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Í þessari ritgerð er reynt að rökstyðja þá fullyrðingu að letur sé mikilvægt og geti jafnvel undir 

vissum kringumstæðum verið eitt mikilvægasta vopnið í baráttu hópa fyrir tilveru sinni, 

sjálfsmynd og stað í samfélagi. Með því að líta á þrjú ólík dæmi, Tifinagh, rúnaletur og 

Pixação, hvert frá sínum stað, menningarheimi og tímabili er ætlunin að sýna hvernig saga 

leturs og týpógrafíu hefur samtvinnast og mótast af samfélagi manna og haldist í hendur við 

einkenni þjóða og hópa fólks sem samsama sig á einn eða annan hátt. Einkenni hópa myndast 

oft sem andsvar við ytri öflum sem ógna menningu, auði eða tilverurétti hópsins. Hópar nota 

mismunandi leturtýpur til þess að tjá sig, tengjast og miðla upplýsingum. Það skiptir ekki 

eingöngu máli hvað þú skrifar heldur hvernig, með hvaða aðferðum og á hvaða efni. 

Skilaboðin eru fólgin í letrinu sjálfu en ekki innihaldi letursins. Letur er útlit upplýsingakerfis 

okkar og hefur notkun ritmáls og leturs aldrei verið meiri í heiminum sem og læsi. Ritmál og 

letur eru algjörlega samofnir hlutir og ekki hægt að slíta annað frá öðru. Ekki er hægt að koma 

frá sér ritmáli nema í letri og þessi tvö hugtök flækjast því oft saman. Í ljósi athugana á 

þessum þremur dæmum í ritgerðinni dreg ég þá ályktun að letur spilar og hefur spilað 

mikilvægt hlutverk í einkennum þjóða og hópa. Letur getur, ásamt tungumálinu, stuðlað að 

því að viðhalda, skapa eða eyðileggja menningu og menningarlegar tenginga
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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í Grafískri hönnun. 
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Inngangur  

Á ferðalagi um Atlasfjöll í Marokkó 2014 sá ég í fyrsta sinn Tifinagh ritmálið. Það vakti 

athygli mína hvað þetta letur var ólíkt öllum öðrum leturgerðum sem ég hafði áður séð. 

Fljótlega var mér sagt að þetta væri ævafornt letur og ritmál Amazigh fólksins og hefði haldist 

nánast óbreytt frá örófi alda. Það var bannað í öllum ríkjum Norður-Afríku nema Marokkó 

þar sem það var viðurkennt sem opinbert ritmál í fyrsta sinn árið 2003. Í kjölfarið fór ég að 

velta fyrir mér menningareinkennum þjóða og hópa sem eiga sér sameiginlega menningu og 

hvernig letur spilar inn í sjálfsmynd og einkenni minnihlutahópa. 

Í þessari ritgerð ætla ég að reyna að rökstyðja þá fullyrðingu að letur sé mikilvægt og geti 

jafnvel undir vissum kringumstæðum verið eitt mikilvægasta vopnið í baráttu hópa fyrir 

tilveru sinni, sjálfsmynd og stað í samfélagi. Með því að líta á þrjú ólík dæmi hvert frá sínum 

stað, menningarheimi og tímabili er ætlunin að sýna hvernig saga leturs og týpógrafíu hefur 

samtvinnast og mótast af samfélagi manna og haldist í hendur við einkenni þjóða og hópa 

fólks sem samsama sig á einn eða annan hátt, hvort sem það er landfræðilega, í gegnum 

tungumál, trú eða stétt. Einkenni hópa myndast oft sem andsvar við ytri öflum sem ógna 

menningu, auði eða tilverurétti hópsins. Hópar nota mismunandi leturtýpur til þess að tjá sig, 

tengjast og miðla upplýsingum. Það skiptir ekki eingöngu máli hvað þú skrifar heldur 

hvernig, með hvaða aðferðum og á hvaða efni. Skilboðin eru fólgin í letrinu sjálfu en ekki 

innihaldi letursins.1 

Í ritgerðinni verður saga Tifinagh ritmálsins skoðuð, formfræði þess og notkun. Fjallað verður 

um gerð Neo Tifinagh og áskorunina sem fólst í því að taka upp nýtt letur sem þó er ævafornt 

eða byggir á ævafornum grunni. Skoðað verður hvaða gildi og merking Tifinagh hefur fyrir 

baráttu Amazigh fólksins fyrir einkennum sínum og sjálfsmynd. Farið verður yfir uppruna 

rúnaleturs, formfræði rúna, notkun og endalok þess og jafnframt skoðað hvernig rúnir voru 

tengdar við heiðni og galdra sem voru bannaðir eftir kristnitöku og fólk handtekið og jafnvel 

brennt fyrir notkun galdra og rúna. Ætla má að rúnir hafi verið einskonar táknmynd 

minnhlutahóps á 15.-16. öld þegar kirkjan tók yfir og drottnaði. Þriðja dæmið er svo óvænt og 

furðuleg endurkoma rúnaletursins þegar minnhlutahópur úr fátækrahverfum Sao Paulo í 

 
1 McLuhan, Herbert Marshall. Miðill - áhrif - merking ; ritstjóri Þröstur Helgason, Atvik Reykjavík: 
ReykjavíkurAkademían, 2005. 
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Brasilíu um 1980 bjó til og þróaði með sér sérstaka leturgerð, svokallað Pixacao letur, sem 

formfræðilega séð er undir miklum áhrifum frá rúnaletri. Skoðuð verður saga Pixacao og 

Pixadores hvernig hreyfing þeirra hófst. Litið verður á upprunaleg áhrif og tilgang þess en 

ekki síður þá pólítík sem umlykur þetta mótsagnakennda letur. Formfræði letursins er skoðuð 

og farið yfir áhrif letursins á samfélagið og mótsagnakennda túlkun á áhrifum letursins.  

Letur er útlit upplýsingakerfis okkar og hefur notkun ritmáls og leturs aldrei verið meiri í 

heiminum sem og læsi. Ritmál og letur eru algjörlega samofnir hlutir og ekki hægt að slíta 

annað frá öðru. Ekki er hægt að koma frá sér ritmáli nema í letri og þessi tvö hugtök flækjast 

því oft saman. Í ljósi athugana á þessum þremur dæmum í ritgerðinni dreg ég þá ályktun að 

letur spilar og hefur spilað mikilvægt hlutverk í einkennum þjóða og hópa. Letur getur, ásamt 

tungumálinu, stuðlað að því að viðhalda, skapa eða eyðileggja menningu og menningarlegar 

tengingar.  
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1. Saga leturs  

Hugmyndaheimur okkar er svo gegnsýrður af ritmáli að við ímyndum okkur að við séum 
læs og skrifandi að eðlisfari. Okkur er því hollt að minnast þess að ritlistin er alger 
tilbúningur og að í orðabókum finnum við ekki raunveruleg orð, heldur einungis tákn fyrir 
hljóð þau sem mynda hin raunverulegu orð (Walter J. Ong, 1980:199).2 

Þróun stafrófsins 
Talið er að fyrstu merki um skrif séu innan við 10.000 ára gömul. Hlutir eins og að skera í 

prik, hnýta hnúta á spotta eða mála strik á steina til þess að auka við minni, er þekkt aðferð 

um allan heim. Hin eiginlega setningafræði eða stafróf, þ.e. endurtekin tákn sem þýða alltaf 

það sama fyrir fleiri en einn einstakling, s.s. kerfi sem menn skilja sameiginlega er líklega 

ekki eldra en um 5.000 ára gamalt. Skrift eins og við þekkjum hana í dag var ekki fundin upp 

nánast á einu bretti heldur var hún lengi að þróast. Fullbyggð skrift er þó talin hafa fyrst orðið 

til í Mesapótamíu um 3500 f.Kr. og svo í Egyptalandi og Kína töluvert síðar. 

Okkur virðist ekkert eðlilegra en að tjá hugsanir okkar og hugmyndir á blaði með 28 táknum 

sem tákna hljóð og við köllum það stafróf. Fyrir utan tungumálið sem hafði afgerandi áhrif á 

þróun mannsins sem viti borinnar veru var uppgötvun stafrófsins líklega eitt það erfiðasta en 

jafnframt þýðingarmesta og mikilvægasta skref sem mannfólkið hefur tekið. „Allt í senn hefur 

það verið sigur, verkfæri og skráning á framþróun mannsins“.3 

Skrift er fyrst og fremst aðferð til þess að varðveita þekkingu og geyma upplýsingar. Hún 

eykur í raun minni mannkynsins. Skriftin skilur að sögulega tíma og forsögulega tíma, þar 

sem við höfum einungis fornleifar til frásagnar. Flest allt sem við vitum um hinar fornu 

menningarþjóðir í Mesapótamíu, Egyptalandi og eða Kína er því að þakka að þær færðu sögu 

sína, dagleg störf og gerðir í letur. Að geta sett upplýsingar í letur eykur boðskiptamöguleika 

mikið og áhrifasvið þeirra í tíma.4 

Talið er að tungumálið sé um 300.000 ára gamalt. Tungumálið er forsenda menningar okkar 

og næstum allan þennan tíma hefur menningararfur okkar aðeins verið varðveittur í munnlegu 

formi. Þótt tungumálið og minnið hafi gert okkur kleift að varðveita og skila áfram þekkingu, 

 
2 Walter J Ong, Orality and literacy, Routledge, 2013. 
3 Isaac Taylor, History of the Alphabet: An Account of the Origin and Development of Letters, 
  New edition. London: Edward Arnold, 1899. 
4 Haukur Már Haraldsson, Þróunarsaga leturs,Reykjavík: Iðnú, 1992. bls 8. 
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menningu og mikilvægri kunnáttu þá er það takmarkað og ófullkomið. Þessi munnlega geymd 

ýtti á að hentugri lausn væri fundin upp til þess að varðveita hugsanir okkar og þekkingu. Hjá 

ólæsum hópum þróuðust aðferðir til þess að muna mikið magn upplýsinga í munnlegri hefð 

þó slíkar aðferðir hafi ekki boðið upp á að muna hluti orðrétt. Tungumál heimsins skipta 

þúsundum en ritaðar bókmenntir eru einungis til á rúmlega hundrað tungumálum.5 

Skriftarkerfi sem til eru og hafa þróast eru margvísleg. Gróflega flokkast þau í tvennt, annað 

hvort túlka táknin inntak og merkingu tungumálsins eða hljóð þess. Elst telst vera myndtákn 

(piktogram) þar sem orð þýða tákn. Hugtakatákn (ídeógram) er hinsvegar óhlutrænt tákn, eins 

og t.d. táknin + - %. Rittákn (lógógrömm) og orðskrift sem enn er notað í Kína.6 

 

Frá myndletri til nútímaleturs 
Elstu merki um tilraunir mannsins til að setja mark á umhverfi sitt er að finna á hellisveggjum 

í suðvestanverðu Frakklandi og á Norður-Spáni. Þar hafa fundist verk sem talin eru um 

15.000 ára gömul. Ekki er vitað með vissu hvaða merkingu eða tilgang myndirnar höfðu en 

líklegt er að um nytjalist sé að ræða. Enn var langt í land að menn fyndu upp ritlistina en 

líklegast á hún sér upphaf í þess háttar myndlýsingum og myndasögum. Myndir táknuðu orð 

eða hugtök og þannig gátu samsett tákn myndað einhvers konar sögu, ekki svo ólíka 

myndasögum og myndagátum nútímans. Forn-Egyptar og Súmerar mynduðu sín letur á 

þennan hátt. Semítar voru hins vegar fyrstir þjóða til að mynda hljóðtákn úr forn-egypska 

myndletrinu, svokallaðar fleygrúnir. Það telst vera elsta ritmálið. Tréfleygum var þrýst í töflur 

úr blautum leir og þær síðan þurrkaðar í sól eða ofni. Á svipuðum tíma er talið að Egyptar 

hafi þróað nokkuð fullkomið letur sem kallast híeróglýfur (helgiskrift eða guðaskrift) sem 

notað var til þess að skrá niður merka atburði. Fleygrúnir eru taldar eldri en myndletur 

Egypta. Talið er að ritmál hafi þróast sjálfstætt á þremur stöðum í heiminum, Kína, í ríki Maja 

í Mið-Ameríku og svo í Egyptalandi. Upphaf  hljóðtákna er talið koma frá Föníkum sem voru 

kaupmenn og farmenn. Talið er að þeirra stafróf hafi orðið til í kringum 1500 f.Kr. og þróast 

út frá myndletri Egypta sem sækir grunn sinn aftur til Súmera. Letur Föníkumanna er því 

ættmóðir allra stafrófa dagsins í dag. Stafrófið barst til Grikklands á 7. eða 8. öld f.Kr. en í 

það vantaði sérhljóða vegna þess að í letri Föníkumanna voru engir sérhljóðar. Þeir bættu 

sérhljóðatáknum við letur sitt, sem þeir fengu að láni úr areminska stafrófinu. Þannig varð til í 

 
5 John Miles Foley, The Theory of Oral Composition: History and Methodology, Folkloristics, Bloomington, IN: 
Indiana University Press, 1988. 
6 Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1995. bls 494. 
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fyrsta sinn stafróf sem innihélt tákn fyrir hvert hljóð tungumálsins (samhljóða og sérhljóða). 

Gríska stafrófið breiddist út til Ítalíu og varð þar að latínuletrinu sem nú er notað í okkar 

heimshluta.7 

Ritmálin og letrin Tifinagh, rúnaletur og Pixacao sem fjallað verður um í köflunum hér á eftir 

tengjast letursögunni snemma. Tifinagh letur Norður-Afríkubúa er talið vera afkomandi 

og/eða ættað frá letri Föníku og hefur haldist furðu vel óbreytt frá þeim tíma. M. Slaouti 

Taklit heldur því jafnvel fram að Tifinagh geti verið forveri Föníkuskriftar sem er svo aftur 

forveri að gríska og latneska stafrófsins8. En flestir fræðimenn telja að það sé afkomandi en 

ekki forveri og byggja það meðal annars á því að hugtakið Tifinigh þýðir „Föníkustafir“. 

Annars eru ýmsar kenningar um uppruna Tifinagh, allt frá norrænu rúnaletri til fleygleturs 

Semíta. Margar kenningar eru um uppruna rúnaleturs, meðal annars að það hafi komið frá 

Norður-Etrúsíu áður en Rómverjar náðu völdum og hafi þaðan borist til germanskra þjóða.9 

Pixacao er aftur á móti nýtt letur sem spratt óvænt upp af rúnaletrinu sem lagðist af við 

kristnitöku. Það má því segja að þarna á milli sé einhvers konar tenging þó óljós sé og sagan 

er eins og við vitum takmörkuð, full af þversögnum og misjöfnum kenningum. 

 

 

 
7 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar,  
8 Mebarek Slaouti Taklit, L’alphabet latin serait-il d’origine berbère, Editions L’Harmattan, 2004. Bls 56 
9  Giuliano Bonfante, „Etruscan Words in Latin“, Word 36, tbl. 3 1985: 203–10. Bls 205 
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2. Letur hinna frjálsu 

Tamazig og Tifinagh 
Berberar eru samheiti yfir innfædda íbúa Norður-Afríku. Þetta er heiti sem aðallega er notað 

af Evrópubúum og Aröbum um innfædda Norður-Afríkubúa. Um er að ræða næstum 23 

þjóðir og þjóðabrot sem tala mismunandi mál og mállýskur, sumar hverjar í útrýmingarhættu. 

Sjálfir telja þeir sig til Amazigh sem þýða mætti sem „frjálsa fólkið eða frjálsir menn“ og 

tungumál þeirra kallast Tamazight. Í þessari ritgerð verða Berberar kallaðir Amazigh-þjóðir. 

Búsvæði Amazigh-þjóða nær frá Marokkó og Máritaníu við Atlantshafið, yfir Atlas fjöllin í 

Alsír, Líbýu og til norðurhluta Egyptalands, Súdan í austri og suður yfir Sahara eyðimörkina 

til Níger. Þetta svæði er því nær öll Sahara eyðimörkin. Töluverð einangrun hefur fylgt 

þessum harðneskjulegu búsvæðum þeirra. Ætla má að í Marokkó séu um 80% íbúanna 

Berberar, 60% í Alsír og 2% í Egyptalandi. Nákvæmt manntal er ekki til staðar en talið er að 

tala Amazigh þjóða gæti verið frá 13–32 milljón talsins.10 

Síðustu 3000 árin hafa ýmsar þjóðir ráðist inn í og hertekið landssvæði í Norður-Afríku, en 

einungis Arabar hafa orðið eftir með sína trú, tungumál, menningu og ritmál. Norður-

Afríkulöndin teljast nú vera órjúfanlegur hluti af arabíska heiminum. Arabísk áhrif síðustu 

alda eru ótvíræð. Íslömsk trú er algengust og arabíska og arabískt ritmál er hið opinbera mál í 

flestum ríkjum Norður-Afríku. Helgasti texti Íslamstrúarinnar, Kóraninn, var og er skrifaður á 

arabísku. 

Tifinagh er ritmál Amazigh þjóðanna í Norður-Afríku og notast þeir við tungumál sitt 

Tamazigh. Talið er að mál þeirra sé beint ættað frá Semítum og Föníkumönnum frá þ um 

1000 árum f.Kr. Margt er á reiki um þetta skrítna ritmál sem er alls ekki líkt neinu öðru letri 

nema þá einna helst fönískri samhljóðaskrift. Enginn heilsteypt kenning er til um uppruna 

Tifinagh en líklegast er talið að það eigi ættir eða áhrif að rekja til Föníku. Meira en 40 

fræðimenn hafa tileinkað sér og fjallað um málið síðan um miðja 19. öld sem sýnir hversu 

erfitt er að henda reiður á hvaðan það kemur og hversu gamalt það er. Kenningar spanna allt 

frá 30.00–16.000 árum f.Kr. til 429 e.Kr. Flestir fræðimenn hallast að einum af  þremur 

möguleikum: 

 

 
10  John Lauermann, Amazigh nationalism in the Maghreb, The Geographical Bulletin 50, tbl. 1 2009:37. Bls 39. 
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1 Suður-Semískur uppruni (Arabískt letur). 

2 Norður-Semískur uppruni (Fönísk og / eða Púnísk skrift). 

3 Sjálfstæð uppgötvun með Fönískum áhrifum. 

Flestir fræðimenn hallast að öðrum kostinum, meðal annars vegna þess að hugtakið Tifinigh 

þýðir „Föníkustafirnir“. Sú kenning að um sjálfstæða uppgötvun sé að ræða byggir á því að 

sumar steinristur sem fundist hafa eru eldri en Föníkuskriftin og orðasambandið tifin negh 

þýðir „okkar uppfinning“.  

Tifinagh er mjög sérstakt ritmál, afar geómetrískt og líkist helst til engu öðru letri. Tifinagh er 

samhljóða skrift og var nánast orðin útdauð í Norður-Afríku. Færa má rök fyrir því að 

Tifinagh sé elsta skrifmál í heimi sem enn er við lýði. Það hefur varðveist í einangrun með 

Turaeg þjóðarbrotinu í miðri Sahara eyðimörkinni. Turaeg fólkið virðist vera eina Amazigh 

þjóðin sem notað hefur Tifinagh letrið samfellt frá upphafi.11 

 

Neo Tifinagh 

Árið 2011 var ákveðið af yfirvöldum í Marokkó að viðurkenna Tamazight og Tifinagh sem 

annað opinbert tungumál og ritmál Amazigh. Marokkó er því eina þjóðin í Norður-Afríku sem 

hefur viðurkennt þessi tungumál og notað það við kennslu í grunnskólum. Búið var til nýtt 

letur sem kallast Neo Tifinagh, (Sjá mynd 1.). Ráðist var í mikla vinnu af IR-CAM (Royal 

Institute of the Amazigh culture) til að koma tungumáli þeirra í ritletur ásamt því að 

endurgera letrið Tifinagh og var búið til nýtt unicode letur sem kallað hefur verið Neo 

Tifinagh. Að þessu verkefni kom fjöldi sagnfræðinga, rithöfunda, fornleifafræðinga og 

leturhönnuða. 

 
11 Juan  Luis Blanco, „Tifnagh & the ircam - Explorations in Cursiveness and Bicameralism in the Ti nagh 
Script“ Master of Arts in Typeface Design, University of Reading., september 2014. bls 21. 
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Mynd 1. 33 grunnstafir Neo Tifinagh letursins í Ebrima 24pt.  

 

Frá 2002 hefur IRCAM gefið út 25 mismunandi letur með Tifinagh, byggð á unicode 

grunninum. Búin hafa verið til smáforrit til kennslu Tifinagh. Árið 2014 var búið til lyklaborð 

fyrir Android stýrikerfið á snjallsíma. Algengustu leturgerðirnar hafa verið Tifinagh Ircam 

Unicode eða sambærileg geómerísk letur með stöðugri línuþykkt. Notkun og þróun Tifinagh 

heldur áfram og er í stöðugum uppgangi þó notkunin sé enn tiltölulega lítil. Búast má við að 

letrið og ritmálið sem gert var opinbert 2011 verði það sem notað verður meira í opinberum 

gögnum sem og tímaritum, auglýsingum og jafnvel á frímerki og á peningaseðla. 

Prentlistin var það sem tók við af skriftinni og þróaði letur úr lífrænni hönnun í átt að 

kerfislægri og formfastari hönnun. Tifinagh hefur þá sérstöðu að hafa enga prentsögu, litla 

ritsögu og frekar fá týpógrafísk stílbrigði. Einn af merkilegustu þáttum Tifinagh letursins er 

formfræði þess. Augljós aðgreining frá öðru ritmáli er sterk rúmfræðileg formhugsun, sem er 

undirstaðan og byggir hún á grunnformunum.12 

Frutiger talar um hugtakið „The complete sign“ til þess að skilgreina formfræðina á bak við 

uppbyggingu leturs. Það byggist í raun eingöngu á fjórum grunnformum, línu, kross, kassa og 

hring. Úr þessum grunnformum er hægt að búa til meira en 200 mismunandi tákn.13 Flest tákn 

Tifnagh og Neo Tifinagh passa innan þessara forma. (Sjá mynd 2.). Af hverju Tifinagh letrið 

er í svona einföldu og formföstu kerfi er erfitt að geta sér til um en hugsanlega hefur það 

upphaflega eitthvað með það að gera hversu auðvelt var að rista það í grjót og steina. Eins og 

algengt er í fornu letri.  Formbygging Tifinagh reyndist vera heppileg fyrir nútímatækni eins 

 
12 Sama heimild. 
13 Adrian Frutiger, Signs and symbols: their design and meaning, Van Nostrand Reinhold Company, 1989. bls 36 
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og sjálfvirka textalesara OCR. Upprunalega Tifinagh letrið er einungis hástafaletur og þ.a.l. 

eru allir stafirnir lagðir á grunnlínuna og enginn stafur nær niður fyrir hana. Í stuttum textum 

eins og á upprunalegum steinristum lítur Tifinagh letrið vel út. Vandamálin birtast þegar 

textinn er langur, þá minnkar læsileikinn til muna vegna lélegrar hrynjandi, slapprar 

orðmyndunar og tilbreytingarleysis.14 

 

 

 

 

Mynd 2. Flest tákn Tifnagh og Neo Tifinagh passa innan þessara forma. 

Þetta verkefni hefur fengið á sig gagnrýni fyrir að flækja málin enn frekar, í stað þess að 

einfalda og þar sem ólæsi er mikið í dreifbýli Norður-Afríku sé verið að einangra fólk enn 

frekar fremur en að sameina auk þess sem fáir grunnskólakennarar kunni Tamazigt og enn 

síður Tifinagh ritmálið. Flóknar og akademískar tilraunir til að færa ritmálið eitt og sér inn í 

skólana virðist ekki vera nóg, tungumálið og ritmálið eru enda ekki hluti af akademísku kerfi 

heldur daglegu lífi og menningu fólks sem raunverulega notar það. Á 19. öldinni var latneska 

stafrófið algengt og útbreitt í Norður-Afríku vegna trúboðsstarfs hermanna og fræðimanna. 

Frá 1960 og til dagsins í dag hefur aðlöguð latnesk skrift verið algeng og vinsæl, sérstaklega í 

Alsír. Stuðningsmenn hennar benda á töluverða hefð fyrir henni og að latneska stafrófið sé 

 
14  Juan Luis Blanco, Tifnagh & the ircam - Explorations in Cursiveness and Bicameralism in the Tifnagh Script,   
    Master of Arts in Typeface Design, University of Reading: september 2014. bls 22. 
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algengt og útbreitt í heiminum og sú aðgerð að taka upp annað stafróf sé skref til baka. 15  

 

Tungumál, einkenni og máttur leturs 
Markvisst hefur verið unnið að því að eyða einkennum og tungumáli Amazigh fólkins. Fólk 

hefur verið handtekið fyrir að skrifa Tifinagh opinberlega. Ráðandi Arabar hafa gert lítið úr 

tungumáli og menningu Amazigh, m.a uppnefnt þau Berbera og var um tíma svo komið að 

margt Amazigh fólk skammaðist sín fyrir uppruna sinn. Og þessi áróðursherferð virðist hafa 

heppnast að einhverju leyti. 

 

As I began to compare notes with others in our region I realized that Berbers in our 
key cities and even in my rural town were often apologetic about their "berbemess." It 
is especially true of Mekness and Fes whose imperial Arab history causes Berbers to 
hide their ethnic roots. This is quite in contrast to some of the other Berber regions of 
the country. But to a certain degree, I feel that those of us living in urban areas will 
confront this same thing, maybe not as a rule but at least sporadically. (Gill, 1987, p. 
3) 

 

Tifinagh letrið virðist vera það sem bindur saman menningu og sameiginleg einkenni 

(identity) Amazigh fólksins. Það er notað við merkingar og skreytingar á ýmsa hluti eins og 

húðflúr, skartgripi, keramik og textíl. En ríkisstjórnir Norður-Afríkulanda hafa kerfisbundið 

reynt að drepa niður menningareinkenni Amazigh þjóða og þar á meðal Tifinagh letrið sem 

hefur verið bannað í flestum ríkjum Norður-Afríku.16 Amazigh þjóðir hafa þó haldið því á 

lofti og þá aðallega konur Turaeg Amazigh þjóðflokkins. Þær hafa notað letrið til skreytinga, 

skrifað stutt bréf og rist á steina og kletta. Færa má rök fyrir því að Tifinagh letrið sé haldreipi 

menningar Amazigh þjóða og án þess myndi menning þeirra og uppruni ekki vera jafn sterk 

og mögulega hafa þurrkast út hægt og rólega. Talið er að Tifinagh hafi í raun ekki verið notað 

sem eiginlegt skrifmál Amazigh (að minnsta kosti ekki síðustu aldir), heldur aðeins við 

smávægilega hluti eins og ástarbréf, skraut á textíl og jafnvel húðflúr – og þannig hafi það 

verið verndað og geymt í gegnum aldirnar. 

 
15 Mohamed Aghali-Zakara, Les lettres et les chiffres. Écrire en berbère, À la croisée des études libyco-berbères.   
   Mélanges offert à Paulette Galand-Pernet et Lionel Galand, 1993, 141–57. bls 59 
16 Abderrahman Zouhir, Language policy and state in Morocco: The status of Berber, Digest of Middle East  
   Studies 23, tbl. 1 (2014): 37–53. bls 39 
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Máttur Tifinagh leturs sprettur frá fólkinu sem notar það og í þeim tilgangi sem það ákveður 

að nota það. Að nota sama letur og tala sama tungumál er það sem heldur þjóðarhópum saman 

og aðgreinir þá frá öðrum. Hægt er að skilja menningu í gegnum letur og mál í gegnum 

menningu þjóðar eða hóps, sem er þó ekki í raun og veru skilgreind sem ein þjóð. Ritmálið og 

tungumálið viðheldur ævafornri tengingu sem annars væri horfin, en með þessum skilningi er 

hægt að viðhalda menningu þeirra ómengaðri.17 

 

 
17  Abderrahman Zouhir, Language policy and state in Morocco: The status of Berber, Digest of Middle East  
    Studies 23, tbl. 1, 2014: 37–53. bls 40 
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3. Frá rúnaristum til veggjakrots  

Germanskar þjóðir ristu rúnir í tré, aðallega beyki og þaðan er orðið bók komið. Elstu 

rúnaristur eru frá 200 e.Kr. Líkast til eru rúnir skyldar latnesku letri en hafa þróast sjálfstætt 

frá því. Giuliano og Larissa Bonfante vilja halda því fram að rúnir hafi komið frá Norður-

Etrúsíu áður en Rómverjar komust til valda og þaðan hafi rúnir borist til germanskra þjóða.18 Í 

dag finnast flestar rúnaristur í Danmörku. Norrænir menn varðveittu þekkingu sína á rúnum 

lengur en aðrar þjóðir. Minnst er á rúnir í fornbókmenntun okkar og til dæmis í Egils sögu 

Skallagrímssonar varar Egill við ógætilegri rúnaskrift „Skalat maður rúnar rísta nema ráða 

vel kunni“. Rúnir koma líka við í Grettissögu Ásmundarsonar þar sem sem rúnagaldur 

gamallar konu verður örlagavaldur hans. Orðið rún táknar leyndardóm. Þeir sem höfðu 

þekkingu til að rista og lesa rúnir voru taldir göldróttir. Talið var að hlutir sem rúnir voru 

ristar á töluðu til manns ef þeir væru lagðir að eyrum. Orðið Runeth í miðensku þýðir „að 

hlusta“. Latínuletur sem fylgdi kristnitökunni tók að mestu við af rúnum en þær hafa samt 

lifað og haft mikið gildi hjá norrænni alþýðu um margar aldir. Fyrir hinn almenna ólæsa mann 

hlýtur það að hafa verið göldrum líkast að sjá einhvern lesa óskiljanleg tákn á blaði eða skinni 

og verða fróðari fyrir vikið.19 

Lögun rúna ber þess greinileg merki að auðvelt er að rista þær í tré, bein eða stein. Formin eru 

öll beinar línur, tengdar en með mismiklum halla, þó yfirleitt gegnumgangandi um 45 gráður. 

(Sjá mynd 3.). Til eru ýmis afbrigði af rúnum en flest eru þau formfræðilega eins upp byggð. 

Rúnastafrófið inniheldur eingöngu hástafi. Einfaldleiki þess og hversu auðvelt er að rista þetta 

letur á nánast hvaða yfirborð sem er hefur líkast til hjálpað til við varðveislu þess. 

Kristin trú breiddist til Norðurlandanna frá Rómaveldi fyrir tæplega 2000 árum. Henni fylgdi 

latína og bækur skrifaðar á latínu. Latína varð hið opinbera mál. Kristniboð kirkjunnar þurfti á 

bókum að halda, sérstaklega Biblíunni auk fleiri trúarlegra rita. Við kristnitökuna tók 

yfirstéttin upp latneskt letur í stað rúna í kringum árið 1000. Latína var í raun orðið hið 

opinbera letur og mál „menntastéttar“ allrar Evrópu en rúnaletur var nánast eingöngu notað á 

Norðurlöndunum. 

 

 
18  Bonfante, Giuliano Bonfante, Etruscan Words in Latin, Word 36, tbl. 3, 1985: 203–10. bls 206 
19 „Af hverju hættu Íslendingar að nota rúnir og byrjuðu að nota bókstafina eins og þeir eru núna?“,  
   Vísindavefurinn, sótt 12. desember 2016, http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6079. 
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Mynd 3. 33 Fuþark rúnaletrið. 

Latneskt letur tekur yfir 
Kristni varð til í Rómaveldi fyrir tæpum 2000 árum. Í vesturhluta ríkisins var töluð latína en 

gríska í austurhlutanum. Rómverjar höfðu lært að skrifa af Grikkjum en löguðu stafina til og 

breyttu hljóðgildi sumra þeirra; þeir notuðu það sem nú er kallað latneskt letur. Kaþólsk kirkja 

þróaðist í þessu víðlenda ríki á næstu árhundruðum og tók upp latínu sem opinbert mál. 

Kirkjan þurfti á bókum að halda til að boða trúna og nota við messugjörð. Var þar um að ræða 

bækur af ýmsu tagi: Biblíuna, messubækur og sögur heilagra manna. Bækur á latínu fylgdu 

því kristniboði norður um alla Evrópu á miðöldum. Oft gat tekið langan tíma fyrir kirkjuna að 

ná fótfestu á nýjum landssvæðum því að kenna þurfti ungum mönnum latínu og að lesa og 

skrifa áður en þeir gátu orðið prestar. Það er ekki þar með sagt að rúnir hafi lagst af, síður en 

svo. Fundist hafa rúnaristur á Íslandi og í Noregi frá 12. öld og virðist rúnakunnátta hafa verið 

nokkuð algeng því töluvert af rúnaristum hefur fundist frá þeim tíma. 

Rúnaletrið hvarf samt í eiginlegri notkun á endanum. Afnám rúnaletursins hjálpaði til við að 

kveða niður sérkenni gömlu norrænu menningarinnar, með kristninni og latneska letrinu 

breyttist menningin gríðarlega. Gamla höfðingjaveldið hvarf, Alþingi lagðist af, allt kerfið 

breyttist. Leiðir frá evrópskri menningu og siðum hingað urðu miklu greiðari með letrinu og 

bókum – norrænar þjóðir aðlöguðust Evrópu og urðu útnári hennar í staðinn fyrir að vera í 

miðju eigin menningarheims. Þannig virkaði innleiðing latneska letursins sem verkfæri til að 

færa norrænar þjóðir undir kirkjuna, alveg eins og sjálf siðaskiptin.  
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Norrænir heiðingjar til suður-amerískra vandalista. 

Merkilegt er hvernig rúnir norrænna víkinga, villimanna og kuklara hafa ferðast til 
villimannanna (Pixadores) í Sao Paulo. Það er einnig áhugavert að velta því fyrir sér að 
rúnaletrið sem var eingöngu gert í höndum fjaraði svo út og missti af allri leturþróun sem 
latneskt og önnur stafróf og letur fengu við prentvæðinguna og svo síðarmeir tölvuvæðinguna. 
Rúnaletrið var eingöngu notað af heiðnum mönnum (víkingum) sem áttu undir högg að sækja 
í kristnitökunni en er svo endurvakið löngu síðar í Brasilíu af hópi fólks úr fátækrahverfum 
Sao Paulo þar sem það er notað í uppreisnartilgangi. Á Norðurlöndum var fólk handtekið og 
jafnvel brennt fyrir að nota rúnaletur. Í Sao Paulo eru Pixadores handteknir fyrir að skrifa 
Pixacao letrið. Fjallað verður um Pixação í næsta kafla. 

 

Pixação 
 

First rule of change is controversy. You can't get away from it for the simple reason 
all issues are controversial. Change means movement, and movement means friction, 
and friction means heat, and heat means controversy. Saul Alinsky.20 
 

 

Mynd 4. „Abaixo A Ditadura“ eða „Niður með einræðisherrann“ 

Pixação varð til í Sao Paulo og þeir sem stunda Pixação eru kallaðir Pixadores. Uppruni þess 
telst vera frá því um 1960. Pixação var þá þekkt sem pichação sem voru ljóðræn eða pólitísk 
skrif á veggjum borgarinnar. Fyrsta heimild sem til er um pichação er setningin “Abaixo A 
Ditadura„ eða „Niður með einræðisherrann“ sem skrifað var út um alla borg (Sjá mynd 4.) 
Nafnið pichação kemur úr portúgalska orðinu piche. sem þýðir tjara. Á það vel við því mest 
notuðu þeir svart latex spray sem gæti allt eins verið tjara.  

 
20 Saul David Alinsky, Rules for radicals: a practical primer for realistic radicals, Vintage, 2010. bls 96. 
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Pixação var að hægt og rólega að fjara út um 1980 þegar það var endurvakið af ungu fólki úr 
fátækrahverfum Sao Paulo. Í stað pólitískra skilaboða og ljóða hófu þeir að skrifa nöfn sín eða 
gengja sinna, svo kölluð „tögg“ á byggingar og mannvirki. Um svipað leyti og Pixação var að 
verða til var þungarokkstónlist meðal ungs fólks í Sao Paulo mjög vinsæl og ímyndarheimur 
hljómsveita eins og Judas Priest, The Exploited, Kiss og Iron Maiden voru meðal áhrifavalda 
Pixação fyrirbærisins. (Sjá mynd 5).

 

Mynd 5. Lógotýpur hljómsveitanna Judas Priest, AC/DC,  og Iron Maiden. 

Pixadores herja mest á miðborg Sao Paulo og fínu hverfin og eftirsóknarverðast þykir að 
komast á sem hæsta staði eða þá erfiðustu og leggja menn sig í mikla lífshættu við það. Mörg 
dæmi eru um að menn hafi fallið niður og látið lífið við þá iðju að koma Pixação til skila. 
Pixação er bannað með lögum og menn fangelsaðir og sektaðir um háar fjárhæðir náist þeir. 
Þegar lögreglan hefur náð Pixadores hafa þeir beitt þá miklu ofbeldi og niðurlægingu, 
handjárnað þá og málað yfir þá, föt reytt af þeim og þeim kastað í nálægar ár. Til eru sögur af 
því að þeir hafi verið þvingaðir til að drekka málningu og éta málningarrúllur sínar og jafnvel 
skotið á spreybrúsa af höfðum þeirra. 21 

Almenningur hefur heldur ekki mikið álit á Pixação. Flestir líta á þessa iðju sem 
skemmdarverk og lýti á borginni. Pixação er að finna í öllu hverfum Sao Paulo auk þess sem 

 
21 Paula Gil Larruscahim, From graffiti to pixação: urban protest in Brasil, 2016, bls 72 
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það er í hraðri úbreiðslu til annarra borga.22 

Pixadores standa utan við hinn þekkta graffiti heim Sao Paulo. Pixadores listamenn eru fyrst 
og fremst ungir strákar af afrískum uppruna, aldir upp í fátækrahverfum Sao Paulo með 
takmarkað aðgengi að menntun, vinnu og stofnunum. Þeir telja sig ekki vera graffiti-
listamenn heldur Pixadores sem þeir segja allt annað. 23 

“We just don’t give a fuck, you know? We get there, and there are a bunch of rich 
guys, assholes, and a bunch of hypocrites. We come up there and do what we gotta do, 
no shame. And if someone says anything, we argue. It’s about facing them, you know? 
We don’t care. Pixadores flash it to everyone. It’s pure anarchy, it’s hate, you know?” 
– Cripta Djan3624 

 
Form og gerð 

Pixação eins það það lítur út í dag er í raun leturgerð. Það er undir sterkum áhrifum frá 
ímyndarheim norrænnar goðafræði og þá sérstaklega rúnaletri og etrúískri skrift. Pixação er 
nánast eingöngu skrifað með svörtum lit. Því er spreyjað með brúsum, það er teiknað með 
breiðum pennum eða málað með málningarrúllum á veggi. Form letursins ber sterk einkenni 
rúnaleturs, en er töluvert þróaðara og stílfærðara. Letrið inniheldur eingöngu hástafi líkt og 
rúnaletrið og eru beinar línur sem tengjast á þverendum áberandi. Til eru nokkur stílbrigði af 
Pixação letrinu. Munur er á milli borga og bæja auk þess sem hver Pixador hefur sinn eigin 
stíl innan heildarinnar. Samt notast allir við nokkurn veginn sömu uppbygginguna. (Sjá mynd 
6.)

 
22  Jonah Mantell, Interpretations of Pixação: The street art everyone sees and no one understands, 2016,  
23Paula Gil Larruscahim, From graffiti to pixação: urban protest in Brasil, 2016, 
24  TX NOW, PIXO. 
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Mynd 6. Hver Pixador hefur sinn eigin stíl innan heildarinnar. 

Flestir bókstafir Pixação letursins eru auðþekkjanlegir en sumir síður. Í raun mætti segja að 
Pixação letrið sé skrautskrift þróuð af nokkrum kynslóðum notenda með uppruna og 
innblástur af rúnaristum, fraktúr og etrúrsku letri. Það tekur aftur form sitt af því hvernig það 
var unnið í höndum, á efni, rist og höggvið í stein. Týpógrafísk greining á Pixacao og 
áhrifavöldum þess leiðir í ljós að týpógrafían, sérstaklega lógotýpurnar sem 
þungarokkshljómsveitir 9. áratugarins bjuggu til og notuðu á plötuumslög sín og var 
innblástur Pixadores að þeirra sögn, hafi leitt af sér endurkomu löngu útdauðra leturgerða,  
þ.e. rúnaletri og etrúskri skrift. Grafísk greining á lógótýpum þessara þungarokkshljómsveita 
leiðir í ljós að þær bera einkenni þess að vera einfölduð og nútímavædd rúnaskrift og/eða 
etrúsk skrift með samblandi af fraktúr-letri. Þannig væri mögulega hægt að skilgreina Pixação 
sem ultra light condedsed monoline blackletter í klassískri og alþjóðlegri skilgreiningu á 
leturtýpum.25 

Það sem vert er að taka eftir er frumleiki Pixação fyrirbærisins, hvernig það endurvekur form 
rúna og fraktúr-leturs af djúpum svefni og setur það í nýtt samhengi. Lifandi handstýrt form 
með nýjum verkfærum sem býr til nýtt einkenni fyrir nýja hreyfingu. Pixação. Þessi 

 
25 Francois Chastanet og Steven Heller, Pixacao: Sao Paulo Signature (Toulouse, France: Xg Press, 2007). Bls 247 
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endurfæðing hefur skapað áhrifaríkt borgarumhverfis-letur sem er teygjanlegt og skalanlegt 
og hefur ótrúlegan sýnileika. 26 

 

Það er áhugavert að velta fyrir sér hvort svipað eigi sér stað við þróun Pixação þar sem beinar 
og bogadregnar línur sem tengjast því hvernig best er bera sig að með spreybrúsa auk hraðans 
sem þarf til þess að geta málað sem stærst á sem skemmstum tíma. Pixação er gróft 
skriftarletur með hvössum hornum og inndregnum bogalínum. Það er nánast alltaf skrifað 
lárétt frá hægri til vinstri eða lóðrétt niður. Einkennandi fyrir Pixação er hvernig það er ávallt 
skrifað á beinni grunnlínu (baseline) þ.e. hæsti og lægsti hluti stafs er ávallt sá sami. 

 

Tilgangur, áhrif og vald 

Máttur Pixação felst í leturgerðinni. Þannig aðgreina Pixadores sig frá öðrum graffiti-
listamönnum og þeirra verk sem heild verða svo miklu áhrifaríkari. Segja má að Pixação sé að 
verða eitt helsta einkenni Sao Paulo. Auðþekkjanleg leturgerð sem máluð er um alla borg. 
Stór, lítil og á stöðum sem erfitt er að trúa að nokkur kæmist. Árið 2006 voru stór 
auglýsingaskilti bönnuð í Sao Paulo og graffiti leyft en Pixação bannað. Það gerir Pixação enn 
meira áberandi og enginn sem þangað kemur fer á mis við það. (Sjá mynd 7.) 

When typography is on point, words become images.  

– Shawn Lukas 

 

 
 

Mynd 7. Áhrifaríkt borgarumhverfis-letur sem er teygjanlegt og skalanlegt. 

 
26 Francois Chastanet og Steven Heller, Pixação: Sao Paulo Signature, Toulouse, France: Xg Press, 2007. Bls 151. 
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Það er í raun frekar erfitt að skilgreina hvað Pixação er. Það kemur úr grasrótinni. Það kemur 
úr fátækrahverfunum. Það er sjálfsprottið. Það er hrátt, spennandi og hættulegt. Það er 
ólöglegt. Það er hatað af nánast öllum. Sumir fræðimenn virðast þó vilja túlka það sem 
einhvers konar uppreisn lítilmagnans gegn viðteknum gildum og þeirri miklu stéttaskiptingu 
sem er svo sýnileg í Sao Paulo. Í brasilísku heimildarmyndinni „Pixo 2010“ talar 
ljósmyndarinn Choque um þrjár ástæður fyrir Pixadores til að stunda Pixação. Þær eru 
félagsleg viðurkenning, „adrenlín-kikkið“, og kraftur mótmæla. 27 Skilaboðin eru tvíræð, 
annars vegar eru Pixadores að keppast sín á milli um frægð og frama en sem heild eru þetta 
ótvíræð skilaboð til þeirra sem valdið hafa. 

 Ég ólst upp við Pixação og við það, að foreldrar mínir töldu þetta vera hræðileg 
skemmdarverk. Mér finnst þetta vera svo eðlilegt, að sjá þetta út um allt, þetta hefur 
alltaf verið svona. Eftir að ég varð eldri og skildi hvaða merkingu þetta hefur í stærra 
samhengi finnst mér þetta geggjað og ég elska þetta.  

-Yoshi Thiago 

Það sem gerðist í Sao Paulo er að ákveðinn hópur bjó sér til sína eigin leið til að láta hlusta á 

sig, það er ekki bara það sem stendur í orðum þeirra sem skiptir máli. Um leið og letrið er 

notað og aðferðirnar við að koma því á framfæri framkvæmdar er afstaða tekin og ákveðinni 

skoðun komið á framfæri. Þannig eru skilaboðin í rauninni tvenn; það sem sagt er og að sá 

sem skrifar tilheyri einhverjum hópi eða tiltekinni skoðun.  

I prefer you to hate me than you to ignore me. 

-Joao Wainer,28 

Velta má fyrir sér hvort einhverjum; valdhöfum eða eigendum þekkingar, geti þótt hættulegt 
að stakir hópar sem hafa eitthvað annað að segja en það sem þóknast valdhöfum, fari sínar 
eigin leiðir til að tjá sig. Leiðir sem valdhafarnir þekkja ekki eða hafa að minnsta kosti ekki 
stjórn á? Rúnaletrið hefur þann kost að það er einfalt og skiljanlegt og það getur hver sem er 
nýtt það.  

 

 
27 TX NOW, PIXO, sótt 29. nóvember 2016, https://www.youtube.com/watch?v=skGyFowTzew. 
28 „Cool Hunting Video Presents: Pixa&ccedil;&atilde;o“, Cool Hunting, sótt 28. nóvember 2016, 
http://www.coolhunting.com/culture/pixao. 
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Lokaorð 

Ég hef í þessari ritgerð greint frá þremur dæmum þar sem tiltekið letur getur, ásamt 

tungumálinu og ritmálinu, stuðlað að því að viðhalda, skapa eða eyðileggja menningu og 

menningarlegar tengingar. Tifinagh letrið hefur viðhaldið menningu og tengt saman hópa sem 

teljast ekki lengur þjóð vegna þess að völd og yfirráð hafa breyst, en letrið hefur verndað 

þessa hópa frá arabískum áhrifum. Rúnirnar voru okkar eigið letur og ritmál á Íslandi, 

eitthvað sem var beintengt við norræna menningu. Með því að útrýma rúnunum hvarf hluti af 

menningu okkar og hjálpaði til við að afnema sér-norræn sérkenni í menningu okkar og gera 

okkur að úthverfi í Evrópu. Í Sao Paulo hjálpaði letrið til við að búa til og skilgreina nýja 

hópa og tiltekna skoðun og viðhorf. Með þessu tel ég mig hafa sýnt fram á tengsl leturs og 

menningar og mikilvægi leturs og ritmáls í sögu þjóða og hópa og baráttu þeirra fyrir eigin 

sjálfsmynd og menningareinkennum. Það skiptir ekki máli hvað þú skrifar heldur hvernig. 
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