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Leturgerðir hafa verið til allt frá öróvi alda og hefur þróun þeirra verið allt frá 

myndum/táknum yfir í bókstafi. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að rannsaka hvort 

letur gæti einkennt þjóð. Farið er í gegnum merkingu orðanna þjóð og þjóðareinkenni. 

Skýrsla forsætisráðuneytis Íslands um ímynd Íslands er skoðuð, en í skýrslunni er 

talað um þjóðareinkenni Íslands og hvaða einkenni þjóðin ætti að samsama sig við. 

Uppruni og þróun leturs er skoðað, horft verður tilbaka og þróun stafrófsins einnig 

skoðað. Stuttlega er farið yfir formfræðina og sýnt fram á mikilvægi hennar við 

hönnun á letri. Í lok ritgerðinnar eru sex leturgerðir skoðaðar, þrjár leturgerðir sem 

sérstaklega eru hannaðar til að vera einkennandi fyrir ákveðin viðfangsefni og hinar 

þrjár sem hafa með tímanum orðið partur af menningarsögu þjóða án þess að vera 

hannaðar með þeim tilgangi í upphafi. Ef hanna á letur sem á að einkenna ákveðna 

þjóða er erfitt að fá alla til upplifa letrið á réttan hátt og er það þá aðallega skynjun 

manna á letrinu sem getur verið mismunandi. Letur getur þó orðið einkennandi fyrir 

þjóð með tímanum og sögulegum gildum. 
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Inngangur 

 
Hvað er leturgerð og hvað segir hún okkur? Þessi spurning kviknaði hjá höfundi 

ritgerðarinnar þegar umræðan um Inspired by Iceland stóð sem hæst í samfélaginu. 

Eftir eldgosið í Eyjafjallajökli var lögð mikil áhersla á mörkun [e. branding] Íslands 

til að koma í veg fyrir samdrátt í ferðamannaiðnaðinum. Inspired by Iceland var 

mörkunarherferð sem átti að kynna Ísland fyrir erlendum ferðamönnum, endurspegla 

íslensku þjóðina og gæði hennar. Þessi herferð sýndi skemmtilegar hliðar á landi og 

þjóð, sérstök heimasíða var gerð fyrir verkefnið ásamt veggspjöldum og 

myndböndum svo dæmi séu tekin. Í kynningarefninu fyrir herferðina var notast við 

stafaletrið Din medium condensed og veltir höfundir ritgerðarinnar fyrir sér hvort 

Íslenska auglýsingastofan (sem hannaði efnið fyrir verkefnið) hafi hugsað um 

leturgerð sem einkenni fyrir Ísland eða hvort hönnunarsjónarmið hafi ein ráðið 

ferðinni. Í ljósi þessa var rannsóknarspurning ritgerðarinnar sett fram: Getur letur 

borið einkenni þjóðar? 

 

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni þurfti höfundur að skoða marga þætti, 

vita hvað hugtakið þjóð þýðir og hvaða merkingu það hefur. Einnig þarf að vita hver 

einkenni þjóðar eru og skoða þau út frá öllum sjónarmiðum. Á Íslandi var gerð 

rannsókn af forsætisráðuneytinu þar sem einkenni Íslands voru skilgreind. En 

rannsóknin hefur verið umdeild og verið kölluð sögufölsun, þá var þess virði að rýna í 

hana og meta einkenni Íslands.  

 

Letur hefur verið til í meira en þúsund ár. Til að geta greint letur þarf að vita hvað býr 

að baki þess. Saga letursins segir meira en fyrsta upplifun þess. Letur hefur þróast frá 

því að vera handskrifað yfir á stafrænt form, líkt og notast er við í dag en aragrúi er til 

af leturgerðum í heiminum, bæði góðum og slæmum. Letur hefur ávallt haldist fast í 

hendur við formfræðina, allt frá því að Rómverjar hófu að skrifa. En með formfræðina 

að leiðarljósi er hægt að skapa miklar tilfinningar með letri. 

 

Erfitt er að finna leturgerðir sem eiga að vera einkennandi fyrir þjóðir, hvort sem það 

sé sérstaklega hannað með einkenni þjóðarinnar í huga eða sögulegt gildi sem með 

árunum hefur orðið samofið einkenni þjóðar. Í þessari ritgerð verður fjallað um sex 
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leturgerðir sem tengja má á einhvern hátt við ákveðnar þjóðir. Þessar leturgerðir eru: 

Aeroportal, Chatype, Singapúr, Helvetica, brotaletur Þjóðverja og Geilíska 

leturgerðin. Aeroportal var tekið í notkun af norska utanríkisráðuneytinu og átti að 

endurspegla vináttu, einfaldleika og trúverðugleika. Chatype var hannað með það 

markmiði að vera einkennandi fyrir bæjarfélagið Chattanooga í Tennesee, en það voru 

tveir velunnarar bæjarins sem ákváðu að hanna letrið til vekja athygli á bænum. 

Singapúr leturgerðinni var ætlað að marka Singapúr fyrir ferðamenn, en það var 

ferðamálastjórn landsins sem greip til þessara ráða. Singapúr leturgerðin átti að bera 

einkenni borgarinnar. Helvetica, brotaletur Þjóðverja og Geilíska leturgerðin eru 

frábrugðnari þeim leturgerðum sem nefndar hafa verið hér að ofan en þessar 

leturgerðir hafa með tímanum orðið einkennandi fyrir sínar þjóðir. Upphaflega var 

þessum leturgerðum þó ekki ætlað að vera einkennandi fyrir þjóðirnar heldur varð 

letrið einkennandi með tímanum og hefur því sögulegt gildi fyrir þjóðirnar.  

 

Í þessari ritgerð verður reynt að svara þeirri spurning hvort letur geti borið einkenni 

þjóðar. Höfundur mun í upphafi útskýra hvaða merkingu orðið þjóð hefur og fyrir 

hvað orðið stendur, þaðan verður farið í umræðu um einkenni þjóðar útfrá skýrslu 

forsætisráðuneytis Íslands. Til að skilja betur grunnhugmyndina bakvið leturgerð fer 

höfundur í þróun stafrófs, uppruna leturs og þróun þess til dagsins í dag. Stuttlega 

verður farið yfir formfræðina og sýnt fram á mikilvægi hennar við hönnun á letri. 

Leturgerðir sem sérstaklega hafa verið hannaðar fyrir þjóðir verða skoðaðar og þau 

letur borin saman við leturgerðir sem hafa öðlast menningarlega stöðu eða orðið 

partur af menningararfi þjóðar með tímanum og sögunni. En með þessa hluti að 

leiðarljósi mun höfundur reyna að styrkja niðurstöðu ritgerðarinnar. 

 

Getur letur borið einkenni þjóðar?  
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Mynd 1 – 4. Hér sjást veggspjöld úr herferð Inspired by Iceland. Letrið er mjög hreint og sterkt en segir lítið 
um Ísland. Ef letrið stæði sjálfstætt (án mynda) væri það ekki nægilega lýsandi fyrir Ísland. Einungis myndirnar 
segja Ísland. 



 7 

1. Þjóðareinkenni 

 
Þjóð er hugtak sem flestir þekkja og samsama sig við. Samkvæmt íslensku 

orðabókinni er hugtakið „þjóð“ skilgreint sem stór hópur fólks sem á sér að jafnaði 

sameiginlegt tungumál og menningu, oft sameiginlega sögulega arfleifð og 

minningar, og býr oftast á samfelldu landsvæði við gagnkvæm innri tengsl. 1 

Þjóðareinkenni byggjast á eðlilegum hlutum úr nátturunni, tungumálinu, trúmálum 

eða öðrum hlutum sem við getum kennt okkur við.2 Til að finna þjóðareinkenni þarf 

að hlusta á skoðanir fólks, skoðanir nágrannaþjóða, ferðmanna og allra þeirra sem 

koma að sköpun þjóðar.  

 

 

1.1 Þjóðareinkenni Íslands 
 

Árið 2008 gerði forsætisráðuneytið viðamikla rannsókn á ímynd Íslands. Í 

rannsókninni er talað um að ímynd sé það sama og einkenni þjóðar. Í rannsókninni 

segir að ímynd sé samansafn skoðana, viðhorfa og upplifanna sem einstaklingur eða 

hópur hefur af ákveðnu viðfangsefni. Upplifunin getur verið raunveruleg eða 

ímynduð, rétt eða röng og viðfangsefnið getur verið fyrirtæki, vara eða persóna. En 

þrátt fyrir það skapar og mótar ímyndin hegðun okkar.3  

 

Við gerð skýrslu forsætisráðuneytisins var ráðist í rannsóknarvinnu og skilgreindir 

rýnihópar sem áttu að endurspegla skoðun fólks á Íslandi. Í rýnihópunum var 

allskonar fólk, Íslendingar, íbúar nágrannaþjóðanna og ferðamenn. Rannsóknarvinnan 

fólst meðal annars í að skoða aðrar þjóðir sem hefðu markvisst unnið að 

ímyndarsköpun, lönd eins og Sviss, Danmörk, Írland, Nýja Sjáland og Skotland. Útfrá 

því var hægt að gera mikla rannsókn á styrkleikum, einkennum og persónuleika 

landsins. Niðurstaða rannsóknarnefndarinnar var að Ísland og Íslendingar hefðu þrjú 

kjarnaeinkenni; kraftur, frelsi og friður. En við uppbyggingu á ímynd þarf einkenni að 

                                                

1 Mörður Árnason, Íslensk orðabók: M-Ö, Edda, 3 útgáfa, Reykjavík, 2002, bls. 1814. 
2 Ben Matheson, In type we trust: Typography and national identity in the age of international style 

and global citizenship, Ben Matheson, 2009, sótt 5. nóvember 2012, http://www.benmatheson.com 
3 Forsætisráðuneytið, Ímynd Íslands: Staður, Styrkur og Stefna, Reykjavík, 2008, bls. 11. 
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eiga vel við eða vera „ekta“ og eiga sér djúpar rætur. Því er mikilvægt að byggja 

ímynd Íslands á sterkum grunni og nýta heimspressuna til að koma landinu á 

framfæri. 4  

 

Þrátt fyrir að mikil vinna hafi verið lögð í skýrslu forsætisráðneytisins hafa margir 

gagnrýnt skýrsluna. Kraftur, frelsi og friður eiga til dæmis ekki við ef það er skoðað í 

samhengi við stuðning Íslands við innrásina í Írak og Afganistan. En í skýrslunni er 

talað um Ísland sé land friðar og sé á móti stríði. Einnig er minnst á að stofna 

friðarþorp á Íslandi og bjóða börnum frá stríðshrjáðum löndum til heimsóknar til 

friðarlandsins og komast þannig í heimspressuna á kostnað barna í neyð. Það mætti 

því spyrja sig hvort einkenni Íslands eigi við eða hvort þau sé „ekta“. Skýrslan gefur í 

skyn að einkennin séu „ekta“ en þau eru það í raun ekki, frekar má segja að einkennin 

séu fyrirfram ákveðin til að gagnast þjóðinni.5 

 

Í skýrslunni er mikið farið í sögu Íslands og hún notuð við uppbyggingu á einkennum 

landsins. Frelsið átti að tákna víkingana sem voru í frelsisleit þegar þeir fundu Ísland, 

Íslendingar stóðu af sér mikil harðindi undir stjórn Dana og á endanum fengu 

sjálfstæði (sem allir Íslendingar þráðu). Ísland varð eitt ríkasta land í heiminum á 

stuttum tíma en hafði áður verið talið þróunarland. Margir hafa gagnrýnt þessa 

sögutúlkun sem kemur fram í skýrslunni. En hún hefur meðal annars verið harðlega 

gagnrýnd af stjórn Sagnfræðifélags Íslands en þeir segja að engin  rök séu fyrir 

þessari sögu og sé hún í raun pólítísk skáldsaga komin frá tímum sjálfstæðisbárattu 

Íslands.6 Í grein Morgunblaðsins árið 2008 var talað um hversu skrítið það hefði verið 

að umhverfissinnar og frægir tónlistarmenn frá Íslandi hafi talað með þessari 

sögutúlkun sem talin er vera sögufölsun.7  

  

                                                

4 Forsætisráðuneytið, Ímynd Íslands, bls. 25. 
5 Bryndís Björgvinsdóttir, „Þegar rétt skal vera „rétt““, í Morgunblaðinu, 13. september 2008, Lesbók, 

bls. 3. 
6 Ímynd Íslands - bréf til forsætisráðherra, Safnfræðingafélag Íslands, 2008, 23. nóvember 2012, 

http://www.sagnfraedingafelag.net 
7 Anna Björk Einarsdóttir, „Ímynd Íslands“, í Morgunblaðinu, 28. júní 2008, Lesbók, bls. 12-13. 
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2. Þróun stafrófsins 

 
Stafrófið eins og við þekkjum það í dag á rætur sínar að rekja til Semíta. Semítar vísa 

til ýmissa þjóðflokka sem bjuggu fyrir botni Miðjarðarhafs og töluðu tungumál sem 

nefnist semitíska. Semitísku var skipt í tvo flokka, austur-semitísku sem er ekki 

lengur töluð og vestur-semitísku. Föníska var talin til vestur-semitísku, en það voru 

Föníkumenn sem fyrstir notuðu hljóðtákn, þar sem einn stafur merkir eitt hljóð.8 Ólíkt 

Egyptum sem notuðust við myndtákn [e.pictogram]. 

 

Grikkir byrjuðu að nota föníkuletrið í kringum 1.100 fyrir Krist en telja má að aukin 

samskipti milli þjóða við Miðjarðarhafið hafi gert það að verkum að föníska hafi 

borist til Grikklands. Grikkir þurftu þó að gera breytingar á letrinu þar sem í föníska 

ritmálinu voru einungis samhljóðarnir skrifaðir, en í indóevrópsk tungu Grikkja er 

notast við bæði sérshljóða og samhljóða. Grikkir tóku upp ný tákn fyrir sérhljóðana.9 

Þannig þróaðist stafróf Grikkja og er hægt að segja að gríska stafrófið sé fyrsta 

fullburða stafrófsskrift sögunnar.10 

 

Stafrófið þróaðist mikið á tímum Grikkja, til að byrja með var það skrifað frá hægri til 

vinstri, líkt og í hebresku og arameísku.11 Grikkir gerðu þó nokkrar tilraunir með 

skriftæknina og prufuðu meðal annars að nota uxasnúning, en þá var skrifað á víxl frá 

                                                

8 JGÞ., Hvaða tungumál töluðu Föníkar?,Vísindavefurinn, 2004, sótt 31. október 2012, 
http://visindavefur.is/?id=4544 

9 Haukur Már Haraldson, Þróunar saga leturs, Iðnú, Reykjavík, 1992, bls. 8-10. 
10Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, Hið Íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 1995, bls. 495. 
11Björgvin Sigurgeir Haraldsson og Torfi Jónsson, Letur: Kennslubók í leturgerð, Björgvin Sig. 

Haraldsson, Reykjavík, 1995, bls.10. 

Mynd 5. Egypst myndmál. 
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vinstri til hægri.12 Það voru svo etrúskar sem innleiddu gríska letrið á Ítalíu, en 

etrúskar voru oft kallaðir Spartverjar Ítalíu. Þeir tóku upp letrið í Róm, en Rómverjar 

voru miklir byggingarmeistarar sem veitti þeim innblástur við þróun á letri út frá 

gríska stafrófinu. Rómverjar notuðust við grunnformin (hring, kassa og þríhyrning) 

sem aðaláherslu við frekari þróun á því. Útfrá þessari þróun er rómverska hástafaletrið 

komið sem er oft talið vera forfaðir leturs í heiminum.  

 

Áhugavert er að sjá hversu miklar breytingar urðu á stafrófinu þegar semíska 

starfrófið tók við af myndtáknunum. Menn höfðu áður fyrr notast við myndmál en á 

þessum tíma þróaðist málið yfir í notkun á hljóðtáknum, þar sem hver stafur hafði 

ákveðin hljóm. Í tímaritinu Skírni frá árinu 1905 segir N. Filskov:  

 

„Stafrófið grundvallast á aflsparnaðarreglunni, eins og margar aðrar 

merkar uppgötvanir. Viðleitni, að vinna af hendi sama verkið með 

minni áreynslu, leti huga og handar eða hin alþjóðlega leti, er svo 

mætti nefna, hefur leitt til þess, að mynduð voru þessi rúm tuttugu 

handhægu hljóðtákn …“13 
 

Segja má að þróun stafrófsins falli að hluta til undir aflsparnaðarregluna, þar sem 

hljóðtákn geta staðið fyrir fleiri en eitt fyrirbæri, öfugt við myndtákn sem tákna 

einungis eitt fyrirbæri. Hljóðtákn auðvelduðu fólki að koma fleiri skilaboðum til 

skila á styttri tíma. Ef horft er skemmra aftur í tímann mætti segja að aflsparnarreglan 

hafi verið hluti af þróun lágstafa í latneska stafrófinu.14 

  

                                                

12Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 496. 
13N. Filskov, „Leturgerðir og leturtegundir“, í Skírni, árg. 79, Apríl 1905, bls. 172, sótt 31. október 

2012, http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2005240, Landsbókasafn Íslands.  
14Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 500. 

Mynd 6. Rómverska hástafaletrið sem prýðir undirstöður Trajan súlunnar í Róm. 
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3. Uppruni leturs 

 
Leturformið má rekja 5.000 ár aftur í tímann. Uppruninn er í Mesapótamíu, um 3.500 

fyrir Krist. 15  Síðar færðist leturformgerðin til Egyptalands og Kína. Í Kína og 

Egyptalandi var notast við myndmál þar sem einstaka myndir lýstu ákveðnum 

atburðum. Myndmálið var fyrsta upplifun manna í upplýsingamiðlun.  

 

Latínuletrið hefur verið í notkun allt frá 1.100 fyrir Krist. Allt frá því að Grikkir og 

Rómverjar byrjuðu að nota fönísku leturgerðina sem síðan þróaðist í það sem við 

köllum latínuletur. En þar hafði fall Rómarborgar, aukinn kristindómur og 

ritmenningu mikil áhrif á útbreiðslu þess. Menn fóru ekki einungis að skrifa meira 

heldur varð hraðinn meiri. Með auknum afköstum þróaðist leturgerðin, menn fóru að 

skrifa með lágstöfum sem var mikil breyting frá því sem áður var. En með lág-

stöfunum varð letrið sveigjanlegra og auðveldara í notkun.16  

 

Leturgerðin hélt áfram að þróast með tímanum. Um miðja fimmtándu öld urðu 

tímamót í sögu leturgerðar en þá kom á markað lausaleturprent [e. Letterpress]. En 

það var faðir prentlistarinn Johann Gutenberg sem fann upp þessa prentaðferð. 

Lausaleturprentun fól í sér byltingu þar sem loksins var hægt að fjöldaframleiða í 

prenti. Stafir voru steyptir úr blýi eða kopar í stálmót og var þeim síðan raðað saman á 

plötur sem mynduðu blaðsíðu, þessar plötur var svo hægt að nota aftur og aftur.17 

Gutenberg lagði mikið upp úr því að hafa prentunina sem líkasta handskrift því 

skiptar skoðanir voru innan samfélagsins með þessa nýju uppfinningu. Til að koma til 

móts við þessar skoðanir gerði Gutenberg þannig viljandi villur í letrinu til að líkja 

eftir mistökum manna. Húmanískt letur [e. Old Style] er letur sem má tengja við þetta 
                                                

15Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 491. 
16Adrian Frutiger, Signs and Symbols, útg. 3, Ebury Press, London, 1998, bls 154-155. 
17Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 502-504. 

Mynd 7. Hér sést þróun hástafa yfir í lágstafi eftir Adrian Frutiger.  
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tímabil. En það er notað sem grunnur í flestum núverandi leturgerðum, til dæmis 

Times new roman og Baskerville.18 

 

Líftími lausaleturprents var langur, það var ekki fyrr en 400 árum síðar sem fleiri 

stórvægilegar nýjungar komu á markað en það var með tilkomu koparþrykks. 

Koparþrykk var mun nákvæmara en lausaletrið og með því var hægt að gera mun 

fínni línur. Fínu línurnar einkenndu tíma koparþrykkingarinnar, en leturgerðir frá 

þessu tímabili eru til dæmis Bodoni, Walbaum og Diddot.19 

 

Litógrafía [e. Litography] er tækni sem tók við af hinu stífa formi lausaletursprentunar 

um miðja 17. öld. Tæknin var upphaflega þróuð sem ódýrari prentun því það var mun 

auðveldara í framleiðslu miðað við það sem áður hafði tíðkast.20 Litógrafían breytti 

upplifun manna með nýjum verkfærum eins og pennum, burstum og reglustikum. En 

með þessum verkfærum settu menn meiri tilfinningar í verk sín. Menn gátu teiknað 

mjúkar línur og leikið sér með hin mismunandi form. En með tækninni komu fram ný 

og mismunandi einkenni leturs, enda var leturhönnunin orðin mun frjálslegri en áður. 

Leturhönnuðir voru ekki lengur bundnir við að grafa í kopar eða gera stálmót fyrir 

lausaletursprent. Þarna var komin tækni sem gaf aukið frelsi við sköpun á letri. 21 

Letur frá þessum tíma eru oft nefnt Egyptar [e. Egyptian] og oft talin vera forfeður  

                                                

18Adrian Frutiger, Signs and Symbols, bls. 164. 
19Adrian Frutiger, Signs and Symbols, bls. 164-165. 
20Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 534. 
21Adrian Frutiger, Signs and Symbols, bls. 182. 

Mynd 8. Hér sjást leturgerðirnar Times new roman og Baskerville. 

Mynd 9. Hér sjást leturgerðirnar Badoni, Walbaum og Diddot. 
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steinskriftarinnar sem er í raun steinskrift með ferköntuðum þverendum [e. Square 

serif]. En þverendaletur hefur tekið miklum breytingum eftir tölvuvæðinguna og er 

mikið notað í dag.22 

 

Það var loks með tölvuvæðingunni sem enn frekari breytingar urðu á leturgerð í 

heiminum en þá var byrjað að færa letur yfir á tölvur og letur hannað þaðan. Þetta 

voru tímamót fyrir leturgerð, í stað þess að þurfa að hanna heilt stafróf handskrifað 

var hægt að hanna letrið í tölvu og var nóg að eiga eina grunnmynd sem hægt var að 

vinna. Einnig auðveldaðist framkvæmdin við leturgerðina því ekki var lengur þörf á 

verkstæðum heldur gátu menn setið fyrir framan tölvuna í vinnunni eða heima hjá sér 

og hannað. Það sem er áhugavert er að enginn afgerandi stíll af letri er tengdur við 

þennan tíma, heldur voru menn á þessum tíma að endurgera og bæta gamlar 

leturgerðir fyrir tölvunotkun.23 

 

Leturgerð nútímans er mjög fjölbreytt, framkvæmdin er orðin auðveldari og fleiri hafa 

tækifæri til hönnunar. Ekki er það einungis vegna tölvuvæðingarinnar sem 

framkvæmdin hefur auðveldast heldur einnig vegna iðnvæðingarinnar sem hefur 

aukið aðgengi að tölvum, pappír, pennum, skönnum og öðru sem hægt er að nota við 

hönnun leturs. 

  

                                                

22Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 529. 
23Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 531-534. 

Mynd 10. Hér sjást leturgerðirnar Brix, Museo og Rockwell. 
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4. Formfræði 
 

Í grunninn byggist leturgerð á formfræði. Letur eru byggð upp af grunnformunum;  

hring, kassa og þríhyrning. Formið er sá þáttur sem skilgreinir letrið og gerir það 

einkennandi. Beinar eða bognar línur geta gefið mismunandi tilfinningu, bognar línur 

geta táknað ákveðna hreyfingu sem gæti þýtt meiri hraða og getur til dæmis verið 

einkennandi fyrir einhvern sem er ör og á hreyfingu.24 Það sama mætti segja með fín 

og feitletruð letur en þau geta gefið tilfinningu fyrir sitthvorum hlutnum.  

 

Hér fyrir neðan, á mynd 11, má sjá dæmi um ólík form leturs. Þegar þau eru skoðuð, 

kemur glöggt í ljós að þau skapa ólík tilfinningaleg hughrif. Stafurinn H feitletraður 

getur gefið tilfinningu fyrir einhverju sterku og kraftmiklu, stafurinn H sem við sjáum 

í miðjunni getur aftur á móti verið táknrænn fyrir áreiðanleika og hreyfingu þar sem 

stafurinn er skrifaður í skáletri.  Þriðji stafurinn (til hægri) getur síðan verið tákn um 

kvenleika og yfirvegun.  

 

Með því einu að skoða hvernig letur getur verið einkennandi er hæglega hægt að segja 

að orð eða texti í ákveðnu letri geti verið einkennandi fyrir ákveðin viðfangsefni. 

Þannig er hægt að fara dýpra ofan í hugmyndafræðina og útfæra letrið eftir ákveðnum 

einkennum.  

  

                                                

24Louis Wolchonok, Design for artists and craftsmen, Dover Publication, 1953, bls 12. 

Mynd 11. Hér sést notkun á mismunandi þykktum og línuhalla. 
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5. Letur og persónuleiki 
 

Í gegnum tímanna rás hefur verið talað um að letur beri einkenni. Þegar talað er um 

einkenni í þessu samhengi er átt við þegar viðfangsefni áttu sér letur sem hægt var að 

þekkja og tengja það við.  Fyrr á öldum handskrifuðu þjóðir texta sem oftar en ekki 

var einkennandi, þannig var hægt að sjá útfrá letrinu hvar textinn var skrifaður. En ein 

af fegurstu handskriftunum er hálfúnsíal skrift sem tíðkaðist á Írlandi og stundum 

kölluð Eyjaskrift [e. Insular script].25 

 

Letur getur gefið ákveðin tón, eða haft persónuleika. Hægt er að gefa letri persónu-

leika með því að skoða form og hreyfingu þess og þannig skapa ákveðna tilfinningu.26 

Þegar gera á letur einkennandi er mikilvægt að horfa á þann hlut eða orð sem letrið á 

að einkenna og fá tilfinninguna fyrir honum.27 Til dæmis má nefna þegar talað er um 

„Sterkasta mann Íslands“ þá er yfirleitt ekki notast við fíngert húmanískt letur heldur 

væri meira viðeigandi að nota þykkara og breiðara letur. Það getur þó verið erfitt að 

láta leturgerð tákna ákveðin hlut því túlkun manna getur verið mismunandi, heilt 

samfélag getur túlkað letur einnar þjóðar á margvíslegan hátt. 28  Hönnunin þarf því að 

vera úthugsuð og vel ígrunduð. Gott getur verið að skoða formfræðina vel þegar 

kemur að hönnun leturs því hún getur ýtt undir einkennin sem leitast er eftir og gefur 

því réttu tilfinninguna. 29 

 

Letur þarf þó ekki alltaf að vera einkennandi fyrir ákveðið viðfangsefni heldur getur 

letur líka haft sögulegt gildi sem getur með tímanum orðið einkennandi fyrir 

viðfangsefnið. Hvað varðar sögulegt gildi leturs þá er hægt að skoða leturval þekktra 

vörumerkja svo sem Coca Cola, Nike og Adidas. Í dag eru leturgerðir þessa fyrirtækja 

einkennandi þrátt fyrir að þær hafi ekki endilega verið hannaðar útfrá einkennum 

fyrirtækjanna í byrjun.  Annað dæmi um letur með sögulegt gildi er Geilíska 

leturgerðin [e. gaelic typeface] sem var notuð á Írlandi. Sú leturgerð var ekki 

                                                

25Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 500. 
26Tova Rabinowits, Exploring Typography, Cengage Learning, 2006, bls 278. 
27Robert Bringhurst, The Elements of typographic style, útg. 3, Hartley & Marks, Canada, 2004, bls. 

22. 
28Justin Zhuang, See this city´s voice, Singapore Architect, tbl. 251, 2009, bls. 155. 
29Justin Zhuang, See this city´s voice, bls. 152. 
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sérstaklega hönnuð með Írland í huga en með tímanum og sögulegum gildum varð 

leturgerðin í hugum manna tákn fyrir Írland. Í samhengi við letur sem hefur 

sérstaklega verið hannað eftir ákveðnu viðfangsefni má nefna Aeroportal letrið sem 

sérstaklega var hannað fyrir Skandinavíu sem Norðmenn tóku upp.   

 

 

5.1 Aeroportal 
 

Aeroportal er leturgerð sem utanríkisráðuneyti Norðmanna tók upp árið 2005. 

Tilgangurinn með leturgerðinni var að koma ímynd Noregs á framfæri og aðallega til 

að styrkja ímynd Noregs út á við. Norðmenn þurftu að gera rannsóknir á þessu máli 

líkt og gert var á Íslandi í skýrslu forsætisráðuneytisins árið 2008. Norðmenn vissu að 

þeir yrðu að grafa djúpt því sýn manna á Noreg var mismunandi, þar voru innfæddir, 

innflytjendur og aðrir sem höfðu ólíkar skoðanir á hlutunum. 

 

Í hönnunarstaðli Noregs sem var gefinn út árið 2006 segir að Aeroportal eigi að 

standa fyrir vingjarnleika, einfaldleika og áreiðanleika. Einnig átti það að fá fólk til að 

hugsa um öldur, hreyfingar og ferðalög. Aeroportal er þverendalaust letur og hefur 

einfaldleikann í fyrirrúmi, leturgerðin er mjúk og mjög geometrískt. Hægt er að segja 

að Aeroportal sé mjög skandinavískt hvað varðar hreinleika, einfaldaleika og mýkt.30 

  

                                                

30Ben Matheson, In type we trust: Typography and national identity in the age of international style 
and global citizenship, http://www.benmatheson.com 

Mynd 12. Aeroportal. 
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5.2 Chatype 
 

Chatype leturgerðin var hönnuð fyrir bæinn Chattanooga í Tennessee. Chatype var 

sérstakt fyrir þær sakir að það voru velunnarar sem langaði að glæða bæinn lífi með 

því að hanna leturgerð sem væri einkennandi fyrir bæinn. Höfundur þessarar ritgerðar 

tók viðtal við hönnuði letursins. 

 

Chattanooga er einstakur staður, hálfgerður suðupottur þar sem mætast iðnaður, 

frumkvöðlastarf, hönnun, menntun og útivist. Chatype átti að endurspegla 

Chattanooga frá stofnun og til dagsins í dag, með það að markmiði að fólk myndi 

þekkja bæinn og einkenni hans út frá leturgerðinni. En þetta var í fyrsta skipti í 

heiminum þar sem íbúar hönnuð leturgerð fyrir sitt eigið bæjarfélag. Til að ná 

markmiðum sínum var saga bæjarins skoðuð, áhrifavaldar skoðaðir; myndaletur 

Cherokee-indjánanna, merkingar á kortum frá borgarastyrjöldinni, járnbrautir og 

iðnaður bæjarins. Til viðbótar þessu var notast við þekktar leturgerðir sem 

leturgerðarmenn og hönnuðir á staðnum höfðu gert áður fyrr, til þess að tengja enn 

frekar arfleið Chattanooga við leturgerðina.31 

 

Niðurstaðan varð Chatype sem er geometrískt þverenda letur. Þverendarnir í letrinu 

áttu að vera vísun í iðnaðarsögu, tæknina og framtíðarsín Chattanooga. Geometrísku 

formin voru tilraun til að lýsa Chattanooga sem samkeppnishæfum bæ sem væri 

tilbúinn fyrir nútímann.32 Þegar letrið hafði tekið á sig ákveðna mynd var það sent á 

opinbera staði í Chattanooga og þar fékk fólk að prufa notkun þess. Letrið var síðan 

                                                

31Robbie De Villiers, „Chatype“, Töluvpóstur til höfundar, 12. desember 2012; Jeramy Dolley, „Re: 
Chatype“, Töluvpóstur til höfundar, 12. desember 2012. 

32Zak Stone , Can a font help a city make a comeback?, Good worldwide LLC, 2012, sótt 5. nóvember 
2012, http://www.good.is  

 

Mynd 13. Chatype. 
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þróað frekar útfrá því.33 Í dag er letrið í boði fyrir alla þá íbúa í Chattanooga sem vilja 

nota það, þó fylgja einhverja hömlur með notkun þess til dæmis í pólitískum tilgangi. 

 

 
5.3 Singapúr 
 

Justin Zuhang skrifaði grein árið 2009 í Singapore Arcitecture en þar fjallaði hann um 

letur og hvað það hefði að segja varðandi upplifun í borgum. Hann skoðaði götuskilti 

og merkingar í Singapúr og velti fyrir sér hvernig upplifunin kynni að breytast ef öll 

skilti borgarinnar væru með sama letrið. Hann minnist á prófessor Yeoh Kok Cheow 

sem álítur að letur hafi verið skapað fyrir ákveðna hluti og því verði ekki breytt.34 Í 

grein sinni segir hann einnig að rödd borgarinnar sé í raun leturgerðin og því verði að 

vanda valið á henni.  

Um svipað leyti og grein Justins var skrifuð tók ferðamálastofnun í Singapúr að sér að 

breyta ímynd Singapúr. Ímyndin átti að styrkja upplifun ferðamanna, ekki ósvipað 

hugmyndafræðinni í íslensku skýrslunni. Nota átti leturgerð sem einkenni en letrið 

skyldi endurspegla sögu Singapúr og tíðaranda, taka átti allan menningararf og setja 

saman í einkennandi leturgerð. Til að ná þessu fram voru tungumál landsins könnuð 

en í Singapúr eru töluð fjögur tungumál: enska, malajíska, kínverska og tamíl. Í 

grunninn var notast við þessi tungumál, Tamíl sem er elsta bókmenntamálið á 

Indlandi, malajíska sem er aðaltungumálið í nágrenni við Singapúr og svo kínverska. 

Þegar búið var að koma þessum lykiltungumálum saman í eina stafaheild var ákveðið 

að notast við latneska stafrófið sem skrift.  

  

                                                

33Robbie De Villiers, „Chatype“, Töluvpóstur til höfundar; Jeramy Dolley, „Re: Chatype“, Töluvpóstur 
til höfundar. 

34Justin Zhuang, See this city´s voice, bls. 154. 

Mynd 14. Singapúr. 



 19 

Í grein sinni ræðir Justin um þessar breytingar og hugmyndirnar á bakvið þær. Hann 

furðar sig á þessari leið sem var farin í stað þess skoða einkenni borgarinnar og 

endurspegla þau í vali á leturgerð. En mest notaða letrið á götum Singapúr er Rotis 

serif sem ætti að vera einkennandi letur fyrir Singapúr.35 Singapúr leturgerðin náði 

aldrei þeim markmiðum sett voru fram í upphafi og var því lítið sem ekkert notað. 

 

5.4 Helvetica - Sviss 

 
Helvetica er letur sem var hannað árið 1957 af Max Wiedinger í Sviss. Leturgerðin 

bar upprunalega latneska heiti hönnunarlandsins Helvetia. En sú nafnbót þótti ekki 

henta, því var ákveðið að bæta staf við nafnið og útkoman var Helvetica. Einhverjir 

kynnu því að ætla að letrið hafi sérstaklega verið hannað með einkenni landsins í 

huga, en svo var ekki. Letrið hafði litla sem enga tengingu við landið fyrir utan að 

endurspegla svissneskan hönnunarstíl og bera nafn þess. Letrið var hannað til veita 

letrinu Akzident grotesk samkeppni. Helvetica átti að vera nútíma útgáfa af því letri. 

36 Helvetica varð strax mjög vinsælt og álitið tímalaust og náttúrulegt. Það sem gerði 

letrið svo gott voru negatívu svæðin í því sem sköpuðu þessa miklu heild.  

Helvetica er mjög látlaust letur og getur skapað mismunandi upplifun. Það saman-

stendur af mörgum þykktum og breiddum sem gerir því kleift að skapa rétt 

andrúmsloft við ólík tilefni. Ef skoðuð eru fyrirtæki sem notast við letrið má sjá að 

þau koma öll úr mismunandi áttum; American Airlines, The North Face, Gap, Toyota, 

BMW og Jackass til dæmis. Letrið getur staðið fyrir marga mismunandi þætti sem 

segir að upplifunin geti verið mismunandi.37 

                                                

35Justin Zhuang, See this city´s voice, bls. 154. 
36Gary Hustwit leikstjóri, Helvetica, Heimildarmynd, Plexifilm, 2007. 
37Gary Hustwit leikstjóri, Helvetica. 

Mynd 15. Helvetica. 
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5.5 Brotaletur Þjóðverja 
 
Gutenberg var mikill áhrifavaldur leturgerðar í Þýskalandi en hann notaðist mikið við 

brotaletur (e. Blackletter). En brotaletur er leturgerð sem hann notaði í lausa-

leturprentun sem er prenttækni sem hann fann upp á sínum tíma. Hann þróaði letrið 

og reyndi að líkja eftir handskrift, því margir voru hikandi við að leggja prentgripi að 

jöfnu við handskrifaðar bækur. Ýmsar mismunandi leturgerðir þróuðust út frá 

brotaletrinu og má þar nefna Textúra, Rótund, Schwabacher og Fraktúra. Brotaletur 

var áfram mikið notað í Þýskalandi eftir fyrri heimstyrjöldina og vildu menn meina að 

það væri ákveðið þjóðernisstolt sem fylgdi letrinu. Þrátt fyrir að flestar nágranna-

þjóðir Þýskalands hafi notað latínuletur þá héldu Þjóðverjar áfram að nota brotaletur 

og gáfu nánast eingöngu út bækur með brotaletri.38  

Á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar var brotaletur einkennandi í Þýskalandi. Allt 

fram til árið 1941 þegar tilskipun kom frá Martin Bormann aðalritara Hitlers um að 

brotaletur skyldi strax tekið úr umferð og latínuletrið tekið upp. Þjóðverjar vildu 

meina að tenging væri milli brotaleturs og gyðingdóms. Bæri þeim því að banna 

notkun letursins þegar í stað. Talið er að þessi kenning um gyðinglegan uppruna 

letursins hafi einungis verið yfirvarp og breytingin í raun verið í hernaðarskyni.39 

Þýskaland drottnaði á þessum tíma yfir stórum hluta Evrópu, þjóðirnar sem lutu valdi 

Þjóðverja voru margar og flestar þeirra notuðust við latínuletur. Þjóðverjar urðu því 

að breyta yfir í latínuletur til samræmis við hin hernumdu svæði. Auðveldara væri að  

  

                                                

38Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 509-516. 
39Stefán Pálsson, Anton Kaldal Ágústsson, Gunnar Vilhjálmsson, Steinar Ingi Farestveit, Ð ævisaga, 

Crymogea, Reykjavík. 2012. bls. 114. 

Mynd 16. Brotaletur, frá vinstri: Textúra, Rótund, Schwabacher og Fraktúra. 
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breyta letri einnar þjóðar í stað þessa að breyta letri margrar þjóða. Þannig voru 

Þjóðverjar að fela sig á bak við sagnfræðilegar rannsóknir sem bentu til þess að 

brotaletrið væri gyðinga leturgerð.40 

Nasistar höfðu í upphafi valdatíðar sinnar hamrað á því hversu mikilvægt brotaletrið 

hefði verið fyrir þjóðerni Þýskalands en á endanum voru það þeir sjálfir sem sáu til 

þess að brotaletrið yrði bannað í öllu ríkinu.41  Eftir seinni heimstyrjöldina var 

endurupptaka brotaleturs í Þýskalandi rædd. Þeir sem notuðu letrið vildu halda í 

söguna og þjóðarstoltið með letri sem einkenndi þjóðina. Hinsvegar voru menn sem 

vildu byggja upp nýja framtíð með steinskriftar letri í anda Bauhaus stefnunar.42 

 

5.6 Geilíska leturgerðin 

 
Geilíska leturgerðin er sögulegt þjóðarletur sem var hannað í kringum 1.500 á 

Írlandi.43  Það voru ekki einungis Írar sem notuðu geilísku leturgerðin heldur notuðu 

Skotar einnig letrið. Hjá Skotum þróaðist letrið í átt að latínuletri vegna skorts á 

geilísku letri til prentunar. 44  Geilíska leturgerðin var ólík öðrum evrópskum 

leturgerðum vegna þess að hún var í raun afbökuð útgáfa af latínuletrinu, sjá mynd 17 

hér fyrir neðan.  

 

                                                

40Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 509. 
41Stefán Pálsson, Anton Kaldal Ágústsson, Gunnar Vilhjálmsson, Steinar Ingi Farestveit, Ð ævisaga, 

bls 115. 
42Felix Oppen, The Australian Typographic Character: A Short Investigation, Langue, 2006, sótt 4. 

nóvember 2012, http://www.langue.com 
43Michael Everson, Gaelic Typeface: History and Classification, Evertype.com, 2000, 4. nóvember 

2012, http://evertype.com  
44Mathew D. Staunton, Types of Irishness: Irish gaelic typography and national identity, 

Academia.edu, sótt 31. október 2012, http://www.academia.edu/, bls. 6. 

Mynd 17. Geilíska leturgerðin. 
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Á tímum iðnvæðingarinnar voru fáar verksmiðjur sem vildu framleiða geilísku 

leturgerðina en þar réðu fjárhagsleg sjónarmið förinni. Menn trúðu ekki að letrið gæti 

ýtt undir tekjuaukningu. Stjórnmálamenn þurftu því að berjast fyrir letrinu og náðu 

með sannfæringu að fá leturframleiðendur á sitt band. Sumir vildu meina að það væri 

mikilvægt fyrir Írland að halda í geilísku leturgerðina til að viðhalda efnahagnum og 

ferðmannaiðnaðinum.45  

 

Ólíkt öðrum leturgerðum sem rætt hefur verið um var Geilíska leturgerðin ekki 

hönnuð til að einkenna Írland heldur varð letrið að einkenni Írlands með tímanum. 

Það má því segja að sögulegt gildi letursins hafi gert það að þjóðarletri landsins. 

Áhugavert er að sjá hvernig letur getur orðið einkennandi fyrir þjóð þrátt fyrir að í 

upphafi hafi verið lítil sem engin tenging á milli letursins og þjóðarinnar. Letur getur 

því verið sérstaklega hannað eftir ákveðnum viðfangsefnum og verið einkennandi en 

líka orðið einkennandi með tímanum og sögulegum gildum. 

  

                                                

45Mathew D. Staunton, Types of Irishness: Irish gaelic typography and national identity, 
Academia.edu, bls. 3. 
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Niðurlag 

 
Áður en ég hóf að skrifa þessa ritgerð gerði ég mér ákveðnar hugmyndir um svarið 

við spurningunni: Getur letur einkennt þjóð? Ég áleit að hægt væri að búa til letur sem 

væri einkennandi fyrir ákveðið tilefni eða hlut, í þessu samhengi þjóð. Rannsókn 

þessarar ritgerðar hefur þó leitt mig að annarri niðurstöðu. Til að unnt sé að segja að 

letur beri einkenni þjóðar ætti letur að bera sögulegt gildi hennar og vera partur af 

menningu þjóðarinnar. Það er ekki nóg að gera rannsókn, ákveða einkenni og hanna 

letur útfrá því. Letur snýst um upplifun á augnabliki eða viðfangsefni. Með því skoða 

skýrsluna um þjóðareinkenni Íslands í upphafi þessarar ritgerðar komst ég að því að 

það breytir ekki hversu vel lagt er af stað í rannsóknarvinnu á einkennum þjóðar því 

það verða aldrei allir sammála um hver einkenni einnar þjóðar eru. Öll höfum við 

ákveðna hugmynd um fyrir hvað þjóðin stendur. Það er tilfinningin sem skiptir máli, 

en það var einmitt vegna þess sem ég sýndi myndir af letrunum í ritgerðinni til að 

gefa lesandanum tilfinningu fyrir letrinu og lesefninu.  

Letrin sem ég fjalla um í ritgerðin gefa góða mynd af því hvernig leturgerðir virka. 

Aeroportal, Chatype og Singapúr leturgerðirnar eiga það sameiginlegt að vera 

hannaðar útfrá ákveðnum einkennum. Aeroportal er þó aðeins frábrugðnara því búið 

var að hanna það þegar Norðmenn völdu það sem tákn fyrir Noreg. Þegar þessi letur 

eru skoðuð úr samhengi er ekki nokkur leið að tengja þau við ákveðin viðfangsefni 

eða hlut. Það er fyrsta upplifunin sem gefur mynd af letrinu. Eins og ég segi hér að 

ofan þá eru hugmyndir og upplifanir manna eins mismunandi og mennirnir eru 

margir. Til þess að ná fram einkennum leturs þarf fólk að hafa þekkingu á letrinu því 

án vitundar er ekki hægt að finna fyrir upplifun. Þekkingin á letrinu þarf að liggja 

fyrir, sagan á bakvið letrið, til þess að fólk finni hina réttu tilfinningu. 

Helvetica, brotaletur Þjóðverja og Geilíska leturgerðin eru dæmi þar sem letur ber 

einkenni þjóðar. Ekki er það vegna þess að letrin voru sérstaklega gerð til að bera 

einkenni þjóðanna heldur hafa þessi letur söguleg gildi og hafa með tímanum orðið að 

einkennum þjóðanna. Geilíska leturgerðin hefur verið að þróast með þjóðinni allt til 

dagsins í dag og er orðinn órjúfanlegur partur af þjóðinni og menningararfi hennar. 

Brotaletur Þjóðverja er komið frá prentun Gutenbergs og lifði með Þjóðverjum í 

gegnum fyrri heimstyrjöldina. Nasistar notuðu t.d. letrið til þess að ýta undir 
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þjóðerniskennd. Þannig má segja að nasistarnir hafi kallað brotaletrið yfir Þjóðverja 

áður en seinni heimstyrjöldin skall á þegar þeir ákváðu að taka upp latínuletur. 

Helvetica er svo þekktasta leturgerðin af þeim öllum og er hægt að sjá hana um heim 

allan. Hún var hönnuð til að veita Akzidents groteskt í svissneska stílnum samkeppni. 

Letrið bar þó enginn einkenni tíðarandans í Sviss fyrir utan að bera nafn landsins.  

Þessar leturgerðir, Helvetica, brotaletur Þjóðverja og Geilíska, eiga það sameiginlegt 

að búið er að skapa minningu og sögulegt gildi fyrir þessi letur. Ef fólk þekkir sögu 

letursins getur það ávallt tengt letrið við þjóðirnar og sögu þeirra. Þannig hafa til 

dæmis Írar, Svisslendingar og Þjóðverjar skapað menningararf með letri. En ég tel að  

að eina leiðin til þess að letur geti nokkurn tímann borið einkenni þjóðar sé þegar letur 

hefur öðlast sögulegt gildi og hefur með tímanum orðið að einkenni fyrir þjóðina. 

Niðurstaða mín er sú að letur getur ekki borið einkenni þjóðar. Einkenni þjóðar er 

hlutur sem heil þjóð getur ekki sammælst um. Ég trúi því að letur geti gefið ákveðna 

tilfinningu og haft persónuleika. Letrið þarf hinsvegar ekki að vera sá þáttur sem á að 

bera einkenni þess sem verið er að lýsa því oft getur umhverfið sagt allt sem segja 

þarf og letrið notað til að koma boðskapi skilaboðanna á framfarir. Ég tel samt sem 

áður að mikilvægt sé að þjóðir tileinki sér ákveðna leturgerð og láti letrið fylgja þróun 

þjóðarinnar þannig að letrið verði að einkenni þjóðarinnar með tímanum.  

Að lokum 

Við gerð þessarar ritgerðar hefur áhugi minn á leturgerð dýpkað, ég hef mikinn áhuga 

á að kafa dýpra ofan í hugmyndafræðina á bakvið við leturgerð. Hvaða tilfinningu 

ákveðnar tegundir leturs gefa og hverju skilar það sér út til einstaklinganna í 

samfélaginu? Sérstaklega er þá áhugavert að skoða þetta í markaðslegum tilgangi, 

hvort kauphegðun fólks breytist eftir mismunandi leturgerðum í auglýsingum.  
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