gyldendal præsterede i en årrække efter r95i, ville for
eksempel have været utænkelig uden
Pensuin modellen.

rl
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Tilbage i Schrveiz modtog Tschichold

tilbud fra .Meisterschgle ftr

Deutsch-

La Roche i Basel, der benytter ham

til

at

tilrettelægge en række prestigrbtryksager.

En rerætepost skabt af veitdqde mæ-'
cener, der på denne rnåde viile sorge for,
at Tschicholds senere år ikke sku1le ende i
økonomisk ruin,. hvilket ville have været

dybt t.ragisk; hans store indsats taget i
betragtfiing.
0g nu kom så alle de internationale
anerkendelser. American Institu!e--gg
Graphis:44§: guldmedaiile, jurymed-

.----.--.--.17-"

virken ra"€ mange sammenhænge, og

til

det tidligere æresrnedlemsskab af Double

i London føiede
franske@.Ettil-

lands Buckdrucker i Miinchen, hans
6rrrC tk"C, "- "t biive dens'direktør;
men betingelsen \rar, at hm påny skulle
skifte nationalitet; hvad han på det be-

.Crown Ctub

sttmteste afslog, skønt opfordringen naturli 'is var et forsøg på at lade fortiden

engelske titel Royal Designer for Industrn og endelig fædrelande'ts hyldest:
korresponderende medlem af, Deutsche
Akademie der I(iinste i Berlin.
Siden 1967 boede han så i Berzona

væle glemt.
I en rnellemliggende periode uden fast

ansættclsc udgives h{eisrerbuch der
Scltrifr;' og endelig i lg55 kommer han

til tlet store medicina.lfirma

Hoffmann-

sig det

bud om gæsteprofessorat ved Yale University forblev ubenyttet. Siden kom den

omgivet af sine samlinger af bøger og
u'yksager, blandt andet kinesiske farve-

viden i form af de allerede omtalte skrif:snit, men som alligevel kun i et vist orcfang befliqtede sig med det praktisk'*
Uden hans forskning ville et væsendi=
grundlag imidlertid have manglet,
Jan Tschicholds historiske fundamer:
var også omfattende, men hans vicie:

mere praktisk retning. H'var den akademisk arbeidende hfu::værker. Enøiet, ensidig, forkætret, pol:misk, udfordrende, kontroversiel, rn=
fort frem af bevidstheden om, at c=
budskab han havde at bringe, var :'
gavn for de mange. Selve bogtrYkk::
id6 om det mangfoldiggiorte.
I livets hverdag var han ofte en li;
mand, mere nøieregnende end nødve=
førte ham

i

digt, nærtagende og med flygtninge''
mistænksornhed: Men i sin gerning, s::
anliggende var han stor; ydmyg nok C
påny og påny at vogte ikke alene grunesynet) men også den daglige detalje. Dcr.
som Mark Trvain siger, vi skal vinde på.
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Forpustet kom jeg rlen formidrlag i juni 1948 ti1 Penguln Sooks ude
ved. d.en store ur'lfald-svej rnod vestr en goå rejse fra City. Jeg var
splunget af et stoppesteå for tidl.igt. Af bar ive:r og befippelse.
0g d-a Tschichol-d. sid.en spurgte mig! tti{ou1d you like to become ny
assistan*.?rt snulrerle a,lt iundt for mig. Kunne det være rigtigt?
Jeg følte bogstavelig talt appelsinens bump i turbanen, Et bump,
ri-er tog vejret helt fra, mig.
Kort før min afrejse var jeg indbud-t til festen for en yngre piger
der netop var blevet færd.ig på Kunsthåndværkerskolen. Vi g'ik i haven
og snakkede, og jeg sagd,e - måske lidt overmodigt - at hvis jeg ikke
flik et oråentligt job derovre, 6t hvor je§ virkelig kunne lære noget
- §om for eksempel hos Jan Tsch.ichold. - så kom jeg hjem lgen. 'rllar
d-et ham du" talte om den a.ften?rr skrev hun siden. Ja,, tl-et var d,et.

jeg ikke selv havd-e tur<let opsøge, ham var jeg blevet sendt
d-irekte ud. tiI efter et tileynelar:end.e t1lfæ1digt møcle med- en betyd.elig mand-, Ashley Havinden mødte jeg senere til et garclen party i
Bloomsbury i anledning af Kinå Penguin nr.lo. Ståend"e mellem pingviner fra J,ondon Zoo fik ;eg lejlighed, til at ta,kte ham for lsass
venlighed. mod mig, Så vend-te han sig om mod en bekeådt, ir1et han
snoede sin elegante moustache og med et polisk smil sagd-e haR: "Ja,
oenne unge cranske. har meget at væ?e mig taknennmelig- forj 'r Moa han
zristigii vååste, hvor meget han havd.e sat i gang?
l{am som

Penguin Sooks var et meget u-engelsk forretagende, Dets hj.storie, samlet
omkring stifteren A11en Lane, havåe jeg anledning ti1- at fortæ11e i
l*t.-l*3gh:lgffg:5gl efter at J.E.MnrpurSo L L979 havde skreret
bogen Allen Lane - King Senguin.

Penguin. der ktrnt til at lofre hain
hBjt oi er sin samtids kolleger og
gjorde ham internationalt beromt,
ikke blot i forlagsverdenen, men

overalt blandt engelsklæsende.
Han var fpdt i 1902 og hed oprindeligt Williams, og sine barneår
tilbragte han i Bristol. Han var
ikke født med en sølvske i munden, men hans held blev en fjern
onkel, som var ingen ringere end
John Latte, grundlæggeren af forlaget The Bodlel. Head, ongkarl og

AIle store folk møder før eller
senere deres levnedsskildrer, hvis
de da ikke iforvejen har r'æret så

forsynlige at komme biograferne i

forkøbet. Nu har ogsk Sir Allen

Lane fået si! portræt, en stor,
endegyldig og velfortjent skildring,
tilmed af en mand, som har kendi
ham godt, og så berids, at de
fleste noglepersoner har kunnet
bidrage til det rigt facetterede helhedsbillede, der hermed fremstår.
Og da det drejer sig om en mand,
der i sandhed skabte epoke, er det
nok værd for bogfolk ar gøre sig
bekendt med, hvem denne skikkelse egentlig var. For en fabel
var han allerede i levende live.
Det er altid mærkeligt at have
kendt en mand - og først længe
efter få udleveret den nøgle, der
kunne have sat så mange ting på
plads, mens samarbejdet stod på.
Men sådan går det vel med
mange, vi mgder i det daglige:
man kender kun visse sider, resten

forbliver skjult for de fleste.

@

8ae&"s-ta-J§48+iJ$q
l#lall

e

|

;

g

€-n

rrteB*

FeriedcråffiEgss

histori tks*f-adøåo€iim,i,r egen+*
v.æselse-Ogir g-J.æH€=A+l€n*kcse
a

t"l'ed€"§å*k Dge-sem-d€Å"Isd*ig.

@

fl";.e

Unge

W
qssistent.

da.rsk& derål.er,-beg-

A€LSJ.
hdæ+ese@

med ønsket om at se en af fami-

lien føre forlaget videre. Der er
umiskendelige ligheder mellem
disse to personligheder, deres karriere!, erner og svaghcder, selv
o* ffin har svirt vå at skelne
mellem arv og Allan Lanes ønske

@
@
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@
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Allan Lane var i begyndelsen af

de tredive, og altså allerede en
erfaren forlægger, da han lagde

planen til det vovestykke, der
skulle gøre ham mere berømt end
nogen anden forlægger i og udenfor England i dette århundrede.
Han forlod hjem og skole inden
det fyldte 17. b.r og begyndte et
selvstændigt liv som kontorelev.
Men efter fem års tilsyneladende
ubemærkethed placerede han sig
pludseligt som en af de førende i
den engelske forlagsverden, beundret af sine jævnaldrende og
mødt med skepsis af den ældre
generation. Allerede længe inden
starten af Penguin Books var han
primus motor i adskillige forlags-

bedrifter, som i alt fald ville være
en fodnote værd. Men det var

om at få historien til at gentage
sig. Hvad han dog ikke havde lærr
af sin gamle onkel var en rastløs
ændring af spillets regler - og af
nersonale. Hvad der i det lange
løb skulle vise sig betydeligt mere
lønsomt end læremesterens regelrette forretningsf6relse.
Fra onkel John fik han også
overgivet sansen for god design.
Og springet fra den traditionelle
forlagsvirksomhed til nyskabelsen

var efter AIlen Lanes opfattelse
ikke stor. »Penguins kommer også
i begrænsede oplag. De er begrænset til det publikum, der ønsker at
læse dem.« Og videre: »Der er

+f
kun to prisey, som kan gøre en

dringer i uddannplsesmønsteret.
Det var ikke længere forbeholdt

bog økonomisk bæredygtig: six
pence eller six guineas.n
Allen var en begavet og lære-

overklassen og den øvre del af den
avancerede middelklasse at eje
bøger inden for så godt ro, åll.
emnekredse. Penguin kom til at
prikke hul på en ballon og dermed
fjerne alt det hpjtidelige, iamridig
at man titf6jede noget livligt.
1n9d

nem iagttager. Han rejste tidligt
og fik nær og nyttig kontakt til
boghandlerne, noget der dengang
var h6jst usædvanligt. Men også til
bogtrykkerne fik han et tæt forhold, flere af dem blev hans personlige venner.
Da han var 22 kom han i besty_
relsen, og allerede året efter dør
onkel John. Nu var unge Allen
alene med en efter hans opfattelse
gammel, vranten bestyrelse.
I-{ans yngre bror, Richard kom
samtidigt til London og blev af

Allen sendt rundt til samrlige

Allerede fra begyndelsen blev
disse bpger samlerobjekter.

Mange har opfattet penguin som
et rigt, multinationalt selskab med

Allen Lane som en anden Rockefeller. Og ganske vist blev det ef-

terhånden et lukrativt foretagende.
Men det han skabte var i virkeligheden noget helt andet, ja enddi
væsensforskelligt fra alle andre
forlag. Det blev en institution hvis
betydning kun kan sammenlignes

bog_

handlere. Lidt senere sluttede dÅ
yngste brog John sig til. Han fore_
tog en verdensrejse og fik kontakt
med forlæggere og store boghand_
lere over det meste af kloden. Så_
ledes forberedte kunne cle indtage
deres pladser i firmaet uden at blestyrelsen kunne finde passende
modforholdsregler. Og i deres fæl_

les lejlighed i Talbot Square foregik al planlægning i badeværelset i

I

med The Times eller B.BC. Selv

dige, men alligevel muntre og

iØjnefaldende. Han brugte ikle
ordet emballage, men han tænkte
i den retninq og skabte således en
mærkevare, der gik langt ud over
tidens begrænsninger på forlagsområdet,
Alt dette blev naturligvis mødt
med kulde i bestyrelsen. Men i

kan han sidestilles med en Hearsr,
en Northc.lilf og Hollywoods
moguler. Det var ham der for
fBrste gang i bogens lange historie
gjorde den til et massemedium.
Men det vidste han naturligvis

f6rst længe bag efter. For han

arbejdede ikke teoretisk. Megen
de tidlige morgentimer. Herfra
Penguin
filosofi er f6rst brågt til
lededes alle væsentlige funklioner
veje for senere at begrunde, hvad
uden om bestyrelsen for The Bod_
1935 lå ti tirler klar til udgivelse,
Allen Lane skabte pr instinkt.
ley Head. Det var her man dristeheraf ikke mindre end seks fra
Nu var han for alvor blevet sig
de sig til at udgive James Joyce,s
Jonathan Cape. Grundlaget var at
selv, uafhængig af onkel John.
Ulysses, og det var her de to
betale forfatteren25[ for retten til Men han stod også alene, kun
brødre først hørte om planerne for genoptrykningen.
støttet af sine to brpdre og af
Penguin.
var dristig. Med en pris
meget få uden for dette triumvirat.
^Ideen
på six pence skulle der et opiag på Problemerne var
straks uoverskueDet var i 1934 at Allen Lane en
mindst 18.000.for blor at give Jæk_ lige. Nye titler skulle findes,
og
sen aften befandt sig på en jern_
ning. Men trods ihærdig indsats
imens rullede tonsvis af bpger ira
banestation og ikke havde noget at kom man ikke h6jere end 7000 i
bogtrykkerne. Lageret blev kryplæse i. Han fik her ideen til ai
forsalg. Hjælpen kom imidlertid
ten under Holy Trinity Church i
udgive massefremstillede udgaver i fra Woolworlå, som bestilte nok
til Marylebone Road, et efrerhånden
uindbundet udstyr. Ideen var for
at gøre projektet rentabelt. Men
sagnomspundet sted. En lille ivrig
så vidt ikke ny. Så tidligt som i
som gamle Sir Stanley lJnwin
gruppe af yngre folk arbejdede i
1501 udgav AIdus Manutius klas_
sagde: »Unge Allen Lane vil nok
dØgndrift, inspireret af den udstråsikerudgaver i Yenezia. Og i vor
få øjeblikkelig succes. Men når
ling, den tro på sagen, som altid
tid fandtes bl.a. Recklam i
priserne stiger, vil han ikke kunne
omgav Allen Lane.
Tyskland og Dent,s Everyman
holde sine six pence. Og så vil
Library. Men de byggede alle på
hele foretagendet falde sammen.«
genudgivelse af klassikere. Allens
Det blev en pjeblikkelig succes,
936 sker så den endelige udskilidd var at udgive nuiltlig litteratur
ikke mindst på grund ai udstyret,
fra The Bodley Head, med
på samme måde.
som brød så kategorisk med al tra_
en startkapital på 100f , Det år var
Fra onkel John havde han som
det samlede antal titler nået op på
nævnt opdaget betydningen af god
70. Og året efter flyttede *.n-rå
design. Og for at kompensere fbr
til Harmondsworth, også en dristig
de billige materialer skulle
med dette
beslutning, der skulle vise sig at
bøgerne se indbydende ud; værvære bæredygtig. Samme år
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udkom den første Pelk:an, det var
G. B. Shaw's lntelligent Woman's

i

I

Guirle til Sociulism, Capitalism and

I

Sovietism. Seriens første redaktør

i

var ingen ringere end Krishna
Menon, der siden skulle blive
kendt ad anden vej. Men det blev
hurtigt W. E. Witliams, som kom
til at tegne denne series standard'
Videnskabelig kvalitet og velskrevet formulering var kodeordene,
med en tendens til noget Progressivt og radikalt, så meget at Allen
Lane blev udråbt som socialist og
russisk lakaj, ganske uden hold i
virkeligheden.
I løbet af tre år var alle forbe-
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hold fra forlagskollegernes side
ved at sive bort. Det blev hurtigt
fastslået, at det var et privilegium
at komme På Penguins forfatter-

liste. Et nyt skud På stammen var
udgivelsen af. Speciuls, der behandlede politiske og økonomiske
aspekter, og som blev skrevet,
trykt og udgivet På rekordtid.
Også de var fra starten succes. I
1939 var gennemsnsitsoPlaget for
for
normale Penguins 40,000, .100.000.
. Snecials ikke mindre end

'Xrigsudbruddet var en udfordring
ndtop

til et temPerament

som

Allcn Lanes. Et folk frataget let
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adgang til underholdning er
henvist til læsning. Soldater langt
fra det hjemlige, ofte sårede, så
frem til pakkerne rned cigaretter og Penguins. Bqgerne passede
netop ned i spadelommen i battledressen. Og da paPirrationen blev
fastlagt på grundlag af forbruget i
hret før. krigen, som havde overstrålet alle forventninger, var man
langt forud for konkurrenterne.
Endelig fik W. E. Williams sørget,
for at staten entrerede med Pen-guin om udgivelsen at Forces
Book Club. Det skabte en goodwill, så man kan sige, at var Penguin før 1939 en succes, så var det
efter 1945 en national institution.
AIIen Lane havde slidt som et
bæst. De fleste af hans trofaste

folk havde været indkaldt, og Harmondsworth beslaglagt til krigsformål. Hertil kom meldingen om at
hans bror John var dræbt. Men
gennem denne trængselstid var

han groet frem til at befinde sig
præcis der, hvor han ønskede det:
i første linie blandt forlæggere,
onkel Johns ligemand. Dengang,
og i resten af sit liv kom han imidlertid til at stå mærkeligt alene,
uden nogen virkelig nære fortro-

lige, som kunne kritisere, og som
uafhængigt, overbevisende og med
styrke kunne spille op mod hans
uvilje til at lade sig advare. Han
stod oftest i afgørende stunder
med det lille frække smil, der
mere end ord fortalte, at han
gjorde som han selv ville. Og
oftest gjorde han det rigtige. Han
var en spiller, for hvem rouletten
gang på gang kom ud med den
store gevinst.
Reorganiseringen efter krigen
skete hurtigt, og om sig havde han
kernen af gamle medarbejdere,
der stadig gik i ild og vand for
ham, nu modnet af krigens erfaringer. Og over for dem var han
trofast, selv om det ofte skete på
egne betingelser. Han og de var
eet. Og for dem var der kun eet
der talte: Penguin Books.
1l 1.917 var tiden moden

<1-

til

nvt job. N4oralen var hBj, og der
var en stemning og et gå-på-mod.
som vår en direkte fplge af den armosfære, der udstrålede fra
Penguins ubestridte leder. Han
stillede store krav, men var selv
deri første til at vise vejen.
Selv bærer jeg'med mig et lyst
billede af denne man.d, hans arbejdsform og hans resultater. Fra
ham lærte jeg, at det bedste ikke
er for godt til de mange. Og det er
ligE så vigtigt som at have lært

typografi hos en verdensmester.

en

folbedring af typografien. En dag
spiste Allen Lane frokost med

Oliv'er Simon, en af Englands fiReste bogtrykkere. »Hvem er
Verdens bedste typografiske tilrettelægger?« spurgte han. »Jan
Tschichold, en tysk flygtning, nu i
Basel.« »Kan vi få ham?<< Før
Simon kunne svare havde Lane en
Iinie klar til Basel, og derpå opkald til et taxa-fly. Inden et døgo

var kontrakten sktevet. Eksemplet viser, hvor spontånt denne
forlægger arbejdede. Det var
har-rs måde at ieve på.

[Tschichold blev kun -todt to år På
?.1guin, nten nåede] d.nn"
periode at få gennemdyrket
samtlige seriers tlpografi til per
fektion, en forbilledlig indsats. Og
det var året efter hans tiltræden at
jeg kom til ham som assistent. Jeg
kan derfor af selvsl'n bekræfte, at
denne periode også af andre i fir'
maet nu bag efter anses for den
mest gyldne epoke i dets historie.
Ivlan havde krigens dage vel bag
sig. Der var kommet samling På
alt, og man var alligevel ikke flere
end at alle følte at \'ære som een
stor familie. Der var ingen persons
.

anseelse. Alien

T

ane sgrgede for

at stå pakhusets personale lige

så

nær som frontkontorernes. Det er
også helt mærkelig nu bag efter at
erfare, at chaufføren-for den store
varevogn endte som direktør. AIle
i firmaet havde lige chancer;
blandt andet fordi man satte alle
til hvad som helst. Så måtte de
bevise at de kunne. eller finde et

=fi
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Jan Tschichold" havd"e som nævnt rræIet et års tiå på Penguin, da, jeg
d.ukked.e op. Han havd.e lagt grund-en, og d-e første resultater var så
småt begSrndt at kurme ses. Nu gjald.t d.et vid-ercudvikling og raffine::ing, alt d,et spændenåe, Jeg kom vird<elig til at skumme flød.en.
Når d-e opgående fl;nremaskiner ved visse vinde strøgl lavt ove?
Penguins bygnlng var d-et lkke ti1 at få ørenI-yd". Men el1ers ksrskeåe
stilhed-en i vort 1ille loka1e, Det var mildest talt ikke stort.
Vor{ to arbejrlsborde stod. vinkelret på hinand-en, så Tschichold- kunne
ser hvad jeg havd-e for - og omvendt. Yi fand-t allerddeffra første
øjeblik hinanden, Jeg var merl, ti1 at bryde hans isola.tion, og han
på sin side var åben og alCrig kamig med. a.t give mig girundig besked.
Yi var jo begge ansatte, og'han kunne rLerfor rollgt give sig tid ti1
at sætte mig ind i områder, jeg kend-te minrlre til-. }Ia.n lånte migf
Upd.i-kes store Printing Types, skrifthistoriens grundbog, og ant1re
ny$tige publika,tioner. Hjemme havde han en typografisk eksempelsa.mling hentet fra a,uktionskataloger, smukt indklæbet og kronologisk
ord.net rned- skrevne kommentarer og oplysninger. Et husmuseum, som han
6o161s d.en. En grati-s studiesamling" tr'ra tid. ti1 and.en gennembladede
vi et bind., hvorved- jeg fik en gnrnd.ig indsigt i åen pågæ1d"end,e periode. Jet var enetimer på mesterplan.
Arbejd.et var omfattend-e. På d,en tid utl"gav forlaget en bog pr. arbejdsdag. Meget var naturligrris rutine, Dels var formatet jo gtvet, d-e1s
var ornslagene standardisered.e. Men vi udarbejd-ede kolumner med forskellige ud.nyttelsesgrader og'vekslend.e skriftsnit. Llet gjaldt om at
væ1ge url fra hensynet ti1 omfangn eventuel ti.ttsperiode og tijrkkeriets
sortirnent. Senere blev cler tid. ti1 også at overveje titelbåadenes
individuelle ud"formning og en række detaljer, som f;å*"Yf.a* havd.e haft
tid til at behandle grundigt.
t)et va,rede ikke længe irrrlen vi i fællesskab overvejecl.e selve p$ngvinens ud.seend.e. Oprinåe1ig var den ga.nske stra,mt tegnet a,f Penguins
første grafiker, Ed.uar'å Young. SirJen havrLe man ændret den ti1 en
gummiagtig tegnefiknsfigur. Jeg blev sendt til Lond-on Zoo for at
studere d.yrets detaljer. Ikke mindst vold.te fødderne kvaler. Men
sammen fik vi d-et oprindelige dyr til at stå smukt og værd.igt på
fød-d.erne, og vi ind-arbejåede den i positive og negative ovaler.
l)et sa$te karakter på denne vigtige *øtaffiex ingrediens.

4g
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Snart blev d.et Pelican seriens tur. Fuglen selv havde inden vor
tid fund"et sin form med lllustratoren i{illiam Grimmond.s ud.fø}e1se"
},{en omslagets tre vand-rette, b1å striber, der var en d.irekte paralleI til Penguin seriens, til1od ikke d.en variation og irrformation,
som fagbøge"ne kræved.e frem for skønlittera,turen. Tschchold. forsynede derfor r*i-sss Pelica,n bøge::ne mer1 en b1å ra.mme, d.er forud.en
titel og forfatternavn havde plad.s ti1 en vigtret eller en kort

introduktion.
Nu var mange grund,elementer bragt i orden, og de-t ga,v os tid- til
at hellige os d.e individ-uelle serier. Ii{ed. forbilled.e fra InselBiicherei i l'yskland- havd-e man for Iængst startet en såkaId.t
King Penguin serie, illustreredå, kartonne:'ede bøger af så vekslende
ind-holrl som Elisabethanske Miniaturer eller Spiselige Svampe. l)et
kræve,te overvejelser og opkiDæbning af illustrationsmaterialet,
d,ispositioner §otn, jeg fik lov ti1 at clelta,ge i og siden kunne foreta.ge selvstændigt, id"et 'Ischicb.old naturligrris holdt et vågent øje
mecl forløbet fra bord-et ti1 venstre for migi På et vist tid.spunkt
havd-e jeg ud-en at spørge forlangt en :ække fotos sprøjtet ned sort
baggrund og havde SåaHegi*?Bistigt skrevet med en h,ård. btyant, der
forstymed"e d,en bla,nke forsid-e. Vi blev så ka,ldt op til Lond-on for
at mød,e d-en tekniske konsulent, R.B.l:-ishenden, der mildest ta,l-t
va? rasende over denne behand-I"Lng af originalerne, o6; med god. grunå.
rschichold. unåsky1-d.te naturligvi-s uforbeholdent, id,et han helt tog'
ansvaret på sig. 3ag efter lnør*e jeg alrlri-g et ond.t ord. om sagen.
rlan d.ækked-e mig ud.en at .tc4r/. llet var en chef,
l',,Tor:onsi var dog' Puffin Picil:re 3ooks, trykt i farlrer og i et forma,t
som to Penguins 1a.1:t verl siden af hinanden. Her styred.e vi illustratorerne i samråd. med. seriens redaktør, l{oel Ca,mington, Også med
denne serie kom jeg på arbejd-e og Iærte orn forholdet mellem tekst
og illustratton*r
På et senore tid-spu:rkt arbejd-ed.e Tschichold. med en ænrLring af d-en
sa,mlede Shakespeare ud"gave. Jeg fulgte hans a*qfdx ovezvejelser
omkring den inrlvend.ige t3r"pografi, der kom til at fremstå enkel og'
klassisk" Først flere år efter forstod" jeg, hvor ban hented.e sine forbilleder. Ja, i riet hele taget kom meget af r1et, $gåue8$ for gtødt,
først langt senere ti1 at gå op for mig, §å, d-et var cLerfor han
gjord.e såd-an og såd.an. Reynolds Stone, den berømte trægrarrør,

havd.e
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på opford-:ring skabt en oval verå*nn a,f det kenrlte portræt fra førsteud-gaven, men Tsohic'h.o1d" vi1le selv urlføre rammen. Iet skete ved hjælp
af et stykke scraper-board- i sand. størrelse og'ved hjæ1p af en nål, der
med syt$åd var suruet fast til et penneskaft. Med- eikker hånr1 g?avered"e han d.e flnt spatiered.e bogstaver og åbenbared-e et mesterskab,
han_
sofr*e*Ilers
sjældent havd.e brug for i Penguin sammenhæng:.
Det var vanskeligt at få Tschichold. til at fortæIle ors,sin første
periode. Det gik ganske godt, nå-r han mind-edes sj-ne 1æreår i Leipzig,
men hvordan han fik kontakte til d,e konlrrete malere fik jeg aldrig
rigtigit ud. af ham. For resten er d.et ganske betegnende, at han i sin
levnedsbeskriv,,,lse 15 ikke giver E1 Lissitzky nogen form for ære
med- hensyn til den intlflyd,else han øvede på Tschieholi", Senerce har
jeg fund.et ud. af, krror st,or d.en i virkeligheden var, Iet va,r d-enne
malers ld-åverd-en og princippelr som Tsehichold- omsatte tji.1 rlet typogra.flske medium, Ilen essensen var forstået talentfuldt nok, ogr d.et
var Tsch:ic'b:olds fortjeneste at budskabet btrev systematiseret, så
andre kr.rrne benytte sig af d.ets ind.hs1d.
Med. tysk g:r-rndigheå afskrev han - også overfor mig - den førsto
æerei'rr#F: epokes såkald-te funktionalisme. Der var ve1 6t e1ler andet,
der for meget mind.ed-e ham orr ud-drivelsen fra Det tred.ie Rige. Og selv'
_

var taget tiI ind.tæg:t i USA., forekom det som
et d.efinitivt afskrevet kapitel.
Kun ån eneste gang fik jeg lov til at kigge ham over skul-deren ind
uåstTffi"f,8åB?å" malerkunst. Her
i fortid-en. Penguin skulle udg.ive
",
valgte [sohichold resolut blokskriften i to sty:rkegrad.er. Der blev
fastlag:b et kla,rt morlulsystem, og han betyd.ed.e mig, at d.enne bog'
kun kunne løses a.symmøtrisk, samtid-ig med at han satte mig'iåil I åen
sty::ing, d.er 1å til grunå for opbygningen. Eerefter fik jeg onrerd"raget at ud.føre det konkrete arrbejåe under hans vejled,ning.; Det
blev et lærestykke jeg har bragt med mig til åenne åag. lkke alene
kunne Tsc,hicholå na,turligv'is r,eglerne på fingrene, men han viste
mig også, hvornår man sku11e dkadc undd. at lade sig binde, når
d-e spærrede for en begrundet, individ,ueI løsning.
Det var interessant at opIeve den gamle eirkushest blive trukket
af stald"en. Den fulgte trompetens kal4en og'dansed.e d.en valsr som
f.nå deqpg;urrgdom sad i rSrgmamren.
Tschichold var clen evige flygtning. Der gih skår i hans 1iv, d.a.
han blev trr,rrnget ud af sit fæd-reland. Ean følte sig hjernløs i
orn,

hans id.eer

med,

succes

§0

han onsider fik tilkæmpet sig et borgerskab. IXa'n
var rastløs i Englanil-, og hån var stadi$pfremmed.o åa han på.ny
vendte tilbage ti1 3ase1, hvor han ha.rrd.e været uforsigtig nok til
ved- af::ejsen mod England. a,t antyd-e, at der måske var1id"t for småt
ti1 ham d6r. i{oget lykkeligt menneske var ha'n atr-d"rig; og blev det
ikke siden. Han kunne ikke f1y$be fra. sig se1v.
Ållerede en af de fr:rste dage bemærkede Tschichold, at min håndskrift lod. meget tilbage at ønsker o8'han forlangte åerfor, at jeg
omgående gåk i 1ag meå at ændre d"en. Han gav r,lig bøger om den ps'velige kacellj-skrift fra d-en italienske rerrsssance, han anwiste mig
penne og udfØrte sel-v, forskrifter, der kunne tjene mig til inspira,tic-'
I løbet af for.hold.svis kort tid- ha.vde jeg lagt min stil omr men
d.esværre har min hånå aldrig:været statlig; hvad. der har været mig: ti1
megen kval og været en betyd.elig hemsko. Men efterhånden blev Tsch.ichold. ganske tilfredsr o8 ti1 i tl.ag har jeg forsøgt at fasthol-de en
rimelig god hånrlskrift, selv om ieg aldrig kan bruge d-en ti1 professionel kalligrafi, Men at skrive med. bred.pen giver tillige en for-

Sehueiz, selw

om

ståelse for skrift, som næppe kan ovelurderes,
gik he,ns egein søn på
opa.n Tschicholtl var som en får for mig' Dels
skole hjemme i Schweiz, åe1s gik dennes interesser i a,nd,re re{ininger.
Så jeg blev en slags erstatning§sønr som till ige kunne lytte ti} åe
mange beklagelser over englænderles mærkvæ::dige adfærd., Selv va'r

jeg mere receptiv. Og ganske vist forekom meget i lingtand" fremmedartet og anrl'er'1-ddes, men det var jo også en r1etr af oplevelsen' Jeg
blev inviteret hjem t.j1 ham og hans kone ild-ith, en stærk Ha.usmutter,
sm hayd.e afgørentle inåflydelse på hans rllspositionerm, ikke rnindst åe
økonomiske. Jeg boed.e i åe::es hjern, når d.e var på ferie i Schweiz,
oB jeg 1ånte eom nævnt fra hans righoldige og'interessa,nte bibliotek.
Der btev atrd-rig: vekslet et ond-t ord mellem o§r og ieg moåtog - som
ået sikke::t allered-e er fremgået - en koncentreret undarvisningo ko=bineret med en praksisl hvor je€{ hele tiden havd.e sikkerhedsnett og
hvor jeg blev vejlerit ud.en nogensinde at, føke ufrihed- e1ler fra,tage)af selvstænd.lgheå. Iet va:. en 1ærep1ad.s så ideel som man ofue:rhovede:
kunne tænke sig, 0g oven i købet blev ma,n betalt for det. frppeleiner
endnu
_
trrar s-bøI.re eno ;l eg i tørste ømEElar"8 ø jeblik havrle kunnet
1 rurbanen
d-rømme om,
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IId over d.et nære samarbejd.e

med mester Tsohichold. betød.

det

også

at have relation ti1 forlagets anrl.re med.arbejd-ere og.dets
led-else. Alleretje den første dag gik turen til direktionskontoret,
A]Ien Lane var ikke tir sted.e, rnen hans d,ygtige og søde sekretær,
Tatjana Kent, ord,nede rle første fozrnaliteter. Det var iøvrig* vanskeligt at opnå arbejristi-lla.delse. sid,en mød-te jeg så Alren Lane
himself, vi fand"t straks hinand,en og und.er hele mit ophold. var han
mig en eneståend-e chef. Den første period-e var en prøvetid, gagen
knapt til at leve af. Jeg måtte tære rid"t på medbra,gt kapita.l. vi_
næruede os juIen, og'en «Lag kald.te han mig tiI sig: rrle har jo ikke
ha,ft fe::ie i år. Jeg synes De skuIle flJnre hjem og hilse på }Eres
forpld.re. Jeg giver Dem otte d-age ud. over juleferien.lrDet kirnne
han sagtens sige. En flyuebillet kostetLe d.engang 8oo ri"anske kroner
retur', for mig var d.et en formue. Hu havd.e Tschie,hold_ talt godt om
mig og flere gange tilskynd.et mig til at bede om lønforhøjerse, men
d.er havde ikke rig'tigt været eu gunstig. lejrighed. Jeg købte nin
bilfet, og få d-age før afrejsen grik jeg ind" for at øn-ske Ål1en T:ane
glæd"e1-ig jul, fast besruttet på at s1å det store slag. så jeg sagd.e
frejdigt og uden omsvøb, at jeg havde i sind"e ikke at vend,e tilbage uden en årsga§e på så og så meget * et ga.nske anseligt beløb,.
Allen r,ane sad på ks.nten af sit skrivebord- og efter et øjebliks betænkning sagd"e han med. et skævt smil-r ,Al1 right. you can have it.
And- a Eappy Christnnasl" Så gav han mig hånden. Autj.iensen va,r forbji.
IiIu ma,nge år *++s* sene?e og efter læsning af hans biogra,fi kan jeg
forestille mig hans tankegang. IIan hørte selv tiI d.e d.ristige og
har givetvis sagt til sig selv: Han spiller spillet. Det skal ben:eget

1ønnes.

Det føLgende år 1å der en nrorgen en besked.en billet på mit bord, en
invitation fra Lady Lane - for hr.rn var nemlig ad-eligr fød.t - ti1
A1len l,anes fød"selsd-agsraid.dag. I'Yi skal nok til serskab'r, sagd-e jeg
ti1 mester Tsehie.hold-. Men ban havde ingen ind.byd.erse fået. Det
skul.le vise sig at være e* bø}st privat selskab, og ikke blot var jeg
d"en ;mgster men vi var kun otte-ni mennesker ti1 ehampagne o€: kalktrn. Jeg kneb mig selv i armen.
Måske havde T,ady Lane en finger med i spillet, Gang på gaug hlev
jeg kaldt ti1 Silverbesk, kørt derover i lirnosine med privatchauf-

rL
frun:.*r føren, for at sætte farve på væggene e11er tegne reoler ti1
hendes ophold.srum. Langt senere, ligeledes efter 1æsning'a,f biografien, erfared.e jeg, at ægteskabet var yderst mislykket, og at den
søc1e Lady nråske havde haft en faible for den urrger lyshårede åansker.
Men det var jeg for uskyldig ti1 rigtig& at fatte. Ogr så var d-et jo d,a
også selveste direktørens hustru. Ak ja.
Å1len l,ane blev senere adlet, og var åer nogen d.er fortjente d-et
var det ham, Vi traf hinanden flere gang:e efter min Penguin tid. HaE,
var altid. den samme sonr, d.engang, d-renget munter og ustyrlig i sin

iver.

Han

var en aåelsmand. 1ænge før han bl-ev knighted..

],Iit første indtryk af London var mind-re spænd"ende hvaå logi arrgik.
lBt usselt kæId,erværelse med uldtotter allevegne. Siden fik jeg bedre
steder at bo, men søgte til- sid"st ud i nærhed.en a,f min arbejdspladso
ikke rninåst da områd,etr var rigt på rlobbelthuse omkring grønlle p1æner. Jeg udvalg#e mig omh;rggeligb et rart kvarter og gik sn *rldrEl
formid"d.ag på min lørd.agsfrid.ag 1øs på postmand, og

bagcr.

De l<endte

jo beboerne. Og jo, i d"et hus derovre var d.er måske en muligherl"
De skul1e lige tbnke over det. Men næste weekend- flyttede jeg ind
hos familien X\rller: far, mor ogt en otteårs søn. Jeg blev tild.eIt
et d-ej1-igt'værelse oven på, men tilbragte a.ftenerne i famiriens skød,
ofte med. mi-n Hermes Baby på skøt1et ti1 brevskrivning" og min månedlige veri::e-rapport, Lond,cn Mirlor. Men vi hørte også ra.dio. Sir
Adrian Bolt komrnentered-e i en serie den musik han åirigerede. Jeg
husker, at }ran efter en stor opfø::e1se r.mdskylrlte at han lige skulle
have pustben inden han kunne gå vio.ere. Familie-a. havde ald,rig'værot
vant til kl-a,ssisk musik, men efterhånden korn åe tiI a,t forstå ogr
holde af, hvad. r1e børte. Mod slutningen af mit ophold" inviterede d"e
mig til Coppelia som tak for det, vi havde oplevet sammen. 0g sønnen
Keith blev siden en stor graumofon- og musikentusia.st, forman<l, for
en musildrlub og taler sta,oig om sine første erfaringer i 12o Firs
Drive "
Connie

var en eneståend-e d-ygti.g husmod.er, hvilket derov?e var et
særsyn på den tid,. ur.in fik meget ud af sparsomme rationer og vi
leved-e god,t i hend-es hus. 0g med. .'ta1pb havde jeg ustancleelige
d,i.skuseioner. IIan var en opvakt finmeka,niker, der i fagforeni-Eger.ne
havd.e kæmpet for bedre vilkår, og und.er hele krigen albejd.ed.e han
i åen konruunistiske overbef;lsning, at Sta1in var d.et sand.e bolværk
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i Ryskland." Langt senere g{k det op forr ham,
at han var blevet besveget, mea dengang var han fast i troen, og:
det var interessant at lcrydse klinger med ham, Vi hlev ald,rig: enige.
Iet er vi nu, hvor han er en ald.rend-e gentleman, Ba,n har rræret',renkemand i mane€ år. Connie døde tid.lig:tr. slidt ned af leddegigt, noget
der plagede hende stærkt, også mens jeg boede hos dem. De var prægtlge
menaesker og'vort venskab blev ind.erligrb og va:rmt. God.t og' ve1 et
år boed"e jeg hos dem og siden slap vi ikke hinand.en. H'år jeg er i
London kommer Keith og,,'hans søde Va.lerie op fra Hales blot fcr at vi
med. fader Ralph kan være sammen et par timer.
Ilver weekend. d-rog jeg: ucL i land-skab,,,'i;. Søndag eftermid.d.ag på termod d.en fæ11es fjend.e

rassen oppe på l ind.sor Oastl-e med. The Cold.strearn Guard-s instrumenter
hlinkend.e i so1en, nrens garderofficererne meå d-e tårnbøje bjø:nreskindshuer spankulered.e med. ri.eres d.amer, El1er en d.ag i græsset ved
i{ampton Courts spejldamme. Jeg t:ror fra d"en tid. at kend.e Loudon og
dens omeg:r tilbund-s, fra Dokkerne i Øst ti1 Kensing:bon i vest, Man
levede et li-v'med engl-ænderme ogx 1æIte dem at kende for aIle d.eres
særhed.er, nen også for deres charme og venlijghed., lkk'b mindst var det
d.ej1igt, at ind-1eve sig i en familie med dens venne? og relationer.
Søåe mennesker, d"e:r togl ån til sig, så jeg aldrigr en dag følte mig
som fremned - selv om de jo nok har ment noget andet' når d.et kom
tfl- stykket.
Und,er alle omstæntlighed"er var d,et god.t at kornme hjemme fra. tr'or
første gang rigtigt at skulle stå på egne ben og sørge for sig selvr.
Det var jo alligeve1 ikke så rra.nskeligt. Tllværels€n, bå.r. Uåen at
vid-e d-et lagd.e man små 1ag på lag af erfari.nger, som øgede selvstænd.ighed.en. O§ så goåt som hver rlag fø1te jeg en taknemrnel-ighed" over
atvæ::e så held.ige så privil-egeret, Jeg var g1eået ind mellem god"e
kolleger på Panguln og ind i en sød familie. Jeg føLta at være
fald-et ti1 og kunne omgås mange slags mennesker ud-en at miste nogpt
af mi-g'sel'w. .Teg var ved at b'live voksen.
Allerede i sommere n tg49 forbered-te jeg min afgang fra Penguln og
Tsohlchold. Arbejd,et ville snart blive en nrtiner o8'ved, årets udgang vil1e jeg bave tappet min læremester for d-et, han kr,::rae give mig.
Men jeg vi11e ikke have dår1ig sarnrittigheå af åen grr:rad. Jeg mente at
have ud.fyld.t pladsen.
dygtigste designer
Jeg søg:be oplysning' om, hvern d.er var Englanås ffiæ
ind.en for embal1-age og itl-entitetsprogrammer. Der var ingen tvivl:
i{t*ner Gray på }es{gr: Resesr'oh Unit. Så på en frid-ag opsøgte jeg

rt
efter nytår" Iet områCe han d.ækkede
kunne i højeste grad supplere, hvaå jeg ha,vtJ-e 1ært hos Tsohichold-.
Iu{en foreløbig ho1åt jeg d-et for mig: se1v. Der va,r ingen grund- t1l at
belaste den sidste *i* periorle. Jeg clrog hjem for at ho1cle sornmerfene i }anmark og livet fortsatte som hiåtil, I'ørst sent 1od jeg
min mester viåer.at jeg søgte nye ud,foråringer og erfaring; I{a,n blev
r'Ie har
oprigtigt ked a,f det, men viste sig også ytlerst foz'ståend-e.
lært af mig, hvad- jeg kurme give. Og i Deres alder er ået vigtigt' a't
samle sig viden fra mange sted-er. Jeg vi1 savne }err, forde De og jeg
er kommet så gdd.t uå af d,et med. hvera,ndre, og fortli De har r,'æret så
positivt inåsti11,.i;. Jeg skal skrive Dem en anbefal-in8t men d-en få:r
ne m; alrlrig b:tug for" Hvorfor? Foyri De sikke:r'b a1årig får nogen
a,nled-ning til at ben}rf,1g d'en.|, Jeg unrired-e mig:, Men inrltil i dag har
den ligget i min skuffe - ud-en at være rørt.
Ti-d-en mod jul nærmede sig, d-a. a,viserne en morgen mu forkyntl-te lu.ndets
d.evaluering. Det v,il1e betycLe en rirastisk nedgang i Ja.n Tschichold"s
økonomi, i88+ ågfiV§å*g+uf8å åå8 portion a,r sin høje eee€ hier* ti1
Schweiz" Han gik straks ti1 A11en La,ne, sikkerb stærkt tilskyndet af
Frau Eåith: "Ja, du mustitr Men henventielsen 88,v ikke ået ønskede resultat. Ållen Lane havd.o betalt Tschichold. fyrstelig$r og som han
sagåe til migl "Ald"rig har jeg fortrud,t d.et et eneste øjeb}ik. Det
har g.ivet mig fuld- va,luta for pengene. Og hvad har d-et ikke givet af
prestige og p?esseomtale? Men resten er mere e11er mindre rutj-ne.
Gru:råen er lagt. Hu kan r1et, glimrenåe føres viåere af en and-en. I a1t :ii
er d,et for kostbart a,t fo;'tsætie ti1 et så f ozmidabelt honorår.tr
Resultatet vat, at Tschic"hol-tl og'ieg ved en mærkelig skæbnens iilskikkeLse forlod. Pengu:in med- en dags forskel. I{an først, ieg d"agen
efter. Så nu gar min,samvittighed. i hvert fa1å vasket aldeles ren.
Iet første Å1].en La.ne Sioråe var at ka1d"e mig til sig for at ti1byd-e mig jobbet som Tschicholcls efterføIger, Men a.11erede ind-en min
a,frejse fra Danme,rk havåe ;eg svoret for mig se1v, a.t jeg vi11e vende
tilbage" Jeg ønskeåe ikke a,i blive en rod.løs i et a,ndet la,nd" Den
mellemliggende tiå havåe ikke forandret min mening, og Tschicholds
skæbne havåe kun bestyrket min opf,attelse. Jeg va.r glad- foz: at væ.r-'e
i linglanå, men englænd-ernes livsform var' il':ke min og kunne aifuig'
blive ået. Så ået var ikke svært at sige nej, også forrli jeg jo
ham og. fik

aftal-t at

begynd-e t1er

ha.våe a,ndre planer"

gtk hjemad til en måned.s julefez'ie' og efter nytår vend-te jeg
fliroo&e$ tilbage tj-l mit nye job, fuld af fo:t-entninger, Ier stod'
.t?ejsen

e{
klar i passende nærheå af Design
det sig at være en
Hesearc'h Unj-t' I'{en fra d'en første tlag viste
hos
skuffelse. Ga,nske rrist var jeg i a11e måd-er blevet fornkælet
med- træk og
Penguin, men oYergangen til- at sidåe på en trappeafsats
Gray havd'e lovet nriB
ud_føre inferiørt a,rbejcle va,r for brat. Milner
atjeg.Somhos[sc.hichold.sku11eværehanspersonligea,ssistent.
b1-ev puitet ned i
Nlen om rl.et var der pludseligt slet ikke ta1e. Jeg
til
allersidste række, hrror jeg kunne pa,s§e mig selv og alrlrig'nåede
at få d.el i d-e spænd-ende beslutningsprocesser'
ImitnyelogiboedeogsåTatjanaKent,lLllenLa'nessekretær'Det
varhenc.e,derhavdearranseretskiftettilswi.ssCottageiet'hus$
der'forrestentilhørteEstridBannister,JørgenFrantzJacobsens
l,anes li1le føt].selsSaTbara. Eende har,de jeg j. sin tid mødt veå A11en
Sarbara for Penguins"
d.å§§ pa.rty. Ifun var dansk og havde oversat
brikkerne
Først mange år senere, da hurr optrårlte på d"ansk tv, fik ieg
tilatfald.epåp1aås.Dengangvitj-stejegintetom,atdennefemme
virkeligheden
fa.tale var identisk meå bogens fascinerend'e hovedperson'
svarede dog ikke helt til fiktionen'
Allenl,anehavd.estra'kseftermitafslagpånysøgtråd-hosOliver
Simon,derafge,vsinførstemandsomaf].øserforTschichold.I{ans
til Cur,ren
Sehmol-Ier va" ty§fldjro-" og var efter år i Afrika komrnet
press. IIan var for resten åen, der i sin tid havd-e modtaget mig ogl
Kent $ørte
førl mig til bogtrykkeren selv. na Allen Lane gennem Miss
oro'jeg ikke kurrne
mine båsværligheder forespurgte han gennem hende,
også et.

stort,

møblererr' være1se

'

om

tænkemigienkortperlorleatvende'Ltilbagefora'tsættedennye
elegante Lond-on lejlighed
mand- ind" i sit joh. vi mødtes i hans
Tl/{hitehH*,l, I'Wfrat about three months? 3nd- I will pa'y you we11"t
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bag

SåendnuengangvendtejegtilbagetilPenguinsir.nderheltandre
et rlyg'tigt og
forhold, men mindst lige så spænd-ende' Schrnollerr var
med omfattende
behageligt menneske, som videreførte Tschicholds arbejåe
respektforsidenattilføjedetsitpe:rsonligepT.g"Forrestenblev
hansnarteiftmed-Tatja,naog]deleverlelykkeligtsammenindtilhane
år siden.
l, a1t for tidliepJ ara for i@
Id.enkortepe:riod.efikjegtegnetetnytstandardomslagtilåe
orangefarved-ePenguins.}eve,ndretteøtriberblevvendtlodretog
afgavplad.stiletbredtmicterfelt,clerilighed-meåPe]icanserien
For d.ette og'for
kunne rumme en tegning e1ler en støme undeltekst'
I[å,n he:rråe
den samled.e periode yded'e Allen Lane mig en smuk beta,ling.
mere end hold-t sit ord.
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jeg påd-raget mig en ond.artet eksem, der
plagecie mi6 mere og mere. J)a jeg stod på det mørke gulv ud.e på
tloyal Hj.nd.sor Hospital var det plud-seligib d,ækket af etrrtæt1 hviåt
støv1ag. På min forespørgsel tit den udmærked-e dermatolog svared-e
d.enne efter et kig.,1 journalen: Itit is your ariistio tompera,ment, if
that can coneole you, Si3. tt Men selw om d.et var nok så flatterende
var det d.og ingen tir.øst. Va:me bade hja,lp noget, bldd-e røntgenstråler havd.e også en tid. en vis virkning, men det st.ore ud-brud,ku:rne
tilsyneladend.e ikke stantlses, Jeg påtte hjem for at blive kureret
eller i hvert fatd y'inaret.
I april gih jeg i llarvrich ombord. på
LKronprins Fred.erik. ttKom skal du se, der er rtrgbrød.l'r råbte en
ivrig d,ansker ti1 sin kone ved. synet af d.et overdåd§.ge bord, som
D§'DS, a,ltid. sørgede for. r]ler er rugbrød.r mand! Tag d.og et strykke,
EVor længe har De været væk?"Fire månecler? Vi har været i Skotlandi 1{ rfage" Jeg tager i hvert fa1d. et par stykker til. Spis nu mand'
Det er jo rr-rugbrød.lrrJeg havde nu på intet tidspunkt alvorligt savnet
d-et grove brød." 1r{en d.ybt i m5-g fø1te jeg længslen mod Danmark, Det
var der jeg hørte til. Og selw om jeg ikke havd-e opnået åen sidste
udvio.else af erfaringe?ne med. emballa,ge og etiketter fø1te jgr mig
alligevel god.t rustet til at stå på egne ben. Toget kørte over tr|rn,
hvorfra min verd-en egentlig går. Spejlingerne over Store BæIt. Råd.husplad-sens lysreklamer. Ganske vist var de *lrtrr mindre prangend-e end
på Picad-i1ly Circus. Men jeg var hjemme. Syg på skinået, rnen med.
mod på fremtitlen. l.{u skulle d-er til at ske noget. Nu skulIe jeg
vise demt

ilet sidste halvår

!i'

!..'
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havd.e

var bestemt ikke muntert at komme tilbage. Jeg var syg oyer
hele kroppen, reaktionen på at jeg i mellemtiden var b,1evet g'ift
og dermed havd,e fået ansvar for et anrlet menneske. Iiøde bad,e i en
måned på ttud,olpn l#Ss Hospital hjalp til Yanrisbecke og først d.a
Gu.nnar Auken på Finsen havde beordret røntgen og salver fik vi
så megen bugt med. kløe og skæl, at jeg kunne være til. Iluden har
været d"et sted-, d.er registrered-e rnine indre konfl-ikter mere end. noget
a;nd-et. ij,1l plage uden lige. 0g o"ette med det artistiske temperament var
3o sand.t nok, Men prisen kan være høj. I dag er eksernen held-iryis
.t-ret

r*

f orsvund-et.

IIu skulle jeg så i garrg. Jeg gik først op på Glrld.endal og hilste
på Ingeborg Ånåerssn. Det havde Å11en Lane foreslået'. Ean kend-te
hend.e. Men hun havd.e iklce mere interesse for bøgerns udseende end det,
der ku:ne 1i.gge under on negl, noagang havrl.e forlaget ku:rnet få mig
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for en s1ik. 1'{en det var nu alligevel godt at besøget endte url-en
resultat. I'or d.ybest i mig var v,okset trangen til at bl-ive selvstændigi Jeg havd-e ind-til nu ai:bejd-et for andre, men havde jo samtid.ig*" været i 1ære - og tl1med tjent penge ved. d.et. Fu var Iæretid.en imid.l-ertid, overståe.$,. Jeg ville være uafhængig" 0g hellere
gøre d-et nu, hvor vanerne var mindre krævend-e. Men hvor skulle jeg
begrnd"e? lkor sku1le;ieg ende?
Noget af det første jeg gjorde var at aflægge en vistit hos bogt,rykker C.Volmer Nord-1u-yrd-e. Und.er niit Pengu:in ophold. ha,vd.e vi komesponderet om,nogle skønheåpletter i en publikation fra Forening: for
Boghaandværk. Sid.en besøgte han Eng:Iand og sammen blev vi inviteret
til mid.dag hos Tschio'hold.. På et vist tiåspwftt trak §ordhmde mlg
f ortroligt ti1 si,re og sagde, at når jeg enSg,ng vendte hjem vi1le
han gerne tale med migi
Nordlund.e var d.engang Danmarks fornemste bog'trykker, I hans officin
i Niels Hemmirgsens Gad.e merl urlsig;t t-i1 }Ielligånd-skirken kom ogi gl-k
d-e t}edste forf,attere og mest krævend.e viflenska,bsmænd, d.er her fik
t:ykt bøger, som-i]<lce aI.ene var naturlig$, smukke, men også fungerede.
Nor-d.lunrle var sn be}æst mand med- stor viclen. Ilan havde sat sjg ind. i
og,'sklevet om d.en urj-vikling, rler var foregået i Englanå siden I'Iill-iam
i{omis og'Cobd-en Santi-erson, d-en d.er var vådereført af Stanley Morison
på I'{onoti;rpe, og han havd-e anskaffet sig rlette satssystem for at
kunne benytte d.e allerbedste skrifter i sit trykkeri.
§ord,lund.e havd.e format og b,leg uåen for lad.ets grænser kendt som
en af sin tid-s bedste bogtrykkere. E{"ter krigen kom mange langvejs
fra for at besøg:e ham, og hver gang var vi gæster i hans og: f:€:
Iillyrs hjem. trlli taler så åår1igt engelsk, v6d- d.utr, var und.skyld-ningen, Men meningen var naturlig:r'is, at rircs jeg skulle treffe d-ero
besøgenåe" frltram kan' d-u nok få brug. for 6n el1er and-en gangort I'or
Nordluad.e lagde snart bo:rt titl"erne og trtse gjorti.e sigr tiL min
typografiske or:k eI. Ald.rig skrev jeg en artikel eI1er hold.t et fore. d-e rbag
d.rag uden at IGEM
efter fulgte et langt, hånd-skrevet byev med.
kritik, reflektione? og:, kommentarer. IIan tog'mig til sig som en,
slags ne\rø, og d"et var en god- manr{ at have i :yggen. Han ejed-e d-ømmekraft og den besind-ighed, som jeg manglede. Han åååed-e og'vejledte,
når jeg blev for ilter og'1Øb 1øbsk. "Læg altid. et kritisk b:rev. neå
i skuffen og 1a,d- det overnatte d-er. 0g hv.is tLet så vlser sig'at
kolde d-en i:este morg€n, ka,n du sende d.et af . " E11er; "Gå til et
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i så gocl tid., s.t du i ro og ma.g ka.n nå et par ga,nge ru:rd_t om
husei for at sa.mle tankerne og få sindet i ro, så går mødet meget
mØd"e

bedre.

I'

far og han rIød-e mecl få månerLers mel1emrr.im. net var et skred.,
d.e i
-i',lu var ffi
jo plurlseligt mig der bar. He1d-igwis var årene gået ried
at samle selvtillid- og erfaring, noget c1e begge havd-e bid-raget
væsentligt til. I{en svært var d_et at komme ov€re
Jeg opsøgte som nævnt Noråh:ad.e. rUeg ska] straks ringe ti"l åirektør svend- Jensen på Den grafiske Eøjsko1e, så vi kan uti,nytte, hvad.
De har 1ært d-e::ovre." fu å1lerec1e fra efterårssemesteret i 1!!o
blev jeg såIeåes 1ærer i typografi, og svend Jensen fik sa.mtirligt
eta,bleret et aftenkursus for bogtrykfagets folk samt forlagsmed-arbejd"ere" Jeg havd-e ald-rig før undervist, men elskede at stå på en
scene. )et var jo bare ikke nok, Der sku11e sta,bles et mate::iaIe
på benene og jeg sku11e se at få hold på det hele for at kunræ
g:ive det vitLere, Iilv'or har ma.n godt af at unåe:srise. Det tvinger ti1
Ulin

stllling"tåserro
Så sad. r1e d.er: gamle faktorer fra. Gflrlenda,l, meda.rbejrlere fra
flere forlag og and.re interesserede. Jeg va,r den yngste o5J rysted"e
i bukserne, ikke mind-st for tJr,pograferne. Men det fik nu være. Jeg
ha.'rd.e jo et evangelium a.t bringe.
sid-en suppleredes und,ezwisningen mecl Tljnar ?hilip som fored-ra,gsholåer, og sammen var vi vejle#ere, når eleverne skulIe 1øse opgarrer på sted.et. Vi supplered.e håaandon på det bed.ste. Han var
ITord.lund.es bøjre hånd-, havde som meste$n"etv udviklet et omfattend-e
kenrlskab til fagets historie og praksis, r/i kr.r:rne
u-ndervejs. lJer var så få ligesinri"etl-e at tale med-.
.1't

støtte

hinanrierr

Efter det første aftenskoleår - el-1er va,r det som afslutning'på ti-et
anået? - havri-e bogtrykker Henry Thejlsfreoyp"orokeret en d.iekussionsaften, hvor han havrie mobiliseret &,gskolens lerere og en række andre
fa,gfolk, De ville åbenbart kigge mig efter i sømmene, Jeg befa,nd,t
mig med" dt i en Cue3-, hvor jeg kom til .a.'c e,fpareie nange spidsfind"ige spørgsmål og stå til regnska,b for synspr::rkter, der brød- med
gængs praksis og overlever.d_e normer, Jeg ya1 oppe ti1 eksemen
aåenerigtigt at være klar over det.
Eag efter gik ni neri på d.et nærmeste rræ::tshus og rlrak ø1 og blev
dus. tr'ørst langt senere forstorl jeg, hvad der harrde væ:ret meningen.
Jeg var jo en i:-l-løbende, havde aldrig,'i:.t-t e:: vi-d;+1.ha,ge i lånd,en.
IJer kom d"enne fyr ude fra og skabte røre i and-ed-amrnen, På rlen and-en
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ikke vi11e
side havåe d-e vel også en fornemmelse af, at han måske
prøve ham
være til at komme ud.en om i ået lange !øb, så hel-lere
åe dku1}e
først som sidet" 0g så virlste åe he11er ikke' trvord-an
præsteret en reel
d-rage mig ind I kredsen. Jeg havde jo ikke
man passerer Åkvatov
svenåeprøve ped- påfølgende gild'e' Men som når
og,bliver rullet i tjære og fjer, sku1le jeg have en oråentljg
keeds'
øretæve - for d.erpå at blj-ve inårulleret i tl-e fuldbefarnes
Thejls ha-vd.e arbejrlet bag kulisserne'

netvariøvrigtikkedumtathaveforla,gsfolkpåskolebænken.}e
meå
var jo oplagte kundeemner, og ieg fik på den måde forbintlelse
meå stor
kontorchef Eolger Ibsen fra Jespe}sen og Pios Forlag, som
forståelselotlmigtilrettelæggema'ngebøgergonnemenårække.
da'g i Cag er jeg
T)et var de første rig:bige bogopga.ver, og den
se en forrtel i
taknemmelig over at Ibsen troed.e på mig og kunne
at få forlagets prod.r.r)<tion forbeåret, opgawerne indebar også
mig meå'
bøgernes indbintling, noget jeg a.ld.rig havde beskæftiget
Detkræved.enyvidenogoppehosbogbinåermesterl{a,rryF1øistrup
rieblev jeg sat ind" i teknikken, så jeg undg{k at tegne forkerte
taljerrsomåeand-rebogbinderekrrr:negrineaf'Und'erminesonde-

ringerstødtejegnaturligvispåAugustSandgrensenklebind.,som
Jeg st;od på
Henrik park havd.e bygget videre på. De var indgp'fl§€Ir'
d.eres skuld-re. Ilvor sku11e jeg e1ler§ væ're begT'ndt'
r,et var godt at få rov til at tilrettelægge bøger. lntereBsen
ganske vist på
blantlt forlæggere e11ers ikke stor' Vig8o Naae sad
af aI' skabe
Det Danske Forlag oå giorde dagens gerningved' siåen
privattrykafhøjesteklasserogJokumsmithva'rsomnæsntkommet
et godt stykke vei på Schønberg, merr så var ået i det store og
søgte
hele s1ut. Nu genoptog" jeg samarbejrtet med Jokua' Herunder
vietstykkepapirlsomikkefand.tesiDeForenerlePa.pirfabrikkers
ko]'lektion.Fabrikkernevarmildesttaltuinteresseredeivort
åerned
projekt, ,fså laver vi en fabrikation selvltr sagde Jokum' 0g
rler blev
fik vi skabt ,'ma,tglittet E-masse med farve som Tryk II",
noget
prototype på romanpapiret gennem mange år' Fra en porøs'
tosiåetoverflad-eb1evåetnuetegaltst;rkkepa'pirlbehageligt
fo:: bogat trykke på og med en svag tone, åen id'eelle baggnrnå
på en epoke' Noget
staver. Romanen Lad- Re$ren komme blev berynåelsen
Jokumogjeglangtsenerekr.rnnemind.esmeilindforståetglæde.
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Iieh i virkeligherlen begrnfll* det slet ikke med liøgerrr.e, Eos Biilme,nn
Petersen havde jeg været meå ti1 at tegne etiketter for vinfirmaet
Georg Bestre. Jeg vidste også at samarbejdet var hørt cp" Ma,n sagde,
ah en vis etiket var blevet så sent færdig, a,t man r:råtte sende en
dame med eksportbåd-en

for at etikettere fla.skerne rlnde::rejs. Iet var
naturligris en skrøne, men Biilmann brugte notorisk a1 for lang titl
til opgavelne. llerfor var d-er fri baner og jeg kend.te jo konta,ktipersonerne fra tid.en i Alldgad.e. Det skulle konme an på en prØye,
der fardt he1åig uå. ogr så var min rykke gjort. Her k,,ne jeg få
brug for a1 min erfa,ring fra d"et nostalgiske områd-e. Det var
spænd.end.e arbejde, givend-e, og skabte i flere år d-et økonomiske
grui:d-1ag. r et enkelt tilfæ1de bestilte man otte etiketter på 6n
gang. "så mange penge har De ard.rig modtaget samlet, Etr-regaardlr,
sagd-e reklameohefen, d.a han overua.kte mig checken. sid.en tegned"e jeg
også deres bomærke merl det rød.e vinglas og ord-et Bestle. i'De:: står
io ikke vin noget sted-t', sagåe gamle direktør Dreye:,, "Jo, rlet gør

var d.et, jeg i første omge,ng mest brænrJte for,
Iet var d-et sirLste jeg ha.vd.e 1æ:rt, og samtitl,ig anna.mmet mest grundigt. Hertil kom føIelsen af, at jeg med rnin nyruntlne vitl.en ku-rrne
gøre en ind-sats på forlagsområtlet. Den d.anske bog i a.lmintlelighed
1od- jo miklest talt meset tilbage at ønske. Men tid"en var la,ngt
fra mod.en, tr-r'or1æggerne sendte d.eres manuskripter d.irekte tit bog
trykkeren og bortset fra er:-kelte steåer kom tler kun mid.åeImåd"ige resultater url af d-et. Man havd.e he11er ikke nogen helhedsopfattelse af
bogen, samspirlet me1trem papir, vorumen, proportioner. Det væ
noget typogra,ferne alcLrig havd.e rært elrer beskæftiget sig.med-, så
hverd.agsbogen som helhed var i en ringe forfa,tning. Ti1 gengæld var
der viss'e opvakte fork, rl-er kompenserede ved at urJ.sende småtrgk og
nytårsbøgern hvor de havde f:'ihed til at gØTe, hvacl åe ville. Men
rl-enne fine und"erskov kom aldrig ti1 at s1å igennern i deå da,glige
rutine, liertil kom enkelte arkitekter, som puslede med tilrettelægning, meri flere.af dem var påvirked-e af Ba,uhaus og dets unod_er,
Ie kunne nok ord-ne stoffet æstetisk, men riet b.lev ofte ti1 formalisme. Ku:1 rb Ånd-ersen, der jo var ud-d-annet arkitekt, og steen
li]iler Easmussen havde for#tåelse for en human formgivning, suppleret
af enkeJte anåre, som for eksempel trr.{u"ring },angkild-e, },,ten d,eres
anstrængelser fik a i ligevel kun sporad,isk inctflyd.else.
Men bogens tlrypograftr-
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)et var så und.erligt at stå med. nøg1en til en fornyelse, og så
ikke kunne komrne ti1, Jord-en skulle i hvert fa,ld først gødes. Fra
JingLand- havd.e jeg fra tid. til anden skrevet artikler trl fagbladene,
det kunne jeg fortsætte med. nu.
Her er et eksempel, hentet fra Det d.anske
med overskriften Åbent brev @.
I(ære hr. forlægger,

(-Desr'ærre kender jeg Dem ikke personIigt. IIen jeg kender flere af Deres kolieger, og det er behagelige og ir;'ggelige mennesker, sorn rna.n kan tale med om tingene,
udeu at de bliver fornærrnede. Så jeg går
frimodigb ud fra, at De horer til sammo
kategori. Og så kender jeg naturligvis Deræs bqger, som indholclsmæssigt er yalgt
r:red orohu og srnag. Man kan se, hvor meget

det er Dem orn at gøre at give publikum
litter.atur af r"ærdi. Der er eftbr min nening
en sund.- cig udmærket linio i Deres udgirrelseq - også i clette efterår.
:\Ien dcn egentlige anledning til dette
brev var rnin fodselsdag. En'af m-ine i'en-

nt,r sendte mig en uog-, #J'bæ"år Deres
forla,gs nar,-n. Denle bog havde jeg ønsket
mig længe, så den r.ar med til at gøre
dagen .festlig og glær1elig, IIen desvæne
dr5ippes.der ofte malurt i selv den shønneste vin. Foi hvordan. r'ar det dog, den
bog så ud? Den var jo slet ikke i sinydre

form r'ærdig

Bogmarked.

til at bære det 5pperlige

i
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ind-

hold. Der var et skærende misforhold mei1em teksLen og den bogblok, jeg holdt, i
1-rfinden.

til

Skai vi sammen gennerngå den fra først
sidst. Det håber jeg ii<ke De har noget

imod
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os begyndo ined formatet, Bogen er
beregnet til at skulle læses i stille fritiraer
i husets mageligste stol, Og rnirl kone, som
også, læser i den, ben5,ttbr den til at »falde
i sør,n på«, Alligevel er højden på bogen
Iidt trver 23 centimeter o§ bredden mere
end 1.6. Det er vist til bøger af den kategori, man skal købe et af de nu så meget
averterede læsestativer. For man bliver jo
træt i hånden, inden man kommer et ka-

pitel hen. Og den storo bredde giver alt
for mango bogstaver i linien. Jeg har møjsommeligt t'alt hele 85 bogstaver i e:r linie,
og da der tillige er ringe sk}'dning mellem
linierne, betyder det, at jeg flere gange
kom til at læsb den samme linie to gange.
Nu vil De måske sige: ja, men der skal

{# ed

få ark i bogen som muligt', for at den
kan blile billig. )Ien hertil vii jeg sige:
hvorfor har De så anvendt I20 grams
papir og derved pr.rstet bogen yderligere
op. Kume det ikke har-e r'æret klaret
med ei st-vkke 80 grams papir og et lidt
så

i forhold til bogens helhedsindtryk:
clei alt for store format, bogens bredde'

meget

de mange bogstaver i linien og den uskønne

og ufr:nJitionelie

Og

skrift'

til slut omslaget. Det er en af vore

bedle tegnere, der har udført det' Og det

mindre format, fx. 13 gange 21 centimeter
Så ville man oven i købet' komme t-il at
betale mindre for bogen, og den r:i1le fungere meget bedre. Desuden ville den opnå
en smuk proportioo. De kan godt fra geometriundervisningen huske, at man talt'e
om Det Gyldne Snit I

har han gjort godt. Der er slagkraft og
I{en
1'nde i det omslag, og det kan sæIge'

store bøger. De skal se ud af noget' Folk
have noget for pengene ! Og hert'il vil
jeg svare: tror De nu virkeligt, på det?
Tror De i-kke, at der er ved at komme nye
tendenser frern også blandt det købende
publil<um ? l\(ange af Deres liunder har

somme skrift..
Jeg glemt'e i omtalen af papiret at for'
tæIle Dem, - men det har De måske selv
opdaget - at baneretningen er forkert' IIar
De lagt rnærke til, at bladene er svære at
vend"b. Og sikken de stritter ud til alie
sid.er, når man åbner bogen. Og så har De

?

Ifertil vi1 De sige: ja, men publikum og
især mile repræ'<entanter kræver tykke,

vil

dog et smukt hjem med nydeligt kunsthånd.værk og noderne, arkitekttegnede
møbler. Folks smag er udviklet stærkt i

do senere år og propaganda for smukke
bøger bliver hort af flere og flere. Og
mange kulne sitliert tænke sig, at bøgerne
svarede i udsty'r- til de andre brugsgen'
stande, r'i til daglig benytter, tilmed hvis
bøgerne ikke blev dyrere af den grund'
Og hvad er det for en skrift, De anvender. Den ser ud, sorn om den skulle be'
n;.ttes i en avis i stedet for til bedre litteratur. Jeg kender en meget lærd engelsk
dame, der har beskæftiget sig med typografi hele sit lir'. I{un sagde engang, a,t
lige meget hvor stor umage man ellers
gjorde sig med tyrografien, kunne den al'
drig komrne til at se anstændig ud, hvis
skriften ikke i sig selv var god. Det' var
også heride, der fremkom med den kloge
udtalelse, at tlpografi skal være uslmlig.
Det vil sige, at i:rt'et mÅ stødo' laeseren,
mens han læser, Alt hvad der trængdr sig
på ulder læsningen er af det onde. Prøv
at se på Deres bøger. Er det' sidens skønhed eller er det en trist grå, svært'læselig
flade,.der viser sig for Deres øjne ? Har De
selv sat Dem helt i læserens sted ?
I{erudover er der naturligvis detaljer,
som ikke er helt' gennemdl'rkede i indholdsfortegnelse og titel. 1\[el det kan kom'
me senere, For disse bagateller betyder ikke

skriJt har han aldrig kunnet tegne' Og det
er s5,,nd. både for ham og for Dem' Men
bare han nu havde sat plads af og ladet
en pæn skriJt sætte op hos bogtrykkeren'
Så havde det hele været, klaret, så der var
kommet en heihed ud af det. Som det er
nu, skæmmes indtrykket af den ubehjæIp-

anvendt et udenlandsk, kridhvidt stykke
offsetpapir, der tilbagekaster lyset alt for
grelt og lader det skære i. øjnene' Hvis De
har lejlighed til selv at lade fremstille aI-

mindelig E-rnasso i specialfabrikation,

skulle De prøve at lade det' tone svagt og
eventuelt lade det matglitte. Det hjælper

læseligheden bliver langt større og
skriJten komrner til at stå bedre på'papiret'

til at

Bare jeg vidsie, ]tvorfor Deres bog ikke
blev-så smuk som den kunno være blevet'
med meget få forandringer og forbedringer. Det kan ikke væro prisen' For den
kan kun blive rnindre, hvis man kneb på
gramvægten og udnyttede siden lidt stærkere, samtidig rned at man gik lidt ned i
format.
Dei kan heller ikke skyldes uvidenhed'
For jeg ved, at De var rned ved do for'
hggåråøder, som Foreninqå{ for Bog'
haandværk arangerede for et årstid siden
Og det tan vel heller ikke skyldes rnan$:
len.de tid. For ofteist tager det ikke Iængere

tid at udIøro

tir,rgeno

rigtigt.

Så kaa d€t: naiulligvis skyldes manglende vilje. Men det vægrer jeg mig ved
at tro, For Deres vilje til at skirffo god
litieratirr til veje er jo forbiledlig, og De'
.res a,nstrængeJ,ser på dette felt er kendt af
mange bogkøbere.
Ien noge.t er der galt. Og det er ma.trge

.

Fld{

daJ

af Deres ktuider kede af. llangler De interessen? H.r-is dette er tilf.ælclet er det be-

klageligt,' for koirkurrenceu vil sætte ind
også på dette.ornråde, og da er det goclt
at, ,r."*rre med på..ei tidligt Lidspuplit.
}Iåslte foltjr De Denr slet il<ke truffet ?
Tror De, dci er en nf Dercs liolleger, jcg
lrtrr henverx{t rr-rig til ? Nej., de.t er r-ilkelig
Denl

l,r

O{teSt,

tror

nian

,

.

clet, er na_boen, .og

ladr,r sortnpr.r tfr r'.ith,r'r.. -\lris];e lacler Dc
clerr eiiilog gå I'icl,tire til liostir,lilieren, II'årr
h'an,e;r 'rruisko ilike. ltcdr,e, fi-rlrli'liarr ikke
motltulger' kxar. og orrlitr fra Dern. fntet

arbejde udføres bedre eller dårligere end
kunden forlanger det !
Og så har jeg ,en .LilJe søn. Han har en
regnebog og en læsebog. . . rnep det er en
heli anclen historie - eller er det ? -

De beho'r'er ilike at svar.e,

I

alt, fald ikke

clirekte. -\[en nresb glætleligt r-iile det være,
in'is De srarecle med at gore Deres boger
nrere hnudl'. l:edre læsellge og med et
t;'nel.ere og tr!'re. cgnet papi1. Det. r-ille
glede langt flere bogliotrere end De tror,
og blanrl! dern.Deres hengi.ure kund.p
E rih E ll

eg aøt
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i januar 1951 havd"e Hord"luncle ind,bud.t mig til at hold-e
foredrag i !'orening for Boghaandværk. Der sa,d. d-e så i Eiunstind-ustrimuseets sa1 ogr 1od. kriilkken hagle neA ove? sig fra en uugi frembrusend.e, lyskrrø11et fyr, som tilsynel-adend.e t:roede at have slugt
I{en allered.e

a,lverd.ens v,isd-om. &eg sammenLignod,e bØgerne med de mØbler, som
Bø:'ge Mogense:r- havdr, skabt ti1 F}BT gennemtænk,te og lette somr d.e

v.,a?, og efterlyste d.et samme gennembrud, på forlagsområd,et" Dengang
kurme jeg ikke fonrdse, at Srugsens mØbler ald.nig blaw acoepteret
af meni$nand." De tjl".,v købt af a::kitekter og bed.?esti11ed.e, der

forstrod tanken og fand.t møblerlrre tiltalend.e. Omkrlng min Jo års
fød.se1sd.ag knapt 2J &r sene?e viste jeg i den samme bygningl en ret:'ospektiv ud"sttilIing, og tilfæLlet vi11e at man samtidig holdt en
mind"eurlstilling for - Børge Mogensen, Det vår som om cirklen rrar
sIuttet. Yi hav.d.e hver for sig opnået, hvad. vi vål-Ie. Men d.et krmne
man ikke vid.e dengausr.og,mi-n utålmodighed gav sig i begynrielsen af
lorer,ne agressive udslagi; IrIår jeg i da;g genlæser foredraget står
jeg ved' hvad jeg sagde, men d.et var skrap kost og en bomte at
sende ned bland,t fagets folk. Hrr,ad bildte han sig ind.? 0g havd.e han
ove-rhovedet bevist, on han d-ued.e til noget? Men den næste d.ag havd.e
Jensenius ladet Den li11e }tand" på bagsid.en af BerlingeAen kommuntere mj-n påvisning; af, at bøgerne v.rn tr1rkt på kagepap. Det var
dog en cad.eau., Og som NortLlund.e bag efter sagd,e; rl0m kort tid v6d
d-e ikke, om det eI for tl-et god.e e11er rl"et dårIige, man husker Dem.,
Jeg skal hellernikke glemme Åsger Fischer, den ildsjæl, ddr ba.g
efter kom hen tril rnig og ga,v mig ret. Også som,forl_ægger var han
id"ealist, og han ønskede - som jeg - at fh nye ringe ti 1 at breåe

sig i

vand.et.
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bortset fra Jokum Smith og Jespersen og ?io var ri-er end-nu
ingen rigtig: interesseret i at komrne vid-ere. Jord"en sku1le gødest
ogr d.et tog åbenbart sln tid. Der skuLle gå indtll' 1954 før d,er
skete nogei et hel-t andet sted-. Otto Lindharrlf Jokum Smith og: 01e
Hivel hold-t d.eres indtog:'på G}ldendal som et ung$ triurnriratr straks
omgivet af store forwentåinger, d-er hurtigt blev indf'ried-e.
Jokum Smith ringed-e mj-g op. I{a.n vi1le ha,ve mig ti1 forlaget som
tilrettelægger. IIu var sagen plud.selig'b vendt om, Jeg satte prisen
hø31, havde jo mi-n fri-hed., og var kommet god.t i gang på flere områder. rtlet går ikke" Det er d-et samme som jeg selv kommer til at
t jene on året, Iet går d.e and-r"e aldrkg ned ti1. ir Det var også menilngen, Jeg ha.våe svoret enten at sæ1gB min friheå meget dyrt el1er
behold-e åen. Det sid-ste var at foretrække. }llen jeg loved.e Jokum
Smith a,t hjæIpe ham i den førsto tid, Yi overførte ma.age a.f d-e
Schønberg:ske principper og tilfø§ed.ri nne stand-arder' Jeg tegned-e
bomærket rned. tranen og fik også lov at ændre Glrldend.als små Digtsamlinger fra skind til kartomerJ-ngi Det var en kær opgave, Hertil
]com flere lndbinrllngerr, d.er også brød med. skindtraditionen, I{r:sets
eset bogbind.eri ?toId,t en meget liøj kualitet og viste stor forståel-se
for omstillingsprocessen. HIen efter et års tid blev Auqtin Graffean
ansat, og'så var jeg ude af billed.et. Jokum og, ieg skiltes for d.og
år senere påny at samarbejde, og vi kæmped"o ryg mod. r1rg i tr'orening
for Begha§dåææhk. Men jeg bebrejd.ed.e ha,m somme ti.rler, at han ikke
overlod. mig bare et par Bøger om å::et, så jeg tLog havd-e min gang i
Klareboåerae, hvor man fø1t,e sig, når ma,n gik op ad- den b1å trappe".
Ier gik et års tiri". Ii{in gode ven, professor Eduard" }trie1sen, havde
skrevet en bog om Dødehavsteksterne, ogl åen skulle udkorrme liux på
G.E,C.Ga,d-s Forlag. ]{an fik uctvirket, at jeg skulle tilrettel.ægge
omslaget. Men åa jeg møåte op meå urlkastet opstotl" der en heftigt
d.iskussion med forlagsboghanrl.leren. 01e Restrup vi1le ikke acceptere
bogstavernes farve. let end-te dog metl at han garr sig' Lang:t senere
betroede han mig, at mj.n stædig:hed- ha.ve g'ivet ham respekt. Iet var
fægtnilng: merl floret, for elega,nt har han a1tir1 været.
Ole i?estrup ha.vd.e i mange å:c slidt sine skoh§sgamle Fred.erik Gad.,
som år for år lovede at træie tilbageo men så alligevel ikke nænned.e
det. Omsi-der var trængslernes tid. imiri"lertid- forbi, Restrup kunne
Men
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-r**" sig i stioletr - og gjorde d-et. Under ha,m kom forlaget til- at
forny sig og blomstrel omgivet af utallig:e interessante forfa.ttere
fra vid-t fo:"skellige områd.er, ]iår vi i fæl11esskab havd.e samtalet
meå en såd-an ka.p:r6i1*1 og befa,nrlt os a,Iene, kunne jeg udbryd.et r'l)et
var d.og en herlig ma,nd-.il rtJa, han passer til osl" Restrup va,r rnig
gennem me:re end. 2J å"r en virkelig god mand-, ja blev en ven. Sa,mmen
opleved"e vi glæd-er og sorger. i{a.1 Kochs d-øtl-, som slog så hård"t, Og
jublencle glædern når ting var'lykkedes for osrselv eller forfatterne,
I n:ere end. 2o år tog han mig med- tll bogmessen i Frankfurt. Vi kør*e
d.erned i bi.l- og .pt"rB&åevesttyskland under kynrlig vejled-ning, Soh
magieter i $rsk kurcne han 1:.e1e land.ets historie og litteratur på
fingrene. Det føltes som un gr,.råår*o$*r" *ud, 1ærqrj-g'b, at se verdens
samletle bogproduktion rlerned-e, men også nyttigt at vær'e sammen merl
d.e mennesker, jeg kun sporad-isk kendte fra forlaget. Boghand"ler Erik
Schal:frrhugg*lvliiller og forlagsreda,ktør Lise ilarboe Jepsen va,r fast in*
ventar på riisse ud"flug:ber, hvor vi levede som g?ever og baroner.
Restrup hawde naturligris fulgt med i ud.vikling:en og havd-e stra.ks
en forrremmelse erf, hvad der foregik på Gyldend-a.l. Gad-s bøger vå,r
triste at skue med tætte siaer jura i grå b:ind- og teologi, rler ikke
var et ha.k bed-re, Sne,rt var jeg ind-draget i det meste af for-]agets
produktion. I)er rar noget at r;rdflq oF ir og jeg fik frie hænd,erRestrup var ual-mindelig Iarge. Det var frihed r:nd-er a,nsvar. I d,e
mange år bar han rnåske to gange været f1øjtend-e ga.1 i hoved"et på mig,
og. da med. god, grund, i alt fald indtil vi fik snakket det igennem"
Ti1 d-et sidste ktrnne jeg 1ad.e ud-føre clicheer eller lrø9åt?$f<o8å1?6'"*t
d"a. vise ham resulatet, så slap jeg for at lave skitser. Slrulle rler
en enkelt gang væTe gnrud, til at kassere hele pibetøjet, hørte jeg
al-d.rig et onrlt orrl i d,en a,nledning.
Gad.s Forlag var lige d.en u-dford-ring, jeg havd.e trug: for, Hæ var
det ikke rornaner, d.er kom på tale , Ja,, man ud-gav næsten ingen skønlitteratur, nen kmver jo ogsp klln erq el1er anden grundmod-el. Alene
omslaget er interessant. Fag- og skolebøger"ne stillede helt and"re
krav. Eer fik jeg brug fo* *# vid-en jeg trods a.1t havd.e erhvervet i
gymna,siet, f forhold ti1 bogtrykkerne og typograferne tænkte ieg
aka.d.emisk, vid-ste ind.e fra, hvorri.an en bog fungerer som læseinstn:ment og værktøj; Derfor kunne ieg oplygge overskriftsystemer og tænke
pæd-agorlisk, selv om denne side af sagen først noget senele kom til a,t
ind.gå i mine over,rejelser.

