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Tränades från barnsben

Jan Tschichold föddes den 2 april år 1902 i den tyska staden Leipzig. 
Han var son till skriftmålaren Franz Tschichold som gav honom en tidig 
introduktion till skriftens olika former. Redan från barnsben tränades 
han i kalligrafi och unge herr Tschichold hjälpte gärna fadern med hans 
arbetsuppgifter, utan att ha i åtanke att detta skulle bli hans framtid. 
Istället drömde han om att en dag bli en konstnär, vilket var något som 
föräldrarna ansåg vara ett allt för ostabilt yrke. Till föräldrarnas belåten-
het började därför den 14-åriga Tschichold att studera till bildlärare.
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Stark passion till kalligrafi

Tschichold hade utvecklat en stark passion för kalligrafi och spenderade 
gärna sin fritid med att läsa böcker av kända kalligrafer såsom Edward 
Johnston och Rudolf von Larisch. Han inspirerades gärna av former 
från 1600-talets och skapade själv egna kalligrafier. Efter tre års studier 
insåg Tschichold att bildlärare inte var ett passande yrke för honom. 
Han avbröt därför studierna och tog istället sikte på skolan Academy 
for Graphics Arts för att bli en typografisk designer. 

Vid skolan ansåg man att han var en mycket begåvad ung man och blev 
snabbt omtyckt av lärarna. Professor Hermann Deltisch lär en gång ha 
uttalat sig om att det inte fanns någonting han kunde lära Tschichold 
som han inte redan kunde. Han fick således fria tyglar till att utveckla 
sin kreativitet. 
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Drastisk vändning

År 1923 kom Tschicholds liv att ta en drastisk vändning i samband med 
att han besökte en utställning anordnad av Bauhaus, en skola för konst- 
hantverk, formgivning och arkitektur. Han blev starkt påverkad av 
dess elementära och funktionella design och skapade flertalet affischer 
som var influerade av Bauhausstilen. Tschichold flyttade år 1926 till 
München och agerade typografisk lärare vid the The Munich Master 
School. Två år senare skrev han The New Typography som kom att bli 
en bibel för varje ung typsättare.

9

Bauhaus 1919–1933



Hamnar i fångeskap

Nazisterna ogillade den nya typografin vilket gjorde att den förbjöds 
under 1930-talet. Tschichold förlorade sitt jobb och togs i fångeskap 
efter att nazisterna genomsökt hans hem år 1933. Han lyckades dock fly 
till Schweiz där han fortsatte sitt typografiska arbete. Där lämnade  han 
sin karaktäristiska Bauhausstil bakom sig och övergick till en mognare 
och mer klassisk form för att skapa det berömda typsnittet Sabon.  
Typsnittet karaktäriseras av en liten linjekontrast med en sned inre form, 
vilket gör Sabon till ett lättläst typsnitt som lämpar sig bra till brödtext.
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Fortsätter att inspirera

Jan Tschichold var en av 1900-talets mest betydelsefulla karaktär inom 
typografin och han drev starkt på utvecklingen av Die Neue Typographie.  
Tschichold skapade även husreglerna för Penguin Books som fort-
farande är ett riktmärke för god och seriös typografi. År 1974 dog  
Tschichold i Schweiz, 72 år gammal. I endast åtta år av hans liv agerade 
han som lärare, trots detta fortsätter han att ha en oändlig skara elever 
som lär och inspireras av hans verk. 
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