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Saga letursins byrjar ekki hjá Kínverjum en þeir eru þó einir af einungis sex þjóðum 

sem hafa þróað sitt eigið letur og eiga því stórann þátt í sögu leturs. Kalligrafía er 

mikilvægur partur af menningararfi Kínverja en kínversk kalligrafía hefur verið partur

af kínverskri menningu í þúsundir ára og er ekki síður talin list en listmálun, tónlist 

eða ljóðlist. Þetta er tjáningarmikið listform en því fylgja einnig margar strangar 

reglur og því tekur tugi ára að ná fullu valdi á listinni. Það má sjá hugsunarhátt 

kínversku þjóðarinnar speglast í kínverskri kalligrafíu, en þennan hugsunarhátt má 

rekja til fornar heimsspeki.

Það er mikill munur á vestrænni og kínverskri kalligrafíu, bæði útlitslega og 

menningarlega. Táknin sjálf eru mjög ólík og vestrænt letur er mun einfaldara en það 

kínverska. Kínversk kalligrafía er skrifuð með stórum bursta sem er sérhannaður fyrir 

kalligrafíu, en vestræn er skrifuð með penna með málmhaus, en báðum er dýft í blek. 

Vestræn kalligrafía á sér styttri sögu en sú kínverska og er ekki jafn rótgróin í 

menningunni. Það hefur aldrei verið litið á hana sem listform á sama hátt og hefur 

verið litið á þá kínversku. Þetta er meginmunurinn á vestrænni og kínverskri 

kalligrafíu, sú kínverska hefur verið sett á háann stall og er mikilvægur partur af 

menningarsögu Kínverja á meðan sú vestræna hefur fallið í skuggann af öðrum 

listgreinum og aldrei verið talin alvöru list. 
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Inngangur

Kínversk málverk og kínversk kalligrafía* hafa verið sýnileg á Vesturlöndum í 

nokkurn tíma. Það voru fá listaverk sem heilluðu mig jafn mikið sem barn og asísku 

málverkin sem ég sá uppi á vegg hjá fólki. Ég veit í rauninni ekki hvort þau voru 

kínversk, japönsk eða frá enn öðru landi. Líklega voru þau ekki öll frá sama landinu, 

en stíllinn var einkennandi . Oftast voru þetta landslagsmyndir eða blómamyndir, 

stundum með dýrum eða manngerðum byggingum eins og brúm eða húsum. Á 

flestum þeirra var skrifaður texti sem ég gat ekki lesið en mér fannst letrið alltaf 

virkilega fallegt. Ég man eftir því hvað ég öfundaði vinkonu mína mikið þegar hún 

fékk gefins teikningu af pandabirni umkringdum bambusreyr með skrifuðum táknum 

sem ég tel líklegt að hafi verið ljóð, skrifað á kínversku til hliðar. Mér fannst fátt 

fallegra en þessar myndir, og þykir enn. Það var og er eitthvað við þessi málverk og 

þessi tákn sem heillar mig.

Ég hef undanfarið verið að dunda mér við að læra japönsku og þar kynntist ég fyrst 

kínverska letrinu af alvöru, en eitt af þremur letrum japönsku er næstum eins og það 

kínverska, enda fengu Japanir letur sitt að láni frá Kínverjum. Það breytti sýn minni á 

táknin að læra hvernig þau eru byggð upp, hvernig hver einasti hluti hefur sína 

merkingu og mynda saman enn aðra. Áhugi minn á þessum fallegu táknum jókst til 

muna og þegar það kom að því að velja ritgerðarefni spratt upp hugmyndin um að 

skrifa um þessi tákn, hvernig þau eru list og tengjast fornri menningu Kínverja. Fyrsti 

kafli ritgerðarinnar fjallar almennt um kínverska kalligrafíu, um letrið sjálft, 

ritunartólin, stíla og hvernig hún er talin list í Kína. Annar kafli kafar dýpra og skoðar 

tengsl kínverskrar kalligrafíu við kínverska heimsspeki, bæði yin og yang, trúarstefnur

og náttúruna sjálfa. Þriðji kaflinn fjallar svo stuttlega um vestræna kalligrafíu og 

hvernig kínversk kalligrafía birtist í Vesturlöndum og ber svo saman ýmsa þætti sem 

eru líkir eða ólíkir með kínverskri og vestrænni kalligrafíu.

Flest letur sem eru notuð í dag, bæði prentletur og rafrænt letur, eru byggð á 

kalligrafíu, og á það við bæði austræn og vestræn letur. Ef maður þekkir mismunandi 

* Ég tók þá ákvörðun að nota orðið kalligrafía yfir enska hugtakið calligraphy. Orðið skrautritun hefur 

verið notað sem þýðing á calligraphy, en ég tel að það hafi ekki sömu merkingu að öllu leiti og því 

henti betur fyrir þessa ritgerð að nota orðið kalligrafía.
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kalligrafíustíla og hvernig þeir eru uppbyggðir er auðvelt að sjá hvenær letur eru 

innblásin af þeim, til dæmis hvernig þykktirnar stjórnast af því hvernig haldið er á 

pennanum eða burstanum. Jafnvel í letrum sem eru mjög nútímaleg má oft sjá 

þykktarmuninn sem á uppruna sinn í kalligrafíu. Þetta kemur þó engum á óvart þar 

sem handskrift, og þar með kalligrafía, var það sem hönnun leturgerða til prentunar 

byggðist á. Það er því mikilvægt fyrir leturhönnuð að hafa að minnsta kosti smá 

þekkingu á kalligrafíu og mismunandi stílum. Þrátt fyrir alla möguleikana sem 

nútímatækni býður upp á virðist fólk alltaf leita aftur í fegurð þess ótæknivædda, en 

þó að tölvuletur geti óneitanlega verið afskaplega fallegt þá hefur það ekki þann 

einstaka sjarma sem kalligrafía hefur. 

Kalligrafía er mikilvægur partur af menningararfi Kínverja. Kínversk kalligrafía er 

mörg þúsund ára gömul og hefur þar lengi verið talin æðst allra listforma. Þetta er 

tjáningarmikið listform en því fylgja einnig margar strangar reglur og því tekur tugi 

ára að ná fullu valdi á listinni. En af hverju er kalligrafía svona hátt metin í Kína og af

hverju heillar hún jafnvel útlendingana sem skilja ekki stakt orð í kínversku? Hvað er 

einstakt við kínverska kalligrafíu? Markmið ritgerðarinnar er að svara þessum 

spurningum og útskýra muninn á kínverskri og vestrænni kalligrafíu. 
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1. Kínversk kalligrafía

1.1. Staða í sögu leturs

Saga letursins byrjar ekki hjá Kínverjum en þeir eru þó einir af einungis sex þjóðum 

sem hafa þróað sitt eigið letur og eiga því stórann þátt í sögu leturs. Það voru einungis

Kínverjar, Súmerar, Egyptar, Harappar, Mohenjo-Daro fólkið og Mesóamerískir 

Indverjar sem þróuðu sitt eigið letur án utanað komandi hjálpar, en öll önnur leturkerfi

í heiminum hafa þróast beint eða óbeint frá einhverju þeirra.1 Kínverskt letur er það 

eina þeirra sem hefur haldist nær óbreytt frá upphafi og er notað enn í dag en það 

hefur í raun breyst svo lítið að nútíma Kínverjar geta lesið 3500 ára gamlann texta.2 

Okkur finnst athyglisvert að Íslendingar geti lesið Íslendingasögurnar án þýðingar og 

skilið þær. Til samanburðar er því mun athyglisverðara að Kínverjar geti lesið 3500 

ára kínversku því Íslendingasögurnar ná ekki 1000 ára aldri. 

1.2. Kínverska myndletrið

Það er stundum talað um „kínverska stafrófið“, en það er í raun rangnefni. Kínverska 

hefur ekkert stafróf eða annað hljóðfræðilegt kerfi heldur aðeins myndletur. Þetta 

gerir það að verkum að reynst getur vandasamt að læra kínversku, þar sem bæði þarf 

að læra tákn fyrir hvert orð og hvernig á að segja orðið hvort fyrir sig.3 Oft þekkja 

námsmenn táknið og vita nokkurn vegin hvað það táknar en hafa ekki hugmynd um 

hvernig á að bera það fram. Til að flækja málin enn meira hefur hvert tákn oft fleiri en

eina merkingu, og svo enn aðra eftir því hvaða ákn eru notuð saman. Það er þó einnig 

það fallega við kínverskt myndletur, hvert tákn er yfirhlaðið merkingu sem má rekja 

allt til uppruna letursins. Hvert einasta tákn er sitt eigið listaverk, en saman geta þau 

myndað annað listaverk. Jafnvel Kínverjar sjálfir viðurkenna að tungumálið getur 

verið óþarflega flókið og erfitt að læra, sérstaklega fyrir útlendinga sem læra 

kínversku á fullorðinsárum sínum. Það er meira að segja algengt að Kínverjar gleymi 

því hvernig á að skrifa orð sem þeir nota sjaldan, eitthvað sem gerist ekki á 

Vesturlöndum þar sem við notumst við hljóðfræðilegt stafróf. Hér getum við skrifað 

orð sem við höfum aldrei heyrt áður án neinnar hjálpar. Kínverska letrið er virkilega 

1 Robert K. Logan, The Alphabet Effect: The Impact of the Phonetic Alphabet on the Developement 
of Western Civilization“ William Morrow and Company, United States of America, 1986, bls. 30.

2 Robert K. Logan, The Alphabet Effect, bls. 43.

3 Dawn Delbanco, Chinese Calligraphy, The Metropolian Museum of Art, sótt 14. október 2014, 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/chcl/hd_chcl.htm
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fallegt, en ekki mjög hentugt til daglegrar notkunar. Það tekur um sjö til átta ár að 

læra 3000 kínversk tákn en það tekur einungis helming þess tíma fyrir flesta 

Vesturlandabúa að ná sambærilegri tungumálafærni. Það þarf að kunna um það bil 

2000 tákn til að geta lesið dagblað á kínversku, en flestir fullorðnir Kínverjar kunna 

að minnsta kosti 3000 tákn. Þrátt fyrir að heildarfjöldi táknanna sé yfir 9000 þá eru 

flest táknin aldrei notuð í dag.4 Í einföldu máli má segja að stafrófin séu mun 

auðveldari og hentugri til notkunar, en myndletrin skara fram úr í fegurð.

Margir Vesturlandabúar hafa mikinn áhuga á Japan og japanskri menningu og hér má 

jafnvel oftar heyrt talað um japanska kalligrafíu frekar en kínverska. Ástæða þess að 

þessi ritgerð fjallar um kínverska kalligrafíu en ekki japanska er sú að japönsk 

kalligrafía er í raun kínversk kalligrafía sem er búið að aðlaga að japanska 

tungumálinu. Kalligrafía barst til Japan í kring um fjórðu öld eftir krist5 með 

kínverska letrinu sjálfu, en Japanir áttu ekki sitt eigið letur heldur tóku upp það 

kínverska og aðlöguðu að sínu tungumáli. Þessi gerð kalligrafíu á því uppruna sinn í 

Kína. Kalligrafía hafði verið til í Kína í þó nokkurn tíma áður en hún barst til Japan og

því eru enn í dag mikil líkindi á Japanskri og Kínverskri kalligrafíu. Japanska 

tungumálið er mjög ólíkt því kínverska og til þess að koma á móts við japönsku 

bjuggu Japanir til tvö önnur letur út frá því kínverska, hiragana og katakana, sem eru 

mun einfaldari en það kínverska. Í dag eru öll þrjú letrin notuð í Japan en þessi tvö 

einfaldari letur eru það sem helst greinir japanska kalligrafíu frá kínverskri.6

1.3 Kalligrafía er list

Kínversk kalligrafía hefur verið partur af kínverskri menningu í þúsundir ára og er 

ekki síður talin list en listmálun, tónlist eða ljóðlist.7 Þar er börnum kennt frá upphafi 

að meta kalligrafíu frá listrænu sjónarhorni8 ólíkt Vestrænu löndunum þar sem fáir 

aðrir en kalligrafar og grafískir hönnuðir sjá skrift sem listform. Í forn-Kína var 

4 David Moser, Why Chinese Is So Damn Hard, Pinyin.info, sótt 30. október 2014, 
http://pinyin.info/readings/ texts/moser.html

5 Japanese (日 本 語  / Nihongo), Omniglot, sótt 11. desember 2014, http://www.omniglot.com/ 
writing/japanese.htm

6 Mín eigin vitneskja, til komin frá áhuga mínum á Japan og tilraunum mínum til að læra japönsku

7 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, Cultural China Series, China Intercontinental Press, 
útgáfustaður óþekktur, 2004, bls. 1.

8 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 9.
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kalligrafía oft talin æðri öðrum listum og er stundum enn í dag.9 Kínversk kalligrafía 

og listmálun eiga í raun sameiginlegan forföður, en fornt myndletur og fornar 

teikningar voru nær sami hluturinn áður en þau þróuðust í sitt hvora áttina.10 Ljóðlist 

er algengasta viðfangsefni kalligrafíu en algengt er að ljóð séu rituð á málverk með 

kalligrafíu og því eru þessi listform mjög samtengd.11 Kínversk ljóð eru þekkt fyrir að 

vera hnitmiðuð og stuttorð, ólíkt Vestrænum ljóðum sem eiga það til að vera mun 

lengri og því er auðvelt að koma þeim fyrir á málverkum.12 Kínversk kalligrafía er 

mikilvægur hluti kínverskrar ljóðlistar þar sem ljóðrænt innihald og falleg kalligrafía 

vinna saman til þess að ná heildaráhrifum. 

1.4. Verkfærin

Til að geta iðkað kalligrafíu þarf kalligrafinn að vera með réttu verkfærin. Til þess 

þarf hann bursta, blek og pappír. Burstarnir sem eru notaðir til kalligrafíu í Kína eru úr

ekta dýrahárum, til dæmis úr geit eða kanínu.13 Áður fyrr tíðkaðist að gera bursta úr 

hári nýfædds barns. Burstinn var þá gerður úr hári kanínu og ungabarns, með 

barnshári innst og kanínuhárum utar. Þannig

burstar eru stundum sérpantaðir í dag, en þeir eru

ekki notaðir heldur einungis hafðir til skrauts.14 

Í kínverskri kalligrafíu er almennt ekki notað eins

blek og við erum vön hér á Vesturlöndum.

Það blek sem Kínverjar hafa notað í mörg

þúsund ár er unnið úr bleksteini með því að

nudda bleiksteinskubb upp úr vatni í skál sem er úr samskonar steini. Þessir steinar 

eru búnir til úr þurrkolíusóti, kolum, lími og ilmefni.15 Bleksteinar eru oft notaðir í dag

þrátt fyrir að það sé mun meiri vinna að nota þá en blek í vökvaformi, en það þarf að 

eyða dágóðum tíma í að nudda þeim upp úr vatninu til að fá rétta þykkt. Þetta er hjá 

9 Dawn Delbanco, Chinese Calligraphy.

10 Kexi, Zhou, Chinese Calligraphy, bls. 7,

11 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 2.

12 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 83-84.

13 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 37.

14 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 38.

15 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 40.
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mörgum mikilvægur partur af kalligrafíuferlinu, en undibúningsferlið skiptir þá jafn 

miklu máli og skriftin sjálf.16 Margir nota tímann sem það tekur að nudda steininn í að

undirbúa sig andlega undir ritunina og til að fá innblástur. Bleiksteinar og burstar eru 

fallegir gripir, en þeir eru yfirleitt vandlega útskornir og skreyttir með fallegu munstri 

og stöfum. Oft eru stafirnir gylltir eða málaðir í mörgum ólíkum litum fyrir fágað og 

fallegt útlit. 

Pappírinn sem oftast er notaður til kalligrafíu er kallaður xuan pappír (宣 紙  xuanzhi), 

eða hrísgrjónapappír á íslensku, en hann er búinn til úr wingceltis tré* og 

hrísgrjónaplöntu. Xuan pappír er fremur þunnur, viðkvæmur og drekkur blekið vel í 

sig. Það gerir það að verkum að hver stroka verður mismunandi eftir því hversu hratt 

hún er dregin sem ýtir undir fjölbreytileika stafanna.17 

1.5. Stílar

Til eru margir ólíkir stílar sem notaðir eru til að skrifa kínversku. Þrír þeirra eru einnig

algengir í almennum skriftum, en aðrir eru einungis notaðir í kalligrafíu.18 Þeir stílar 

sem oftast eru notaðir í kalligrafíu í Kína eru innsiglisskrift (seal script, 篆  zhuan), 

prestaskrift (clerical script, 隶 li), formleg skrift (regular script, 楷 kai), hlaupandi 

skrift (running script, 行 xing) og tengiskrift (cursive script, 草  cao).19*

Kínverska nafnið á innsiglisskrift, zhuan (篆 ), þýddi upprunalega áletrun. Hún er elsti 

stíllinn af þessum fimm sem ég tek dæmi um og er lítið notuð í dag. Hún er einungis 

notuð til skrauts, aldrei til notkunar fyrir lestur enda líta tákn skrifuð í innsiglisskrift í 

raun út fyrir að vera annað tungumál og nútímafólk á erfitt með að skilja hana. Við 

ritun innsiglisskriftar er notuð tækni sem kölluð er miðjubursti en þá er enda burstans 

haldið í miðju strokunnar. Með þessarri tækni fæst bústin og traust stroka með litlum 

þykktarmuni.20 

16 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 41.

* Ég fann ekki íslenskt heiti yfir þetta tré.

17 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 39 – 40.

18 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 15.

19 Kexi, Zhou, Chinese Calligraphy, The Reader's Digest Association, New York, 2010, bls. 10.

* Íslensk nöfn eru mínar þýðingar.

20 Kexi, Zhou, Chinese Calligraphy, bls. 19 – 20.
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Prestaskrift þróaðist út frá innsiglisskrift. Táknin eru breið en fáguð og lítill munur er 

á strokuþykktum líkt og í innsiglisskrift. Það má þó fara að sjá örlítið meiri 

þykktarmun á endum eins og varð svo algengt í seinni skriftum.21 Prestaskrift er 

nothæfari en innsiglisskrift, enda er hún mun læsilegri í dag.22 

Formleg skrift þróaðist á eftir innsiglis- og prestaskrift. Hún er nákvæm og fáguð og 

með henni birtist fyrst áberandi þykktarmunur í strokum.23 Hún nýtir sér 

miðjuburstatækni, en ólíkt innsiglisskrift er einnig notuð hliðarburstatækni, þar sem 

burstinn er sveigður til hliðar en ekki haldið beint niður. Formleg skrift líkist 

prentstöfum frekar en hinir stílarnir, en hún er stíf og reglusöm en samt sem áður 

nútímaleg. Þrátt fyrir reglusemi skriftarinnar þá eru til jafn margar útgáfur af henni og 

það eru kalligrafar í Kína.24

Hlaupandi skrift er í raun eins konar blanda af formlegri og samfelldri skrift, en hún er

þokkafull og lausari í sér en formlega skriftin, en strokurnar eru oft tengdar saman.25 

21 Zhongshi, Ouyang, Wen C. Fong, Chinese Calligraphy, bls. 59.

22 Kexi, Zhou, Chinese Calligraphy, bls. 28.

23 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 21 – 22.

24 Kexi, Zhou, Chinese Calligraphy, bls. 50.

25 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 16.
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Hún er auðveldari í notkun en formleg skrift en læsilegri en samfelld skrift. Það eru 

færri reglur sem hafa þarf í huga við ritun hlaupandi skriftar og því verður hún ólík 

eftir því hver kalligrafinn er. Hlaupandi skrift nýtir bæði miðjubursta- og 

hliðarburstatækni að jöfnu. Kalligrafar hafa í gegnum aldirnar mikið nýtt sér 

hlaupandi skrift til að tjá sig á listrænann hátt með kalligrafíu.26

Tengiskrift er lífleg, enda skrifuð mun hraðar en hinar. Hún er bylgjótt, óreglulegri og 

erfiðari til lesturs27 en er frjálsari og listrænari en hinar skriftirnar. Tengiskrift 

einfaldar táknin mjög mikið og oft líta þau ekki út fyrir að vera sami stafur. Á meðan 

formleg skrift er sú flóknasta og erfiðasta að skrifa þá er tengiskrift sú einfaldasta en 

jafnframt sú sem helst þarf örugga og reynda hönd. Tengiskriftin er skrifuð hratt og 

því er hún ekki hentug fyrir byrjendur. Hún var upprunalega notuð sem einfaldari leið 

til að skrifa innsiglisskrift en varð seinna meir notuð til að skrifa formlega skrift.28

1.6. Fullkomið vald

Kínversk kalligrafía snýst um að ná fullkomnu jafnvægi á milli reglu og dýnamíkur. 

Þetta er tjáningarmikið listform, en það þarf þó að fylgja ströngum reglum. Það er 

ekkert handahófskennt í kalligrafíu, allt er úthugsað og vel undir stjórn en samt er viss

óregluleiki til staðar. Þetta er erfitt að útskýra með orðum en sést vel þegar verkin 

sjálf eru skoðuð. Það er mikil tækni að geta bæði haft fullkomna stjórn og reglu á 

skriftinni en á sama tíma sýna persónuleika og eiginn stíl.29 Einfalt er að læra 

grunninn að kalligrafíu en mjög tímafrekt og erfitt að ná fullum tökum á henni.30 

Þegar kalligrafi hefur náð fullkomnu taki á kalligrafíu er burstinn eins og framlenging 

af handlegg hans.31 Taktur kalligrafans stjórnar því hvernig stafirnir koma út og skiptir

því öllu máli að hann hafi fullt vald á burstanum. Kalligrafinn þarf að vera öruggur, 

skrifa taktfast og vita nákvæmlega hvenær þarf að halda laust eða fast á burstanum32 

en það getur verið flókið þegar hann þarft að þekkja hverja stroku í yfir 2000 táknum. 

26 Kexi, Zhou, Chinese Calligraphy, bls. 70 – 71.

27 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 16.

28 Kexi, Zhou, Chinese Calligraphy, bls. 98 – 100.

29 Dawn Delbanco, Chinese Calligraphy.

30 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 85.

31 Dawn Delbanco, Chinese Calligraphy.

32 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 44 – 45.
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Fyrir hvern einasta mismunandi stíl þarf að hafa sérstaka stjórn á beitingu handarinnar

og burstans. Það skiptir öllu máli hversu mikið burstanum er lyft upp og hversu lengi 

er stoppað fyrir hverja beygju, en ef ekki er rétt farið að þá getur endi burstans flækst 

saman og burstinn hætt að beygjast rétt fyrir næstu stroku.33 Þar sem skrifað er á 

pappír sem drekkur mikið í sig þá verður stafurinn mismunandi eftir hraða strokunnar.

Ef hún er dregin hægt dregur pappírinn í sig mikið blek og línan verður þykk og dökk 

en ef strokan er dregin hratt nær pappírinn ekki að drekka jafn mikið í sig. Það er oft 

auðvelt að sjá hvar strokan byrjaði, því þar er hún dekkri og þykkari því burstinn 

staðnæmist lengur þar.

1.7. Persónuleiki 

Kalligrafinn þarf að gefa sig allan fram við skriftina en þannig nær hann fram 

fallegum línum sem grípa áhorfandann/lesandann og vekja hjá honum tilfinningar. 

Kalligrafíuverk getur gefið til kynna mikla hæfileika og hæfni kalligrafans og borið 

vitni um sterkan höfundarstíl.34 Það má oft sjá á verkum hvort kalligrafinn var í góðu 

eða vondu skapi því sterkar tilfinningar koma skýrt fram.35 Í gömlum 

kalligrafíuverkum er oft hægt að fá nasasjón af persónuleika kalligrafans þrátt fyrir að 

hann hafi verið uppi fyrir næstum 2000 árum. Sem dæmi um það má geta til Wu 

Zetian, einu keisaraynju Kína, sem var uppi frá 624 til 705. Hún var kalligrafi og 

ritaði stundum sérkennilega stafi sem eru taldir vera merki um hennar einstaka 

persónuleika.36 Almennt er viðurkennt á Vesturlöndum að myndlistarmenn hafi sinn 

eigin sérstaka stíl en maður heyrir það sjaldnar sagt um kalligrafa Vesturlanda. 

Kalligrafía hefur alltaf verið álitin handiðn frekar en listform á Vesturlöndum.

Til þess að ná fram persónuleika og tilfinningu í kalligrafíuverki þarf kalligrafinn að 

velja tímasetninguna vel. Meistaraverk verða ekki til af ásettu ráði, þau koma á réttum

stað og á réttum tíma. Í bók sinni Treatise on Calligraphy (~682) skrifaði Sun Guoting

fimm reglur um kalligrafíu. Meðal þess sem hann skrifaði er að kalligrafinn skal vera 

ánægður og afslappaður og skrifa þegar hann fær sterka löngun til þess að taka upp 

bursta og skapa. Hann skal ekki skrifa þegar hann ert stressaður eða í flýti, og ekki 

33 Kexi, Zhou, Chinese Calligraphy, bls. 46.

34 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 71.

35 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 75.

36 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 72.
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þegar hann langar einungis til þess að slaka á, því þá hefur hann ekki næga fingrafimi 

til að skapa fallegt verk. Það þarf djúpar tilfinningar og rétt hugarástand til þess að 

skapa meistaraverk.37 

37 Zhongshi, Ouyang, Wen C. Fong, Chinese Calligraphy, bls. 430.
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2. Tengsl við kínverska heimsspeki

2.1. Náttúran

Ein af grunnkenningum kínverskrar heimspeki er sameining manna við náttúruna, að 

menn og náttúra séu eitt. Þessi kenning hefur verið áberandi í kínverskri heimsspeki 

síðastliðin 800 ár.38 Í huga Forn-Kínverja var náttúran rót allrar listar og fegurðar, og 

sú hugsun er enn í gildi í Kína í dag. Kínverjar hafa alltaf metið náttúruna mikils og er

myndletur þeirra tengdara henni en flest önnur letur heimsins. Stafirnir voru 

upprunalega beinar teikningar af hlutnum eða athöfninni sem þeir lýsa og enn í dag 

má finna tenginuna á milli táknanna og náttúrunnar.39 

Náttúran → fyrstu stafirnir → innsiglisskrift → Nútímaskrift

Þessi formúla lýsir á sem einfaldastan hátt kenningu kínverskrar heimsspeki um tengsl

kalligrafíu við náttúruna. Innsiglisskrift er elsti stíllinn og ber augljósa tengingu við 

uppruna letursins. Auðvelt er að sjá upprunalegu myndtáknin í nýrri táknum þegar þau

eru borin saman við innsiglisskrift. Kínversk kalligrafía hefði aldrei orðið til ef ekki 

væri fyrir fegurð náttúrunar. Mennirnir hefðu aldrei getað skapað jafn fagurt letur án 

hjálpar móður náttúru. Fegurð kalligrafíu kemur frá tengslum hennar við náttúruna í 

gegn um hið táknræna myndletur.

Fræg eldri kalligrafíuverk eru oft notuð sem fyrirmynd um hvernig best skal tákna 

náttúruna. Það reynist oft góður grunnur fyrir byrjendur að reyna að líkja eftir þeim en

það er þó vandfarið. Ekki er gott að eyða of miklum tíma í að herma eftir eldri 

meistaraverkum en þá gleymist að sækja sinn eigin innblástur í náttúruna, en það er 

38 Chan, Wing-Tsit, A Source Book in Chinese Philosophy, Princeton University Press, New Jersey, 
1963, bls. 246.

39 Zhongshi, Ouyang, Wen C. Fong, Chinese Calligraphy, bls. 416.
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leiðin að góðu verki. En ekki eru allir sammála og hefur náttúrukenningin verið 

gagnrýnd fyrir að halda aftur af skrifurum sem vilja tjá tilfinningar sýnar í hlaupandi- 

og samfelldri skrift. Þeim finnst það frelsisheftandi að halda í tengslin við náttúruna 

og að kenningin haldi aftur af sérkennum hvers kalligrafa.40 

2.2. Taóismi, Konfúsíusismi og Búddismi

Það má sjá hugsunarhætti kínversku þjóðarinnar speglast í kínverskri kalligrafíu, en 

þessa hugsunarhætti má rekja til fornar heimsspeki. Einfaldleikinn þykir fallegur og 

mikilvægt er að fylgja reglum en þetta má einnig sjá í heimsspeki, til dæmis í 

Búddisma, Konfúsíusisma og Taóisma. Konfúsíusismi var ríkjandi í Kína í yfir 2000 

ár og má enn sjá áhrif hans í hugsunarmynstri Kínverja. Konfúsíusismi stóð fyrir 

framför og bjartsýni. Hann vildi náttúrulega fegurð og lagði áherslu á fegurð og 

góðvild. Konfúsíusismi segir að list geti breytt skapgerð manneskju og kennt þeim að 

meta listina, en það mun hjálpa þeim að ná uppljómun og hvetja til samstilltrar 

þróunar samfélagsins. Taóismi var til á svipuðum tíma í Kína og er líkur 

Konfúsíusisma á margan hátt. Taóismi snýst um hógværð og hlutleysi. Í listum leggur

taóismi áherslu á ferðina til baka til náttúrunnar og það að horfa á gæði náttúrunnar og

mannana. Hann leitar eftir rómantík og listrænni fegurð sem eru aðskilin frá iðninni 

sjálfri. Sönn fegurð skal vera náttúruleg og frjáls, laus frá fjötrum umheimsins. 

Búddismi, sem er algengur í Kína í dag, kom seinna til sögunnar, en flytur svipaðann 

boðskap.41 

Það má sjá þá fagurfræði sem Búddismi,Taóismi og Konfúsíusismi tala um í 

kalligrafíu og öðrum kínverskum listum, en hún lýsir sér sem fegurð einfaldleikans, 

kraftsins, taktsins og hófseminnar. Bæði Búddismi, Taóismi og Konfúsíusismi fjalla 

um fegurð einfaldleikans en trúa því að þó náttúran sé flókin þá sé hún úr einföldu 

efni og muni alltaf fara eftir sínum grundvallar reglum. Þessi ást á reglusemi er skýr í 

kalligrafíu þar sem reglurnar skipta alltaf máli, líka þegar höfundurinn þróar sinn eigin

stíl.42 

40 Zhongshi, Ouyang, Wen C. Fong, Chinese Calligraphy, bls. 418.

41 Chan, Wing-Tsit, A Source Book in Chinese Philosophy, bls. 206-424.

42 Chan, Wing-Tsit, A Source Book in Chinese Philosophy, bls. 206-424.
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2.3. Yin og yang

Einfaldleika kínverskrar hugsunar má sjá skýrt í yin og yang. Í bók breytinganna, 

einni af frægustu bók konfúsíusismans, er talað um yin og yang og hvernig þau eru 

bæði gagnstæð og sameinuð. Þegar þau renna saman geta þau búið til hvað sem er í 

heiminum.43 Yin og yang var notað til þess að útskýra lögmálin á bak við sköpun 

kínverskrar kalligrafíu.44 Í raun hefur nær enginn hluti kínverskrar menningar sloppið 

við áhrif yin og yang. Yin og yang er skylt náttúrukenningunni, sem fjallar um tengsl 

mannsins við náttúruna, að maður og náttúra séu eitt og að allt verði að fara eftir 

reglum til þess að lífið gangi upp. Himnaríki er hátt og jörðin er lág og þess vegna eru 

þau stöðug. Allt á sinn stað og sínar reglur og þannig á það að vera. Þessa hugsun má 

sjá skýrt í hinum stífu reglum sem kalligrafar fylgja ávallt.45

43 Chen Tingyou, Chinese Calligraphy, bls. 80 – 82.

44 Zhongshi, Ouyang, Wen C. Fong, Chinese Calligraphy, bls. 417.

45 Chan, Wing-Tsit, A Source Book in Chinese Philosophy, bls. 244 – 249.
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3. Kalligrafía á Vesturlöndum og samanburður

3.1 Kínversk kalligrafía í Vesturlöndum

Kalligrafía barst mun seinna til Vesturlanda en aðrar kínverskar listgreinar. Kínverskt 

postulín, brons og málverk varð vinsælt löngu áður en kalligrafía fór fyrst að sjást 

þar.46 Það kemur þó ekki á óvart því að mikill munur er á kínversku og Vestrænum 

tungumálum en kalligrafía byggir á tungumálinu. Ekki er ólíklegt að Vesturlandabúar 

hafi lengi litið fram hjá kalligrafíu vegna þess að þeir gátu ekki lesið táknin og héldu 

því að þeir myndu aldrei geta lært að meta verkin. Ekki er til nein sambærileg list á 

Vesturlöndum við kínverska kalligrafíu. Vissulega er kalligrafía til á Vesturlöndum, 

en hún hefur aldrei verið talin list á sama hátt og í Kína. Hún hefur frekar verið talin 

handverk, og fáir skilja hvernig hún tengist list.47 Kínversk kalligrafía er samt ekki 

torskilin, þrátt fyrir að hún sé tengd kínverskri heimsspeki og fræðum þá er 

meginatriðið fegurðin í uppröðuninni af strokum, fullkomnum í sinni ófullkomnun. 

Það þarf ekki að skilja táknin til að geta notið listarinnar. Það er vissulega öðruvísi 

upplifun á verkinu, en ekki ómerkilegri. Jafnvel má koma með þau rök að fólk sem 

getur ekki lesið kínversku nái að njóta kalligrafíu betur þar sem þeir sjá táknin frekar 

sem fallega mynd en augað leitast ekki eftir því að skilja meiningu þeirra. Um leið og 

þú skilur meininguna þá geturu ekki lengur séð táknið án þess að sjá meininguna líka.

3.2. Vestræn kalligrafía

Letur Vesturlanda, oft kallað rómverskt letur eða latínuletur, er talið hafa þróast út frá 

egypsku hýróglýfunum. Letrið barst til Fönetíka, frá þeim til Grikkja og að lokum til 

Rómverja, en þá var það farið að líkjast því letri sem ég er að skrifa og þú ert að lesa. 

Kínverskt letur hefur lítið dreifst og er nær algjörlega óskylt rómverska letrinu48 enda 

er rómverskt letur mjög ólíkt því kínverska bæði útlitslega og í uppbyggingu. Það er 

mun einfaldara á fleiri en einn hátt. Ekki er aðeins hver stafur samsettur af mun færri 

strokum, heldur eru stafirnir einnig færri því þeir tákna hljóð en ekki merkingu. Fjöldi

stafanna er aðeins mismunandi eftir tungumálum, en það eru 26 almennir stafir sem 

46 Zhongshi, Ouyang, Wen C. Fong, Chinese Calligraphy, bls. 439.

47 Zhongshi, Ouyang, Wen C. Fong, Chinese Calligraphy, bls. 439.

48 Björgvin Sigurgeir Haraldsson, Torfi Jónsson, Letur: kennslubók í leturgerð, Björgvin Sig. 
Haraldsson, Reykjavík, 1970, bls. 8.
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eru notaðir í nær öllum útgáfum rómverska stafrófsins. Íslenska hefur 32 stafi, en við 

notum marga stafi sem eru óalgeng í öðrum tungumálum.

Munurinn á skrift og kalligrafíu er sá að skrift er til lesturs en kalligrafía er listform í 

sjálfu sér. Fólk, sérstaklega á Vesturlöndum, á oft erfitt með að skilja muninn og að 

stafir geti verið list. Skrift er orðin að kalligrafíu þegar meginhlutverk hennar er að 

vera fallegt, það er ekki lengur aðalhlutverk hennar að vera læsilegt. Kalligrafíutexti 

getur þó verið læsilegur og venjulegur texti fallegur, munurinn liggur í því hvert 

meginhlutverkið er.49 Þegar manneskja skrifar bréf er meginhlutverk skriftarinnar að 

koma orðum til skila hvort sem handskriftin er falleg eða ekki, en þegar nafn er 

skrifað á meistarabréf í gotneskri skrift er megintilgangurinn að textinn líti fallega út 

frekar en að auðvelt sé að lesa hann, þó að í flestum tilfellum sé vel það vel hægt. 

Meintur tilgangur hins skrifaða texta er það sem ákvarðar hvort textinn sé kalligrafía 

eða einungis skrift. Það sama á við í kínverskri kalligrafíu. 

Það eru til margir mismunandi stílar í vestrænni kalligrafíu, of margir til þess að hægt 

sé að telja þá alla upp hér. Meðal þeirra frægustu eru gotnesk skrift, ítalíuskrift, 

húmanísk skrift og lykkjuskrift. Þetta er þó alls ekki tæmandi listi.

Gotnesk skrift (Gothic / Blackletter) er líklega vinsælasta skrifletrið í vestrænni 

kalligrafíu. Skriftin er þung og erfið til lesturs, en mjög falleg og formleg. Þessi skrift 

er oft notuð á vottorð eða skírteini, á lógó þungarokksbanda, sem tattú og virðist 

vinsælt að nota fyrir nafn dagblaða, en bæði The New York Times og Morgunblaðið 

49 Beckett, Katharine Scarfe, What is Calligraphy Really?, Calligraphy Skills, sótt 22. nóvember 
2014, http://www.calligraphy-skills.com/what-is-calligraphy.html
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nota gotneskt letur. Í dag er skriftin aldrei notuð í löngum texta en það var eitt sinn 

algengt, þrátt fyrir að vera frekar ólæsilegt letur, því auðvelt er að pakka mörgum 

stöfum á hverja blaðsíðu og þannig sparaði fólk skinnin í blaðsíðurnar. Stafirnir eru 

dramatískir, áhrifamikir og einkennast af miklum mun á línuþykktum og nákvæmum 

skreytingum. Samkvæmt venju á að skrifa gotneska skrift með flötum blekpenna sem 

skal halla í 45 gráður, en í dag er auðvelt að verða sér úti um tússpenna sem henta til 

skriftarinnar og eru ódýrari og auðveldari í notkun en gefa öðruvísi áferð.50 

Ítalíuskrift (Italic) myndu ekki allir kalla kalligrafíuletur því hún er yfirleitt ekki mjög 

skrautleg, en hún getur verið virkilega falleg í einfaldaleika sínum. Það kemur þó fyrir

að skreytingum og krúsídúllum sé bætt við hástafina og há- og lágleggina. Skriftin á 

rætur sínar að rekja til Ítalíu eins og nafnið gefur til kynna. Ítalíuskrift er kennd í 

grunnskólum á Íslandi í dag og því er handskrift margra lík henni. Þrátt fyrir að 

ítalíuskrift sé einnig notuð hversdagslega þá telst hún samt kalligrafía þegar hún er 

skrifuð í þeim tilgangi að vera falleg. Skriftin einkennist af tígullagi hringformanna, 

háum og fáguðum há- og láleggjum, léttum halla til hægri og litri uppstoku við enda 

hvers stafs. Ítalíuskrift má skrifa með svipuðum penna og Gotneska skrift, flötum 

blek- eða tússpenna í 45 gráðu halla.51

Húmanísk skrift (Humanic / Roundhand / Foundation hand) svipar aðeins til 

ítölskuskriftarinnar í útliti, enda byggt á henni, en einkennist aðallega af hringlaga 

formum stafanna. Fólk var orðið mjög þreytt á því að reyna að lesa langann texta í 

troðnu gotnesku letri og þessi skrift fundin upp sem lausn á því vandamáli. Húmanísk 

skrift var því hugsuð til notkunar í bókum eins og gotneska letrið var notað, en það er 

mun auðveldara til lesturs.52

Lykkjuskrift (Copperplate / Looped cursive / English Roundhand) er uppfull af 

lykkjum og dúllum og getur orðið frekar ólæsileg þegar hún er notuð í langann texta, 

til dæmis bréf. Hún varð til þegar fólk fór að skrifa á koparplötur, en þaðan kemur 

50 Beckett, Katharine Scarfe, Gothic Lettering, Calligraphy Skills, sótt 22. nóvember 2014, 
http://www.calligraphy-skills.com/gothic-lettering.html

51 Beckett, Katharine Scarfe, Italic Calligraphy, Calligraphy Skills, sótt 22. nóvember 2014, 
http://www.calligraphy-skills.com/italic-calligraphy.html

52 Beckett, Katharine Scarfe, Calligraphy alphabets, Calligraphy Skills, sótt 22. nóvember 2014, 
http://www.calligraphy-skills.com/calligraphy-alphabets.html
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enska nafn skriftarinnar, copperplate. Lykkjuskrift er ekki skrifuð með flötum penna, 

heldur með mjóum oddi sem býr til misþykkar línur eftir því hversu fast er þrýst 

niður.53 Lykkjuskrift var lengi kennd í grunnskólum áður en ítalíuskriftin tók við og 

það er enn fullorðið fólk á Íslandi sem lærði lykkjuskrift og það má sjá á handskrift 

þeirra. Þessa skrift má einnig sjá á gömlum íslenskum bréfum og jólakortum sem eru 

seld í Kolaportinu um helgar en þau eru gott dæmi um ólæsileika lykkjuskriftar.

3.3. Samanburður

Þegar kínversk kalligrafía er borin saman við vestræna þá er eitt sem stendur strax upp

úr. Kínversk kalligrafía er skrifuð með stórum bursta sem er sérhannaður fyrir 

kalligrafíu, en vestræn er skrifuð með penna með málmhaus, en báðum er dýft í blek. 

Í dag er algengt í Vesturlöndum að skrifa kalligrafíu með tússpennum sem eru til þess 

gerðir, en í Kína hefur aldrei verið vikið frá blekinu. Það kemur þó fyrir að kínversk 

kalligrafía sé skrifuð með penna og að vestræn sé

skrifuð með bursta. Bleksteinarnir eru eitthvað sem

hefur einkennt kínverska kalligrafíu lengi en í dag er

stundum notað blek í vökvaformi eins og við notum

hér á Vesturlöndum enda er það mun fljótlegra í

notkun og því hentugra.

Í Kína eru til skólar sem sérhæfa sig í að kenna

kalligrafíu. Vesturlandabúar sem vilja læra kínverska

skrautritun verða þó að finna sér námskeið eða nýta

internetið þar sem að ekki er kennt í fjarnámi í

þessum skólum.54 Á Vesturlöndum lærir fólk oftast kalligrafíu sjálft heima, oft með 

hjálp internetsins, eða fer á námskeið og heldur svo áfram að æfa sig sjálft.

Vestræn kalligrafía á sér styttri sögu en sú kínverska og er ekki jafn rótgróin í 

menningunni. Það hefur aldrei verið litið á hana sem listform á sama hátt og hefur 

verið litið á þá kínversku. Þetta er meginmunurinn á vestrænni og kínverskri 

kalligrafíu, sú kínverska hefur verið sett á háann stall og er mikilvægur partur af 

53 Beckett, Katharine Scarfe, Calligraphy alphabets, Calligraphy Skills, sótt 22. nóvember 2014, 
http://www.calligraphy-skills.com/calligraphy-alphabets.html

54 http://news.at0086.com/Chinese-calligraphy/Top-5-Most-Appropriate-Schools-for-You-to-Learn-
Chinese-Calligraphy-in-China.html
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menningarsögu Kínverja á meðan sú vestræna hefur orðið undir öðrum listgreinum og

aldrei verið talin alvöru list. 

3.4. Vestræn kalligrafía í Kína og annarsstaðar í Asíu

Vestræn kalligrafía hefur ekki borist í jafn miklum mæli til Kína og annarra landa í 

Asíu og sú kínverska til okkar. Það má eflaust útskýra með því að vestræn kalligrafía 

hefur aldrei verið talin list á sama hátt og er oftar notuð í praktískum aðstæðum frekar 

sjónrænum. Það er því ekki mikið not í vestrænni kalligrafíu fyrir Kínverja. Það er 

óalgengt að sjá vestræna kalligrafíu sem listaverk í ramma, hún er algengari á 

skírteinum og álíka skjölum, og því ekki eitthvað sem Kínverjar geta nýtt sér. Það er 

þó hægt að sjá rómverskt letur víða í Asíu, bæði á auglýsingum og stuttermabolum. 

Það er hægt að skrifa kínversku með rómverska stafrófinu, enda er rómverska 

stafrófið hljóðfræðilegt kerfi og hægt að skrifa niður nær hvaða hljóð sem er með því. 

Þessi útgáfa af kínversku er mest notuð við kennslu tungumálsins og til annarra 

útskýringa á framburði. Stuttermabolir með enskum setningum eru einnig vinsælir í 

Asíu, meðal annars Kína og Japan, en oft virðast setningarnar koma af þýðingarvélum

á internetinu því setningarnar eru oft skrítnar og með vitlausri málfræði. Þetta sést líka

á Vesturlöndum þar sem fólk kaupir boli með kínverskum stöfum án þess að leita sér 

upplýsinga um hvað tákning þýða. Einnig er vinsælt á Vesturlöndum að fá sér tattú á 

kínversku sem oft þýðir ekki það sem eigandinn heldur. Myndir af slíku eru vinsælar á

internetinu þar sem fólk skemmtir sér konunglega yfir þeim.
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Niðurlag

Mér hefur alltaf fundist kínversk kalligrafía einstaklega falleg og lengi langað til þess 

að vita meira um hana. Helst hefði ég viljað læra hana sjálfa, en það er hægara sagt en

gert þegar maður er Íslendingur sem býr á Íslandi og talar ekki kínversku. Það er ekki 

ómögulegt en þarfnast margra ára vinnu við að læra tungumálið, táknin og svo að 

lokum kalligrafíuna sjálfa. Þegar kom að því að velja ritgerðarefni hugsaði ég til 

áfanga sem ég fór í á fyrsta ári sem kenndi okkur kalligrafíu og hversu mikilvæg hún 

er fyrir hönnun letra í dag. Þessi áfangi vakti áhuga minn á kalligrafíu og opnaði huga 

minn fyrir því hvað kalligrafía raunverulega er. Ég hugsaði með mér hversu áhugavert

það væri að fræðast meira um kalligrafíu í Kína, þessa list sem ég hef alltaf heillast 

svo af. Mig langaði til þess að fjalla um kínverska kalligrafíu, um sögu hennar og 

tækni og það hvernig hún tengist menningu og heimsspeki Kínverja. Einnig vildi ég 

bera hana saman við þá vestrænu, skoða muninn á tæknilegum atriðunum og 

menningarlegum.

Kínverska myndletrið er eitt þeirra elstu í heimi og þar með hefur kínversk kalligrafía 

einnig verið til í langann tíma. Kalligrafía hefur alltaf verið talin listform í Kína og 

jafnvel æðri öðrum listum svo sem dansi, tónlist og listmálun. Kínversk kalligrafía er 

skrifuð með sérstökum bursta og er blekið unnið úr bleksteini. Algengustu stílar 

kalligrafíu eru innsiglisskrift, prestaskrift, formleg skrift, hlaupandi skrift og 

tengiskrift. Það er mikilvægt að ná fullkomnu jafnvægi á milli reglu og dýnamíkur, 

nauðsynlegt til að ná fullu valdi á kalligrafíulistinni.

Menning kínversku þjóðarinnar hefur langa sögu en hugsunarhátt þjóðarinnar má 

rekja til kínverskrar heimsspeki. Það má svo sjá bæði heimsspekina og hugsunarhátt 

þjóðarinnar speglast í kalligrafíu og reglunum sem henni fylgja. Reglur 

náttúrukenningarinnar og trúarstefna svo sem konfúsíusisma, taóisma og búddisma, 

og yin og yang eru ekki ósvipaðar þeim reglum sem fylgja kalligrafíu.

Kínversk kalligrafía barst seinna til Vesturlanda en aðrar kínverskar listir, líklega 

vegna þess að Vesturlönd litu ekki á kalligrafíu sem listform. Vestræn kalligrafía 

hefur alltaf verið frekar handverk en listform og aldrei verið sett á háann stall eins og 

kínversk kalligrafía. Meginmunurinn á vestrænni og kínverskri kalligrafíu er að 
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vestræn kalligrafía er skrifuð með penna en ekki bursta og er ekki jafn rótgróin í 

menningunni og kalligrafía er í Kína. 

Kínversk kalligrafía er einstakt listform. Það er ekkert sem jafnast á við hana, hvorki 

málverk né annarskonar kalligrafía. Það er merkilegt að Kínverjar hafa alltaf kunnað 

að meta kalligrafía sem alvöru listform, eitthvað sem Vesturlandabúar hafa aldrei gert 

að fullu. Einföld fagurfræði formanna er heillandi, það er svo mikið sagt með þessum 

örfáu strokum. Jafnvel burstarnir og bleksteinarnir eru heillandi og fallegir gripir. Rétt

rútína við vinnslu bleksteinanna og notkun burstans er talin svo mikilvæg að það 

mætti líkja henni saman við trúarlega athöfn. Það er fátt jafn merkilegt og fallegt og 

kínversk kalligrafía.
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