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The essence of the New Typography is clarity. This puts it into de-
liberate opposition to the old typography whose aim was ’beauty’ 
and whose clarity did not attain the high level we require today. 
This utmost clarity is necessary today because of the manifold 
claims for our attention made by the extraordinary amount of print, 
which demands the greatest economy of expression (Tschichold 
2006, s. 66).

Dette skrev Jan Tschichold i det som betraktes som hans hoved-

verk: Die Neue Typographie fra 1928. Denne boken var et mani-

fest så vel som en lærebok for den såkalte «nye typografien», som 

var et revolusjonerende bidrag til formspråket i kontinental-Europa 

i mellomkrigstiden. Som en kraftig modernistisk og funksjonalistisk 

impuls, stod den for et radikalt brudd med «the old typography». 

En ny form skulle skapes, som tilfredsstilte samtidens krav til funk-

sjon, estetikk, teknologi, økonomi, og kommunikasjon med et stort, 

ukjent marked (Holbye 2005, s. 184).

I dette essayet vil jeg gå nærmere inn på hva som karakte-

riserte «den nye typografien», hvordan den oppstod, og hvorfor 

den i dag regnes som kanskje det mest betydningsfulle og innfly-

telsesrike bidraget innen 1900-tallets typografi. Det er vanskelig, 

nærmest umulig å se en klar, definert linje i historien som resulterte 

i den nye typografien. Dens bakgrunn omfatter et stort mangfold 

av konkrete stilarter og kulturelle bevegelser. Ikke desto mindre 

hadde dens framvekst nær sammenheng med de store teknolo-

giske, politiske og sosiale samfunnsendringene som fant sted i 

samtiden. Jeg vil starte med å forsøke å gi en oversikt over denne 

omfattende konteksten.

 

IndustrIsamfunnet

Den andre industrielle revolusjon strakte fra ca 1880 og utover 

1900-tallet i Europa. Sosialt, politisk og økonomisk sett opplevde 

Europa en økende velferd, men òg tydeligere klasseskiller med 

at middelklassen og arbeiderklassen vokste tydeligere fram, som 

igjen var bakgrunnen for en rekke politiske opprør. Europa var på 

vei inn i en teknisk og automatisert tidsalder, med at ny teknologi 

som muliggjorde rasjonalisering, automatisering og massepro-

duksjon ble brakt på banen. Produkter med opphav i håndverk – 

f. eks. typografi og trykksaker – ble tilpasset nye produksjonssys-

temer; mer eller mindre overlatt til maskinen. Noen så store mu-

ligheter i det nye industrisamfunnet og omfavnet det derfor kjært, 

men andre så det nye samfunnet som kaotisk, umenneskelig og 

fremmed. 

I kulturelle og kunstneriske kretser oppstår det slik en splittelse 

mellom tradisjonelle og modernistiske bevegelser. I Storbritannia 

fra 1880 dominerte Arts & Crafts-bevegelsen med pioneren Wil-

liam Morris i spissen. Den uttrykte en lengsel etter den estetiske 

kvaliteten man kun fant i det tradisjonelle håndverkarbeidet, men 

som gikk tapt under 1800-tallets industrialisering og maskinens 

inntog. 

Arts & Crafts-bevegelsens budskap var sterkt politisk: in-

dustrialiseringen hadde ført med seg en fremmedgjøring av den 

utøvende håndverkeren, og av arbeiderne generelt. De søkte der-

for etter å gjenføde de tapte verdiene og interressen for hånd-

verksfaget, gjennom å skape en ny, helhetlig og harmonisk form. 

Skjønnhet og kvalitet var stikkord. Boktypografien skulle ha et rent 

uttrykk, med nøyaktig og perfekt satte avstander, og balanseres 

med tradisjonelle dekorasjoner og ornamenter på sidene (Kinross 

2004, s. 47). William Morris etablerte i 1891 trykkeriet Kelmscott 

Press, som skulle produsere kun med tradisjonelle metoder.

mOdernIsmens framvekst

Modernistiske retninger ble de klart rådende innen design utover 

1900-tallet, spesielt etter første verdenskrig da mye av Europa 

skulle gjenoppbygges. Modernismen betegner en rekke bevegel-

ser innen kunst og kultur som innså og godtok at maskinen var 

kommet for å bli; å tviholde på de tradisjonelle formidealene ville 

hindre framskritt i det moderne samfunn, ble det hevdet. Sider 

ved Arts & Crafts-bevegelsen var fremskrittsfiendtlige, og ville ikke 

fungere i et samfunn med stadig større etterspørsel etter informa-

sjon. Kun de rike fikk råd til de vakre bøkene Kelmscott Press pro-

duserte (noe som kan virke paradoksalt med Morris’ sosialistiske 

holdninger). Realiteten var at effektivisering og masseproduksjon 

ga billige produkter, i motsetning til tradisjonelt håndarbeid – og 

det var det markedet ville ha. Modernistene var positive, og mente 
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OPPGavetekst

Grei ut om mellomkrigstidens «nye typografi». (Hva var det som karakte-

riserte mellomkrigstidens modernistiske «nye typografi», og hva repre-

senterte den et brudd med? I hvilken grad representerte den et helhetlig 

fenomen, og i hvilken grad ikke? I hvilken sosial, teknologisk og stilhisto-

risk kontekst oppstod den? Noen sentrale personer og institusjoner: Jan 

Tschichold, Paul Renner, Piet Zwart, Moholy-Nagy, Bauhaus, avantgardis-

tiske kunstretninger. Hvordan kom den nye typografien til Norge?)
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man måtte utnytte mulighetene som lå i det nye industrisamfunnet 

i en søken etter noe bedre, framfor nytteløst å stride mot strøm-

men.

Art nouveau (Frankrike) og jugend-stilen (Tyskland) som 

spredte seg i tiden rundt århundreskiftet, kan riktignok regnes som 

en bro mellom den tradisjonelle, noe konservative tanke gangen, 

og modernismen (Meggs 2006, s. 195). Jugendstilens karakte-

ristiske skjønnhetsideal – svulmende dekorasjoner, organiske for-

mer fra naturen – var noe inspirert av det typiske Arts & Crafts-

uttrykket. Teksten skulle ha en utforming som elegant fløt med 

formene, og ikke nødvendigvis kom til syne ved første øyekast. 

Designere innen art nouveau/jugend-stilen verdsatte estetikk over 

kommunikativ funksjon, men samtidig var de bevisste omkring at 

produktet skulle nå ut til et folk, og påvirke. Stilarten gjorde seg 

nemlig gjeldende gjennom kanaler som i stor grad kom med indus-

trialiseringen: på masseproduserte plakater, i bruksgjenstander og 

arkitektur (Holbye 2005, s. 192).

eksPerImenteLLe retnInGer

Som svært kritiske retninger innen modernismen, og i sterk kon-

trast med jugend-formspråket, oppstod en rekke eksperimentelle, 

avantgardistiske bevegelser rundt 1910, som kubisme, futurisme, 

dadaisme og senere surrealisme. Futurismens pioner i Italia, Fi-

lippo Marinetti, uttalte i Futurismens Manifest:

I am against what is known as the harmony of setting. When ne-
cessary we will use three or four columns to a page and twenty 
different typefaces. We shall present hasty perceptions in italic 

and express a scream in bold type … a new painterly typographic 
representation will be born on the page (Ryan 2001, s. 006).

En ny standard var med dette satt. Bevegelsene stod for en 

konsept kunst – en mot-kunst, som med hensikt avviste alle tradi-

sjonelle idealer om skjønnhet og orden. Spesielt dadaismen frem-

met tilfeldigheter og rent tull som kulturelle ikoner, for å sjokkere 

og provosere. Den moderne kunstneren skulle frigjøre seg fra alle 

regler og konvensjoner, og skape en ny og aktuell samtidskunst 

som reflekterte mulighetene i den moderne, tekniske  tidsalderen 

– dette ble modernismens ytterpunkt innen kunstsfæren. Form-

uttrykket dada-kunstnerne skapte, og deres radikale holdninger til 

kunst-begrepet, ble en viktig inspirasjonskilde for funksjonalismen 

og den nye typografien.

funksJOnaLIsmens fOrLØPere

Den nederlandske designeren Piet Zwart tok på midten av 20-tal-

let utgangspunkt i to vidt forskjellige stilretninger: dadaismen og 

de Stijl (Meggs 2006, s. 328). De Stijl var en bevegelse med et 

mål om å skape et helhetlig, harmoniserende og formelt formspråk 

basert på regler, og med maskinen som inspirasjon. Ved å kom-

binere dette med dada-kunstens lekende og provoserende form, 

skapte Zwart et fengende, tydelig og høyst tidsriktig uttrykk. Kurt 

Schwitters og Theo van Doesburgs eksperimentelle bidrag fra 

1922, Kleine Dada Soirée (figur 1), dokumenterer også dadais-

mens rolle som inspirasjonskilde. 

Russisk konstruktivisme er verd å nevne som en forløper for 

funksjonalsimen, på lik linje med de Stijl i Nederland. Bevegel-

Figur 1: Kleine Dada Soirée (1922) av Kurt Schwitters og Theo van 

Doesburg. En «hyllest» til dadaismens lekenhet. (Kilde: se oversikt 

bakerst)

Figur 2: Omslag for The Isms of Art (1925) av El Lissitzky og Hans 

Arp – et morsomt forsøk på å oppsummere sentrale kunstbevegelser fra 

1914–1924.
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sene hadde de samme estetiske retningslinjene, men bakgrun-

nen for at russisk design fikk en så stor oppblomstring var den 

politiske ustabiliteten i Sovjetunionen. Spesielt plakatkunst ble en 

viktig kanal for å spre kommunistisk propaganda. Designeren El 

Lissitzky gjorde seg bemerket innen konstruktivisme og suprema-

tisme (kunstbevegelse med fokus på geometriske figurer), og som 

vi senere skal se, satte han også sitt preg på den nye typografien 

(Ryan 2001, s. 008).

funksJOnaLIsmen

Den omdiskuterte nye stilarten som oppstod og dominerte utover 

1920-tallet, kalles altså funksjonalisme, og kan beskrives kort med 

det kjente slagordet «form follows function». Samtidig inspirert av 

holdningene i eksperimentelle kunstreninger, tok funksjonalismen 

et hardt oppgjør med 1800-tallets pluralistiske historisme. Tidli-

gere tradisjonelle stilepoker ble oppfattet som produkter av stil-

forvirring, uten mål og mening, og den eneste måten man kunne 

få kontroll var ved å starte på null. Framover skulle alt av design 

være hensiktsmessig formet ut fra gjenstandens innhold, funksjon 

og bruksnytte – og ikke noe utover det. Funksjonalistene mente at 

alt av ornamentikk var overflødig; det var designerens subjektive 

forsøk på å skape en forskjønnet verden. Designeren måtte istedet 

forenes med industrien, og tre inn i rollen som det nye skapende 

mennesket: ingeniøren (Tschichold 2006, s. 11). En søken etter å 

skape et enkelt, passende og tidsriktig formspråk var i gang.

Vi vender oss mot Tyskland – et sentralt land for funksjonalis-

men. Tyskland overtok som ledende industriland i Europa i mel-

lomkrigstiden, og ble automatisk et internasjonalt sentrum for ny 

design. Der hadde tanker om å skape en ny designstandard, som 

skulle reflektere industrisamfunnet og samtidig heve den offentlige 

smak, kommet allerede med der Deutscher Werkbund, et design-

forbund stiftet i 1907. Tyske Peter Behrens og belgiske Henri van 

de Velde, begge med bakgrunn i jugendstilen, var sentrale fore-

gangsmenn i forbundet. (De hadde innsett av jugendstilen var feil 

retning å gå, med at den ikke møtte kravene om en kommunikativ 

enkelhet som den nye industrielle tidsalderen stilte). Med impulser 

fra Arts & Crafts-bevegelsen, verdsatte der Deutsche Werkbund 

ideer om «qualität»; men, i modernismens ånd, ble ideene svært 

forskjellig praktisert. Der Deutscher Werkbund hadde framtidsvi-

sjoner; de ønsket å samle design- og industribransjen (Kinross 

2004, s. 82–85; Meggs 2006, s. 110).

Innen typografi oppsummerer Robin Kinross typiske holdnin-

ger i Tyskland slik: å foretrekke antikvaskrifter over gotiske var å 

være moderne; men, spesielt etter 1918, ble det sett på som enda 

mer moderne å foretrekke groteske skrifter over antikva (1992, 

s. 91). Dette var skritt i funksjonalistisk retning med konkrete ideer 

om leselighet og funksjon som bakgrunn.

BauHaus-skOLens  InnfLYteLse

Den tyske design-skolen Das Staatliche Bauhaus Weimar grunn-

lagt i 1919 av Walter Gropius, var resultatet av samlingen av 

kunsthåndverkskolen Grossherzoglich-sächsischen Kunstgewer-

beschule og den teoretiske kunst-skolen Grossherzoglich-Säch-

sischen Hochschule für Bildende Kunst (Meggs 2005, s. 311). 

Dette opprettet den etterlengtede forbindelsen mellom kunst og 

håndverk, både fysisk og symbolsk. Bauhausskolens slagord ble 

«Kunst und Technik, eine neue Einheit».

Bauhausskolens designprogram var riktignok mest rettet direkte 

mot arkitektur og design av dagligdagse bruksprodukter. Den første 

lederen for skolens grunnkurs, Johannes Itten, inkluderte til en viss 

grad typografi inn i læreplanen, men tok ellers av prinsipp avstand 

fra kommersiell design. Avgjørende forandringer på dette kom først 

da den ungarske konstruktivisten László Moholy-Nagy tok over i 

1923, da Itten gikk av på grunn av uenigheter med direktør Gro-

pius (Blackwell 2004, s. 42). Moholy-Nagy inspirerte blant annet til  

eksperimentering med sammensetting av fotografier og tekst til 

en effektiv og helhetlig komposisjon, og til å i enda større grad 

se muligheter og gripe fatt i ny teknologi og nye materialer innen 

trykksaksproduksjon. Han laget selv en rekke typophotos og pho-

toplastics, som han kalte dem (figur 3 og 4). 

vIsJOner Om en nY tYPOGrafI

Moholy-Nagy og Lissitzky var blant de som forstod behovet for en 

ny typografi, og søkte etter å formulere definisjoner. Moholy-Nagy 

gjorde seg bemerket med sin artikkel med navnet «die Neue Typo-

graphie», publisert i katalogen gitt ut i forbindelse med Bauhaus-

utstillingen i 1923. Han uttalte:

the emphasis must be absolute clarity … Legibility – communica-
tion must never be impaired by a priori aesthetics … We want to 

Figur 3: Pneumatik. Typophoto av 

László Moholy-Nagy, 1926.  

(Kilde: se oversikt bakerst)

Figur 4: Militarism. Photoplastic av 

László Moholy-Nagy, 1925.
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create a new language of typography whose elasticity, variability, 
and freshness of typographical composition are: exclusively dic-
tated by the inner law of expression and the optical effect (Meggs 
2005, s. 313).

Lissitzkys artikkel «Topographie der Typographie» i Kurt Schwit-

ters’ tidsskrift Merz drøftet tilsvarende ideer. Diffuse tilnærminger 

var det utvilsomt, men det var et konsept som vekket stor interes-

se. I tiden framover ble det publisert en rekke artikler som forsøkte 

å oppsummere klare mål for en ny typografi. 

den nYe tYPOGrafIen defInert

1925 var året da den grunnleggende teorien bak denne beve-

gelsen virkelig skulle få en klarere formulering. Østerrikske Jan 

Tschichold, med håndverksmessig bakgrunn som typograf, bok-

designer, lærer og skribent, var gjesteredaktør i et spesialnum-

mer av tidsskriftet Typographische Mitteilungen, og publiserte i 

den sammenhengen sin første artikkel «Elementare Typographie». 

Der oppsummerte han prinsipper for en ny, elementær typografi, 

med tydelige røtter i det Moholy-Nagy og Lissitzky allerede hadde 

vært inne på. Men til forskjell fra de tidligere formuleringene om at 

formen skulle uttrykke en teksts innhold, satte Tschichold fokus 

mer på å skape en ren og oversiktlig orden. Funksjonalismen og 

uttrykket «form follows function» fikk da en mer spesifikk betydning 

for typografien: formen skulle alltid formidle tekstens budskap så 

effektivt og «straightforward» som mulig. At artikkelen ble slik en 

suksess, har mye å gjøre med at Tschichold kom med klare regler 

Figur 7: Norsk Boktrykk Kalenders banebrytende 

nye form fra 1931.

Figur 6: Paul Renners Futura fra 1925, mar-

kedsført som «en skrift for vår tid».
Figur 5: Jan Tschicholds coverdesign for Typo-

graphische Mitteilungen i 1925.  

(Kilde: se oversikt bakerst)

og prinsipper, på områder der andre «kunst-typografer» tidligere 

var vage og upresise (Kinross 2004, s. 105–109).

Som innledningsvis nevnt, var Tschichold mannen bak mani-

festet og «kokeboken» Die Neue Typographie fra 1928. Boken er 

todelt. I den første delen tar Tschichold for seg den teoretiske 

bakgrunnen for bevegelsen, hvorfor samfunnet behøver en ny 

typo grafi. I den andre delen tar han for seg prinsippene for den 

nye typografien, illustrert med rett/galt-eksempler. Av noen hev-

des det at bokens budskap veldig grovt sirkulerer rundt to nøkkel-

punkter: asymmetri og groteske skrifter. Asymmetri som kompo-

sisjonsprinsipp ble foretrukket fordi det ga et naturlig og fleksibelt 

utgangspunkt for plassering av teksten, i motsetning til symmetri, 

som ble sett på som en kunstig tvangstrøye. Kun groteske skrifer 

ville fungere; den ideelle skulle være nøytral, geometrisk og per-

sonlighetsløs (Rannem 2005, s. 68–69; Blackwell 2004, s. 55). 

Tschichold hevdet også at standardiserte papirformater utviklet av 

Deutsche Institut für Normung (DIN) var et naturlig valg, ettersom 

de var skapt for å være tilpasset teknologien.

Paul Renner, en kjent typograf og grafiker med fortid i der 

Deutsche Werkbund, satte også sitt preg på den nye typografien. I 

1926 ble han rektor hos der Graphische Berufsschule i München, 

og i 1927 var han med og starte die Meisterschule Für Deutch-

lands Buchdrucker. Tschichold underviste også på begge disse 

skolene. Mest kjent er kanskje Renner for å ha designet skriften 

Futura i 1927. Futura har, som navnet antyder, en høyst moderne 

utforming og uttrykker en slags effektivitet og framgang. Den ble 
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markedsført som «en skrift for vår tid» (figur 6), og ble mer eller 

mindre akseptert av Tschichold (Kinross 2004, s. 114).

den nYe tYPOGrafIen I nOrGe 

At Tyskland var Europas foregangsland innen moderne design, 

var et faktum norske typografer og grafikere erkjente. Tyskland var 

Norges absolutt fremste leverandør av skrift og annet utstyr, flere 

nordmenn hadde tatt utdanningen sin der, og tyske fagtidsskrifter 

og skriftkataloger påvirket mange (Eng 2000).

Norske typografer fikk kjennskap til den nye typografien i 

1927, da det ble arrangert en stor internasjonal bokkunstutstilling i 

Leipzig. Den nye, moderne formen ble ikke umiddelbart akseptert, 

men den inspirerte mange, og skapte debatt. Det var Arthur Nel-

son som først presenterte Norge for den nye typografien og at «en 

stilrevolusjonen er i full gang», gjennom sitt tidsskrift Norsk Trykk. 

Hans første arbeider er mye preget av hans egne tolkninger av 

den nye typografien, og baserer seg ofte på blokksats og geometri 

(Eng 2006).

Stockholmsutstillingen i 1930 regnes som en betydelig fak-

tor som ledet til funksjonalismen og den nye typografiens virkelige 

gjennombrudd i Norge og Norden. I løpet av de fire månedene den 

holdt åpen ble bortomot fire millioner besøkende presentert for 

arkitektur, kunst og håndverkarbeid i funksjonalistisk stil. 1931-ut-

gaven av Norsk Boktrykk Kalender dokumenterer en radikal om-

vending til funksjonalismen og den nye typografien (figur 7). Den 

beviser at norske designere nå var overbevist, og en bølge av 

trykksaker i samme stil fulgte. Spesielt gjorde det seg gjeldende 

innen reklame, for å dekke det økende behovet for nye, sterke 

virkemidler.

den nYe tYPOGrafIens ettermÆLe

Det skal sies at mange oppfattet Tschichold som litt av en besser-

wisser, spesielt i sine foredrag med utsagn som «det skal ikke finne 

sted noen diskusjon etter dette foredraget» (Tschichold 2006, s. 

xviii). I ettertid har Tschichold vært selvkritisk, og hevdet at mye 

av det han så bestemt skrev i Die Neue Typographie var feilaktig, 

og for ekstremt. Den unge Tschichold manglet erfaring. Med det 

sagt, skal det heller ikke glemmes at Tschichold var eksepsjonelt 

god til å formidle komplekse ideer på en detaljert, men likevel klar 

måte. Den nye typografien representerte et revolusjonerende syn 

på forholdet mellom design og funksjon. Målet om klarhet og le-

selighet er et tidløst aspekt ved typografi. Som en avrunding; John 

Lewis uttalte i boken The Anatomy of Printing fra 1970 (Rannem 

2005, s. 70):

Den nye typografien innførte radikalt nye begreper i hele forestillin-
gen om grafisk formgivning. Den virket som en renselsesprosess 
og skjenket oss et helt nytt formspråk når det gjelder å angripe 
tusenvis av nye designproblemer der det ikke fantes forbilder.
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