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Inngangur

Gotneskt letur og Guðbrandsbiblía

Guðbrandsbiblía hefur sérstöðu í sögu prentlistar á Íslandi og er jafnvel álitin vera einn merkasti 

gripur íslandssögunnar 1 en Gutenberg biblían er talin vera merkasti prentgripur sögunnar. 

Samanburður á þessum ritum sem bæði hafa öðlast sérstakan sess í sögu prentlistar er áhugaverður 

vegna þess að hann styður frekari skoðun á þróun leturgerðar á tímum þar sem þróun hefur haft 

mikil áhrif á frekari framvindu í þessum efnum. 

Rannsóknir mínar í aðdraganda ritgerðarinnar vöktu ýmsar spurningar sem ég mun reyna að svara 

eftir bestu getu. Í þessari ritgerð verður sögulegur aðdragandi Guðbrandsbiblíu, bæði í formi sögu 

prentlistarinnar og í sögu Hólaprentsmiðju, rakinn. Einnig mun ég að rekja sögu hins gotneska 

leturs í Guðbrandsbiblíu, greina það og skoða ástæður þess að það varð fyrir valinu. Svo mun ég 

bera saman Guðbrandsbiblíu og biblíu Gutenbergs, og kynna hvað er líkt og ólíkt með þeim.

Mikið er til af heimildum um Guðbrandsbiblíu, en flestar fjalla þær um hana í þjóðsögulegu 

samhengi eða út frá sögu kirkjunnar og siðaskiptanna. Tilgangur þessarar ritgerðar er að segja sögu 

Guðbrandsbiblíu frá sögulegu sjónarhorni prentiðnarinnar, letursköpunar og hönnunar, og fjalla um 

hana á forsendum grafískrar hönnunar.
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1 Einar Laxness Þættir úr Íslandssögu 1550-1830 Menntaskólinn við Hamrahlíð, 1979 bls. 204-5



1. Kafli

Guðbrandsbiblía og aðdragandi prentunar

Upphaf prentlistar

Upphaf prentlistar á pappír má rekja til Kína. Við 

lok 2. aldar eftir Krist höfðu Kínverjar þróað 
prentlistina, og höfðu á sínum snærum alla tækni 

sem þurfti til prentunar: pappírsframleiðslu, blek, 
og texta skorinn í flöt yfirborðs, eða prentmót. 

Þessi fyrstu verk voru rist í marmaraplötur, 
blautur pappír var lagður yfir, verkið svo þakið 

bleki, og textinn þrykktur. Mikil framför varð 
þegar prentun með viðarkubbum var fundin upp. 

Elstu þekktu prentverkin gerð með þeirri aðferð 
eru búddísk rit frá Japan, framleidd á árunum 764 

-770 e. Kr. Elsta þekkta prentaða bókin er 

Demantasútran (Diamond Sutra - 金剛般若波羅

蜜多經), prentuð í Kína árið 868. Þessi prentverk 

tóku óralangan tíma, þar sem að rista þurfti hvern 

einasta staf á hverri einustu síðu í bókinni. 2

 

Kinverski alkemistinn Pi Sheng er talinn hafa verið fyrstur til að uppgötva laust letur (movable 

type) til prentunar á pappír. Uppgötvun hans byggðist á blöndu af lími og leir, sem hann herti með 

því að baka efnið. Stöfunum var raðað á járnplötu, húðaðri með blöndu af vaxi, pappír og kvoðu. 

Platan var svo hituð, og þegar hún kólnaði hertist platan saman og stafirnir festust þannig. Þegar 

prentarinn var hættur að nota prentmótið gat hann hitað plötuna aftur og þannig losað stafina. Árið 

1313 fann svo dómari að nafni Wang Chen upp skipulagningarkerfi á letri, sambærilegt því sem 
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2 “Printing” - Encyclopædia Britannica http://www.britannica.com/eb/article-9109435/printing sótt 10. Janúar 2008

Mynd 1 - Demantasútran
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síðar var notað í Evrópu. Þar sem að kínverskt stafróf er flóknara og viðameira en það rómanska 

(tugir þúsunda stafa samanborið við u.þ.b. þrjátíu), þá fór prentun með hreyfanlegu letri ekki í 

almenna notkun í Kína.3

Framleiðsla á pappír

Af grunnþáttum prentlistarinnar náði pappírsframleiðsla fyrst til Evrópu.4 Kínverjinn Tsai Lun er 

talinn hafa uppgötvað hana, en hann stofnaði hinar konunglegu vinnustofur Kínverja árið 1045 . 

Pappírsframleiðslan barst til Evrópu í gegnum verslunarleiðir mið-Asíu til Samarkand, þaðan til 

Bagdhad, og svo til Spánar, þegar landið heyrði undir Araba.6 Fyrsta pappírsmylla Evrópu var sett á 

stofn í Katalóníu á Spáni 1238.7  Frá Spáni barst þessi list svo til Ítalíu á 13. öld, og til Frakklands 

og Þýskalands á 14. öld.

Lengi vel var kirkjan sú eina með skrifara á sínum snærum, en upp úr 12. öld fóru háskólar að 

stofnsetja eigin skrifarasetur, og með fjölgun háskóla fjölgaði þeim sem voru læsir og þar með þeim 

sem höfðu not fyrir bækur og skrifað efni. Aukin þörf háskóla fyrir bækur skapaði eftirspurn eftir 

öðru og ódýrara efni að skrifa á en skinn, og er þetta talið hafa verið mikill hvati fyrir þróun á 

pappírsframleiðslu í Evrópu.8

Prentun hefst í Evrópu

Tækni prentunar virðist ekki hafa ferðast sömu leið og pappírinn. Svo virðist sem að prentun með 

viðarkubbum hafi verið fundin upp á ný í Evrópu, sem afleiðing af tilkomu pappírs. Engar heimildir 

hafa komið fram um það að Evrópubúar hafi lært þessa tækni af Kínverjum. Fyrst var prentun með 

viðarplötum notuð til að merkja útlínur skrautletraðra upphafsstafa til að teikna eftir í handrit þessa 

tíma, en svo var notkun þeirrar tækni yfirfærð á prentun trúarlegs myndefnis. Fyrst birtust 
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3 “Invention of movable type” - Encyclopædia Britannica http://www.britannica.com/eb/article-36831/printing sótt 10. Janúar 2008

4 “Transmission of paper to Europe” - Encyclopædia Britannica http://www.britannica.com/eb/article-36832/printing sótt 10. Janúar 
2008

5 Robin Dodd From Gutenberg to OpenType  The Illex Press Ltd. 2006 bls. 15

6 “Transmission of paper to Europe” - Encyclopædia Britannica http://www.britannica.com/eb/article-36832/printing sótt 10. Janúar 
2008

7 Robin Dodd From Gutenberg to OpenType bls. 15

8 Robin Dodd From Gutenberg to OpenType. Bls. 14
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myndirnar stakar, svo með stuttum textum, og eftir því að útskurðarmeistarar prentplatna urðu 

færari í að skera út letur tóku fyrstu stuttu bækurnar að birtast í upphafi 15. aldar.9 

Coster og Loch Ness skrímslið

Hollendingur að nafni Laurens Janszoon (einnig þekktur sem Coster) er talinn hafa gert fyrstu 

tilraunir með hreyfanlegt letur. Þáttur hans í sögu prentlistar er óræðari en Gutenbergs, og því hefur 

hann ekki náð sömu frægð.  Aðferðir hans voru talsvert frumstæðari en aðferðir Gutenbergs, en 

vitað er að hann notaði sand og viðarmót til að búa til letur.10

Goðsögnin segir að Coster hafi verið á göngu í skógi nokkrum með barnabörnum sínum, og þeim til 

skemmtunar hafi hann farið hann að skera út letur úr berki beykitrés. Stafirnir duttu í sand á 

jörðunni, en það gaf honum þá hugmynd að stafi úr tré mætti pressa á pappír til að prenta bækur. 

Vitað er að Coster gerði margar tilraunir með tréristur og blek. Síðar á hann að hafa fært sig yfir í 

letursmíð með tin, og loks gert tilraunir með blöndu tins og blýs. Sagan segir ennfremur að einn 

aðstoðamaður hans, Johannes nokkur Fust, hafi brotist inn á verkstæði Coster, stolið öllum 

búnaðinum og flúið með hann milli borga. Johannes þessi á að hafa dagað uppi í Mainz, og stofnað 

þar prentsmiðju með Gutenberg. Aðrar sögusagnir segja að Johannes þessi hafi ekki heitið Fust, 

heldur Gutenberg.

Saga þessi var umdeild af sagnfræðingum. Það eru til eintök af tréristubókum Coster, en lítið er til 

af sönnunum um aðkomu hans að hreyfanlegu letri annað en frásagnir sem rötuðu fyrst á prent öld 

eftir andlát hans. Menn telja að stór hluti af sögu hans hafi verið skáldaður rétt eftir að Hollendingar 

fengu sjálfstæði frá Spáni, og þáttur hans í prentsögunni hafi verið ýktur til að styrkja þjóðarímynd 

Hollendinga.11 Í bókinni TYPE - The Secret History of Letters lýsir Simon Loxley sögunni af 

Laurens Coster sem leturfræðilegu Loch Ness skrímsli - ef þér líkar við kenningar sem hreyfa við 

þekktum hugmyndum, þá hafi hann ómótstæðilegt aðdráttarafl, en sá aðdráttur hrynji um leið og 

sönnunargögn málsins séu greind á rökrænan hátt.
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9 “Xylography” - Encyclopædia Britannica http://www.britannica.com/eb/article-36834/printing sótt 10. Janúar 2008

10 “Laurens Janzoon Coster” - Encyclopædia Britannica http://www.britannica.com/eb/article-9026496/Laurens-Janszoon-Coster 
sótt 10. Janúar 2008

11 Simon Loxley TYPE - The Secret History of Letters, IB Taurus & Co Ltd. New York 2004 bls. 18 - 25
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Með 26 hermenn úr blýi sigraði Gutenberg heiminn.12

Þekktasta nafnið í sögu prentlistar í heiminum er áðurnefndur Johannes Gutenberg. Gutenberg (eða 

Johannes Gensfleisch zur Laden13 Gutenberg) fæddist um 1400 í Mainz í Þýskalandi.14 Heimildir 

greinir á um hvert var hans helsta framlag til prentlistarinnar, þar sem þau voru æði mörg. Hann 

fullkomnaði helstu tól til framleiðslu lauss leturs (stimpil, stafmót og stíl), fann upp aðferð til að 

setja laust letur og hann fann upp sjálfa prentvélina, auk þess sem hann er talinn hafa þróað nýtt 

blek sem var þykkara en þekktist áður og virkaði þannig betur í prentun. Stimpilinn (e. punch) var 

frummynd leturstafsins, stálkubbur sem stafamótið var grafið í af leturteiknara. Þótti það verk svo 

vandasamt að fram eftir öldum voru sjaldan nema örfáir menn í heiminum sem höfðu fullt vald á 

þeirri tækni á sama tíma.  

Stimpillinn var svo hamraður í plötu úr mýkri málmi, til dæmis 

kopar, svo úr varð stafmót, sem sýndi stafinn réttan. Stafmótið 

var svo lagað til, þannig að dýptin stemmdi allsstaðar og form 

stafsins var hárrétt, og þá var hægt að nota mótið til að steypa 

eftir. „Stafmótinu var svo komið fyrir á botni stillanlegs 

handsteypitækis og blýblöndunni hellt í. Útkoman ver 

ferstrendur kubbur (,stíll') með upphleyptri spegilmynd bókstafs 

á endanum.“ 15

Steypitækið var hægt að stilla á þá vegu að bæði var hægt að 

steypa breiða stafi og mjóa úr því, með  því að færa til veggi 

steypuhólfsins. Það gerði það að verkum að hægt var að 

"fjöldaframleiða bókstafi sem allir stóðu á sömu línu og voru 

samræmdir að hæð og breidd."16

Prentvél Gutenbergs byggir að mestu á tækjum sem notuð voru á þessum tíma til að búa til pappír, 

en hugmyndin að þeim er talin koma úr vín- og ólífupressum sem notaðar voru við Miðjarðarhaf.  
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12 Höf. óþekktur

13 Ísl: frá Laden; Arabíska; bin Laden

14 Friedrich Otl Typography Black Dog & Levinthal Publishers 1998 bls. 262 - 263

15 Þorsteinn Þorsteinsson Þættir úr letursögu - Sérprent úr bókinni Prent eflir mennt, Hið íslenska bókmenntafélag Reykjavík 1995. 
Bls 503

16 Þorsteinn Þorsteinsson Þættir úr letursögu. Bls 503

Mynd 2 - Prentsmiðja á 15. öld



Prentvél Gutenbergs pressaði pappírsörkina við letursetningarplötu, og var pressan knúin af stórri 

skrúfu. Með þessum hætti var hægt að prenta um 250 einhliða arkir á klukkustund.17 Þessi 

prentunaraðferð Gutenbergs breyttist lítið næstu 300 árin sem hún var við lýði. Í bókinni Jóhannes 

Gutenberg 1400-1468 var aðferðinni lýst svona:

            Kjarni uppfinningar hans var fólginn í steypun einstakra málmbókstafa. Nauðsynlegt var að 

búa til stálstimpil fyrir hvern og einn bókstaf og hvert merki, sem síðan var slegið í litla 

koparblökk. Þannig varð steypimótið til, en í því var hægt að steypa eins marga stafi og 

menn vildu með sérstöku handsteypitæki. Stöfunum, sem þannig voru til orðnir, var komið 

fyrir í hólfum í setjarakössunum og úr þeim voru þeir settir, eftir handriti, í sérstaka haka, 

sem gerðir voru úr viði. Úr ákveðnum fjölda lína var gerður dálkur og tveir dálkar, 

aðskildir með mjóu speldi, voru bundnir í blaðsíðu. Þessi síða var síðan rammlega fleyguð 

niður í pressuna, svert með prentkylli og prentuð á pappír eða bókfell.18

Útbreiðsla prentlistarinnar

Atburður varð í borginni Mainz árið 1462 sem 
hafði mikil áhrif á útbreiðslu prentlistarinnar. 
Valdabarátta tveggja biskupa, Adolph II og 
Dietrich II, um yfirráð, endaði með innrás og 
yfirtöku Adolphs á borginni.19. Viðskipti í 
borginni þurrkuðust út og þá þurfti mikið af 
hæfileikafólki Mainz, þar á meðal prentarar sem 
höfðu lært list sína af Gutenberg og félögum, að 
flýja borgina, og þeir fóru að dreifast út um alla 
Evrópu. 20

Það tók innan við 35 ár fyrir prentlistina að ná útbreiðslu um allt meginland Evrópu. Samkvæmt 
Printing Types - Their History, Form and Use  hófst útbreiðslan árið 1454 í Þýskalandi, náði til 
Ítalíu 1465, 1468 til Sviss, 1470 til Frakklands, 1473 til Hollands (ef við leiðum hjá okkur 
umdeildan þátt Costers), til Belgíu og Austurríkis náði hún árið1473, 1474 til Spánar, og, sem mestu 
máli skiptir okkur, til Danmerkur árið 1482. 
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17 “Printing press” - Encyclopædia Britannica http://www.britannica.com/eb/article-9102489/printing-press sótt 11. janúar

18 Herrmann Pollig Johannes Gutenberg 1400-1468 - Prentlistin breytir heiminum Institut für Auslandsbeziehungen  1975. bls 11

19 “Mainz” - Encyclopædia Britannica 1911, http://www.1911encyclopedia.org/Mainz sótt 10. febrúar 2008

20 Daniel Berkley Updike Printing Types - Their History, Forms, and Use Oak Knoll Press & The British Library 2001. bls. 67
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2. kafli

Prentsmiðjan á Hólum í Hjaltadal 

Fæðing prentunar á íslandi

Fyrsta prentsmiðjan kom til Íslands um 1530, á vegum 

Jóns Arasonar, biskups. Nákvæm dagsetning eða ártal er 
mjög svo á huldu, reyndar svo mikið að 16. mars 1985 

var birt þriggja síðna grein í Lesbók Morgunblaðsins með 
titlinum Fyrsta prentverk á íslandi sem snerist einungis 

um mismunandi kenningar manna í gegnum tíðina um 
hvaða ár prentverkið barst til landsins og hvenær fyrsta 

bókin var prentuð. 
Prentsmiðjan barst til landsins með prentara og presti 

nokkrum sem hét Jón Matthíasson en hann var ýmist 
nefndur Jón sænski eða Jón svenski.21. Prentsmiðjan hafði 

fyrst um sinn aðsetur að Hólum, þar sem biskupssetur 
Jóns Arasonar var. Fyrsta bókin sem prentuð var á Íslandi 

er talin hafa verið Brevarium Holense. Telja menn að hún 
hafi verið prentuð 1535. Þessi bók var bænabók eða 

tíðabók fyrir kaþólska presta, og var bókin á latínu. Talið 
er að öllum eintökum af þessari bók nema tveimur hafi verið eytt eftir að lútherstrú komst á á 

Íslandi, og síðasta eintakið, sem var í eigu Árna Magnússonar, brann í Kaupmannahafnarbrunanum 
árið 1728. Árið 1913 fundust í Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi tvö laus blöð úr norrænu 

Brevaríi innan um spjöld íslensks handrits, og telja menn líklegt að þau séu úr þessari bók. 22

Jón svenski flutti frá Hólum að Breiðabólsstað árið 1535 og prentsmiðjan með honum. Því er talið 

líklegt að Brevaríumið hafi verið eina bókin sem prentuð var á upprunalegri staðsetningu 
prentsmiðjunar.23
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21 Böðvar Kvaran Auðlegð Íslendinga Hið Íslenska Bókmenntafélag 1995. Bls.44-5

22 Böðvar Kvaran Auðlegð Íslendinga. Bls 44-48

23 Böðvar Kvaran Auðlegð Íslendinga. Bls 44-48
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Líklegt er þar hafi önnur bók, Fjórir guðspjallamenn, verið prentuð, en ekki eru öruggar heimildir 

fyrir því. Líkur eru leiddar að því 24 að á þeim árum sem Jón Arason hafi haft þessa prentsmiðju á 

sínum snærum hafi hann gefið út fleiri bækur, og benda ýmsar heimildir til þess. Ekkert er þó öruggt 

í þeim málum. Í bókinni Frá Hólum til Reykjavíkur skrifar Haukur Már Haraldsson að „fyrstu 

lútersku biskuparnir gengu ötullega fram í því að útrýma kaþólskum minjum, og þá ekki síst bókum 

frá þeim tíma“.25 

Jón Arason var líflátinn í nóvember 1550. Hann var síðasti kaþólski biskup Íslands fyrir siðaskipti. 

Fyrsti lúterski biskupinn á Hólum hét Ólafur Hjaltason. Jón svenski hélt áfram að prenta undir 

stjórn Ólafs, og talið er að fjórar bækur hafi verið prentaðar í biskupstíð hans. 

Guðbrandur

Jón svenski dó 1567, og sonur hans, Jón Jónsson, erfði prentverk föður síns.  Eftirmaður Jóns 

svenska sem prestur á Breiðabólsstað var Guðbrandur Þorláksson, og er talið að þá hafi Guðbrandur 

hafi fyrst kynnst prenttækninni. Eftir tveggja ára presttíð á Breiðabólsstað lést Ólafur biskup, og var 

Guðbrandur þá kvaddur til Kaupmannahafnar og skipaður biskup yfir Hólastifti af konungi. 

Guðbrandur hóf störf árið eftir. Stuttu eftir að hann settist á biskupsstól sendi hann eftir Jóni 

Jónssyni og prentverkinu.

Guðbrandur var talsvert duglegri við bókaútgáfu en fyrirrennarar hans. "Ýmsir hafa látið þá skoðun 

í ljós að dvöl Guðbrands að Breiðabólsstað hafi leitt honum fyrir sjónir nytsemi prentsmiðjunnar við 

útbreiðslu siðaskiptanna og eflingu hinnar andlegu forsjár almennings í landinu"26. Sjálfur sagði 

Guðbrandur í formála að sálmabók frá 1589 „... að af mættu leggjast þeir ónytsamlegu kveðlingar, 

trölla- og fornmannarímur, mansöngvar, amorsvísur, brunakvæði, háðs- og hugmóðsvísur og annar 

vondur og ljótur kveðskapur, klám, níð og kerskni, sem hér hjá alþýðufólki framar meir er elskað og 

iðkað, guði og hans englum til styggðar, djöflinum og hans árum til gleðskapar og þjónustu, en í 

nokkru kristnu landi öðru og meir eftir plagsið heiðinna manna en kristinna á vökunóttum og öðrum 

mannamótum."27

Prentverkið barst aftur til Hóla á árunum 1572 eða 1573. Fyrsta bókin sem prentuð var á Hólum var 

Lífsins vegur, bók eftir Danann Níels Hemmingsen, "en frá þeim tíma er talið að Guðbrandur hafi 
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gefið út að meðaltali næstum tvö rit árlega í biskupstíð sinni, mest guðsorðaþýðingar."28 Einnig var 

hin merka Lögbók Íslendinga Jónsbók prentuð á þessum tíma, eða árið 1578, og var sennilega fyrsta 

bókin sem prentuð var um veraldleg efni á íslandi.29 Stuttu eftir að Guðbrandur tók við völdum á 

Hólum sendi hann Jón Jónsson til Danmerkur til að kaupa nýjan tækjakost til prentunar, enda 

tækjabúnaður sá er Jón Arason hafði fengið til landsins þá orðinn gamall og lúinn. 

Prentun Guðbrandsbiblíu

Sagt er að Guðbrandur hafi unnið með sjö aðstoðarmönnum að biblíunni í tvö ár.30 Hún kom út í 
500 eintökum. Útgáfan var fjármögnuð þannig, að allar kirkjur landsins þurftu að leggja fram einn 
ríkisdal, og Danakonungur borgaði einnig stóran hlut kostnaðarins. 31

Í Guðbrandsbiblíu birtust í fyrsta skipti myndir á prenti á Íslandi, en 27 tréristu-myndskreytingar eru 
í bókinni. Myndmótin að myndskreytingunum voru öll fengin að láni erlendis frá, en sum þeirra 
birtust líka í bókum prentuðum í Þýskalandi á svipuðum tíma.32 
Þar sem að þetta var fyrsta prentverkið af þessari stærðargráðu á Íslandi hafa Guðbrandur og Jón 
Jónsson eflaust lært ýmislegt á verkinu. Einn lærdómur sem Guðbrandur hefur tvímælalaust dregið 
af útgáfunni var að prófarkalesa allt áður en prentað er, en mikið var um villur í bókinni, og þurfti 
Guðbrandur sjálfur að fara yfir 500 eintök af þessum tólfhundruð síðna bókum, strika yfir villur og 
þrykkja leiðréttingar á spássíu bókarinnar eða ofan við lesmálslínu.33 
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3. kafli

Letursaga að Guðbrandsbiblíu

Sagan

Hvernig maður sér söguna markast af því hver horfir – og frá hvaða sjónarhorni. Saga skriftar út frá 

sögu leturs annars vegar og út frá sögu handskriftar hinsvegar eru t.d. tveir ólíkir hlutir. Bókin Latin 

Palaeography - Antiquity & The Middle Ages eftir Bernhard Bischoff lýsir sögu skriftarinnar sem 

langri og línulegri. Í þeirri bók markast sagan frekar af agnarsmáum breytingum í gegnum tíðina. 
Flestar bækur sem segja frá þessari þróun frá sjónarhorni prentlistar, bókahönnunar eða 

skipulagðrar leturhönnunar sjá þessa sögu hinsvegar í stiklum, jafnvel greinilegum leturtýpum. 
Sannleikurinn er samt sá að þessi þróun var alltaf línuleg, skriftin þróaðist hægt og rólega eftir því 

sem hún ferðaðist milli manna og staða, þar til að fyrstu föstu prentletrin komu fram. Ein 
undantekning er frá þessu, sem er hin staðlaða Karlungaskrift.

Rómverska stafrófið

Stafrófið sem við notum er hið 
rómverska. Það byggði á gríska 

stafrófinu (Mynd 6), þó mikið 
breytt, en Grikkirnir byggðu sitt á 

skriftarkerfi Fönikumanna.34  
Grikkir gerðu miklar breytingar á 

stafrófinu, þar sem að munurinn á 
þessum tveimur tungumálum 

krafðist annarra stafa. Auk þess 
bættu Grikkir við sérhljóðum, en 

þeir höfðu áður ekki verið skrifaðir.35 
Rómverska stafrófið samanstóð einungis af hástöfum, eða "majiscule" á fagmáli. Helsta rómverska 

skriftarsniðið var kallað minnismerkjahástafir, eða "capitalis monumentalis" (Mynd 8), og það var 
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helst notað til að höggva letur í stein. Einnig var til óformlegara form letrunar, þekkt sem rústík 

(Mynd 7), sem var notað í handletraða hluti, svo sem skjöl, bréf og handrit. Stafirnir í rústík voru 

talsvert þéttari eða grennri en í útskurðarstöfum. 36

Uncial, hálf-uncial og Karlungaletur

Á fjórðu öld tók rústík skriftarstíllinn að 

þróast yfir í rúnnaðra form, sem þótti 

þægilegara að letra með penna. Stíllinn, 

sem kallast "uncial" (Mynd 9), þótti 

auðlesnari og varð því vinsælli en eldri 

stílar. Yfirleitt voru stafirnir skrifaðir með 

penna með breiðum oddi, og bjó halli 

pennans til miklar andstæður í formi skriftarinnar, þar sem að lóðréttar strokur voru breiðar og 

láréttar grannar. 

Þörf á því að spara pláss á dýrum skriftarefniviðnum knúði fram frekari breytingar á skriftarstílnum. 

Skriftarsniðið hálf-uncial (Mynd 10) varð til sem þéttara og sparneytnara skriftarform. Hálf-uncial 

er fyrsta dæmið um "miniscule" skrift, en það samanstóð einungis af því sem við þekkjum sem 

lágstöfum.

Þar sem það var notað í trúarlegum ritum, dreifðist hálf-uncial skriftarstíllinn út um alla Evrópu. Á 

hverjum stað fékk skriftin sín sérkenni og 

eru stílarnir margir skírðir eftir 

upprunastöðum sínum, til dæmis 

Merovingian frá Frakklandi, Insular frá 

Bretlandseyjum, Vísgoðastíll Spánar og Beneventískur stíll Ítalíu. Þetta mikla misræmi olli 

Karlamagnúsi, keisara hins heilaga Rómarveldis, sem var uppi árin 742 til 814, talsverðum 

áhyggjum. Sem hluti af umbótastefnu hans á kristindómnum, þar sem hann vildi efla menntun og 

listir og bæta samskipti, setti hann upp nýtt skriftarsetur við hirð sína í Aachen, þar sem nú er 

Þýskaland. Undir stjórn Alcuin frá York hófst þar vinna við að búa til sameinað skriftarsnið fyrir allt 

keisaraveldið. Skriftin, sem byggir á Insular (Mynd 12) og Merovingian (Mynd 11) 
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skriftarsniðunum, varð þekkt sem Carolingian skrift, eða Karlungaskrift.  Ýmsar aðrar endurbætur 

áttu sér stað um leið, reglur voru settar um hluti eins og greinarmerki og orðabil, en áður hafði oft 

tíðkast að skrifa texta án bila milli orða, allt í einni bendu.

Karlungaletrið var ráðandi í fjórar aldir, en eftir það tóku áhrif þess tóku hægt og bítandi að dofna 

og staðbundnar skriftir réðu sér aftur til rúms. 37

Gotnesk skrift - textúra

Hin gotneska skrift þróaðist í 

Norður-Evrópu á 12. öld. Talið 

er að þörfin á hagræði við 

skrift hafi knúið á um enn 

frekari þéttingu leturs. Fyrsta 

gerð textúru-brotaleturs (Mynd 

14), sem er sú gerð leturs sem 

Gutenberg notaði í 42-línu biblíunni, hinni frægu biblíu sinni, er talin hafa komið fram í klaustri í 

Sankt Gallen í Sviss.38

"Einkenni þessa leturs, sem eins og áður er sagt er nefnt textúra, eru þessi helst: allar línur í 

lágstöfum eru brotnar (engar bogalínur), innrými stafa litlu breiðara en stafleggir, þverendar einsog 

tíglar, tvö strik í staflegg flestra hástafa. Textúr hefur aldrei verið notað á íslenska bók, og reyndar 

var þetta tilkomumikla letur ekki langlíft í Þýskalandi sjálfu".

Þetta letur varð ekki þekkt sem Gotneskt fyrr en síðar, þar sem mönnum á hinum upplýstu tímum 

endurreisnarinnar þótti öll sköpunarverk miðalda villimannsleg, líkt og Gotar sem réðust inn í 

Rómarborg á 5. öld. Því er skilgreiningin Gotneskt í rauninni uppnefni frá miðöldum.39 

Önnur tilgáta um þróun textúru-brotaleturs er sett fram í bókinni The 26 Letters. Þar leggur 

höfundurinn til þá kenningu að kannski hafi hinir stífu, þröngu og köntuðu stafir orðið til sem gróf 
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og vandræðaleg skrift handrits-skrifara sem réðu ekki við þokkafull form Karlungaletursins, þannig 

að þeir vöndust því að gera röð af samsíða pennastrokum, sem þeir tengdu á mismunandi vegu til að 

móta stafina.40 Ég get mér til að það hafi þótt þægilegara að teikna falleg rúnnuð form í hlýju 

loftslagi Ítalíu en í köldum klaustrum Þýskalands, og að stífari skrift Norður-Evrópu hafi kannski 

verið afleiðing áhrifa kaldara loftslags á hálf-frosna fingur skrifara í illa hituðum klaustrum. Enda 

varð þróun á letri önnur á Ítalíu og Spáni, þar kom fram annað afbrigði af gotnesku letri sem kallað 

var Rotunda eftir rúnnuðu bogalínunum sem í því voru.

Schwabacher

Bókin Printing Types - Their 

History, Forms and Use eftir 

Daniel Berkeley Updike 

skiptir leturtýpunum, sem 

voru í notkun fyrstu áratugina 

eftir upphaf prentlistar í 

Þýskalandi, í þrjá flokka. 

Fyrst nefnir hann lettre de 

forme, sem er hið oddhvassa Textúruletur sem við þekkjum úr Gutenberg biblíunni. Svo nefnir hann 

lettre de somme, sem var rúnnaðra gotneskt letur. Sem dæmi um slíkt nefnir hann letrið í 

prentuninni á Catholicon. Lettre de somme var byggt á einfaldari skrift, og var átakaminna að sjá en 

lettre de forme. Updike segir að auk þessara tveggja leturtýpa hafi þýskir prentarar haft vernacular 

týpu, sem helst var ætluð í prentun bóka á þýsku, en það letur varð síðar þekkt sem schwabacher 

(Mynd 15). Nokkur einkenni schwabacher voru komin fram í þýskri biblíu Kobergers, og þróað 

frekar í Hortus Sanitatis sem Oeter Schoeffer prentaði í Mainz 1485, og tók það form sem við 

þekkjum í dag sem schwabacher á síðasta áratug 15. aldar. Updike tekur fram að þó að það hafi 

verið ætlað fyrir bækur á þýsku var það einnig notað í bækur á latínu. Carter segir í A View of Early 

Typography  að það hafi verið algengasta bókaletur Þýskalands frá  um 1490 til 1540, en þá varð 

fraktúr-letur ráðandi.  

Þar sem að kostnaður bókagerðar minnkaði margfalt þegar menn fóru úr því að handskrifa á skinn í 

að prenta á pappír, minnkaði þörfin á þéttleika leturs og hagræðinu sem því fylgdi. Það tel ég vera 

eina af ástæðunum fyrir brautargengi schwabacher-leturs, því loks gátu bókagerðarmenn valið 

læsilegra letur yfir þétt og hagrætt letur.
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Fraktúr

Fraktúr (Mynd 16) var síðasti 

gotneski handskriftarstíllinn 

sem var gerður að letri. Hann 

sást fyrst í fullkláraðri mynd í 

textaskýringum með 

útskurðum í bókinni 

Triumphwagen Kaiser 

Maximilians, sem var prentuð 

1522. Sú útgáfa var gerð af leturteiknararnum Johann Neudörfer og skorin út í við og stál af 

Hieronymus Andreae.41 Fraktúr er afkomandi bæði scwabacher og textúru. Í Þáttum úr letursögu42 

skrifar Þorsteinn Þorsteinsson að fraktúr sé „þröngt eins og textúra, en með boglínu eins og 

schwabacher í stöfum á borð við a, d o v; þó aðeins öðrumegin. fætur og hausar lágstafanna eru 

tígulaga, leggir sumra hástafanna (B, H, J, K, L) klofnir í endann eins og í textúra, hástafir með 

miklu flúri (sem Þjóðverjar kalla krókódílatennur eða fílsrana)“. 

 Mynd 8 
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4. kafli

Gotneskt letur í Guðbrandsbiblíu

Viðfangsefni prentara í gegnum aldirnar var að koma orðum í 
letur, og að sjálfsögðu hafði leturvalið mikla merkingu. 

Mikilvægur vendipunktur í sögu rómversks leturs, sem er 
allsráðandi í bóka- og dagblaðaprentun í dag, er þegar 

prentararnir Konrad Sweynheim og Arnold Pannartz gáfu út 
útgáfu af Cicero 146543. Þeir ákváðu að nota letur sem var 

sérstaklega ætlað að vera prentútgáfa af þeirri skrift sem 
tíðkaðist á tímum Cicero, til að gefa textanum réttan blæ. 

Letrið var stílfært mikið og varð að mikilvægum hlekk í sögu 
hins rómverska leturs. 

Það hefur bersýnilega mikla þýðingu í hvernig letur hver texti 
er settur. Sögur eins og þessi hér að ofan komu oft fyrir í 

rannsóknum mínum á sögu prentunar og leturs. Schwabacher 
hefur alþýðlegra yfirbragð en textúran, sem hefur vafalaust hjálpað vinsældum letursins mikið á 

tímum byltingar Marteins Lúthers. Fraktúr er hinsvegar stíllegara letur en forveri sinn schwabacher, 
en heldur samt læsileika þess, sem hefur eflaust hjálpað því að velta schwabacher úr sessi.

Samkvæmt Fjögur hundruð ára sögu prentlistarinnar á Íslandi  var „Letur af mittel-stærð eftir 

þýska leturmálskerfinu gamla“ í Guðbrandsbiblíu. 44 Samkvæmt Þáttum úr letursögu  var fraktúr 
haft „á allt meginmál og fyrirsagnir í Guðbrandsbiblíu [...], en schwabacher á spássíugreinar” 45. Ég 

ákvað að fullreyna þessa greiningu. Einfaldasta leiðin til að greina í sundur gotnesk letur er með að 
skoða stafinn O. 
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Textura  Schwabacher Fraktur  rotunda

o  o  o  o
Textúran er lang-stílhreinasta letrið af gotnesku letrunum, það finnst varla bogadregin lína í því. O-

ið samanstendur því af sex nokkuð beinum línum sem mætast á sex brotum. Hins vegar er 

schwabacher  O-ið bara með tvö brot, og bogadregnar hliðarlínur. Fraktúr O-ið er svo með 

bogadregna línu á hægri hlið, en vinstri hlið er teiknuð með beinum línum eins og textúran. rotunda 

er svo lang-rúnnaðasta letrið, en stafurinn O í því letri er nánast heill hringur.

Hversvegna urðu þessi letur fyrir 

valinu í Guðbrandsbiblíu? Rotunda 

er lang-óformlegasta letrið af 

þessum almennu leturtýpum, og 

því eflaust ekki við hæfi í 

biblíuprentun. Þar að auki var það 

ekkert sérstaklega vinsælt í 

Norður-Evrópu, það var miklu 

sterkara á Ítalíu og Spáni.46 

Textúra var að mestu dottin úr tísku 

í Þýskalandi, þar sem að flest letur 

voru framleidd47. Líklegast er að 

schwabacher hafi upprunalega 

verið keypt með prentsmiðjunni á 

Hólum um 1530 þar sem að það 

var lang-algengasta letur sem var í 

notkun í þýskalandi á þeim tíma. 

Textúran hefur væntanlega ennþá verið í einhverri notkun á þessum tíma, en þar sem Jón Arason 

ætlaði að prenta minni rit, eins og prestabókina sem er vitað að hann gaf út, mætti gefa sér að 

schwabacher hafi verið nothæfara val á letri en textúra. 
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Aðalletur Guðbrandsbiblíu er fraktúr (Mynd 22). Ég tel líklegt að það hafi verið keypt inn við 

endurnýjun prentkosts Hóla um 1580 þar sem að það var orðið vinsælasta letur þess tíma, 

nýtískulegara og fínna en schwabacher. Fyrstu gerðir rómverskra prentletra voru reyndar komnar 

fram á þessum tíma, en mögulegt er að bæði rómverskt letur og textúran hafi haft of miklar 

kaþólskar tengingar fyrir hinn lútherska Guðbrand, en rómverskt letur var aðallega notað í 

latínutexta í Þýskalandi, og var ekkert sérstaklega vinsælt jafnvel í það. 

En hversvegna var schwabacher líka með í Guðbrandsbiblíu? Engar heimildir eru til sem svara því,  

en ég get mér til að það hafi einfaldlega verið vegna þess að enn var til schwabacher letur frá tímum 

Jóns Arasonar, og nýtni og hagræði, eða einfaldlega vöntun á letri, hafi gert það að verkum að 

Guðbrandur og Jón Jónsson hafi ákveðið að nota það.

Höfuðstafirnir í biblíunni eru mjög 

fallegir. Talið er Guðbrandur sjálfur 

hafi skorið þá út 48, en hann var 

rómaður hagleiksmaður. Reyndar tek 

ég eftir að symmetrían á stóra Þ-i 

(Mynd 23) er miklu meiri en á hinum 

stöfunum (Mynd 24), sem gæti bent til 

þess að hinir séu fengnir að utan eða 

teiknaðir að erlendri fyrirmynd. Höfuðstafirnir hafa nokkurskonar fraktúr form en eru þó nokkuð 

rúnnaðri en fraktúr-prentstafirnir í bókinni.
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48  Guðbrandsbiblía 1584 - 400 ára minningarútgáfa 1984 Kirkjuráð, Hið íslenka biblíufélag og Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi 
1984. 

 Mynd 22 - fraktúr í Guðbrandsbiblíu

 Mynd 23 - Þ  Mynd 24 - O



5. kafli

Niðurlag

Guðbrandur og Gútenberg

Guðbrandsbiblía er óneitanlega ótrúlega falleg bók. Ég hef í höndum mínum endurprentun á 
Guðbrandsbiblíu frá 1984, þar sem reynt er að herma eftir upprunalegu útgáfunni í hvívetna. Þetta 

er stórglæsilegur prentgripur, og er erfitt að neita því að þetta sé merkilegasti prentgripur 
Íslandssögunnar.

Það mætti segja að Guðbrandsbiblía væri nokkurskonar Gutenbergsbiblía okkar Íslendinga. Hvað 
sögu þessara tveggja bóka varðar er hægt að finna ýmis atriði sem þær eiga sameiginlegt. Það tók 

Gutenberg tvö ár að vinna sína biblíu með hjálp sex aðstoðarmanna49 - Guðbrandsbiblía var prentuð 
á tveimur árum með hjálp sjö aðstoðarmanna.

Á þessarri öld sem leið á milli prentun þessarra tveggja bóka breyttist prentlistin mikið. Gutenberg 
biblían var samstarfsverkefni prentara og skrifara, en titlar, höfuðstafir og skraut í bókinni voru 

teiknuð inn í bækurnar af skrifurum. Guðbrandsbiblía var  hinvsegar öll prentuð, mögulega að 

undanskildum nokkrum eintökum þar sem myndirnar voru handlitaðar.50 Það er augljóst þegar 

maður skoðar biblíu Gutenbergs að hann leitast við að hafa biblíu sína sem líkasta handriti, en 

líklegt er að á þessari öld sem leið á milli hafi myndast viss fagurfræði bóka, og því hafi 
handskreyting Guðbrandsbiblíu ekki verið nauðsynleg. Vissulega hlýtur kostnaður þó líka að hafa 

verið þáttur.

Gildi Guðbrandsbiblíu

Gildi Guðbrandsbiblíu er eflaust meira í sögu þjóðarinnar og sögu prentlistar en hvað varðar sögu 

hönnunar. Letrið er erlent, myndefnið líka og uppsetningin undir miklum áhrifum frá danskri 

biblíu.51 Hún er hvorki fyrsta bókin prentuð á Íslandi (það var sennilega Brevaríum Jóns Arasonar) 
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49 Friedrich Otl Typography. Bls. 66

50 Pétur Hafsteinn Lárussson „Fyrir vikið er hún einstök“ Morgunblaðið 21. des, 1997 http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?
grein_id=373667 Sótt 31. janúar 2008

51 Pétur Hafsteinn Lárussson „Fyrir vikið er hún einstök“ Morgunblaðið 21. des, 1997 http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?
grein_id=373667 Sótt 31. janúar 2008
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né fyrsta bókin sem sem prentuð var á íslensku (það var nýja testamentið, prentað í Óðinsvéum í 

Danmörku árið 1540).  En hún er ótrúlegt þrekvirki í framleiðslu, umfangi, og útliti. Biblíurnar sem 

næst á eftir komu voru fátæklegri, útlitslega.52

Flestar heimildir minnast á það hversu stóran þátt Guðbrandsbiblía á í því að Íslendingar héldu 

tungumáli sínu. Íslendingar fengu íslenska biblíu sem þeir lærðu að lesa eftir, en Norðmenn fengu 

danska biblíu og glötuðu fornu tungumáli sínu að mestu á 16. öld. 53

Niðurstöður

Mikið af sögunni sem við þekkjum byggist á tilgátum frekar en staðreyndum, og ýmislegt er á 

huldu varðandi þennan litla kafla sögunnar. Hvort leturval Guðbrandsbiblíu hafi ráðist af blöndu af 

erlendum tískustraumum og alíslenskri nýtni er svo sem ekki hægt að svara fyrir vissu, þó að það sé 

líklegara en ekki. Því verður seint svarað með vissu hvaða þátt kuldi Norður-Evrópskra klaustra 

hafði á framgang Gotnesks leturs. Litlar vísbendingar, eins og örlítið sveitalegri symmetría í stóra-Þ  

í upphafsstöfum Guðbrandsbiblíu segja okkur ekki með vissu hversu stóran hluta hinn rómaði 

handverksmaður Guðbrandur átti í útliti þessa sköpunarverks síns, en þær hjálpa okkur samt að sjá 

betur fyrir okkur manninn og tímabilið.

Eftirmáli

Á öldunum áður en Gutenberg prentaði biblíu sína voru biblíur og aðrar bækur bundnar með 

keðjum, þar sem að dýrmæti þeirra gerði þær mjög aðlaðandi fyrir þjófa. Aðferðir prentunarinnar 

losuðu þessar keðjur, þegar bækur urðu sífellt ódýrari. Reyndar var þetta þróun sem tók hundruðir 

ára - Guðbrandsbiblía kostaði þrjú kýrverð, þannig að fæstir Íslendingar höfðu efni á bókinni.

Prentlistin var eitt helsta vopnið í útbreiðslu lútherstrúar og hafði það mikil áhrif á öra útbreiðslu 

hennar, sem og annara byltingarkenndra hugmynda í gegnum aldirnar sem hafa liðið síðan Johannes 

Gutenberg og Guðbrandur Þorláksson voru uppi.
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