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Samsteypur leturfræðinnar





Í þessari ritgerð er fjallað um samsteypur leturfræðinnar (e. ligatures). Ein sú þekktasta 
sinnar tegundar er samsteypan fi, þar sem bókstöfunum f og i hefur verið skeytt saman 
í eitt rittákn til þess að bera uppi þá árekstra sem geta orðið á hálegg f og punktsins yfir 
i-inu. Samtengingarnar geta verið misaugljósar eftir hverri leturgerð og þar af leiðandi 
eru þær misvinsælar meðal notenda. Einnig má nefna að margir bókstafir – t.d. æ, w og 
ß – hafa eitt sinn byrjað sem einhvers konar samsteypur og síðar meir fest sig í sessi sem 
sjálfstæðar einingar.

Ritgerðin er vettvangur þar sem leitast verður við að kynna áhugasömum fyrir tilvist 
þessara sérstöku fyrirbæra með tilliti til sögu þeirra, þróun og notkun í gegnum tímans 
rás. Varpað er fram spurningunni hvort samsteypur eigi alltaf við á hinum ýmsu sviðum 
prent- og skjámiðla, en til hjálpar verður reynt að útbúa einfalt flokkunarkerfi samsteypa 
þar sem einblínt verður á tvær helstu gerðir samsteypa eins og þær þekkjast í dag. 
Þær upplýsingar, sem ritgerðin byggir á, tengjast allar hönnun á sjónrænum boðleiðum 
á einn eða annan hátt, en t.a.m. hafa bækurnar The Elements of Typographic Style eftir 
Robert Bringhurst, A History of Graphic Design eftir Philip B. Meggs og Þættir úr Letur
sögu eftir Þorstein Þorsteinsson reynst afar vel til upplýsingaöflunar. Sömuleiðis má 
nefna greinina „Twelve Golden Rules for Setting Perfect Type“ og hjálparsíðu Unicode, 
sem báðar hafa staðfest og fellt grunsemdir og kenningar höfundar varðandi hvað má 
telja til ríkjandi notkunar á letri í dag.

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að ólíkt hinum ótal mörgu bókstöfum og rit-
táknum sem tilheyra hinum ýmsu ritkerfum heimsins eru einungis örfáar samsteypur 
í rittáknastaðli Unicode samtakanna. Ástæðan er sú að stafrænu samsteypur nútímans 
eru eingöngu að finna í leturgerðum hönnuða sem hafa valið að sérteikna þær þar inn. 
Þar af leiðandi fylgja birtingamyndir samsteypa stílbragði þeirra leturgerða sem þær 
dvelja í hverju sinni og því er ekki unnt að staðla þær í Unicode. Því er gerð enn meiri 
krafa til þeirra, sem þær skulu nota, að þær séu viðeigandi hverju verki og að þær bæti 
samskipti skilaboða og þátttakenda.
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Hugtakið „samsteypa“ á sér skýringu í íslenskum orðabókum. Dæmi um eina slíka má 
finna í Íslensku Orðabókinni: „KVK 1 sameining, samsteypa stjórnarflokka / samsteypu
stjórn fél./stjórnm. ríkisstjórn tveggja eða fleiri flokka – 2 (meira eða minna) samrunnin 
stórfyrirtæki eða auðfélög undir sameiginlegri stjórn.“1 Viðfangsefni þessarar ritgerðar 
fjallar hins vegar um allt aðra merkingu orðsins. Þegar því er komið fyrir á allt öðru sviði 
– nánar tiltekið á slóðir grafískrar hönnunar og sjónrænna boðleiða – breytist merking 
hugtaksins töluvert. Þar er hugtakið þýðing á enska heitinu ligature, sem þýðir í raun 
að binda, en hvað er verið að binda saman? Bókstafi og önnur rittákn.

Til að sýna þessa bindingu bókstafa sjónrænt má benda á að í efnisgreininni hér 
að framan má finna þrjár samsteypur sem finna má í latnesku ritkerfi; æ (í Dæmi), fi 
(í finna og í Bókstafi) og fj (í fjallar). Í þessum þremur tilfellum hefur bókstöfum verið 
skeytt saman í eitt stafaform en þó af mismunandi ástæðum. Mikil þrenging stafabils á 
milli a og e gæti e.t.v. hafa verið hagkvæm leið á fyrri tímum til að spara dýrmætt línu-
pláss, en þetta tiltekna rittákn, æ, hefur í dag tekið sér bólfestu í nokkrum tungumálum 
sem sjálfstæð eining. Framsetningarsamsteypurnar fi og fj eru svo grafískar útfærslu-
lausnir sem þykja leysa sjónræna árekstra stafaforma f, i og f og j einkar vel.

Annar og ívið umdeildari flokkur framsetningarsamsteypa eru þær sem teljast til 
enska heitisins discretionary ligatures. Dæmi um nokkrar slíkar eru ct, sp, st, Th. Margir 
vilja meina að allar eiga þær sameiginlegt að fagurfræði ritunar – forveri letursetningar – 
hefur borið notagildi árekstrarlausnarinnar ofurliði að einhverju eða mestu leyti.

Ruari McLean er meðal þeirra sem segja að „markmið letursetjara er að auka sam-
skipti“2 en Caroline Archer tekur í sama streng og bætir við að sú faggrein sé í raun sam-
blanda lista og vísinda.3 Ef rithöfundur býr til orðin vantar hann að setja þau í veraldlegt 
form. Hlutverk letursetjara er að verða að þeirri ósk og setja sér um leið markmið að 
kynna verkin á ótvíræðan máta þar sem skilaboð rithöfundarins eru beinskeytt, þægileg 
og auðveld inntöku. Archer útskýrir keðjuverkunina á eftirfarandi hátt: „Ef textinn er 
ekki réttur þá getur leturfræðin ekki orðið rétt, og ef leturfræðin er ekki rétt, þá verður 
lífið erfitt fyrir lesandann.“4

inngangur

Íslensk Orðabók, ritstj. Mörður Árnason, 3. útgáfa, Orðabók Háskólans (bindi m–ö), Edda, Reykjavík, 2002, bls. 1240.  
Ruari McLean, The Thames and Hudson Manual of Typography, The Thames and Hudson manuals, Thames and 
Hudson, New York, 1980, bls. 54. 
Caroline Archer, „Twelve Golden Rules for Setting Perfect Type“, í Printweek, 20. maí 2011, bls. 25–26.
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Samsteypur þykja henta vel þessum markmiðum og innan faggreinarinnar er oft ein-
dregið hvatt til að nota þær. En eiga þær þó alltaf við? Er tilvist framsetningarsamsteypa 

jafn réttlætanleg í barnabókum og í vörumerkjum, fyrirsögnum og í miklum lestextum?

Með þessari ritgerð ætla ég mér að skoða þessar vangaveltur og jafnframt fræða 
áhuga sama um flokkun samsteypa og notkun þeirra í sjónrænum boðleiðum. Mikilvægt 
er að skoða uppruna þeirra, sögu og tækniframfarir þeim tengdum en einnig að skoða þá 
möguleika sem liggja í hugmyndafræði samsteypa og hvernig má nýta slíkt til betrum-
bóta. Hér verður lögð sérstök áhersla á flokkun og notkun samsteypa í ritmálum sem eru 
af latnesku meiði og jafnframt gengið út frá að áhugasamir, sem vinna með og í kringum 
slík ritmál, geti fundið góð not fyrir fróðleikinn sem hér er að finna.



mynd 1.1 Rómversk áletrun höggvin í grunn Trajan-súlunnar í Róm, frá um 114 e. Kr. 
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Þróun stafrófsskriftar

Samsteypur tilheyra heimi rittákna og bókstafa, og sem slíkar, geta þær í eðli sínu jafn 
auðveldlega tengst hver annarri og þær geta aðskilst. Þróun stafrófsskriftar í gegnum 
tímans rás felur í sér mörg sýnidæmi þessu til sönnunar, en ástæður fyrir þessu innra 
sambandi stafanna geta m.a. stafað af efnisviði og verkfærum viðkomandi tíðaranda. 
Óhlutstæð myndtákn Súmera voru dregin með beittum oddi í leir um 4–3.000 f. Kr.5 
og um árþúsundi síðar nöguðu Egyptar enda reyrstilka svo úr varð eins konar bursti 
sem nýttur var með steinefnableki til að skrifa híeróglífur þeirra á papírusrúllur.6 
Minnis merkjahástafir Rómverja voru m.a. höggnir í stein7 og kristilegu skrifarar miðalda 
sátu dögunum saman og skrifuðu á skinn og síðar bókfell.8 Handknúin lausaletursprent-
aðferð Gutenberg í Evrópu um miðja 15. öld9 tók fljótlega fram úr skrifurunum, og ekki 
leið á löngu þar til iðnbyltingin í Englandi snemma á 19. öld gaf af sér gufuknúna útgáfu 
prentpressunnar sem tók síðan við af forvera sínum.10 Iðnbyltingin leiddi af sér frekari 

mynd 1.2 „The Final Judgement“ úr Papírus Ani, frá um 1420 f. Kr. Egyptar voru meðal þeirra fyrstu til að mynd-
skreyta handrit sín.

Philip B. Meggs, A History of Graphic Design, Von Nostrand Reinhold, New York, 1983, bls. 7. 
Philip B. Meggs., A History of Graphic Design, bls. 17. 
Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, [Sérprent úr Prent eflir mennt frá 1995], Hið íslenska bókmenntafélag, 
Reykjavík, 1995, bls. 499. 
Philip B. Meggs., A History of Graphic Design, bls. 50. 
Philip B. Meggs., A History of Graphic Design, bls. 71. 
Philip B. Meggs., A History of Graphic Design, bls. 163. 
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ThÆ ƠÌft
ct
ЉĴ

œspŦfj
Å
Ċ

Ж
ĳø

É
Ђ& ßЮ Ǻ

ch
Ъ

ďĹ
w

fiñ
ę ŋ

ǽ
Őĕ

teikning 1.1 Hin mörgu rittákn heimsins. Erfitt getur verið að segja til um hvað sé samsteypa og hvað ekki. 
(Leturgerð: Minion Pro)
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uppfinningar og nýjungar á borð við litógrafíuna, ljósmyndavélina og síðar tölvuna, 
sem í dag hefur ollið stakkaskiptum í framleiðslu og hönnun leturgerða og markaðsefnis 
þeim tengdum.

Hver og ein ritaðferð manna á gefnu tímabili átti þátt í að gjörbreyta ásýnd og gerð 
bókstafa.Val og tiltækileiki hráefnis sem þurfti til verkanna setti strik í reikninginn ásamt 
verkfærum, vinnugetu og vitneskju manna. Sömu lögmál gilda nú um hinn sífellt breyti-
lega formheim rittákna og bókstafa – ef ekki meir en áður.

notkun samsteypa

2.1 Flokkun samsteypa

Deilt er um flokkun samsteypa. Á að flokka þær út frá notkunareiginleikum þeirra eða 
sögu? Samsteypurnar fi og fl leysa árekstur stafaforma á meðan st og ct þykja vekja hug 
um glæsibrag og fágun. Einnig eru til samsteypur á borð við hið hollenska ĳ, þýska ch 
og spænska ll, en þessi bókstafapör eru algeng í þessum tungumálum. Pörin eru ekki 
endilega tengd saman, en eru engu að síður skilgreindar – í viðkomandi tungumáli – 
sem ein eining. Síðan eru rittákn – t.d. æ, œ, w og ß – sem hafa byrjað sem samsteypur, 
og í gegnum tímans rás fest sig í sessi sem sjálfstæðir bókstafir í einu eða fleiri tungu-
málum. Margir bókstafir af slavneskum uppruna virðast hafa myndast út frá aðskildum 
rittáknum, en t.d. hafa serbnesku og makedónísku stafirnir Љ (Lje) og Њ (Nje) 
einingarnar Л, Ь og Н og Ь, hvor um sig.

Ritmál margra Austurlanda- og Miðausturlandaþjóða eru samfelld – þ.e. form bók-
stafanna eru sítengd – og erfitt er að segja til um flokkun samsteypa þar á bæ. Þrátt fyrir 
að bókstafir t.d. arabísks stafrófs séu einungis um 28 talsins, þá hafa stafirnir fjölda-
margar birtingarmyndir. Tilefni afbrigðanna er m.a. staðsetning þeirra innan orða sem 
þeir dveljast í hverju sinni.11

En hvað með bókstafi á borð við è, í, ü, ñ og ô, og fleiri þeim líkum sem hafa áherslu-
merki af einhverjum toga? Má telja þá til samsteypa? Það er í grunninn ekki hægt að 
flokka þá með samsteypum á borð við fi, fl, ct og st, þar sem áherslumerki segja til um 
framburðarbreytingu á meðan þessar samsteypur leysa – og búa til – sjónræna árekstra 
án framburðarbreytinga. Bókstafir með áherslumerkjum hafa samt margir hverjir orðið 

Líkt og áður kom fram í inngangi ritgerðarinnar, er hér lögð sérstök áhersla á ritmál af latneskum uppruna, 
en meginástæðan er sú að kunnugleiki, uppeldi mitt og þekking á slíkum tungumálum vegur þyngra en þekking 
mín á tungu- og ritmálum af öðrum toga.

11
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Ipsae nihil ipsandunt venis sequibus nes excepe-

rum velit, cum fugitionsed mi, sunturia vellest 

ruptaectemos ipsam quiaes dolut occum, a sedio 

el magname aut volupic totatur alis dis asitiusanti 

blaborro veriorest, tecto te sfim sum et eium cus et 

rerio berum rate plicatquodit quod qui ommolo-

rum quatur, quam, nissuste conescil et rectem aute 

nobisin cor restio. Ut atemporibus sitatur? 

Et pos molo venti doluptatem vid quaepuda 

delecus elenis estecto iliqui non conseceris 

eossunt la ipiduntem volendanima senimusdam 

sefiqui nis inulpa nusaperibus resciae nulles 

dolorec epratinulpa volorum rem et, tentum fugit 

peratempor modis eossum quis eum voloresequis 

dolorae volor solest aut fili nectum re enist, te 

voloreptae. Ceperitatio corenime litaspidunt am 

iliam vero beruptium aspienim que sum, con eos 

cuscides sitet voluptatum ilibusamCorrovid qui 

quasperit ut qui anim archil fipiendem liquissimil 

ipsuntium hictior ma que comnimil ipidi de pra 

por apicim esed maximi, odi ut dolupid quodis 

nonsequae con con rerita volorehendio quat late 

ea volorec atenimincia dolupta tectian dandita pro 

iur adiciisciis int fuga. 

Ipsae nihil ipsandunt venis sequibus nes excepe-
rum velit, cum fugitionsed mi, sunturia vellest 
ruptaectemos ipsam quiaes dolut occum, a sedio 
el magname aut volupic totatur alis dis asitiusanti 
blaborro veriorest, tecto te sfim sum et eium cus et 
rerio berum rate plicatquodit quod qui ommolo-
rum quatur, quam, nissuste conescil et rectem aute 
nobisin cor restio. Ut atemporibus sitatur? 
Et pos molo venti doluptatem vid quaepuda 
delecus elenis estecto iliqui non conseceris 
eossunt la ipiduntem volendanima senimusdam 
sefiqui nis inulpa nusaperibus resciae nulles 
dolorec epratinulpa volorum rem et, tentum fugit 
peratempor modis eossum quis eum voloresequis 
dolorae volor solest aut fili nectum re enist, te 
voloreptae. Ceperitatio corenime litaspidunt am 
iliam vero beruptium aspienim que sum, con eos 
cuscides sitet voluptatum ilibusamCorrovid qui 
quasperit ut qui anim archil fipiendem liquissimil 
ipsuntium hictior ma que comnimil ipidi de pra 
por apicim esed maximi, odi ut dolupid quodis 
nonsequae con con rerita volorehendio quat late 
ea volorec atenimincia dolupta tectian dandita pro 
iur adiciisciis int fuga. 

Lorem 
ipsum 
fyrirsögn

teikning 2.1 Sýnidæmi um grátón leturmassa 
og einstaklingssvertu. Fyrri meginmálstextinn 
hér til vinstri er Minion Pro Regular, settur í 9pt 
stærð með 16pt fæti (línubil). Sá seinni er í sömu 
leturgerð þar sem eina breytingin er að fóturinn á 
honum er 10pt. Fyrirsögnin er síðan einnig í sömu 
leturgerð, en stærðin er 36pt á 45pt fæti.
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til á svipaðan hátt og sumir bókstafir sem eiga uppruna sinn að rekja í samsteypur. 
Til að mynda þurfti í Danmörku rittákn í stað aa og aa, en framburður paranna gaf til 
kynna meira o-hljóð. Brugðið var á það ráð að skella hring fyrir ofan bókstafinn a og úr 
varð å.12

Þar sem um ýmsa og umdeilda flokkunarmöguleika samsteypa er að ræða, skulum 
við, fyrir hentisemi sakir, ganga út frá núverandi notkun samsteypa í fjórum tilbúnum 
flokkum. Aðalflokkarnir eru Framsetningarsamsteypur I (fi, fl o.fl.) og Framsetningar
samsteypur II (st, ct o.fl.), en til aðgreiningar höfum við einnig Algeng svæðisbundin bók 
 stafapör (ij, ch, ll o.fl.) og Bókstafi sem eiga uppruna sinn að rekja í samsteypur (æ, ß, w 
o.s.frv.) Seinni tveir flokkarnir tel ég heldur umfangsmikla fyrir ritgerð sem þessa 
og verður því ekki orðlengt um þá frekar.

2.2 Framsetningarsamsteypur I

Í dag er letur yfirleitt í svörtu á hvítum fleti þegar það er undirbúið fyrir fjöldafram-
leiðslu. Hins vegar þegar bókstöfunum er raðað hlið við, þá tapa þeir einstaklingssvertu 
sinni og saman sem hópur mynda þeir grátón. Hversu dökkur grátónninn virðist vera 
fer eftir leturgerðinni sem notuð er, þunga hennar og hversu þétt stöfunum, orðunum 
og textalínunum er raðað saman. Þetta á sérstaklega við um mikinn massa lestexta en 
til samanburðar á t.d. þriggja orða fyrirsögn í yfirstærð mun auðveldara með að halda 
í upphafslit sinn.13

Skrifarar miðalda voru lunknir við að finna leiðir til að viðhalda jafnri áferð og grátón 
leturmassa á síðum sínum og Gutenberg fylgdi fast í spor þeirra með prentaðferðum 
sínum. Leturskurðarmenn endurreisnartímabilsins settu sinn svip á leturgerðirnar sem 
fylgdu í kjölfarið og margt féll út á meðan annað hélst inni. Framsetningarsamsteypur 
héldu velli vel og lengi, og þrátt fyrir hvarf þeirra á tímum iðnbyltingarinnar, hafa þær 
notið endurvakningar á seinustu árum. 

Miðað við flest latnesk ritmál og lestur frá vinstri til hægri teygir bókstafurinn f sig 
í plássið fyrir framan sig. Við þetta rekst háleggur hans í stafi eins og i, b, f, h, j, k og l, 
og í flestum skáleturgerðum teygir f sig í rýmið beggja vegna við sig.14 Árekstrar sem 
þessir búa til dekkri litabletti í grátón leturmassans sem eiga til að trufla augað við lestur. 
Í þeim tilfellum getur það leitt af sér hægari og verri læsileika, sem í sumum tilfellum 
hylur – og jafnvel breytir – lesskilningi.15

Sofie Beier og Steen Ejlers, The Danish Letters, ritgerð kynnt á ráðstefnu Association Typographique Inter nationale, 
Reykjavík, 16. september 2011. 
Martin Solomon, The Art of Typography: An Introduction to Typo.Icon.Ography, Watson-Guptill Publications, 
New York, 1986, bls. 20. 
Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, Hartley & Marks, Point Roberts, 2008, bls. 50. 
Caroline Archer, „Twelve Golden Rules for…“, bls. 25–26.
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ff 
fi 
ffi 
fl 
ffl 
fj 
ffj

ff 
fi 
ffi 
fl 
ffl 
fj 
ffj

off, Affall, baffled, effect, toffee

fiskur, firmamerki, hafi, firnindi, lifi

kaffi, affiliate, efficient, office

flokkur, flóð, fleiri, tafl, efla, skófla

affliction, Affleck, cufflinks, offline

ofjarl, tefji, hefja, fjöll, fjörður

offjár, offjölgun, Haffjarðará

teikning 2.2 Hinar fimm latnesku fram-
setningarsamsteypur í flokki I, ásamt tveimur 
skandinavískum fj og ffj. Til vinstri er leturgerðin 
Minion Pro, sem hefur framsetningarsamsteypur, 
í miðjunni er er leturgerðin Times lt Std, sem 
er án samsteypa, og til hægri eru nokkur ensk 
og íslensk orð sem finna not fyrir viðkomandi 
samsteypur. Samsteypurnar í Minion Pro eru allar 
að finna undir „Standard Ligatures,“ en auk þeirra 
má einnig nálgast fb, ffb, fh, ffh, fk, ffk, ft og fft.
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Hinar fimm latnesku framsetningarsamsteypur ff, ffi, ffl, fi og fl, sem á ensku eru kallaðar 
basic ligatures, teljast góð dæmi um lausnir á þessum sjónrænum árekstrum, en þær – 
ásamt þeim skandinavísku ffj og fj – má finna í mörgum vönduðum leturgerðum.

Ef notendur vilja nýta framsetningarsamsteypur sem leturgerðir þeirra kunna að 
inni halda þurfa þeir að stilla umbrotsforrit sitt sérstaklega svo það nálgist þær í gagna-
grunn þeirrar leturgerðar sem notuð er hverju sinni. Í fjórða kafla þessarar ritgerðar, 
Sam steypur og hugbúnaður, er betur farið í hvernig skal framkvæma þessar kúnstir.

2.3 Framsetningarsamsteypur II

Í sumum leturgerðum geta verið til staðar sérstakar framsetningarsamsteypur sem – 
þrátt fyrir enska nafn sitt discretionary ligatures – hafa talsvert augljósari samtengingar 
en þær sem telja má til Framsetningarsamsteypa I. Nokkur dæmi um þessar „skemmti-
lega gamaldags“ samsteypur eru m.a. ct, sp, st, Th, og stundum eru fleiri í skáletur-
gerðum.16 Þessi flokkur framsetningarsamsteypa þykir hafa mun bersýnilegri tengsl 
í arfleið sína þar sem víða má sjá hvar áhrifa skrautritunnar gætir í samtengingunum. 
Deilur ríkja um hvort þessar samsteypur ljái lestexta blæ glæsibrags og fágunar eða séu 
einfaldlega að þvælast fyrir.17

Líkt og með fyrri flokk framsetningarsamsteypa þurfa notendur, sem vilja nýta sér 
þessar „skraut“-samsteypur, að stilla umbrotsforrit sitt sérstaklega. Báðir flokkarnir 
eru þar með valfrjálsir. Hugbúnaði, sem hefur möguleika á að vinna með OpenType -
leturgerðir,18 getur verið sagt að nota samsteypur í öðrum hvorum flokknum eða báðum. 
Að mati Robert Bringhurst eru þessir flokkar oft misskilgreindir. Til dæmis segir hann 
að „Adobe Originals“-leturgerðirnar flokka samsteypuna Th vitlaust og setja hana í hóp 
með Framsetningarsamsteypum I. Ef þetta er ekki „lagfært“ handvirkt af notendum, 
þá mun Th alltaf fylgja með samsteypum á borð við fi, fj, ff og ffi – hvort sem manni 
líkar betur eða verr. Rök Bringhurst eru að t.d. Th er þróað út frá öðrum forsendum 
en fi-blóðlínan, og því er hann á þeirri skoðun að athugavert sé að nota báða flokkana 
án góðrar ástæðu.19

Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, bls. 52. 
Kathleen Tinkel, „Expert Type Tricks“, í Macworld 16, 1999, tbl. 11, bls. 129–131. 
OpenType, eða ot, er sameining tveggja öflugustu og víðtækustu leturviðmóta dagsins í dag; PostScript og TrueType. 
Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, bls. 49. 
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teikning 2.3 Bróðurpartur hinna fjölmörgu 
framsetningarsamsteypa II í Mrs. Eaves ot, eftir 
Zuzana Ličko, en þær má finna undir „Discretion-
ary Ligatures.“ Samsteypur á borð við fb, ffb, fh, 
ffh og ft eru hér flokkaðar á öfuga vegu miðað við 
Minion Pro.
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samsteypur og tíðarandinn

3.1 Framsetningarsamsteypur á fyrri tímum

Þeir menn og konur sem hafa unnið með hvers kyns teikningar, letur og tákn á tví- og 
þrívíðum fleti – hvort sem það voru sérmenntuðu skrifarar Súmer, áletrarar Rómverja, 
letursetjarar Gutenberg eða umbrotsfólk dagsins í dag – hafa lent í ákvörðunarvanga-
veltum hvað viðkemur uppsetningu og frágangi efnis. Oft vill það gerast að gefið rými 
fyrir efniviðinn er vanmetið og kemst hann þá vart fyrir – eða ekki – í sinni upprunalegu 
mynd. Undir þessum kringumstæðum hafa verið fundnar fjölda aðferðir til að nýta 
plássið betur, og, í sumum tilfellum, bjarga sér.

Til eru dæmi um hvernig Rómverjar áttu til að skeyta sig ekki um að handskrifa 
á steina sína þær áletranir sem síðan átti að skera í þá. Mest ritað efni var miðjusett á 
þessum tíma, og vegna þessa undirbúningsleysis urðu textalínur oft úr jafnvægi og 
leituðu meira til hægri en vinstri. Rómversku áletrararnir dóu þó ekki alveg ráðalausir. 
Í Þjóðminjasafni Napólí má finna keisaraáletrun með minnismerkjahástöfum frá 1. öld 
f. Kr. þar sem stendur í seinustu línu orðið testamento. Áletrarinn var of örlátur í stafa-
bilum fyrri hluta textalínunnar sem leiddi af sér harla lítið pláss á hægri hluta steinsins 
fyrir seinustu stafina t og o. Til að koma þessum stöfum fyrir brá hann á það ráð að 
teygja hægri legg n yfir hæðarlínu hástafanna og á sjálfan legginn skellti hann þverlegg t. 
Stafurinn o varð minni en fjórðungur af sinni venjulegu hæð og honum var síðan þrýst 
að hægri legg n.20 Þessar bjarganir tíðkuðust aðallega í óformlegum skrifum Rómverja, 
sem þótti í lagi, svo lengi sem hægt var að lesa skrifin.

Skrifarar hinna upplýstu handrita miðalda jöfnuðu flesta texta sína beggja vegna, 
línu fyrir línu, með ýmsum leiðum, eins og að nýta skammstafanir til að stytta orð, 
skeyta stöfum saman í samsteypur,21 staðsetja bandstrik utan leturmassans og raða 
sumum stöfum ofan á hvern annan ásamt örfínum breiddarbreytingum. Skrifararnir 
rituðu í svokallaðri textúr-skrift, illlæsileg rithönd sem vinsæl var á þeim tíma fyrir 
vafningsáferð sína, en „það sem skriftin tapaði í læsileika vann hún upp með fegurð.“22 
Talið er ennfremur að þröng birtingarmynd skriftarinnar, ásamt jöfnun línanna í hand-
ritunum, hafi verið í senn efnahagsleg ákvörðun skrifaranna til að nýta bókfellið sem 
best og til að uppfylla trúarlegu iðju þeirra.23

Edward M. Catich, The Origin of the Serif: Brush Writing and Roman Letters, 2. útgáfa, Catich Gallery, St. Ambrose 
University, Iowa, 1991, bls. 116. 
Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, bls. 192. 
Ruari McLean, The Thames and Hudson Manual of Typography, bls. 17. 
Jan V. White, Graphic Design for the Electronic Age, Watson-Guptill Publications, New York, 1988, bls. 22. 
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mynd 3.1 Sýnishorn úr 42 lína biblíu 
Gutenberg frá miðri 15. öld.

mynd 3.2 Keisaraáletrun með minnismerkjahástöfum frá 1. öld f. Kr.



mynd 3.3 Blaðsíða úr De Aetna, bók unnin m.a. 
af Aldus Manutius og Franscesco Griffo á árunum 
1495–1496. Fyrirmynd Garamond á 16. öld og 
fjölda annarra í Evrópu í um tveggja alda skeið.

21

Um miðja 15. öld gerði útbreiðsla pappírsgerðar frá Kína Jóhannesi Gutenberg kleift að 
ýta úr vör nýjung sinni, lausaletursprentun með handpressu, en án tilkomu pappírs hefði 
hraði og afkastageta prentunar, eins og raun bar vitni, verið gagnslaus.24 Til þess að líkja 
eftir hinu eftirsótta handbragði skrifaranna lét Gutenberg skera út og steypa heilmörg 
afbrigði af þeim bókstöfum, styttingum og samsteypum sem þurfti til verksins, og þegar 
uppi var staðið voru um 290 leturafbrigði í safni hans – þó að stórir og litlir stafir væru 
samtals ekki nema 50 talsins.25

Prentaðferð Gutenberg náði skjótri útbreiðslu um Evrópu, en formheimur letur-
gerðanna var þróaður áfram af frægum leturskurðarmönnum og menntamönnum á 
endurreisnartímabili 14.–16. aldar. Menn sem hér um ræðir voru meðal annarra Conrad 
Sweynheym og Arnold Pannartz, Nicolas Jenson, Fransesco Griffo (undir leiðsögn Aldus 
Manutius), Claude Garamond og Robert Granjon, en allir áttu þeir þátt í að kynna til 
prentsögunnar nýjungar á borð við opnari leturgerðir, framsetningarsamsteypur, skáletur 
og aðrar betrumbætur sem gerðu bókstafi af latnesku meiði læsilegri og aðgengilegri.26

Philip B. Meggs, A History of Graphic Design, bls. 72. 
Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 504. 
Philip B. Meggs, A History of Graphic Design, bls. 102–125.
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mynd 3.4–3.5 Dæmi um „athyglissjúkar“ leturgerðir í kjölfar iðnbyltingarinnar snemma 
á 19. öld.

mynd 3.5 Lítið letursýni William Caslon. Sumir vilja meina að þetta tiltekna sýni hafi 
markað upphaf steinsskrifta eins og við þekkjum þær í dag.
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Tæknin þokaðist áfram, og í kjölfar iðnbyltingarinnar á Englandi um miðja 18. öld, 
segja sérfræðingar í prentleturssögu að, hvað varðar leturhönnun, „hafi askja Pandóru 
verið opnuð.“27 Á vettvangi verslunar og viðskipta var áhersla lögð á hraða og afkasta-
mikla framleiðslu skilaboða og ef það þýddi að henda út leturfræðilegum smáatriðum, 
heildarmynd og vel ígrundaðri forvinnu, og nota í stað þeirra stærri, fleiri og frekari 

„athyglisgrípara,“ þá þurfti að una við það. Grafíski hönnuðurinn og sagnfræðingurinn, 
Philip Meggs, bendir á að fram að 19. öld hafi upplýsingar fengist að mestu úr bókum en 
með auknum hraða í iðnvæddu samfélagi var gerð krafa til stærri skala, meiri sjónrænna 
áhrifa og öðruvísi sjónræns tungumáls – sem leturfræði bókarinnar gat ekki fullnægt.28 
Hægt er því gera sér í hugarlund hvort framsetningarsamsteypur hafi fallið að mestu 
í dvala vegna þessa.

Upp frá þessum stakkaskiptum og einföldunum risu steinskriftirnar (e. sans serif), 
en form þeirra bera beinagrindur bókstafanna og eru því einstaklega hæfar til að láta 
skilaboð „koma sér beint að efninu.“ Samsteypulausar steinskriftirnar hössluðu sér völl 
víða og í dag má enn sjá hversu mikil ítök þær hafa á sviðum prent- og skjámiðla. 
Þrátt fyrir langa valdatíð steinskriftanna hafa ýmsar endurvakningar átt sér stað á ný 
frá byrjun 20. aldar en leturgerðir Griffo, Garamond og annarra meistara hafa nú verið 
færðar í stafrænan búning nútímans. 

3.2 Framsetningarsamsteypur í nútímanum

Hvenær skal nota samsteypur? Eru sum tækifæri betur til þess fallin að nota einhver-
jar gerðir þessara sérstöku rittákna á meðan önnur kalla á að þeim sé jafnvel algjörlega 
sleppt? Hafa ber í huga að það sem tíðkast í dag er gjörólíkt því sem tíðkaðist fyrir um 500 
árum – hvað þá 6000 árum! Venja og hefð eru brigðul hugtök, og sem dæmi má nefna að 
hönnunarákvarðanir rómversku áletraranna fyrir um 2000 árum myndu í dag eflaust 
flokkast sem einhvers konar myndskreyting, en ekki letursetning.

Tökum fyrir núverandi tíðaranda. Ef við leggjum áherslu á flokkana tvo, Framsetningar
samsteypur I og II, sem skilgreindir eru hér að framan, göngum við út frá viðmiðum og 
vinsælum gildum sem hafast við í faggreinum tengdar sjónrænum boðmiðlum nú til dags. 
Hér má því velta fyrir sér hvort vitneskja um tilvist þeirra tíðkist einungis innan þessara 
faggreina eða hvort þekking á þeim sé jafn útbreidd utan greinanna sem að innan.

Philip B. Meggs, A History of Graphic Design, bls. 156.27 28



mynd 3.7–3.10 Fáein dæmi um samsteypur sem birtast okkur 
í hinu daglega amstri. 
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Fyrir mitt leyti, áður en ég hóf nám mitt við Listaháskóla Íslands og áður en flóðgáttir 
leturfræðinnar voru opnaðar fyrir mér, hafði ég ekki hugmynd um tilvist þessara sér-
stöku rittákna. Í dag, hins vegar, fæ ég ekki nóg af þeim og flestöllu sem viðkemur 
leturhönnun; þar gæti einmitt hundurinn legið grafinn. Eru samsteypur nú til dags 
eins konar innvígsluatriði og gæðastimpill í heimi grafískrar hönnunar og sjónrænna 
boðleiða? Eins og þegar kemur að læsileika, eru þær, líkt og þekking og kunnátta um 
notkun sannra hásteflinga29 (e. small caps) og lágstöfutala (0123456789) í lestexta, 

„fáguð smáatriði sem skilur kjarnann frá hisminu?“30 
Í nútímavæddum samfélögum hefur fólk, sem ekki veit um tilvist samsteypa, þó 

efl aust séð þær án þess að þekkja þær. Í tilfellum firmamerkja og fyrirsagna geta verið 
óhefðbundnar samsteypur sem – öfugt við það sem þykir eftirsóknarvert í miklum mas-
sa lestexta – setja ákveðinn „taktu eftir mér!“-tón. Þeir hönnuðir sem vinna með mikinn 
samfelldan texta á sviði bókmennta vilja ennfremur aðgreina þessar kröfur og skilyrði. 
Robert Bringhurst segir m.a. að áðurnefnd firmamerki og þess háttar tákn ýta leturfræði 

„í ríki sælgætis og vímuefna, sem vekja ósjálfstæð viðbrögð, og frá ríki matar, sem stuðlar 
að sjálfstæðri tilvist. Góðri prentlist má líkja við brauð: tilbúið til aðdáunar, verðmats og 
krufningar áður en þess er neytt.“31

Til eru miðlar og tungumál32 þar sem svipuð málefni eru tekin fyrir. Hvað viðkemur 
letursetningu t.d. í barnabókum þykja framsetningarsamsteypu umdeildar. Flestir fróðir 
letursetjarar vilja nota þær, en útgefendur barnabóka hafa áhyggjur af hvort hinir nýju 
lesendur geta greint samtengdu rittáknin sem tvo aðskilda bókstafi. Oftar en ekki biðja 
þeir uppsetjara sína að samsteypunum sé alfarið sleppt.33 Lítið finnst um vísindalegar 
rannsóknir á þessum deilum en í bók sinni, The Songs the Letters Sing: Typography and 
Children’s Reading, leggur Sue Walker fram niðurstöður sínar úr rannsóknum frá 2004 
sem gerðar voru á læsi barna á aldrinum 6–8 ára. Breytur voru línu-, orða- og stafabil, 
en einnig var athugað hvort leturgerðir hafa einhver eftirtektarverð áhrif. Hvergi er rætt 
um framsetningarsamsteypur, hvort þær geri yngri lesendum erfitt eða auðveldara fyrir, 
en Walker tekur þó fram að í niðurstöðum sínum – sem og úr fyrri rannsóknum – hafi 
ekki fundist nein heildstæð sönnun fyrir því að börn eigi t.d. í vandræðum með að 
greina á milli mismunandi birtingarmynda bókstafanna a og g.34

Sannir hásteflingar eru sérteiknaðir áhersluhástafir, ekki rafrænt smækkaðir hástafir. Sjá nánar í kafla 4.2. 
Caroline Archer, „Twelve Golden Rules for…“, bls. 25–26. 
Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, bls. 49. 
Sjá nánar í kafla 5.3. 
Thomas Phinney og Lesley Colabucci, „The Best Font for the Job“, í Children & Libraries 8, 2010, tbl. 3, bls. 17–26. 
Sue Walker, The Songs the Letters Sing: Typography and Children’s Reading, Reading: National Centre for Language 
and Literacy, University of Reading, 2005, bls. 5.
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fi&

ga
fiet

teikning 4.1 Ekki er vitað fyrir víst hvort fótaletur eða steinsskriftir henta betur fyrir barnabækur 
– hvað þá samsteypur. Takið eftir &-merkinu, sem stendur fyrir hið latneska „og“ – et – en það hefur 
fengið ýmis konar samsteypumyndir í gegnum aldirnar. Fyrra dæmið er Minion Pro, en hið seinna er 
Futura Std.
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samsteypur og hugbúnaður

4.1 Unicode og leturgerðir

Unicode, alþjóðlegur staðall um kóðun bókstafa í tölvum, hefur einungis sjö fram-
setningar  samsteypur kóðaðar. Þær eru ff (U+fb00), fi (U+fb01), fl (U+fb02), ffi (U+fb03), 
ffl (U+fb04), ſt (U+fb05) og st (U+fb06). Sem ráðstöfunaratriði voru einungis sjö sam-
steypur kóðaðar í staðalinn vegna samþýðanleika með ritkerfum sem ekki lúta í dag 
staðlinum. Því er alfarið mælt gegn notkun þeirra og jafnframt ítrekað að fleiri verði 
ekki færðar í staðalinn.35

Þessu til frekari rökstuðnings má finna í svörum starfsmanna Unicode í samtali þeirra 
við notendur á spjallborði Unicode vefsíðunnar. Einn notendanna spyr hvar hann getur 
fundið hr samsteypu í Unicode-staðlinum. Sá sem honum svarar tekur dæmi um að ef 
leturgerð er notuð til þess að sýna r á eftir h, og í leturgerðina sjálfa hefur leturhönnuður 
gert hr samsteypu, þá fyrst getur leturgerðin birt hr samsteypuna. Hann bendir jafnframt 
á að „sumar leturgerðir hafa engar framsetningarsamsteypur, sumar (sérstaklega þær 
sem eru ekki af latneskum uppruna) hafa hundruðir.“ Hann bætir síðan við að það hafi 
lítið upp á sig að færa öll þessi leturgerðarsmáatriði í Unicode töflur og minnir á að Uni-
code staðlinum „er ekki ætlað að staðla framsetningarsamsteypur og önnur ítaratriði 
sem viðkemur leturgerðum og leturhönnun.“36 

Það er því nauðsynlegt að átta sig á að í stafrænum leturgerðum er hegðun samsteypa 
forrituð í leturgerðirnar sjálfar. Það þýðir að ef notandi hefur hug á að nota fram-
setningarsamsteypur eins og t.d. fi, ffj, ct, st og sp, þá þarf hann að ganga úr skugga um 
að fyrirhuguð leturgerð hafi þær innanborðs og séu aðgengilegar umbrotsforriti hans.

4.2 Leturgerðir og hugbúnaður

Ef upprennandi leturhönnuður ætlar sér að smíða leturgerð með framsetningarsam-
steypum fyrir t.d. latneskt ritkerfi, telst gott ef hann lýkur fyrst við ff, ffi, ffl, fi og fl – 
og fj og ffj, ef skandinavísk mál á að telja með – en í raun er ekkert til fyrirstöðu að smíða 
hvaða samsteypur sem honum dettur í hug. Sophia eftir Matthew Carter er dæmi um 
leturgerð sem nýtir þessa möguleika nútímatækni á sviðum leturhönnunar. Leturgerðin 
samanstendur einungis af hástöfum en hefur fjölmargar útgáfur af hverjum bókstaf. 
Það eru t.d. „fjórar birtingarmyndir fyrir T, þrjú form hver af e, f and r, tvö form af a, c, 
g, h, i, k og fjölmargt fleira.“37 Á meðan mörg þessara afbrigða eru sjálfstæð eru önnur 
sem nota má til að mynda samsteypur.

The Unicode Consortium, Frequently Asked Questions: Ligatures, Digraphs, Presentation Forms vs. Plain Text, 
seinast uppfærð 3. september 2010, http://unicode.org/faq/ligature_digraph.html. 
Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, bls. 186. 
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mynd 4.1 Mörg tilbrigði eru til af rittáknum leturgerðarinnar Sophia og mörg þeirra geta myndað samsteypur. 
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Fyrir stafræna letursetningu er til hugbúnaður, eins og Adobe InDesign, sem sjálfkrafa 
setur inn samsteypur. Þeim er oftast nær komið fyrir aftast í rittáknatöflur leturgerðanna, 
þar sem „hugbúnaðarverkfræðingur getur auðveldlega nálgast þær en flest annað fólk 
ekki.“38 Ber þó að hafa í huga að hugbúnaðurinn sé að setja inn allar þær samsteypur 
sem óskað er eftir, engar af þeim sem mega missa sín og að samsteypurnar, sem hafa 
orðið fyrir valinu, haldist á sínum stað – sama hvað á dynur. Algengt vandamál er að ef 
átt er við heildarstafabil texta (e. tracking), þá er hætta á að hugbúnaðurinn taki sam-
steypur út jafnóðum og hann setur þær inn. Þetta getur t.d. gerst þegar texti er jafnaður 
beggja vegna, en þá á hugbúnaðurinn til að auka orða- og/eða stafabil til þess að línur 
af texta haldist jafnar.39 Þar sem flestar samsteypur eru hugsaðar út frá upprunalegu 
heildar stafabili hverrar leturgerðar fyrir sig, þá er góð þumalputtaregla að forðast 
notkun þeirra ef óskað er eftir auknu heildarstafabili.40

Hvernig verkferlið gengur fyrir sig kemur betur í ljós ef við tökum einfalt raundæmi. 
Göngum út frá að notaður sé umbrotshugbúnaður Adobe, InDesign (útgáfa CS5), 
og að leturgerðin Minion Pro, eftir Robert Slimbach – sem hefur þó nokkrar samsteypur 
á sínum snærum – sé ákjósanlegt leturgerðarval. Til að skoða rittáknatöflur leturgerða er 
farið í window > type & tables > glyphs. Rittáknataflan fyrir Minion Pro opnast þá 
í nýjum glugga og þar er hægt er að skruna í listanum og leita eftir samsteypunum. 
Einnig er hægt að smella á valmöguleikaflipann undir „Show“ og flokka það sem sýnt 
er í töflunni hverju sinni. Þar má m.a. velja að sýna eingöngu „Standard Ligatures“ eða 

„Discretionary Ligatures“ (Framsetningarsamsteypur i eða ii ). Undir sama flipa má 
einnig sjá hvort leturgerðin hefur lágstafatölur (e. Oldstyle Figures) og sanna hásteflinga. 
Þetta getur einfaldað og flýtt töluvert fyrir í leitinni.

Óþarfi er að fara þá löngu leið að tvísmella á hvert tákn í töflunni til að setja þau inn 
handvirkt, en hægt er að skipa hugbúnaði eins og InDesign að setja táknin sjálfkrafa inn. 
Til að ganga úr skugga um að t.d. þessi efnisgrein hafi eingöngu framsetningarsam-
steypur úr fyrri flokknum, þá er öll efnisgreinin valin og farið er í stikuna window > 
type & tables > character. Lítil paletta opnast þar sem hægt er að velja aðra letur-
gerð, stærð, línubil og fleira. Hægt er að nálgast fleiri valkosti með því að smella á lítinn 
valmöguleikaflipa efst í hægra horni palettunnar. Ef hakað er í fjórða neðsta valmögu-
leikann á listanum sem kemur upp – sá sem er merktur „Ligatures“ – þá mun valin 
efnisgrein eingöngu hafa Framsetningarsamsteypur i.

Robert Bringhurst, „Editing the Pretext [Digital Type]“, í Journal of Scholarly Publishing 31, 2000, tbl. 3, bls. 113. 
Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, bls. 50. 
Caroline Archer, „Twelve Golden Rules for…“, bls. 25–26.
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teikning 4.2 Adobe InDesign. Skjáskot af rittáknatöflu leturgerðar og flokkunarmöguleika í lista.
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Ef við viljum einnig hafa samsteypur úr seinni flokk framsetningarsamsteypa í þessari 
efnisgrein förum við nánast sömu leið. Á sama lista og við fundum fyrri flokkinn, er flipi 
sem merktur er „OpenType“. Ef músarbendillinn er færður yfir flipann kemur upp listi 
yfir þær breytingar sem OpenType-umgjörð stafrænna leturgerða hefur upp á að bjóða. 
Efst á þeim lista eru samsteypurnar sem við erum að leita að og við hökum þar við.

Athugið að á listunum tveimur sem við höfum farið yfir hér, eru sumir valmögu-
leikarnir innan hornklofa. Ef hakað er við þá, er ekki víst að um upphaflega letur-
teikningu sé að ræða heldur stafræna birtingarmynd sem InDesign framkvæmir. 
Slíkar aðgerðir eru litnar hornauga innan leturfræðinnar. Sem dæmi má nefna að ef á 
fyrri listanum er notuð skipunin „[Small Caps]“ fyrir valinn texta, þá leitar InDesign að 
sér teiknuðum áhersluhástöfum, eða hásteflingum, og setur þá inn á viðeigandi stöðum. 
Ef hugbúnaðinum tekst hins vegar ekki að finna táknin, þá sækir hann viðkomandi 
hástafi í leturgerðina og minnkar þá. Við þetta verða formin of létt og of þröng, 
og nauðsynleg sérkenni á borð við hlutföll og heildarmynd hverfa sjónum. Sannir há-
steflingar, að mati Caroline Archer, eru „sérstaklega gerðir til þess að tóna með þyngd, 
grátón og hlutföllum há- og lágstafa“ en slík atriði er talin leggja sitt af mörkum þegar 
kemur að bættum læsileika.41 Enn hef ég þó ekki fundið hvort InDesign getur smíðað 
upp á eigin spýtur, frá grunni, sínar eigin samsteypur. Ætli það sé ekki best látið ógert.

teikning 4.3 Samanburður á sönnum hásteflingum með hástöfum (efri lína, Minion Pro) og ósönnum hásteflingum 
með hástöfum (neðri lína, Calisto mt). Orðið „hásteflingar“ í neðri línu virkar kreist hvað varðar þyngd og hlutföll, 
og tónar það ekki vel með fyrri orðum setningarinnar.

Caroline Archer, „Twelve Golden Rules for…“, bls. 25–26.41
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teikning 4.4 Nokkrar leturgerðir sem Robert Bringhurst mælir með ef ekki 
er óskað eftir framsetningarsamsteypum. Innan sumra þeirra leynast þó 
framsetningarsamsteypur, og eru þær sýndar í gráu. Bringhurst heldur fram 
að þær séu teiknaðar á þá vegu að háleggur f rekst ekki í stafaformið fyrir 
framan sig, en mér sýnist þó hins vegar – eins og í tilfelli Legacy Sans og 
Scala Sans – að smávegis árekstrar eiga sér stað.

Aldus lt Std

Melior lt Std

Palatino lt Std

Sabon lt Std

Trump Mediäval lt Std

Gill Sans mt Pro

Legacy Sans itc Std

Scala Sans
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Caroline Archer, „Twelve Golden Rules for…“, bls. 25–26. 
Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, bls. 51. 
Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, bls. 52.

4.3 Leturgerðir án framsetningarsamsteypa

Til eru aðstæður þar sem eftirsóknarvert er að forðast framsetningarsamsteypur að öllu. 
Bringhurst minnist á að í tyrknesku er t.a.m. „gerður greinarmunur á i með punkti og 
ı án hans – sama gildir um hástafina İ og I. Til þess að setja tyrkneskt ritmál rétt, 
er nauðsynlegt að hafa f sem er hannað svo að það leyni ekki þessum greinarmuni.“42 
Þegar um svona aðstæður er að ræða skal halda sig við leturgerðir sem teiknaðar eru 
á þá vegu að þær þarfnist ekki samsteypa. Bringhurst segir að „sumar af fínustu letur-
gerðum 20. aldar eru einmitt smíðaðar með þennan tilgang í huga og virka mjög vel án 
framsetningarsamsteypa.“43 Dæmi um slíkar leturgerðir eru Aldus, Melior, Mendoza, 
Palatino, Sabon, Trajanus og Trump Mediäval, en allar hafa þær útgáfur af bókstöfunum 
f og f sem teygja sig ekki í plássið fyrir framan eða aftan sig. Það sama má segja um stein-
skriftirnar Gill Sans, Legacy Sans, Scala Sans og Seria Sans. Sumar þessara leturgerða 
hafa þó innanborðs nokkrar framsetningarsamsteypur, en ef þeim er að öllu sleppt þá 
verða engir árekstrar. 

41 
42 
43
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lokaorð

Í upphafi ritgerðarinnar kemur fram að samsteypur tilheyra heimi rittákna og bókstafa. 
Hversu mikilvægar þær eru ritkerfum heimsins virðist þó vera umdeilt mál og í tilfellum 
framsetningarsamsteypa getur verið erfitt að segja til um hvort og hvenær eigi eða eigi 
ekki að nota þær. Á ákvörðun um t.d. leturval að ganga út frá hvort fyrirhuguð leturgerð 
innihaldi slík leturfræðileg smáatriði eða ekki, og er slíkur hugsunagangur vísbending 
um árátturöskun eða fagmannlega vandvirkni?

Þetta virðist ennfremur vera spurning um viðmið og val, en ekki reglur. Letursetning 
með áberandi Framsetningarsamsteypum ii getur t.d. ljáð árshátíðarkynningarefni fagur-
fræðilegan blæ skrautritunar án þess að fara yfir strikið, og til samanburðar geta Fram
setningarsamsteypur i bætt og einfaldað lestur mikils lestexta í lesbókum og ársskýrslum. 
Sömuleiðis má nefna að á meðan margar samsteypur lifa góðu lífi í firmamerkjum og 
þess háttar kynningarefni er tiltölulega fátt vitað um afdrif þeirra í barnabókum.

Ef litið verður til hversu aðgengilegur hugbúnaður til stafrænnar letursetningar 
og framleiðslu leturs er í dag má jafnvel útskýra hið mikla framboð þeirra stafrænu 
leturgerða sem finna má m.a. á veraldarvefnum. Það getur því verið ákveðið forskot að 
þekkja fyrirbæri eins og samsteypur, hásteflinga og lágstafatölur sem öll eru talin stuðla 
að vandaðri og fjölbreyttri uppbyggingu leturgerða. Er þessi ritgerð skrifuð í þeirri von 
að áhugafólk um letur komist á bragðið með að kynna sér þau frekar og um leið afla sér 
frekari þekkingar um hina ýmsu króka og kima leturfræðinnar.





heimildaskrá

Bækur og vefsíður

Archer, Caroline, „Twelve Golden Rules for Setting Perfect Type“, 
í Printweek, 20. maí 2011, bls. 25–26.

Beier, Sofie og Steen Ejlers, The Danish Letters, ritgerð kynnt á 
ráðstefnu Association Typographique Internationale, Reykja vík, 
16. september 2011, sjá einnig http://www.atypi.org/past-
conferences/2011-reykjavik/programme/activity?a=74.

Bringhurst, Robert, „Editing the Pretext [Digital Type]“, í Journal of 
Scholarly Publishing 31, 2000, tbl. 3, bls. 113.

Bringhurst, Robert, The Elements of Typographic Style, Hartley & 
Marks, Point Roberts, 2008.

Catich, Edward M., The Origin of the Serif: Brush Writing and 
Roman Letters, 2. útgáfa, Catich Gallery, St. Ambrose University, 
Iowa, 1991.

Íslensk Orðabók, ritstj. Mörður Árnason, 3. útgáfa, Orðabók 
Háskólans (bindi m–ö), Edda, Reykjavík, 2002.

McLean, Ruari, The Thames and Hudson Manual of Typography, 
The Thames and Hudson manuals, Thames and Hudson, 
New York, 1980.

Meggs, Philip B., A History of Graphic Design, Von Nostrand 
Reinhold, New York, 1983.

Phinney, Thomas and Lesley Colabucci, „The Best Font for the Job“, 
í Children & Libraries 8, 2010, tbl. 3, bls. 17–26.

Solomon, Martin, The Art of Typography: An Introduction to 
Typo.Icon.Ography, Watson-Guptill Publications, New York, 1986.

The Unicode Consortium, Frequently Asked Questions: Ligatures, 
Digraphs, Presentation Forms vs. Plain Text, seinast uppfærð 3. 
september 2010, http://unicode.org/faq/ligature_digraph.html.

Tinkel, Kathleen, „Expert Type Tricks“, í Macworld 16, 1999, tbl. 11, 
bls. 129–131.

White, Jan V., Graphic Design for the Electronic Age, Watson-Guptill 
Publications, New York, 1988.

Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, [Sérprent úr Prent eflir 
mennt frá 1995], Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 1995.





Mynd 1.1: Trajan-súlan í Róm, Ljósmynd fengin úr Meggs, Philip B., 
A History of Graphic Design, Von Nostrand Reinhold, New York, 
1983, bls. 45.

Mynd 1.2: Sýnidæmi úr Papírus Ani, Ljósmynd fengin úr Meggs, 
Philip B., A History of Graphic Design, Von Nostrand Reinhold, 
New York, 1983, bls. 21.

Mynd 3.1: Letursýnisbrot úr 42 lína biblíu Jóhannesar Gutenberg, 
Ljósmynd fengin úr McLean, Ruari, The Thames and Hudson 
Manual of Typography, The Thames and Hudson manuals, 
Thames and Hudson, New York, 1980, bls. 15.

Mynd 3.2: Keisaraáletrun með minnismerkjahástöfum, 
Ljósmynd fengin úr Catich, Edward M., The Origin of the Serif: 
Brush Writing and Roman Letters, 2. útgáfa, Catich Gallery, 
St. Ambrose University, Iowa, 1991, bls. 117.

Mynd 3.3: Blaðsíða úr De Aetna, Ljósmynd fengin úr Meggs, 
Philip B., A History of Graphic Design, Von Nostrand 
Reinhold, New York, 1983, bls. 114.

Mynd 3.4–3.5: Letursýni frá tímum iðnbyltingarinnar Ljósmynd 
fengin úr Meggs, Philip B., A History of Graphic Design, 
Von Nostrand Reinhold, New York, 1983, bls. 159.

Mynd 3.7: Letursýni sem getur hafa markað upphaf steinsskrifta, 
Ljósmynd fengin úr Meggs, Philip B., A History of Graphic 
Design, Von Nostrand Reinhold, New York, 1983, bls. 160.

Mynd 3.8–3.11: Egill Rúnar Viðarsson, „Myndir af nútíma sam-
steypum á víðavangi“ (SodaStream-vél, Froosh ávaxtadrykkjar-
flaska, líkamsræktartæki staðsett í World Class, Seltjarnarnesi 
og merking á stuttermabol), ljósmyndir teknar 11–12. janúar 2012.

Mynd 4.1: Dæmi um leturgerðina Sophia, Ljósmynd fengin úr 
Bringhurst, Robert, The Elements of Typographic Style, Hartley 
& Marks, Point Roberts, 2008, bls. 186.

Myndefni

heimildaskrá (frh.)


