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Den hårde start
Preben Larsen grundlagde  

K. Larsen i trods. Da Preben blev 
født, stod det ikke ligefrem i 
stjernerne, at han skulle blive 
grundlægger af et trykkeri. 
Men i alle sine 84 år var Preben 
drevet af en trang til at vende 
negativt til positivt.

Det var småt med penge, før, 
under og efter Anden Verdens-
krig. Prebens far, Knud, magtede 
ikke altid at være far og ægte-
mand. Penge, der skulle gå til 
mad, husleje og tøj, gik i stedet 

til alkohol. Preben klarede sig 
dårligt i skolen og blev mødt 
med hån af kammerater og 
lærere. Men den modstand, han 
mødte som barn og ung, vendte 
han til noget positivt. Hans fars 
fravær og hang til flasken blev 
til nærvær og a!oldenhed hos 
Preben. 

Stædighed 
og frihedstrang

De trange kår udviklede hans 
evne til at se muligheder. Og 
han var en god lytter, og var 
hele livet sådan en person, som 

børn, venner og medarbejdere 
betroede sig til. Preben var 
sådan indrettet, at jo større 
modstand han mødte, desto 
mere gav han igen. Under krigen 
var han frihedskæmper. Og da 
Danmark igen var frit, ønskede 
han at slippe for menneskers 
ødelæggende holdninger 
og manglende evne til at se 
muligheder i fremtiden. Det 
blev begyndelsen på K. Larsen 
& Søn, som Preben grundlagde 
sammen med sin far i 1946 på 
en skammel i sine forældres 
spisestue. Med en hånddreven 
trykmaskine, papir og skrifter 
‚lånt’ hos Carl Aller, får Preben 
og hans far Knud gang i det 
trykkerieventyr, som stadig 
lever og vokser. Knap 70 år 
senere er den lille lejlighed og 
de to mand blevet til 5.600 
kvadratmeter og 65 medarbej-
dere. K. Larsen & Søn er blevet 
til KLS Grafisk Hus og er et af de 
førende trykkerier i Danmark.

kreativ zone og orilingo samarbejder med KLS Grafisk 
Hus om magasinproduktion. KLS har en lang historie, 
der begynder på Bagsværdvej i Lyngby for næsten 
70 år siden.

kreativ zone
 /Minna Bøgh-Andersen
 Etableret i 2007 

Minna skaber designløsninger i tæt samarbejde"med 
kunden,"så resultatet afspejler den"enkelte kundes stil og 
behov. 

orilingo
 /Anett Kristensen
 Etableret i 2012

Anett arbejder som tekstforfatter, taleskriver 
og journalist og løser kommunikationsopgaver"
for mindre og mellemstore virksomheder.
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0Læretiden
Preben klarer ikke kvalifikati-

onsprøverne for at opnå lære-
plads ret godt, men i 1936 får 
han alligevel sin første læreplads. 
Det er"hos Albert C. Petersen i 
Litograflauget på Islands Brygge 
på Amager, muligvis, fordi Pre-
bens mor, Inger, kender Albert C. 
Petersen.

Luften i det lille kælderlokale 
er tung af røg og trykdampe. 
Arbejdet er langsomt og møj-
sommeligt, men Preben knokler 
det bedste han har lært og bliver 
udlært som stentrykker og får 
senere certifikat som o#settryk-
ker. Men Preben keder sig i jobbet 
og siger - stik mod alle formanin-
ger om det modsatte, også fra 
fagforeningen – op uden at have 
et andet job på hånden. Sådan er 
det med Preben Larsen. Når han 
først har sat sig noget for, kan 
ingen stoppe ham. Dagen efter, 
han har sagt sit job op, får han 
job som gartner og en måned 
senere skriver fagforeningen, 
at der er en jobsamtale hos Carl 
Aller. Aller bliver Prebens næste 
arbejdsplads.

Man vil jo 
ALLERhelst være fri

Preben har et godt og velbe-
talt job hos Carl Aller, men han 
er træt af treholdsskift og kol-
legaernes drillerier, fordi han er 
a!oldsmand. Og han vil gerne 
være sin egen herre. Prebens 
far er heller ikke glad for sit 
job på Lyngby Rådhus. Derfor 
starter far og søn trykkeri i 
lejligheden på Bagsværdvej. 
Preben bliver selvstændig på en 
tid, hvor der er alt for lidt af alt. 
Især penge. K. Larsen & Søn er 
på vej. Preben fortsætter hos 
Aller og tager restpapir med 
hjem og låner overskrifter til 
fluesmækkeren (trykpressema-
skinen), så de kan lave pænere 
tryksager. Det første år omsæt-
ter Preben og Knud for 500 kr 
hjemme i stuen. I 1950 flytter 
de til større lokaler i Lyngby.

Vi besøger KLS Tryk i industrikvarteret i Avedøre en søndag efter-
middag i januar 2013. Vi får små bidder af historien om et familiefir-
ma, hvor hele fire generationer har sat deres aftryk på tryksagerne 
og kæmpet side om side med medarbejderne i både gode og dårlige 
tider.

Læs hele fortællingen om grundlæggeren af K. Larsen & Søn, 
Preben Larsen, og de første 60 år af firmaets historie, udgivet i april 
2007, på KLS’ hjemmeside.
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Papirrulle klar til skæring i 
maskinen efterfulgt af gen-
nemkørsel i tryk.

Smuk rød pantonefarve klar 
til  opgaven.

Magasinet Prosa er færdig-
trykt og klar til distribution.

Preben taler med 
Ole Meden fra Brüel & Kjær, 
som lægger mange ordrer 
hos K. Larsen & Søn i de 
første år.

Sammen med 
KLS Grafisk Hus A/S 
tilbyder orilingo og 
kreativ zone 
magasinproduktion 
– fra koncept til tryk og 
distribution.


