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DSL's bogudstyr
gennem 75 år
AF ERIK DAL

Det var den endnu ikke 30-årige filolog dr. phil. Lis Jacobsen ( Rubin, der den 29. april1911 nåede et af sit lange livs mange mål: stiftelsen af et selskab til udgivelse af vort lands litterære og sproglige
hovedværker i videnskabelige standardudgaver. Bag sig havde hun
Carlsbergfonds-direktionens stærke og kort efter ledende medlem,
historikeren professor Kristian Erslev. Ved siden af sig den senere
overbibliotekar Carl S. Petersen fra Det kongelige Bibliotek. Omkring sig en snes stiftende medlemmer, mest unge, radikale og ikkeuniversitetsansatte. Og foran sig en stort og klogt tænkt liste over
ønskelige udgaver: landskabslove, middelalderlige bønnebøger,
adelsviser fra 16. og 17. århundrede, Christian III s Bibel, samlede
skrifter af Anders Bording, Søren Terkelsen, ThomasKingo og JohannesEwaldsamt gamle danske metrikere, grammatikere og ordbogsforfattere.
DSL har siden- delvis dog først i 1980eme- nået næsten alt dette
og meget andet til; det meget brogede 'jubilæumsselskab' essaybindet Fra Nexø til Saxo blev netop vor titel nr. 150, og 'titel' vil her sige alt fra små enkeltbind til Ordbog over det danske Sprog i 28 bind
(1918-56, trykt hos Thiele, senere hos Bianco Luno) og hovedudgaven af middelalderdokumenter: Diplomatarium Danicum med
oversættelsen Danmarks Riges Breve (1938ff, begge trykt hos Fr.
Bagges kgl. Hofbogtrykkeri). Tilfældigvis har de to parallelle udgaver netop nu passeret hver 28 bind, men de lever i øvrigt efter spejdermottoet 'aldrig færdig- altid på vej', så sandt som hvert tykt
bind 'nu' i slutningen af 14. århundrede kræver to års arbejde og
højst dækker fem-seks år.
LisJacobsen var Selskabets formand i 20 år og afløstes afCarl S.
Selv fik hun i 1931 en nyoprettet og lønnet administratorstilling, i
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hvilken hun afløstes af personalhistorikeren dr. Albert Fabritius
1951-74 og derefter afundertegnede. En såkaldt niche!
Om Selskabets struktur og finanser i øvrigt kun dette: det er selvejende og består af et halvt hundrede aktive forskere inden for sine
fagområder, der vil fremgå af det følgende. Det vælger en bestyrelse, hvis formand for tiden er universitetslektor Iver Kjær, en juridisk konsulent, p. t. dommer Niels Ehrenreich, og en administrator.
Et årsmøde godkender forslag til nye udgaver og deres medarbejdere, men hverken forslag eller medarbejdere behøver at komme fra
medlemskredsen. Administrator med fuldmægtig og sekretær samarbejder med udgivere, bogtrykkere og bevillingsmyndigheder, og
af sidstnævnte er tre hvert år uundværlige: Kulturministeriet,
Carlsbergfondet og Statens Humanistiske Forskningsråd. På ethvert tidspunkt spilles med 30-40 bolde, udgaver, men de er ikke alle i luften hele tiden.
Når der er mening i at skrive i Bogvennen om DSLs bogudstyr,
hænger det sammen med to ting. Mest iøjnefaldende er det, at man
udgiver tekster af yderst forskellig alder, principielt alt yngre end
runetiden, og ligeså forskellig art; desuden at nogle tekster absolut
kun er for specialister, mens andre søger og ofte finder et bredere
publikum. Teksternes skiftende alder peger i retning af hvad englænderne kalder 'allusive typography', altså en typografi, som uden
stilimitation dog giver den bogvante læser bevidste og ubevidste associationer til bøger fra teksternes egen tid. Og de vanskelige opgaver kalder på en funktionel og økonomisk løsning, atpasset efter
skiftende tekniske muligheder; desværre må de forskellige løsninger af redaktionelle enkeltproblemer her lades uomtalte. Både tunge og lettere sager bør naturligvis være læservenlige, fungere som
den ofte omtalte 'usynlige rude' mellem læser og indhold. I det følgende vil der af pladshensyn og læserinteresse især blive set på udgavernes almindelige typografiske karakter. Og bogtrykkernavnene
vil for en gangs skyld træde i stedet for navnene på de udgivere og
redaktører, der har siddet i år eller årtier med de forskellige opgaver.
Alle data findes i Skrifter 1911-1971 (1971) og Bøger- PlanerMennesker (1986).
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H·

DE ECLIPSI LVNÆ ANNI 1573.
MENSE DECEMBRJ.

TSI qvotidianvs motvs Solis, Lunæ, & creterorum Planetarum, debitis instrumentis obferuatus, Afironomicæ
artis infallibilem non obfcure probet certitudinem: tamen
maxime enidens & illustre Artis encomium in prædictionibus Eclipfium Solarium & Lunarium conspicitur.
Hæc enim ab omnibus, etiam huius Scientiæ imperitis,
cerni poBunt: et ante plurimos annos prædidæ, non folum tempus
10 indicatum, fed etiam quantitatem obfcurationis obferuant. Quamuis
nonnunquam fiat, vt calculus Tabularum nonniWI differre ab apparentijs deliquiorum per inftrumenta, diligenti fada obferuatione, animaduertatur: id tamen in tam difficili & ardua Scientia veniam meretur. Pauci enim funt qui hæc Itudia tradant; pauciores qui rede &
15 debito modo excolunt; vt admirabilius videri poBit, totam dodrinam
de motibus fiderum non prorfus interijBe, quam quod nonnullaapparentijs crelestibus non exquillte refpondeant. Inter omnes autem canones creleftium motuum, nulli exadius crelo congruunt, quam Prutenid Erafmi Reinholdi, qui fundamento Copemici innituntur. Alzo phonfini enim plurimum in motu tam Luminarium quam creterorum
Planetarum, & fixarum etiam Stellarum, ab obferuationibus diBentiunt. Cum itaque hoc anno ingens obfcuratio Lunæ, menfe Decembri,
in Plenilunio diei odaui contingat; non abs re duxi, fi totum eius calculum, qualem Tabulæ Prutenicæ exWbent, htc fubiungam; adiedis
25 etiam temporibus Alphonfinæ & Purbachianæ rationis; tum etiam
propriæ, quam in motu Luminarium habemus, obferuationis. H
H·

JO
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CALCVLVS HVIVS DELIQVII LYNARIS EXTABVLIS
CæLESTIUM MOTUUM PRUTENICIS REINHOLD!.
Pro tempore mediæ Oppojitionis eiusque motibus medijs.
TEMPUS propofitum, ad q u od Lunæ Eclipfis indaganda erit, eft annorum a Chrifto nato completorum 1572. cum Menfe infuper Nouembri. Respondent autem huic tempori ex tabella æqualium motuum
Tempus. Dies 36. Hor: l. Minu: 56. Sec: 19. Canonion autem reuolutionum proxime maius Plenilunio correspondens, exhibet Dies 44.
Horas 7. Min: 6. Secund: 5. a quo, priori fublato, innotefcit tempus
verum mediæ oppofitionis, quod est eiufmodi.
DECEMBRIS Di. Ho. Min. Sec.
8
5
9
46.
Medij

Tychonis Brahe Dani Opera omnia. I 1913. Thiele.

Den side af århundredskiftets dekorative og kunsthåndværksmæssige bestræbelser i bogtrykket, der vender mod jugendstil og art
nouveau, var anno 1911 næsten afViklet. Den havde i Danmark
spillet en begrænset rolle, fordi Hendriksen- og Morris-bølgen var
kommet den i forkøbet. Smagen for det bastante i typografi og bind
synes at have forenet DSLs ledere, den elegante lille filolog og den
solide bibliotekar, hvis Holherg-udgave skal have faet sin berygtede
fYsiske størrelse og vægt, fordi en bog skulle være til at holde med
begge hænder og støtte på maven. Begges bogsamlinger rummede
mange bastante bind fra Petersen & Petersen eller ligesindede, gerne to-tre bind i et.
Senere prægedes DSLs bøger af R. Paulli, bibliotekar i og 193855 leder afDet kongelige Biblioteks.Danske afdeling. Hans grundfæstede viden om danske bøgers indhold og form gjorde ham til en
naturlig ankermand - i mange år beskedent betalt fast konsulent for Selskabet; han havde virket for det praktisk talt fra første færd.
Men herved styrkedes Hendriksen-traditionen, for Paulli var beslægtet og bekendt med xylografF. Hendriksen og venskabeligt forbundet med hans sønner og efterfølgere, som var hans jævnaldrende næstsøskendebøm. Fhv. rigsbibliotekar Palle Birkelunds artikel
om dr. Paulli i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., giver et fint billede af denne sjældne personlighed.
Det nye selskab spillede stort ud med sigte på både udkanten og
midten af sit store område: med støtte afindustrimanden G. A. Hagemann tog man nemlig fat på Danske Viser fra Adelsvisebøger og
Flyveblade 1530-1630 (1-7, 1912-31, Nielsen & Lydiche, optryk
1978-79), en nødvendig videreførelse afdet andetsteds udkommende standardværk Danmarks gamle Folkeviser, og på Tychonis Brahe Dani Opera Omnia (I-XV, 1913-29, sst.), til dato Selskabets
mest pompøse værk. Dette er nu i sin orden, for Tychos egne udgaver var i udstyr en renæssancefYrste værdige, og der kan næppe indvendes noget mod, at DSL benyttede en massiv modeskrift: Genzsch
& Heyses Plantin, der også - mindre stilrigtigt - ses i Johannes
Ewalds S amlede Skrifter (1 - 6, 1914-24, sst., optryk 1969). At skriften og dens navn ville ra en anden 'renæssancefYrste', Christoffel
Planti jn i Antwerpen, til at vende sig i sin grav, er en sag for sig, men
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En Ræffue Bog. I 1915. Thiele.

det var som bekendt Kelmscott Press' kraftige og ikke Doves Press'
slanke version af de gamle forbilleder, der skabte mode for vore tyske skriftleverandørers endnu grovere snit af renæssanceskrifter.
Fedme er ikke det samme som styrke, skriver Kristian Kongstad i en
af sine glimrende oversigter over dansk boghåndværk i Aarbog for
Bogvenner, hvor DSLs arbejder er under stadigt kritisk opsyn, fordi
kronikøren finder, at de svære tekster bliver endnu .sværere pga.
skriftvalget, og ser en modsætning mellem den fornemme udførelse
og det begrænsede publikum.
Mere betænkelig var brugen afHalvfed Schwabacher til de gamle viser (med Plantin til redaktionel tekst). Ser vi på flyvebladstryk
af viser- de ældste bevarede desværre ikke ældre end 1570erne- så
er de faktisk altid sat med fraktur, og det samme gælder forlæggene
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for Danske Folkebøger fra 16. og 17. Aarhundrede (1-14, 1915-36,
sst. ). Disse godt eller dårligt udførte folkelige tryks fremtræden og
skrift svarede slet ikke til udgaven, og Halvfed Schwabacher var i
sig selv ingen smuk eller stilsikker nydannelse. Langt smukkere var
to skrifter, som Genzsch & Heyse erhvervede fra det nedlagte Lampe' ske skriftstøberi i Hamburg: Alte Fraktur (senere kaldet Leibniz
Fraktur) og en mere elegant schwabacher. De bruges sammen med
stort held i C. F. Wadskiærs Udvalgte Danske Vers (1915, Thiele) og
frakturen i perfekt balance med Romersk Antikva og kursiv i Danske Grammatikere (1-6, 1915-29, Thiele, optryk 1979); men også
denne udgave ligner Kong Salomon, når den stilles ved siden af de
små gamle Jørgen Hattemager'e.
Fornemst af disse markeret gamle værker, og svært at stå for, var
En Ræffue Bog (1-2, 1915-23, sst.), sat med flere grader af den elegantere schwabacher og prydet med træsnit, men her har man også
en statelig og illustreret gammel Rævebog som umiddelbart forbillede. XylografHendriksen har nok ikke mindst haft denne bog i tankerne, når han i årsberetningen for Forening for Boghaandværk og
Fagskolen for Boghaandværk 1916-17 skriver: »at vi midt i alt vort
tarvelige Bogmageri har den Lykke at besidde det i de senere Aar
virkende 'Danske Sprog- og Litteraturselskab', der i sine Bøger holder god Tradition og omsorgsfuldt Arbejde i Hævd, er dog et Lyspunkt, vi ikke bør glemme.«
Slap var derimod brugen af en lille, stærkt skudt fraktur til Steen
Steensen Blichers Samlede Skrifter (1-33, 1920-34, Thiele), og dog
findes der prøvesider aflignende art til det næste værk, Emil Aarestrups Samlede Skrifter (1-5, 1922-25, Aarhuus Stiftsbogtrykkerie,
optryk 197 6); de blev sat og trykt med antikva, ikke godt arbejde, og
J. P. Jacobsens Samlede Værker (1-5, 1924-29, Gyldendals Forlagstrykkeri) er smukkere tilrettelagt, men teknisk også jævn.
Dobbelt betænkelig var den historiserende stil udfra læselighedssynspunkt- og pudsig, når et nyt selskab begyndte i reaktion mod to
gamle, der aldrig havde brugt fraktur! Allerede den gang kunne
man (Kongstad) nemlig med rette sige, at typografien hæmmede
læseligheden. Og ganske vist er det i dag umuligt at tage universitetsstuderende, typografer og bibliotekarer alvorligt, når de afviser
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'krøllede bogstaver', men indrømmes må det dog, at DSL her valgte
sorte skrifter, der var uvante og delvis sværere end fraktur, og det på
en tid hvor frakturprocenten i danske bøger var på vej fra fem mod
nul. De blev tilmed sat kompres (uden linjeafstand) og knebent
(med små ordmellemrum, hvad der er i sin orden).
Sidst bruges fraktur i en lille bog fra 1933, bortset selvfølgelig fra
facsimileudgaver, hvoraf disse år bringer de første og prægtigste:
Christian Il/s Bibel (1928), Hans Thornissøns Psalmebog (1933) og
værker afHans Taus en, trykt på specialpapir hos Oscar Brandstelter i Leipzig.
Fra 1933 påbegyndte Forening for Boghaandværk sin udvælgelse af' Aarets bedste Bøger', og her havde man blik for de fleste af
DSLs værker fra de følgende år. At de bliver udvalgt, er unægtelig
ikke blot et udtryk for deres typografiske kvalitet, men også for at
årtiet som ofte påpeget ikke havde mange virkelig veludførte bøger.
Nu er talen gennemgående om tekster fra vor Guldalder, og R.
Paulli, hvem man tør tilskrive udformningen, lader sig påvirke af
den sprøde nyklassiske bølge omkring 1920.]. P. Mynsters Visitatsdagbøger (1-2, 1937, Bagge) er næsten 'Liselund-agtig': en almindelig grad afDidot er skudt op til14 punkt, altså en nyklassisk skrift
med de i forhold til renæssanceskrifterne højere storbogstaver, større kontrast mellem kraftige og mindre kraftige linjer og symmetriske O-former. En større grad, 10 punkt Walbaum, men pompøst
skudt til15 punkt, bruges til Rasmus Rask: Udvalgte Afhandlinger
(1-3, 1932-35, Bianco Luno) med et meget gennemarbejdet, næsten filigranagtigt titelblad. (Almindelige bøger vil ofte have 10
punkt skrift med 2 punkt skydning, denne artikel er dog 12/ 13.)
En helt anden vej - dog ikke vejen til nogen rekord i letlæselighed
- går Paulli i H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og H enriette Collin (1-6, 1933-37, Bagge). Datidens brevpapir i kvartformat
er inspirationskilden, med brede og tætte linjer af Monotype Baskerville 12/ 14 med kneben sats. Dr.Paulli fortalte engang, at indplacering af et enkelt glemt komma havde kostet ni linjers omsætning på grund af de små ordmellemrum. T ypografien var imidlertid
foregrebet i en af årtiets prægtigste danske bøger, omend på latin:
Saxonis Gesta Danorum (1931, Bagge) i stor kvart- efter sigende
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belønnet med en pris af Monotype Corporation. Den senere påfølgende tospaltede ordbog er omtalt i katalogen over udvalgt bogarbejde for 1957, men udsendt hæftevis fra 193 5. De bøger kan lægges
ved siden af enhver af de gamle folioudgaver af Saxo fra 1514 ff.
U dvalgt blev også et bind af ThomasKingos Samlede Skrifter (1-7,
1939-75, Bianco Luno, optryk 1975); det var selvfølgelig ikke sat
med nyklassiske skrifter. Udgaven er gennemarbejdet med alle fornødne grader af den 'rigtige' Plantin, Monotype Corporation's, og
er flere gange efterlignet i og uden for DSL. Her som ellers gengav
man helst titelblade o. lign. i facsimile; men mange digte findes kun
i håndskrift, og de indviklede titler blev da sat op i nogenlunde værdig efterligning af barokstil.
Som 'allusive typography' er det dog en anden udgave, der tager
prisen: Skrzfter afPaulus Helie (1-7, 1932-48, Nordlunde), som i et
bredt format sat med 12 punkt Caslon kompres og langt større
klummetitler i kursiv virkelig minder om reformationstidens typografi, skønt antikva til dansk jo er yngre og skriften endnu yngre.
I 1930rne gjorde Selskabet også forberedelser til sin førnævnte
enorme dobbeltudgave af middelalderlige diplomer, dvs. retsstiftende dokumenter fra internationale traktater til private testamenter. Lis Jae obsens forbrug afprøvesider, titelopsætninger og korrekturer vækker i al almindelighed gysen i dag og har sikkert ofte gjort
det samme dengang, og til Diplomatarium Danicum er der sagnagtigt mange forarbejder. Man endte med Monotype Didot hos Bagge
med 11 punkt skudt 3 (11/14), men med behov for en lang række andre grader end brødskriften. Bestemmende var vel det monumentale ved skriften og muligvis en tradition fra store kildeudgaver fra 19.
århundrede; resultatet blev prægtigt, og det gjorde ondt at skifte til
fotosats Times, da Didotikke var overkommelig at anskaffe i 'ny
teknik'. Diplomatariet er omtalt i Bogvennen 1968-70 s. 202-06 i
artikelserien Monumenta Typographica og blev da også 'udvalgt',
ligesom oversættelsen Danmarks Riges Breve (mindre format og en
mere uformel skrift, Baskerville).
Derimod gik Danmarks gamle Landskabslove (1-8, 1933-61,
Bagge, Egmont H. Petersen) upåagtet hen. Enhver kan se, at udgaven ikke er særlig smuk, men taler man om godt bogarbejde, så er
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Om Canon i Mesren
94
haffwe, tha maa thet icke wære andett, endt thet
som nw sagt er.
Men nw wele wij høre hwadt wore messedræbere
haffwe her emodt att siige.

••

MODI SIGNIJ"J.C.UO>l

qui prt\Øsen.s cet et illi qui in Daci& eat mittendo litteras. ad
ipaum - ai.m.i.liter tertia. persona potoot øsse ind.ifferenter prae·
sene et a~: ideo omne nomen ra.tio.oe aui finis eat aecunda.e
vel tertia.e personae, non autem prnnae.

00, Et ne cred&s hano e&u.sa.m tinalem eaæ fiotam, øoiaø quod
modus trlgnifioandi es&entia.lis generalis nominiø huic bene con·
oorda.t, quia. ab hM a.coeptus l:l$t. Ex praedictiø p&tet quae et
quot &int a.coidentia nomini$" et qui e.lnt modi ea(IC!Intiales et qui
accidentaleø nominiø. Et haeo de m.odis øigttifioa.ndi norniniB
to d i<Jta sufficiant.. H
•
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Første bewiisning som messedræbere
haffwe emodt Christendoms messijs,
amijndelige offijr.

CAPUT XXIX

T

Heo ny. lows offijr, er icke andet, endt legoms
twang, oc syndig begærings trengsill, GuddeP~1ip.'~ lige _bø~~r, almysse, oc saad antt slag gode gjerninger
• Pe. s. thens luge.
Pnl. 5o.

'l

Quomodo protiOfJlt1t diviclitw in. mod"M-m

10

Swar.

offijr att olfre, ere bwden och befalede alle
D Esse
mennischir, bode ij thet gamble och ny TestaM al.

1.

fflalioft.~

d~~ø.

mentt, huar vdatf alle propbeter oc theris bøger ere 15
fwlde. lcke kwnne heller saadane offijr giøre then
prophetie fy llist som staar Malachie ij thet førs te, och
siger att H errin scall offrijs paa alle stedher, fra øster
och till vester eett reentt of§r.
fl Fordi messedræbere selfFWe tilstaa, at være seg 1.0
anthen legoms twang, bøner, a1mysser eller andre
gieminger, tha ere the alle wrene. Oc mange sige
endt meer, att inghen gieming er ~aa godt, att hun
[M3a] er iw een dødelig syndt. Men er h wn wreen
oc een dødelig ayndt, hwore kandt -hwn tha wære 25
G udt eett reentt oc behaJfueligt offijr l.

91. Pronomen signilioat per modrun ha.bitu!l et quietis, id est
u per modum $Ubeta.ntiae m.erae ut dictum eat. Et hlo eet moduø
Bignifioa.ndi pør quem omna pronomen eet pronomen. Et notandum quod aiout modue aign.ilicandi per lilOdum commuoil:l et
mod.WI 111ignifioa.ndi par modnm appropriati e'V&Ouant totum
quidquid eøt in inodo øignifioandi e~~eentiali generaJi nom.i.n:l.s., et
:10 Mcut ipai sunt modi esaentlales speoia.leø. respøchu sui modi gene·
' ra.lia, eodem modo demonatratio et relatio evaouant totum mo·
d um significandi esecnt.ialem generalem pronomin.iø, et øim.iliter
eøøe.ntitl.loo et 8peciale$ sunt reapectu øui modi gecnerali$. Unde
eciend.um. quid sit demon.strat.io et quid relatio.

37t.,.

CAPUT XXX

De mod.o llignifi«Jn.di denu:møtraticm.i8.
92. Demonatratio ee~t modt!.$ notiiieantia sive demonstrantiø
rem aub mø."ltima oort.itudine scilioot ut p:t~ eat. Quod patet
1 Dada) Anglla V1UV1WS 1EBTN Parys!U S. Ha•sla M, tllcla F. 6 nctam)
5ed ad.d. SS.~L.

7 !)ae) hoc ES.RM1v,M1L lp5Q U .B ctlllil ~d. N. 8 no-mtnls ) aequtvod ad.<l. U.
l nowlnf81j ad pratJens udd. "\'11JV,N pro praeJMU ødd. M1.
.
t4 qulctls].olumadd..M 1 etlndetefm\mlteapprW.~IIolllawld. N, 18ilg·

nW<:a11dlj veruaadd. U venadt/.. V.N. J9noml.nb)qula nlhlldllllittODtm1d.S"V1,
J$ Cf.. 13,U. Prisdanilil Inrut. gram. XU c. S u.. l5 (&d. M. Hertz l 585,
.52-586, t): sob.rncnlm RbstanUil111, non ettt.m qlfaUt.tem JlguttleiiDt pronOUtlna.

Skrifter af Paulus Helie. IV 1934. Nord/unde.
Corpus Philosophorum Danicarum Medii Aevi. IV 1961. Bagge.

det jo ofte de tungtlastede flerdobbelte noteapparater osv., der har
krævet den virkelige indsats af tilrettelægger og trykkeri. Et synspunkt det ikke altid har været let at 1a igennem i komiteen.
I de følgende årtier nedlagdes selvsagt meget arbejde i at videreføre
de påbegyndte storværker; læseren vil have bemærket, at der undertiden er lovlig langt til enden af dem. Linotype'n meldte sig, også
i den store ordbog, og afskrifter benyttedes gentagne gangeDidot (i
mindre grader svær at læse), Baskerville-varianter (blåt der altid er
slidt) og Engelsk Antikva (hvorfor dog?) til et par bindstærke og
indviklede middelaldersager fra Bagge, nemlig Middelalderens danske Bønnebøger (1-5, 1946-82) og Corpus Philosophorum Danico-
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rum MediiAivi (lff, 1955ft), planlagt til15 bind. Hertil sluttede sig
den Lundensiske klosterregel Consuetudines Lundenses (1978),
hvor noget så uvanligt som et femdobbelt noteapparat måtte leveres
trykkeriet opklæbet.
En væsentlig del af titlerne var imidlertid brevsamlinger af digtere og andre kunstnere fra 19. århundrede, typografisk ret enkle opgaver. De anlagdes efterhånden beskednere i skriftstørrelse og
navnlig linjemellemrum. Særpræget iblandt dem var Martin Andersen Nexøs Breve (1-3, 1969-72), fordi Vald. Pedersen satte dem
på meget hvidt papir med sin yndlingsskrift, den mørke Trump.
Breve fra og til Christian Winther (1-4, 1972, Krohn) var den første
af snart fire sådanne udgaver, sat med den nye skrift Aldus og holdt
i billigbogsformat; udgiverveteranen Morten Borup og den nye administrator var uafhængigt afhinanden nået til dette ønske - det er
jo bøger, der ofte læses andetsteds end ved skrivebordet. Aldus var
og er en god og læselig moderne skrift, men egentlig netop ikke af
guldaldertidspræg, som navnet også viser.
Senere har Krohn udført endnu en stor opgave med Aldus i bly, i
dette tilfælde tilrettelagt af Austin Grandjean for Gyldendal: Sophus Claussens Lyrik (1-9:2, 1982-84). Her føres en udvikling til
enden: På petitesser nær er værket gennemført i en og samme grad
og skydning. Det er svært at finde noter med brødskrift naturlige,
selvom man ikke dyrker forgængernes uhyre differentierede valg af
skriftgrader; men til en industrialiseret produktion svarer det jo
godt, og udgaven er i samsvar hermed udført som beskårne paperbacks - ikke noget med finkulturel bogopsprætning til firsernes
mest omtalte klassiker!
Ellers har omstillingen til fotosats naturligvis præget det forløbne tiårs udgaver. Simplest ses overgangen ved sammenligning mellem de to første afDSLs Præsentationshæfter, småskrifter, der siden
1975 belyser enkeltudgaver eller værkgrupper. De to omtalte, af
Erik Dal om Selskabet og afHerlufNielsen om Diplomatariet, er
begge sat hos Poul Kristensen i Herning med vor yndlingsskrift
Janson 10/ 13, men jeg måtte se på nummer 2 mere end en gang, fur
jeg forstod, at de var 'ens'; de ligner meget godt henholdsvis Kelmscon og Doves, jfr. ovenfor! Krohn slap godt fra overgangen fra Pa-
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OdiHttaB.

Billedgalleriet. Linchkeschen Bade. ~~Das grone Gewolb«.
Rustkammer. Udflugt til det sachsiske Schweitz. Pillnitz.
Liebethaler Grund. Lohmetl. Ottowalder Grund Amor
som Fører. Bastey. Ulvesvælget Hohenstein. Kuhstall.

Med Dahl, vor W.nske Gesandt og de to unge Nordmænd, gikjeg nu
op paa Billedgalleriet. I nogle Værelser laae Malerier Wtgs ud af Gulvet, men i de fleste vare de alt ordnede og oph:tngte. Hvilken Masse

'IRarorolctptonuø imp«uødfebonuø.

9"

Siddna u Ulb( god.
lmpdtl.lpronu•.i.fdlinutvtadqu!quilindinartttd't:foldrarodlfbo
nuttqt!l• nun ar et:pttt tonlllij proJCimutdl po:nikntiz.

9"

,,,

9'3

,,,

afKunstvrerkerl det ene Billede fortrængtedet andet, kun det enkelte, blev tilbagt: i Erindringen. Det er virkeligt formeget Godt paa
eengang, og efterlader derfor, ligesom et Slags aanddig Slaphed; omtrent, som na:u- man Jaeser for mange Aphorismer paa cengang af SeneCil,j ean Paul eller Rochefourould.
Hvad skaljeg omtale først af de store Enkeltheder, der gjorde det
dybeste Indtryk paa mig? Dog. kan der være Spørgsmaal? RAphaels
Madonna. Jeg gjennemfløi Vzrelsernc: for at fmde dette Billede, og da
jeg stod foran det -- fr:~pperede det mig .slet ikke. Det var mig et
venligt Qvinde-Ansigt, men ikke skjønnere, end jeg ofte havde seet
lignende. Er dette det Veniens beromte Billede, tznkte jeg. og vilde
overraskes ved at see det, men det blev mig dog det samme. Det forekom mig endogsaa, at flere Madonnabilleder, flere qvinddige Ansigter her paa Galleriet, vare mig langt smukkere; jeg gik nu tilbage til
disse, - men da faldt Sløret mig fra Øinene, de vare mig nu malede
MennC$keansigter, thi jeg havde seet det Guddommelige selv. Jeg
tnadte atter hen for hende, og nu forst følte jeg det uendelige Smde
og Herlige i dette Billede. Der er Intet der frapperer, Intet der blznder, men jo o pmzrksommere man betragter hende ogjesubamet,jo
guddommeligere blive de. Et saa overjordisk, barnligt Ansigt, eie:r in~
gen Qvinde, og dog er det den rene N atur. Det forekorn mig som
ethvert fromt, uskyldigt Pigeansigt, havde oogen Lighed med dette,
men at dette var Idealet, hvorefter de andre stræbte. ikke Kjzrlighed.
men T ilbedelse vakte dette Blik. Nu blev det mig klart, hvorledes
den fornuftige Catholik: kan kmrle for et Billede. Det er ikke Farver-

l;:~!':~~:::J'te:!/~~.gitcaniø oiTibuøictuø.
Canit moum•ntlm.i.aputurJorimaropl1g:tt.j.(Oqutriturdamitan

do:ifiqt.j,fifitifiutautpmuffilt:offibut:qulaaufirav"Otfa«t.
9'4
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5iddmfongtf rpaahont god ndfut.
BontfOkntratoficrimulinihridicao-.i.ditlinantf&FMpflttiJahliatlt
quiamtdinbmala ptognolli<at:a.UI qufavndkmsodiohabdQr.

1\(:m(notincdlamønuødlpluø:muncrebtUa.
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Danmarks gamle Ordsprog. 1:11979. Peder Låle 1515. Poul Kristensen.
Danske Klassikere. H. C. Andersen: Skyggebilleder. 1986. Borgen.

latino til fotosats Paladium i Danske Domme 1375-1662 (1-8, 1978
ff, 8 i produktion), menDidotog Engelsk til andre opgaver måtte vi
undvære. De to andre af de tre store værker fra de seneste år begyndte i fotosats: H olberg-Ordbog efter mange tekniske overvejelser
og prøver med Baskerville hos P. J. Schmidt i Vojens og Danmarks
gamle Ordsprog (1977ff) medJanson hos Poul Kristensen.
Sidstnævnte værk er den første asymmetrisk anlagte DSL-udgave, ikke fordi ungdommens begejstring over 1920rnes teoretikere
nu endelig skulle have en chance, men fordi nummererede korte
udsagn i forvejen markerer kolumnens forkant så stærkt, at man fristes til at drage konsekvensen. Vi havde da også fornøjelsen at se det
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først udgivne bind blandt halvfjerdsernes DSL-udvælgelser, med
pæne ord om en vanskelig opgaves løsning.
Decideret 'allusive typography' har spillet en mindre rolle, men
har vist sig direkte funktionel i to nye arbejder, begge fra Poul Kristensen: Christian Falsters Satirer, 1720-42 (1-2, 1982) og Anders
Bordings Digte (1984, senere er udkommet digtkommentaren samt
hans Danske Mercurius i facsimile ). Satirerne er i datidens stil sat
med en stor grad, tre ottelinjede vers på ganske små sider, og man
opdager hurtigt, at dette er den rationelle løsning, medmindre man
vil puste de elegante vers op til stort format med to spalter og lille
skrift; altså Janson 11/ 13 imellem lommebogsformat og pocketbookformat. Og Bording-udgaven 1735, den eneste samlede til dato, er i datidens brede kvartformat og veksler fra digt til digt mellem
spaltebredde til de smalle vers og kolumnebredde til de brede aleksandrinervers - enkelt og økonomisk, og vi har gjort ligeså med Garamond 10/ 12, dog 11 punkt til fremhævede enkeltord efter datidens ugenerte praksis. De store indviklede overskrifter er tonet ned
til en mellemting mellem vor Kingo-udgaves udfoldelse og vor meget enstonige udgave afAndersArrebos Samlede Sknfter (1- 5, 196584, Baskerville fra Bianco Luno) - ak om den var blevet sat som en
bevaret, imponerende prøveside fra LisJacobsens tid!
Om det lærde Selskab aldrig har hørt om alternative og billiggørende tekniske fremgangsmåder? J o vist, og vi er heller ikke for fine til
at bruge dem! Men det er en kendsgerning, at vore udgaver ofte er
frugt ikke blot af årtiers arbejde, men også af endnu længere tidsrums ønsker, og at nogle af dem er reprintet i de senere år, mens ingen af dem er under mistanke for at burde gøres om. I udgaver med
meget langsigtet brugsværdi er det rimeligt at tilsigte den bedste
grafiske fremtræden, den bedste funktion, ikke skønt man bruger
privat og offentligt betroede midler dertil, menfordi -.
Udover oplag på et halvt hundrede duplikerede sæt af visse arbejdsmaterialer, herunder den mægtige Registrant over N. F. S.
Grundtvigs papirer (1-30, 1957-64), har vi for nogle år siden udsendt fire parallelle tekster af middelaldertekstenJon Præst (1978),
meget dygtigt maskinskrevet af Statens Indkøb og foroverblikkets
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NIENDESANG

Anders Sunesen

HEXAEMERON

Domfz.ldt med Rette vor Stamfaders Kød til Fordz.rvel$en hjemfaldt,
Da det fordzrvede Kød 10g sig Ret til at kzm~ mod Aa.nden,

Undlod som Tjener at følge det Bud, der af Hercen var p.aai:lgt,
Trodsed' som Skabning sin Skaber i Strid med de.n givne Befaling.
Dette FordzrY i det nydubte Kød er Forklaring og Aarsag
Til, at i Menne,kers Kød bliver tzndt som en flammende VeUyst,
Driften i Kødet, naar Kød vil paany sig ved Parring formere.
Undfanget Ked mu af Vellystens Sot blive derved besmittet,
~n vil besudle den indblxste Sjæ:l med en stinkende Aande,

gengivet pi danske vers af

H. D. ScHEPELERN
Mtå en efterskrift af oversætteren og
Jørgen Pedersen

Dette blev ret en oprindelig Synd, som vor Stamfader Adam
Llgde som Jordbund, en ge<knde Vzkn for de følgende Synder,
nu de maa følge den arvede Synd i det Spor, som er anlagt.
Men det er ikkun som Synd, den er skabt, og for Straf den ej anses,
Skønt vi den ofte med Urette ser som en Straf at betragtes,
Eftenom S~affe villedsage Synd. De forskellige Navne
Nzvnes som Forskel i Aarsag derhos, naar eksem~lvis siges,
At der er Tzndsats til Srnd, oau den blot til de ringere Synder
Ægger vor Sja:l; at den vorder Tyran, som i Kødet vil herske,
Enten vi vil dier ej, naar den først kalder frem vore Drifter,
Hvorfor den ogsaa kan kaldes en Søvn, oaar den sløver Naturen,
Neddysser Kraften, der giver os Trang til at øve det Gode,
Hvortil naturlig Tilbøjeligheii kunde ellers os lede;
Derfor den kaldes for Lenunemes Lov, naar den tvinger os &ammen,
Os, hvem en slig ubegribelig Lov giver Hang til at synde.
Og omend· Synden vil tr.roge sig ind gennem alle de EvMr,
Evnerne tre, der i Sj;~den har Bo, vil vor Arvesynd ene
Hente sit N;~vn fra en eneste Kraft, naar Fordøe:rvelsen kaJdes
Ikkun den Evne og Kraft, der har Rod i den he.ftige Attna
{den er en Straf, men forbundet med Synd vil den idelig fremstaa),
Eller fordi der i den til Fordz.rv er de st~rkeste Kr~fter,
Eller fordi det er hyppigst ved den, vi begaar vore Synder:
Mer end de øvrige smudsigt Begzr er en Moder til Synden,

~
~
Det danske Sprog~ og Litteraturselskab

G·E·C Gads Forlag
København

M.G.M.LXXXV

Anders Sunesen: Hexaemeron ved H . D. Schepelem. 1985. Poul Kristensen.

skyld indsat i et 'middelalderligt' system af røde streger. Ganske
vist kom det bagefter for en dag, at de meget hyppige skift mellem
almindeligt og kursiv kuglehoved gjorde bogen næsten ligeså dyr
som udførelse i god fotosats. Vigtigere er det, at DSLs udgave afden
lærde Ole Borchs rejsedagbog er trykt efter herfra leveret førsteklasses maskinskrift med indføjede originalillustrationer (Olai Borrichii Itinerarium 1661-65. The Journal af the Danish Polyhistor
Ole Borch, 1-4, 1983, Narayana Press, ca.1.500 sider). Pausen mellem ansøgning og bevilling benyttede vedkommende medarbejder
til at gå på elementært latinkursus.
Ikke blot Diplomatariet, men DSL selv og de fleste andre institutioner med varige formål har selvfølgelig det uudtalte motto 'aldrig
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færdig- altid på vej'. Den vigtigste nyhed op imod jubilæumsåret er
ikke et nyt massivt fem- eller tibinds værk med digteriske eller faglige kilder, men en forhåbentlig meget lang serie af enkeltbind med
titlen Danske Klassikere (Borgens Forlag og sats, Bembo 10/ 12,
trykt afRounborg grafiske hus i Holstebro). Den imødekommer et
- som man her med rette kan sige - fra mange sider næret ønske og
har fra første færd fundet sammen med Kulturministeriets følelse
af forpligtelse over for dette bogområde. Med efterskrift og kommentarer af overkommeligt omfang og indhold og med en enkel og
ensartet typografi giver denne serie ikke mange bidrag til denne artikels emne, men nok til DSLs meriter. Ideelt set bør den formere
sig i det meste af tiden frem til l 00-års-.jubilæet.

---Uden at kende denne artikel fra 1984 eller DSLs 75-års jubilæum i 1986 gav Komiteen for Godt Bog~rbejde 1985 i fjor F.
Hendriksen-medaillen til DSL med dr. Schepelerns Hexaemeronoversættelse som anledning.
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