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Útdráttur 

Víða á heimilum landsins má finna leturlímmiða sem eru orðnir hluti af hversdagsleika 

margra. Oft er ólíkum leturgerðum raðað saman, oftar en ekki þvert á hugmyndir um 

fagurfræði og meðferð leturs samkvæmt helstu týpógrafíu-sérfræðingum samtímans. 

Skiptar skoðanir eru á þessum ágætu leturmerkingum, þar sem spurningarmerki er sett við 

leturmeðferð og enskunotkun. Leturlímmiðinn er að vissu leyti afrakstur tækniþróunar og 

ákveðinna þæginda sem felast í eiginleikum vínylsins. Í þessari ritgerð verður leitað 

hliðstæðu á fyrri tímum til samanburðar. Þá bar sköpun og meðferð höfðaleturs með sér, að 

letrið var háð kunnáttu og takmörkunum þess sem skar það út. Farið verður yfir 

leturnotkun á útskornum rúmfjölum 18. aldar á íslenskum heimilum og þær bornar saman 

við leturnotkun og setningar á heimilum nútímans. Hlutverk heimilisins og myndun 

smekks er hér einnig til umfjöllunar og sett í samhengi við kenningar Bourdieu og 

Woodward. Stuðst var við viðtöl við framleiðanda leturlímmiða sem og eigendur þeirra. 

Viðtöl við eigendur leturlímmiða voru hljóðrituð á heimilum þeirra og ljósmyndir teknar af  

leturlímmiðum og öðru letri í stásshlutverki á heimilum þeirra. Viðmælendur þessarar 

ritgerðar hafa ólíkar ástæður og forsendur fyrir vali sínu á leturlímmiðum. Þó má sjá að 

sameiginleg þemu eru aðallega áherslur á fjölskyldu, heimilið og drauma. Hvort sem 

límmiðarnir eru á ensku eða íslensku, innihalda ástarjátningu eða orðaleik, er ljóst að 

merking þeirra er ekki innantómt skraut að hálfu þess sem velur hann. Tjáningarform 

leturlímmiðans getur skírskotað í persónulegan smekk og áherslur eigandans, þar sem gildi 

leturlímmiðans endurspeglast í þeirri merkingu sem honum er gefin af framleiðandanum 

og síðar á veggjum heimilis.  
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Inngangur  

Letur er að finna víða í okkar umhverfi, það er ekki þverfótað fyrir allskyns letri, táknum, 

og setningum, sem ætlaðar eru til innblásturs eða áminningar. Heimilið er hér engin 

undantekning enda leynast þar ýmsir munir, sem skarta letri af einhverju tagi, líkt og 

bækur, ísskápaseglar, reikningar og dagblöð, svo eitthvað sé nefnt. Í þessari ritgerð verður 

sjónum beint að nútímafyrirbærinu leturlímmiðum. Þessir límmiðar eru orðnir hluti af 

hversdagsleika margra, enda hafa þeir verið tiltölulega vinsælt veggskraut síðustu misseri. 

Letrið sjálft er orðið stofustáss í þessum tilfellum, líkt og um málverk eða styttu væri að 

ræða. Getur letur verið stofustáss eitt og sér eða liggur eitthvað fleira þar að baki?  

 Í ritgerðinni verður reynt að varpa ljósi á hvernig og hvers vegna letur er notað með 

þessum hætti á veggjum íslenskra heimila, og skoðaðar mögulegar tengingar við útskorið 

höfðaletur á rúmfjölum 18. aldar og athugað hvort að nútíma leturlímmiðar geti á einhvern 

hátt endurspeglað þá fornu hefð. Þannig má skoða uppruna leturs hér á landi til 

fagurfræðilegra einkanota sem og tilhneigingu okkar til leturmerkinga innan veggja 

heimilisins. Þess verður freistað að gera grein fyrir hvort að ráðandi smekkur fyrir slíku 

geti mögulega verið sambærilegur þá og nú eða hvort um algera andstæðu sé að ræða.  

 Litið verður á hina fjöldaframleiddu leturlímmiða á veggjum heimila í samtímanum 

og þróunin skoðuð frá handverki til verksmiðjuframleiðslu. Hér er átt við nútímalegri 

birtingarmynd gamla handverksins, þar sem til að mynda vegglímmiðar og trébókstafir 

mynda orð eða setningar. Við fyrstu sýn virðist þessu einungis vera stillt upp vegna 

fagurfræði eða innblásturs.  

 Í ritgerð þessari verður stuðst við viðtöl við tvo eigendur leturlímmiða sem voru 

hljóðrituð á heimilum þeirra. Að auki voru teknar ljósmyndir af leturlímmiðum og öðru 

letri í stásshlutverki á heimilum þeirra. Einnig verður stuðst við frásögn framleiðanda 

leturlímmiða í formi viðtals. Nöfnum allra viðmælenda verður haldið hér óbreyttum, með 

þeirra leyfi. 
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1. Vegglímmiðar og trébókstafir 

Þegar texti og stafir eru valdir inn á heimili til skrauts er rökrétt að skoða fyrst og fremst 

tvo meginþætti; fegurðargildi þeirra og eiginlega merkingu orðanna. Hvor þátturinn ætli sé 

veigameiri þegar kemur að ástæðu þess að letur og texti eru höfð sem skraut? Hlutverk og 

tilgangur leturs er vissulega að vera túlkað eða lesið á einn eða annan hátt.1 Ekki má heldur 

gleyma hve algengt það virðist vera að orðin og setningarnar séu á ensku, frekar en á 

íslensku. Önnur áhugaverð nálgun er að velta fyrir sér samhengi á leturvali og uppröðun 

orðanna, jafnvel óháð merkingu orðsins. Tökum dæmi: þegar einhver ákveður að stilla upp 

orðinu „HOME“ í hvítum tréstöfum ofan á arinhillunni, þá er viðkomandi um leið að ljá 

bókstöfunum nýtt hlutverk í efniskennd og fegurðargildi. Stafirnir eru jafnvel innan um 

blómavasa eða kertastjaka og vegna smekks eigandans samræma sig í fegurðargildi sínu. 

Upphafleg merking orðsins hlýtur þó að hafa áhrif á túlkun uppstillingarinnar. Við 

komumst fæst hjá því að túlka uppröðun á stöfum sem ákveðið orð, um leið og við tengjum 

ákveðna huglæga merkingu við orðið.  

 Samkvæmt Þorsteini Þorsteinssyni virðist skrift í upphafi einkum hafa gegnt tvenns 

konar hlutverki: trúarlegu og praktísku. Hún finnst víða á stöðum sem eru tengdir tilbeiðslu 

og virðist þá vera einhverskonar samtal við guðdóminn. Skrift er aðferð til að geyma 

upplýsingar og varðveita þekkingu. Skrift eykur því boðskiptamöguleika manna til mikilla 

muna og þar með áhrifasvið þeirra í tíma og rúmi. Hún miðlar hugsun til annarra en hún er 

einnig prófsteinn á eigin hugsun.2 

  Letur sem fólk límir á veggi heimila sinna er gjarnan úr efninu vínyl. Þetta efni er 

tiltölulega auðvelt að festa á vegginn, þar sem límmiðinn kemur yfirleitt tilbúinn og 

sjálflímandi til neytandans. Leturlímmiðinn er því í þeim skilningi einnota þar sem honum 

er einungis ætlað að vera settur á einn stað og ekki færður til eftir á. Límið er vissulega 

nógu gott til að stafirnir haldist vel á veggnum, en eiginleikar þess skaðast mikið ef reynt 

er að plokka það af veggnum og færa á annan stað. Þessir eiginleikar efnisins fela í sér 

áhugaverða skuldbindingu við vegglímmiðann. Skuldbindingin er hér í ákveðinni þversögn 

við sjálfa sig, þar sem veggurinn eyðileggst ekki, líkt og ef negla þarf í hann fyrir málverki. 

Auðvelt er að taka skreytinguna niður en hún er hins vegar ónýt eftir eitt skipti.  

 Leturlímmiðinn, sem á sér uppruna úr tölvuvinnslu og vínylskera, er auðvelt að sjá 

sem algera andstæðu við útskorna rúmfjöl frá fyrri tíð sem er handgerð og er þar að auki 

                                                
1 Jan Tschichold, The new typography, Ruari McLean þýddi, inngangur eftir Richard Hendel, Berkeley; 
2 Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1995, bls. 492–493.  
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mjög varanleg, ólíkt leturlímmiðum. Hér er átt við samanburðinn við eldra handverk: 

útskornar bænir í höfðaletri á rúmfjölum eða þá útsaumuðu ‘Drottinn blessi heimilið’ í 

ramma. Auðvelt er að flytja þessa handverksgripi á milli staða og þar af leiðandi geta þeir 

nokkuð léttilega fylgt eigendum sínum á nýtt heimili. Út frá þessum hugleiðingum spretta 

upp aðrar vangaveltur um ákveðnar andstæður sem felast í eiginleikum fjöldaframleiðsl-

unnar og handverksins. Persónulegt verðmæti handverksins er að mörgu leyti augljósara og 

mögulega dýpra í þeim skilningi að því er ekki ætlað að vera einnota líkt og vegglímmiðar. 

 Það er þó ekki sanngjarnt, að ég tel, að gera lítið úr leturlímmiðanum í þessu 

samhengi. Ákvörðun neytandans að velja sér vegglímmiða til skrauts, er jafnvel hægt að 

túlka sem traust til núverandi heimilisaðstæðna, þar sem ekki verður aftur snúið þegar slík 

merking er komin á vegginn. Ef íbúarnir ákveða að flytja sig um sess þá verður 

límmiðanum trauðla pakkað niður í kassa og hann síðar límdur á annan vegg á nýjum stað. 

Mögulega er leturlímmiðanum einungis ætlað að fylla upp í ákveðið tómarúm á meðan 

heimilisaðstæður bjóða ekki upp á annað, líkt og upphengi málverks. 

 Frá öðru sjónarhorni má horfa á leturlímmiðann sem einlægt loforð til náinnar 

framtíðar; hér vill húsráðandinn setja sitt mark og gera sér heimili. Hann tileinkar þannig 

ákveðnum orðum viðkomandi húsnæði á mikilvægum tímapunkti í lífi sínu. Límmiðinn 

mun einungis standa þar sem honum er valinn staður. Hann er ekki erfðagripur komandi 

kynslóða líkt og gæti átt við um rúmfjöl eða útsaum. Jafnvel má dvelja við þá hugsun að 

líta á leturlímmiðann sem nánast hreint tjáningarform húseiganda í einhverskonar einlægu 

samtali við sjálfan sig og aðra sem fá að berja setninguna eða orðið augum. Einhver er 

ástæðan fyrir hreinu týpógrafísku verki í stað t.d. málverks á veggnum.  

2. Heimilið og smekkur 

Heimilið er merkilegt fyrirbæri. Það er jú oft sagt að heimilið sé hornsteinn í lífi 

einstaklinga og fjölskyldna og því mikilvægt að kanna hvernig og af hverju fólk nýtir sér 

letur við að skapa sér heimili. Til að varpa ljósi á það voru tekin viðtöl og gerðar 

vettvangsathuganir á heimilum þar sem vegglímmiðar eða tréstafir eru til staðar. Margt er 

hægt að setja í samhengi þegar komið er inn á heimilið, eins og staðsetningu letursins og 

tengingu við aðra muni, einnig fjölda merkinga og aðrar skreytingar. Rökrétt er að huga að 

því hver valdi leturlímmiðann og hvort íbúar hafa búið lengi á sama stað. Þó að þessari 

ritgerð sé ætlað að skýra betur tilvist leturlímmiða, verður ekki hjá því komist að skoða 

umhverfi þeirra. Gildi heimilisins eru í því mikilvægur þáttur í þessu samhengi. 
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Samkvæmt Ian Woodward er hægt að sjá heimilið sem ákveðinn miðpunkt (e. focal point) 

í lífi flestra, líkamlega, andlega og tilfinningalega. Því til stuðnings bendir hann m.a. á 

heimilið sem vettvang samskipta við mikilvægustu einstaklinga í lífi hvers manns. Á 

heimilinu eru jafnframt teknar margar stærstu ákvarðanir í lífi fólks varðandi t.a.m. 

fjárfestingar, ásamt því að heimilið getur verið ákveðin táknmynd árangurs og farsældar 

einstaklingsins. Að auki heldur Woodward því fram að heimilið geti staðið fyrir 

persónulegar og félagslegar áherslur fólks; einkalíf og sjálfsmynd þess út á við.3 

 Flest öll leitumst við við að geta tileinkað okkur stað sem við getum kallað okkar 

eigið heimili með einum eða öðrum hætti. Við gerum okkar besta til að gera heimilið 

persónulegra, hvort sem það er með því að mála veggina eða kaupa þægilegri sófa. Við 

keppumst við að velja inn hluti sem okkur þykja hæfa okkar persónulega smekk og þannig 

mótum við umhverfi okkar að því sem við teljum vera réttast hverju sinni. Heimilið 

samanstendur því af mörgum ólíkum hlutum sem er raðað upp af kostgæfni í kringum íbúa 

heimilisins. Í þessu samhengi má benda á rannsókn Sigrúnar Hönnu Þorgrímsdóttur á 

stúdentaíbúðum á Íslandi. Þar greinir hún eiginleika heimilisins, sköpun þess og hvaða 

hlutverki íbúðir stúdenta gegna í þeirra lífi. Þar er glöggt hægt að sjá að hlutirnir og 

efnismenning þeirra fær það hlutverk að framlengja persónuleika íbúanna.4 Við viljum gera 

húsnæðið að okkar, og skilja eftir einhverskonar persónulegt spor. Auðveldlega má því 

bera heimilið saman við ákveðna sviðsmynd, þar sem hver hlutur er valinn í það hlutverk 

að þjóna okkur eða senda skilaboð til okkar sjálfra og gesta okkar. Sjálfsmynd húsráðanda 

er því mikilvæg þegar kemur að uppröðun og mótun heimilisins.5 

Þeir hlutir sem rata inn á heimilið eiga mikilvægan þátt í mótun þess ekki 
síður en fólkið sem býr þar. Þeir eru leikmunirnir sem senda alls kyns 
skilaboð og gera athafnir kleifar. Það má segja að sjálfsmyndin verði til 
þegar við beitum brögðum á undirliggjandi ráðagerðir, það er þegar við 
setjum mark okkar á það sem við fáum í hendurnar.6  

Menningarleg gildi og áherslur mótast af og eru staðfestar í hverskonar hlutum og gripum, 

þ.e.a.s. í efnismenningu þeirra. Skoðun og rýning á menningunni sem felst í hinu efnislega 

getur því auðveldað okkur að nálgast uppruna og gildi þess sem framleiddi viðkomandi 

hlut. Hér þarf vitneskjan að vera góð og innsæið sterkt svo að mestu líkur eru á að túlkunin 

                                                
3 Ian Woodward, Understanding Material Culture: Material Culture, Narratives and Social Performance; 
Objects in Action, London: SAGE Publications, 2007, bls. 155. 
4 Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir, Heimilið er hægfara atburður: Þjóðfræðileg greining á stúdentaíbúðum, 
óprentuð meistararitgerð í þjóðfræði við Háskóla Íslands, 2015, bls. 37, http://hdl.handle.net/1946/20467. 
5 Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir, Heimilið er hægfara atburður, bls. 37. 
6 Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir, Heimilið er hægfara atburður, bls. 37. 
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geti verið rökrétt og vel ígrunduð.7 

 Þeir hlutir, húsgögn og skreytingar sem við veljum inn á heimili okkar fara 

vissulega eftir smekk hvers og eins. Varla vill maður búa á stað sem manni þykir sjálfum 

vera ósmekklegur. Þeir sem hafa valið að setja upp leturlímmiða á sínu heimili, hljóta því 

að hafa smekk fyrir slíku. Aftur á móti er líklegt, eins og með flest annað, að annar hópur 

fólks finnist slík tjáning á veggnum vera með öllu ósmekkleg. Eins og minnst var á hér 

áður, endurspeglar heimilið oftar en ekki íbúa þess á einn eða annan hátt. Speglunin getur 

vísað í einhverskonar skilgreiningu á því huglæga fyrirbæri sem er smekkur; við klæðum 

okkur eftir ‘okkar smekk’ og við verslum hluti inn á heimilið að ‘okkar smekk’. Þegar 

kemur að því að velja hluti inn á heimili okkar erum við á sama tíma að hafna öðrum 

hlutum, sem ekki höfða til okkar.8 En hvað þýðir það að vera með smekk fyrir einhverju? 

Er einfaldara að þykja eitthvað ósmekklegt heldur en smekklegt? 

Smekkur er afrakstur þess þegar tvær sögur, önnur á hlutgerðu stigi, hin á 
innlimuðu, koma saman og eru samstilltar með hlutlægum hætti ... Það að 
uppgötva eitthvað sem maður hefur smekk fyrir jafngildir því að uppgötva 
sjálfan sig, uppgötva það sem maður vill. Það sem maður vildi sagt hafa en 
kom ekki orðum að.9  

Þegar listaverk mætir neytanda sínum er þriðji aðilinn fjarverandi, þ.e. framleiðandi 

verksins. Hann hefur skapað hlut að eigin smekk í krafti færni sinnar til þess að umbreyta 

smekk sínum í hlut, að umbreyta sálarástandi, eða öllu heldur líkamsástandi í sýnilegan 

hlut sem endurspeglar smekk hans. Hann hefur með öðrum orðum verklegan skilning á 

hinu fagra. Í raun er verklegur skilningur á hinu fagra alfarið neikvæðs eðlis og felst nær 

eingöngu í höfnun. Sá sem hlutgerir smekkinn er andspænis afurð hlutgervingar sinnar í 

sömu sporum og neytandinn: honum getur þótt afurðin vera að hans smekk eður ei.10 

Þannig eru setningar og orð leturlímmiðans í raun ígrundaðar útfrá persónulegum smekk 

framleiðandans, sem kaupandinn síðan samræmir sínum eigin við kaup á límmiðanum.   

                                                
7 Arthur Asa Berger, What Objects Mean: An introduction to Material Culture, California: Left Coast Press, 
2009, bls. 17. 
8 Pierre Bourdieu, „Myndbreyting smekksins.“ Í Almenningsálitið er ekki til, Atvik 11, Davíð Kristinsson 
ritstýrði. Björn Þorsteinsson, Egill Arnarson og Gunnar Harðarson þýddu, Reykjavík: Omdúrman: 
ReykjavíkurAkademían, 2007, bls. 47. 
9  Bourdieu, „Myndbreyting smekksins,“ bls. 47. 
10  Bourdieu, „Myndbreyting smekksins,“ bls. 47. 
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3. Útskornar rúmfjalir: Andstæða eða forveri leturlímmiðans? 

Letur sem skraut á heimilum er ekki nýtt af nálinni hér á landi, þvert á móti er löng hefð 

fyrir notkun þess. Letur og tréskurður hafa lengi fléttast saman hér á landi, bæði með 

rúnum og hinu séríslenska höfðaletri.11 Ein birtingarmynd slíkrar hefðar sem vert er að 

skoða nánar er hlutverk höfðaletursins á rúmfjölum. Leturlímmiðar nútímans eru einmitt 

nokkuð algeng sjón fyrir ofan svefnaðstöðu fólks, svo skyldleikinn á þessu sviði er 

vissulega forvitnilegur. Önnur birtingarmynd eru trébókstafir á nútímaheimilum sem lúta 

ákveðnum takmörkunum líkt og sköpun höfðaleturs reyndist bera með sér. Í báðum 

tilvikum hafa stafaformin þurft að aðlagast efniviðnum sem í þessu tilfelli er tré. Í þessum 

kafla verða eiginleikar höfðaletursins til tjáningar á rúmfjölum til umfjöllunar. 

 Í viðamikilli doktorsritgerð sinni, Höfðaletur: a study of Icelandic ornamental 

lettering from the sixteenth century to the present, segir Gunnlaugur S.E. Briem ítarlega frá 

tilurð höfðaleturs, einkennum og notkun þess. Augljóst þótti að þeir sem spreyttu sig á 

útskurðinum á annað borð, reyndu eftir fremsta megni að fylgja fyrri hefðum. Áherslulínur 

og skrautskurður hjálpuðu enn fremur að jafna út skökk hlutföll og mannleg mistök í 

verklagni við útskurðinn. Sá sem vildi spreyta sig á útskurðinum þurfti því ekki að búa yfir 

miklum hæfileikum eða reynslu til að skera út ásættanlegt letur, svo lengi sem hann hélt sig 

við eldri fyrirmyndir. Þrátt fyrir miklar vinsældir höfðaleturs sem skrautleturs til útskurðar, 

þá reyndust ansi takmörkuð not fyrir það á öðrum sviðum leturnotkunar, mögulega vegna 

illlæsileika þess.12 (Sjá mynd 1). 

 

           
          Mynd 1. Dæmi um ‘stafróf’ höfðaleturs. 

 

                                                
11 Björgvin Sigurgeir Haraldsson og Torfi Jónsson, Letur: Kennslubók í leturgerð, Reykjavík: Björgvin Sig. 
Haraldsson, 1970, bls. 34–37. 
12 Gunnlaugur S.E. Briem, Höfðaletur: a study of Icelandic ornamental lettering from thesixteenth century to 
the present, London: Department of Graphic Information, 1980, bls. 66–67.  
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Eins og áður kom fram þá var höfðaletur fyrst og fremst skrautletur, enda virðist útlit þess 

oftar en ekki hafa verið mikilvægara en læsileiki þess eða innihald textans.13 Á heildina 

litið voru setningar útskornar í höfðaletri ekki gerðar í þeim tilgangi að vera auðlesnar. 

Þessi ólæsileiki var meðvitaður og þótti jafnvel eftirsóttur og áhugaverður.14 Þannig var 

það eiganda fjalarinnar til ánægju og skemmtunar að geta lesið úr letrinu, en öðrum myndi 

reynast það heldur erfiðara verkefni, líkt og gestaþraut. Útskurður á höfðaletri flokkaðist 

sem alþýðulist og hafði framan af engar nákvæmar eða skýrar reglur. Letrið var aðallega 

skorið út af áhugamönnum frekar en lærðum listamönnum. Takmarkanir höfðaleturs í 

stærð, lögun og lesanleika réðust því ávallt af þeim sem skar það út.15 Breytingar á 

verkfærum, tækni eða stökk fram á við í hefðum leiðir oftar en ekki af sér stílbreytingar. 

Þegar þekking og skilningur á upphaflegu ástæðum á ákveðnu formi skrautleturs er töpuð, 

er líklegt að það verði túlkað á annan hátt síðar meir.16  

 Í bókinni Hundrað ár á Þjóðminjasafni segir Kristján Eldjárn frá rúmfjölinni sem 

fjölskrúðugu heimildasafni um íslenskan tréskurð á síðari öldum. Svo virðist sem ákveðin 

rúmfjalatíska hafi verið uppi hér á landi og síðan færst í aukana, allt þar til fór að halla 

undan fæti í þjóðlegum íslenskum tréskurði. Eigi að síður eiga rúmfjalir rætur að rekja til 

fornra hátta, en sá siður er forn, að skreyta rúmstokka og rúmbríkur með vönduðum 

útskurði. Rúmfjalirnar voru persónulegir hlutir, mjög nákomnir eiganda sínum enda gengu 

þær jafnvel kynslóðanna á milli sem erfðagripir.17 Í svörum frá ónafngreindum karlmanni, 

fæddum árið 1908, við spurningaskrá Þjóðminjasafnsins þar sem spurt var um tilgang 

rúmfjala, merkingu og útskurð, segir:  

Rúmfjalir fylgdu nær öllum rúmum. Á daginn voru þær settar niður með 
rúmstokknum þilmegin, en á kveldin, þegar menn voru komnir í rúmið voru 
þær settar fram við stokk. Auðvitað voru rúmfjalir hafðar til þess að 
yfirsængin sigi ekki fram af stokknum. Sængin hélst betur ofan á þeim, sem í 
rúminu voru. All algegnt var að rúmfjalir væru útskornar, oft með 
fangamarki og einnig margskonar útflúri og skrauti. Slíkar rúmfjalir þóttu 
góðir gripir.18  

                                                
13 Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir, „Hvers konar letur er höfðaletur? Hvað má segja um uppruna þess og notkun 
gegnum tíðina?“, Vísindavefurinn, 10. ágúst 2011, sótt 20. nóvember 2016 á http://visindavefur.is/svar.php?id= 
21382. 
14 Gunnlaugur S.E. Briem, Höfðaletur, bls. 74. 
15 Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir, „Hvers konar letur er höfðaletur?“ Sjá einnig: Gunnlaugur S.E. Briem, 
Höfðaletur, bls. 15–16.  
16 Gunnlaugur S.E. Briem, Höfðaletur, bls. 119. 
17 Kristján Eldjárn, Hundrað ár í Þjóðminjasafni, 2. útg. Reykjavík: Menningarsjóður, 1963, bls. 24. 
18 Sarpur: Menningarsögulegt gagnasafn, „Svör við spurningaskrá 36, rúm og sængurfatnaður“, Sarpur.is, 
Þjóðminjasafn Íslands, 21. febrúar, 1978, sótt 13. nóvember, 2016 á http://www.sarpur.is/Adfang.aspx? 
AdfangID=554685. 
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Eins og áður sagði, voru rúmfjalir oftar en ekki fagurlega útskornar með höfðaletri: ljóð, 

skammstafanir, orðstyttingar (eins og IHS fyrir nafn frelsarans) í óteljandi útgáfum sem 

hughreystu þann sem svaf í rúminu. Oft var textinn á einn eða annan hátt trúartengdur.19  

Er kemur að því að greina hvaða skilaboð voru áletruð á rúmfjalir hér áður fyrr, þá er 

tengingin við staðsetningu hennar frekar augljós útgangspunktur. Algengt var að áletrunin 

tengdist á einn eða annan hátt svefni eða góðum draumum.  

 

 
 

Árið 1888 keypti Þjóðminjasafnið fjórtán rúmfjalir sem þóttu ágætis fulltrúar fyrir þorra 

íslenskra rúmfjala. Höfðaletrið á þeim var aðallega notað til guðrækilegrar áminningar eða 

nefna eiganda fjalarinnar. Á einni fjölinni er t.d. að finna vers úr sálminum „Ó herra guð 

sem húm og dag“, sem prentaður var í Höfuðgreina-bókinni á Hólum árið 1772:20 

Vertu yfir og allt um kring 

með eilífri blessan þinni, 
sitji guðs englar saman í hring 

sænginni yfir minni.21 
 

Þessi stutta bæn virðist hafa verið algeng til útskurðar á rúmfjölum ásamt öðrum álíka 

kvæðum, ljóðum og bænum. Jafnframt virðist sú hefð að notast við upphafsstafi og nöfn 

hjóna til merkinga og skrauts inni í svefnherbergi hafa lifað góðu lífi allt til dagsins í dag, 

eins og sést í svörum frá áðurnefndum heimildarmanni safnsins; „Ég minnist þess að hafa 

séð útskurð innan á höfðagafli í hjónarúmi. Þar voru nöfn hjónanna og ýmiskonar 

útskurður til skrauts.“22 Þar sem rúmfjölin hafði notagildi, má segja að þessi ljóðræna 

viðbót hafi verið til fegrunar á hlut sem gegndi ákveðnum tilgangi innan heimilisins. Á 

þann hátt var reynt að gera stofustáss úr annars nauðsynlegum hlut á heimilinu. Úr varð að 

slíkar fjalir gátu verið til mikillar prýði, aukinheldur gátu þær sagt ýmislegt um eigandann 

                                                
19 Gunnlaugur S.E. Briem, Höfðaletur, bls. 76. 
20 Kristján Eldjárn, Hundrað ár í Þjóðminjasafni, bls. 24. 
21 Kristján Eldjárn, Hundrað ár í Þjóðminjasafni, bls. 24. 
22 Sarpur, „Svör við spurningaskrá 36, rúm og sængurfatnaður“. 
 

Mynd 1.1. Útskorin rúmfjöl í eigu Þjóðminjasafnsins. 
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og smekkvísi hans.23 Rúmfjölin getur því að öllu sögðu skírskotað til innihalds nútímalegra 

leturlímmiða, þar sem viðfangsefni þeirra er ekki ósvipað. En að sama skapi er breytingin 

sú, að skreytt rúmfjöl gegndi ákveðnu hlutverki á meðan leturlímmiðar á heimilum 

nútímans gagnast líklega bara á huglægan hátt. 

4. Leturlímmiði: Frá framleiðanda til heimilis 

Leturlímmiðar eru stafir og setningar skornar út í vínylefni með tölvu og plotter. Vínyllinn 

getur verið annaðhvort glansandi eða mattur á framhlið og er sjálflímandi á bakhlið, svo 

auðvelt er að hengja merkinguna upp á vegg. Viðmælandi minn, Dean Turner, eigandi Art 

& Text segir: „Vegglímmiðar í heimahúsum eru mjög einfaldir. Þeir samanstanda af bak-

hliðinni; límið og „application tape“. Þú límir þetta á vegginn og kroppar svo af daginn 

eftir.“24 Þessi stutta útskýring framleiðanda á sköpun leturlímmiðans virðist kannski vera 

heldur einföld, enda byggir ferlið á uppsetningu og prenttækni sem er nokkuð aðgengileg 

nú til dags. Ekki má þó gleyma að kunnátta á slík forrit og prentara er ekki hverjum manni 

meðfædd, heldur lærð og æfð. Aukinheldur þarf ávallt að taka ákvörðun fyrst um útlit, 

stærð og leturval á límmiðunum með hjálp tölvu, áður en plotterinn sinnir sínu sjálfvirka 

hlutverki. Eins og áður hefur verið komið inn á, er það einmitt þessi skörun á fjölda-

framleiðslu og handverki sem er áhugaverð til skoðunar og samanburðar.  

4.1. Framleiðsla og efni 
Leturlímmiðar hafa nýlega náð vinsældum hér á landi. Svo virðist sem einhver tíska hafi 

farið af stað á síðasta áratug og æ algengara að sjá vefverslanir sem sérhæfa sig í slíkum 

merkingum til einkanota. Margir slíkir framleiðendur eru nú hér á landi í samkeppni við 

erlenda framleiðendur enda hefur aldrei verið auðveldara að versla vörur á netinu. Fram-

leiðendurnir hér á landi virðast almennt vera með afar fjölbreytt úrval af leturlímmiðum, 

allt frá einföldum enskum setningum, t.d. „Always kiss me goodnight“, yfir í afar stórar 

merkingar með íslenskum söngtextum eða bænum.           

                                                
23 Kristján Eldjárn, Hundrað ár í Þjóðminjasafni, bls. 24. 
24 Viðtal 1. Viðtal tekið af höfundi við Dean Turner, 4. nóvember 2016. 
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  Mynd 2 og 2.1. Plotter og viðmót forritsins FlexiSign. 

 

Til að komast nær uppruna leturlímmiðans og nálgast ferlið frá upphafi til enda, heimsótti 

ég reynslumikinn framleiðanda slíkra merkinga. Dean Turner er eigandi Art & Text sem 

sérhæfir sig í framleiðslu og sölu á allskyns vegglímmiðum, sandblástursfólíu, púðum og 

öðrum varningi til stásslegra hlutverka. Fyrirtækið hefur verið starfrækt í um fjögur ár og 

er vinnuaðstaðan einkar heimilisleg enda staðsett í heimahúsi í úthverfi Reykjavíkur. 

Fjöldinn allur af merktum púðum blasa við er komið er inn um útidyrnar. Púðarnir eru með 

ýmsum áletrunum þar sem stök orð í mismunandi leturgerðum þekja framhlið púðanna. 

Vinnuaðstöðunni er komið fyrir í einu herbergi, þar sem þrjár stórar prentvélar standa og 

taka mest af plássinu. Í einu horninu er vinnutölva og á veggjum vinnuaðstöðunnar hefur 

verið komið fyrir margvíslegum leturmerkingum, líklega ýmis sýnishorn af þeim vörum 

sem Dean framleiðir sjálfur.  

 Dean er prentsmiður og hefur starfað lengi í þessu fagi. Hann minnist þess að 

plotterinn, sem sker út vegglímmiða, hafi komið hingað til lands fyrst árið 1986. Vélarnar 

nú til dags eru þó orðnar mun umfangsmeiri, allt að tveir metrar, til að ráða við stærri 

merkingar.25 „Á þessum þrjátíu árum hefur ekki ýkja margt breyst, hvað varðar framleiðslu 

og vélakost. Nú er nýjasta viðbótin að notast við laserskera sem sker út, þar hefur orðið 

ákveðin breyting.“26 Þróunin er án efa í takt við þarfir framleiðenda, þar sem aðgangur að 

slíkri tækni gefur forskot fram yfir aðra. Umhverfi nútímans er því ansi ólíkt gagnvart 

alþýðu-listamönnum og áhugamönnum sem hér á öldum fyrr sátu og skáru út í viðarfjalir. 

                                                
25 Viðtal 1. 
26 Viðtal 1. 



 13 

Áhugamaður um vínylútskurð myndi líklega seint fjárfesta í plotter til einkanota, enda 

mikil fjárfesting og plássfrekur til að henta í eitthvað annað en verkfæri atvinnumanns.  

 Þegar kemur að uppsetningu á letri leturlímmiðanna, notast Dean við forritið 

FlexiSign, sem hann segir vera sérstaklega nytsamlegt í slíkt. Hann segir að mögulegt sé að 

nota Photoshop eða önnur Adobe forrit, en það liggi beint við að nota FlexiSign sem 

auðvelt er að tengja beint við plotterinn. Vinnuskjöl af mismunandi merkingum eru vistuð 

svo auðvelt er að endurgera sömu útgáfu af leturlímmiða síðar.27 Viðmót FlexiSign er 

hugsað sem tól við hönnun og uppsetningu leturlímmiða og byggir aðallega á meðhöndlun 

og notkun á einföldum útlínum og letri (Sjá mynd 2.1).  

 Efnið, sem notað er við útskurð og framleiðslu á vegglímmiðum, kallast vínyll og 

kemur til framleiðandans í stórum rúllum. Litaúrvalið er mikið samkvæmt Dean, en hann 

segir svartan vera lang vinsælastan. Dean segist þó finna fyrir breytingum í litavali 

viðskiptavina, t.d. er núna meiri sala á hvítum leturlímmiðum, þar sem vinsælla er orðið að 

mála staka veggi gráa og henta þá hvítar merkingar betur. Forsendur þess að svartir 

leturlímmiðar eru algengastir, eru að hans mati nokkrar. „Þessi litur er mest notaður einmitt 

inn á heimilum fólks, enda er meirihluti fólks sem málar veggi sína hvíta, þá passar vel að 

hafa svartar merkingar á hvítum flöt.“28 Einnig liggja praktískar forsendur fyrir notkun 

hans, þar sem eiginleikar svarta vínylsins eru betri; hann er mýkri og aðlagast því betur að 

veggnum við ásetningu. Þá sé t.d. gull vínyllinn mjög stífur efnislega og mun því ekki 

límast vel á vegginn.29  

 Efnissamsetningin í mismunandi litum er því greinilega ekki alltaf sú sama. Vínyl-

tegundin sem Dean notast við og mælir með kallast Avery 500 Series, sérstaklega gerð fyrir 

veggmerkingar innanhúss. Hann telur jafnframt að efnin og möguleikar þess hafi breyst 

hratt síðustu ár, nú sé meiri tækniþekking og þróun á bak við vöruna.30 Eins og gefur að 

skilja er vínyllinn mismunandi að gæðum eftir framleiðendum og gera má ráð fyrir því að 

límið sé ekki jafn sterkt á dýru og ódýru efni. Það gefur auga leið að ef efnið límist ekki 

vel, er merkingin svo til gagnslaus að flestu leyti og eiginleikar vegglímmiðans eru þá 

horfnir.  

 
 

                                                
27 Viðtal 1. 
28 Viðtal 1. 
29 Viðtal 1. 
30 Viðtal 1. 



 14 

4.2. Letur og tungumál 

Letur þjónar oftar en ekki ákveðnu og mikilvægu hlutverki; að vera læsilegt (e. legible).31 

En læsilegt letur er ekki endilega alltaf fallegt. Líkt og ánægja okkar við að umkringja 

okkur smekklegum og fallegum hlutum þá höfum við, meðvitað eða ómeðvitað, mikla 

ánægju af fallegum og göfugum leturformum.32 Samkvæmt Jan Tschichold ætti markmið 

þeirra sem vinna með letur að upphefja umhverfi okkar með fegurð þess; letur ætti því ekki 

að vera einungis óumflýjanleg og dagleg sjónmengun heldur vekja ánægju. Til að það 

takist þarf leturmeðferðin að vera úthugsuð, skýr og í fullkomnu jafnvægi.33  

 Val á leturgerð er spurning um flóknari þætti en einungis hvort það sé læsilegt. Öllu 

mikilvægari er tjáningin sem felst í mismunandi leturgerðum.34 Þrátt fyrir þær yfirlýsingar 

að sum letur geti verið algerlega hlutlaust, þá er það harla ólíklegt að slíkt sé raunin. Áhrif 

letursins er háð samhengi textans sem það er notað í. Ákveðin leturgerð getur því verið 

túlkuð af lesandanum sem ákveðinn karakter í sumum tilfellum en upplifunin breyst þegar 

það er útfært í öðru letri. Letur getur enn fremur dregið fram tengingar við ákveðin tímabil, 

tilfinningar eða stutt við ákveðna hugmyndafræði. Þannig getur leturgerð tjáð ákveðinn tón 

umfram innihald textans.35  

 

 

          
     Mynd 3. Dæmi um leturnotkun á leturlímmiðum. 
 

                                                
31 Allan Haley, „It’s About Legibility“, Fonts.com, sótt 1. desember 2016 á https://www.fonts.com/content/ 
learning/fontology/level-4/fine-typography/legibility. 
32 Jan Tschichold, Treasury of alphabets and lettering, Wolf Von Eckardt þýddi, London: Lund Humphries, 
1992, bls. 16. 
33 Tschichold, Treasury of alphabets and lettering, bls. 16. 
34 Jan Tschichold, The new typography, bls. 77. 
35 Bjargey Gígja Gísladóttir og Torfi Jónsson, Letur og Mynd: Kennslubók í týpógrafíu og grafískri hönnun, 
Reykjavík: Iðnú, 2002, bls. 18–19. Sjá einnig: Marvin Bryan, Digital Typography Sourcebook, New York: 
Wiley, 1997, bls. 19. 
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Þó að framleiðendur leturlímmiða séu margir þá notast þeir oft við svipuð letur, yfirleitt 

einhverskonar skrifletur (e. italic script). Letur sem flokkast sem skrifletur eru auð-

kennanleg því þau líkja eftir handskrift.36 Notkun skrifleturs í bland við aðrar leturgerðir 

virðist vera algengt við uppsetningu langra setninga eða stikkorða á leturlímmiðum, þar 

sem letrinu er ætlað að leggja áherslu á ákveðin orð. 

 

                    
       Mynd 3.1. Letrin Vivaldi og Apple Chacery eru algeng á leturlímmiðum Art & Text. 
 

Dean telur að hann eigi um 10.000 leturgerðir í sinni vinnutölvu. Ekki kemst hann þó yfir 

að nota öll þessi letur en hefur þó greinilega úr ýmsu að velja. Letrin sem koma oft fyrir í 

leturlímmiðum hans eru t.d. Vivaldi, Apple Chancery, Tangerine, Papyrus og Pristina. 

Þessi letur flokkast öll sem einhverskonar skrifletur og er auðvelt að nálgast þau ókeypis á 

netinu. Dean segist jafnframt taka oft við séróskum frá viðskiptavinum sem vilja aðra 

leturgerð á tilbúnum límmiðum. Fólk vill einnig nota sína eigin texta og velja ákveðin letur 

fyrir þá ef þeir hafa sérstakt tilfinningalegu gildi, t.d. ef um er að ræða tilvitnun í látinn 

ástvin eða fjölskyldumeðlim.37 

 Forsendur og innblástur við val á setningum og orðum hljóta að vera mikilvæg 

framleiðendum svo neytendur vilji kaupa téða leturlímmiða. Dean telur það mikilvægt að 

bjóða upp á nýjungar og það verði að eiga sér stað þróun í takt við tíðarandann. Ef textinn 

er ekki góður, selst hann ekki og því er ekki hægt að nota sömu setningarnar og breyta 

einungis um leturgerð.38 Dean framleiðir bæði enskar og íslenskar setningar en segir fólk 

þó sækja almennt meira í íslenska texta. „Ungt fólk kaupir mikið enska texta, ekki svo 

mikið eldra fólk ... Íslendingar kaupa vissulega mikið af enskunni.“39 Fyrirtækið byrjaði 

fyrst einungis með enskum orðum og setningum en viðskiptavinir óskuðu fljótt eftir 

möguleikum á íslenskum útfærslum. Smátt og smátt hafi íslenskan rutt sér til rúms og nú sé 

til mikið úrval af ýmiskonar textum. Mest seldi vegglímmiði Art & Text undanfarið er t.d. 

textinn úr laginu Ferðalok (Ég er komin heim) sem varð vinsælt eftir Evrópumótið í 

                                                
36 Bryan, Digital Typography Sourcebook, bls. 185. Sjá einnig: Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, 
bls. 516. 
37 Viðtal 1. 
38 Viðtal 1. 
39 Viðtal 1. 
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knattspyrnu síðastliðið sumar.40  

 Letrið og meðferð þess er einkennandi fyrir leturlímmiða, eins og gefur að skilja. 

Ákvörðunartaka hjá framleiðanda að nota ákveðið letur í tilteknar setningar er í sjálfu sér 

tjáning á smekk framleiðandans. Samkvæmt Pierre Bourdieu er framleiðandinn 

sérfræðingur í því að gera hið dulda sýnilegt og er því jafnframt sérfræðingur í að hlutgera 

smekk og raungera þannig hið ómögulega.41 Smekkvísi hvað varðar leturval er mikið 

umhugsunarefni grafískra hönnuða en samkvæmt Jan Tschichold myndast góður smekkur 

á letri einungis af því að rannsaka góðar fyrirmyndir. Enginn fæðist með gott auga fyrir 

slíku; það er áunnið af menntun og reynslu. Næst þetta aðeins með samræmi texta, og 

skýru jafnvægi á uppsetningu letursins.42 Það verður að teljast líklegt að leturmeðferð 

leturlímmiða myndi ekki hljóta náð grafískra hugsjónamanna líkt og Tschichold, enda 

fjöldinn allur af reglum um ‘góða’ uppsetningu á texta hundsaðar, svo úr verður þessi 

öðruvísi en jafnframt áhugaverða týpógrafía leturlímmiðans. 

5. Eigendur leturlímmiða 

Það er ljóst að til að setja leturlímmiða í sitt rétta samhengi sem stofustáss, þarf að kanna 

betur umhverfi þeirra innan raunverulegra heimila. Í þessum kafla verður stuðst við viðtöl 

við þær Hildi og Steinunni, sem eiga það sameiginlegt að vera eigendur vegglímmiða. 

Þessi kafli beinir sjónum að vali þeirra á leturlímmiðum, skoðunum þeirra á þeim og 

hvernig letrið er notað á heimilum þeirra. Viðtölin voru hálf-opin, þar sem rými var fyrir 

persónulegar útskýringar og svör frá viðmælendunum. Til stuðnings eru ljósmyndir af 

leturmerkingum á heimilum þeirra. 

5.1. Drottinn (b)lessi heimilið og fjölskylduna 

Fyrri viðmælandi minn er Hildur, en hún er gift Binna og saman eiga þau hjónin tvo unga 

drengi. Fjölskyldan býr í nýlegu tvíbýli í Grafarvogi, innarlega í botnlanga, en þau fluttust 

þangað árið 2013. Heimili Hildar er nýlegt að sjá, veggirnir eru hvítmálaðir og hátt til lofts. 

Einkennandi litir innan heimilisins, jafnt í húsgögnum, skreytingum og veggjum eru 

svartur og hvítur. Fyrstu leturmerkinguna á heimili Hildar er að finna í anddyrinu við 

dyragættina. Þar er viðlagið í Ferðalok (Ég er komin heim), svartmálað á litlum, hvítum 

                                                
40 Viðtal 1. 
41 Bourdieu, „Myndbreyting smekksins“, bls. 47. 
42 Tschichold, Treasury of alphabets and lettering, bls. 14. 
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platta (sjá mynd 4), en Hildur segir þetta lag vera í miklu uppáhaldi hjá eiginmanni 

sínum.43 Aðspurð hvort kaup á þessum texta haldist í hendur við vinsældir þessa lags í 

tengslum við Evrópumót karla í knattspyrnu 2016, segir hún svo ekki vera enda hefur 

plattinn verið þarna í lengur en svo.44 Þetta umrædda lag hefur jú orðið vinsælt 

viðfangsefni nýlega á vegglímmiðum og púðum, eins og kom fram í viðtalinu við Dean. 

 

       
       Mynd 4. Leturmerking í anddyri Hildar. 
 

En plattinn er ekki eina leturmerkingin sem hefur verið í anddyrinu. „Þegar við fluttum 

hingað, þá var svona ‘Drottinn blessi heimilið’ [límmiði] í anddyrinu. Þá fór ég aldrei í það 

að fá mér það aftur, þótt ég var að rífa það niður til að mála. Þá greinilega höfðaði sá texti 

ekki til mín.“45 Áhugavert er að þau hjónin hafi tekið þessa merkingu niður á sínum tíma 

en á heimili ömmu og afa Hildar var útsaumað ‘Drottinn blessi heimilið’ eitt sinn, enda 

vinsælt stáss hér á landi áður fyrr. Þannig má sjá að smekkur Hildar á slíkum textum 

mótast ekki endilega út frá hefðum eða smekk fyrri ættliða hennar. Þykir Hildi líklegasta 

skýringin á því að hún hafi ekki viljað fá þennan texta aftur, að hún hafi ekki verið heilluð 

af vegglímmiðum þegar þau fluttu inn.46 

 Á öðru heimili er aftur á móti að finna aðra útfærslu af textanum ‘Drottinn blessi 

heimilið’, þar sem brugðið er á leik með merkinguna. Viðmælandi minn í þetta sinn er 

Steinunn, en hún er rétt yfir þrítugu, í háskólanámi og fæðingarorlofi. Hún er gift Margréti 

og saman eiga þær átta mánaða dóttur. Heimili fjölskyldunnar er íbúð á annarri hæð í 

fjölbýli í Fossvoginum, þar sem þær búa ásamt hressum svörtum heimilisketti. Þegar 

                                                
43 Viðtal 2. Viðtal tekið af höfundi við Hildi (eftirnafn óþarft), 7. nóvember 2016. 
44 Viðtal 2. 
45 Viðtal 2. 
46 Viðtal 2. 
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komið er inn í íbúð Steinunnar, blasir við stór spegill í hvítum ramma. Fyrir ofan spegilinn 

er leturlímmiði sem vekur forvitni. Þar stendur svörtum skáhallandi límstöfum: ‘Drottinn 

lessi heimilið’ (sjá mynd 4.1). Merkingin er áberandi og er í raun það fyrsta sem maður 

rekur augun í þegar komið er í forstofuna. 

 

 
Mynd 4.1. ‘Drottinn lessi heimilið’ vegglímmiði á heimili Steinunnar.  
 

Steinunn segir að ákvörðunin um að setja upp ‘Drottinn lessi heimilið’ hafi aðallega verið 

gerð í gríni, en ekki sem einhverskonar meðvituð pólitísk eða trúarleg yfirlýsing. Þá taka 

gestir ekki endilega eftir að það vanti bókstaf, svo úr verði orðaleikur. Merkingin var sett 

upp fljótlega eftir að þær fluttu inn, árið 2010, svo að þarna hefur áletrunin verið í þó 

nokkur ár.47 „En ég get alveg sagt þér það að það er algert „pain“ að hengja þessa 

vegglímmiða upp ... Ég er ekki viss um að ég myndi leggja í það að setja aftur upp svona 

stóra límmiða“.48  

 Setninguna sérpöntuðu þær og settu sjálfar upp í Office Word, þar sem þær notuðu 

staðlað letur sem fylgdi með forritinu. Letrið á límmiðanum flokkast undir skrifletur, líkt 

og er algengt á leturlímmiðum. Sú ákvörðun að hafa letrið svo ‘hefðbundið’ var meðvituð 

samkvæmt Steinunni, enda var merkingunni ætlað að vera svolítið dulin. „Fólk átti ekki 

endilega að taka eftir að eitthvað öðruvísi stæði, það væri líka brandarinn ... Við hefðum 

alveg eins getað keypt svona merkingu og bara tekið B-ið í burtu, veit svo sem ekki af 

hverju okkur datt það ekki í hug!“ 49  

                                                
47 Viðtal 3. Viðtal tekið af höfundi við Steinunni (eftirnafn óþarft), 25. nóvember 2016. 
48 Viðtal 3. 
49 Viðtal 3. 
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Mynd 4.2. Leturlímmiði á heimili Hildar. 
 

Víkjum nú aftur að heimili Hildar en í þetta sinn er til skoðunar stór vegglímmiði á gangi 

fyrir framan svefnherbergi þeirra hjóna. Á miðjum veggnum stendur stórum, glansandi 

svörtum stöfum „FAMILY ... is where our story begins“ (Sjá mynd 4.2). Umhverfis 

merkinguna eru ljósmyndir í svörtum römmum, margar hverjar svarthvítar ljósmyndir af 

sonum þeirra hjóna á mismunandi aldursskeiði. Hlutverk þessa leturlímmiða virðist vera að 

ljá myndunum ákveðinn tón og sameiningu, þar sem setningin er á miðjum veggnum. 

Hildur segir að hún hafi átt límmiðann í dágóðan tíma áður en þau fluttu í núverandi 

húsnæði, en hún tímdi ekki að hengja hann upp rétt fyrir flutninga.  

 Uppsetning á leturlímmiðanum segir Hildur hafa verið lítið mál. „Nei nei, ég er nú 

með svo næmt auga, þannig það var lítið mál, kannski er þetta nú bara skakkt! [Sagt í gríni, 

merkingin virtist vera þráðbein] ... Þetta var bara fallegur texti, þess vegna keypti ég hann. 

Svona bara „ideal“ texti til að hafa með myndum.“50 Að eigin sögn dregst Hildur að letri 

og stöfum til skreytinga og telur það ljá ákveðinn sjarma á heimilum. Hún telur merkingu 

orðanna hafa meiri áhrif á val hennar en útlit letursins.  

Ég horfi alltaf á innihaldið, eins og hérna, þetta voru ást og draumar. Og 
ástin. Ég horfi alltaf, ég kaupi ekki hvaða miða sem er. En ég er ekki viss um 
að ég væri með þetta uppi á vegg ef þetta væri ... ekki til t.d. með svörtum 
stöfum. Ef þetta væri bara til í bleiku, bláu og rauðu þá væri ég ekki með 
þetta uppi á vegg hjá mér. Þannig líka kannski já lúkkið og svona hefur sitt 
að segja. Einmitt af því ég er fyrir þetta svarthvíta, gráa stíl. Þannig finnst 
mér þetta gera hlýlegt. Það er eitthvað við þetta sem mér finnst gera ... 
merking orðanna finnst mér gera umhverfið aðeins hlýlegra.51 

Steinunn er sömu skoðunar og Hildur í þessum efnum. Þegar kemur að innihaldi og 

merkingu textans, er hún sammála því að það sé algert lykilatriði. Hún skoðar frekar hvað 

                                                
50 Viðtal 2. 
51 Viðtal 2. 
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stendur, heldur en útlitið eða leturvalið, enda finnst henni flestar tegundir af letri vera „bara 

fínar.“52 Þannig skiptir það ekki svo miklu máli hvernig útlit leturlímmiðans er.  

[Þ]etta er svolítið eins og að fá sér tattú. Þetta þarf að vera eitthvað nógu 
sniðugt til að þú nennir að horfa á þetta á hverjum morgni eða á hverjum 
degi. Maður fær sér ekki bara eitthvað.53 

Samlíking Steinunnar við húðflúr er áhugaverð í tengslum við leturlímmiðann, þar sem 

varanleiki þessara fyrirbæra er afar ólíkur, en innihald merkingarinnar ætti að sama skapi 

alltaf að vera vel valin. Leturlímmiðar virðast því ekki vera einungis kaup á einnota 

skreytingu, heldur úthugsuð tjáning húsráðanda hverju sinni. 

5.2. Íslenskir tréstafir og enskar setningar 

Almennt er hægt að finna mun meira magn af ‘lausum’ stöfum inni á heimilum fólks en 

flestir gera sér grein fyrir í fyrstu. Til að mynda eru ísskápsseglar í formi litríkra hástafa 

gott dæmi um slíkt. Einnig er algeng sjón að sjá stóran upphafsstaf í nafni barns á 

herbergishurð þess. Um leið og bókstafir eru komnir í þetta áhugaverða þrívíða form er 

yfirfærð ákveðin ábyrgð til eigandans til uppröðunar á stöfunum. Stafabilið er orðið 

áþreifanlegt og stjórnast af mannshendi, í stað þess þegar hönnuður leturs ákveður bil stafa 

í tölvu. Það er skemmtileg nýbreytni í þeirri hugsun að hver sá sem raðar upp trébókstöfum 

inni á sínu heimili, er um leið að jafna bil stafanna eins vel og þeirra þekking nær til.  

 Í eldhúsi Hildar er að finna frístandandi trébókstafi; í glugga fyrir aftan borðstofu-

borðið blasa við svartmálaðir trébókstafir sem mynda orðið ELDHUS. Stafirnir eru allir í 

hástöfum, þar sem þrívítt form stafanna þarfnast stöðugleikans sem lágstafir bjóða 

sjaldnast upp á. Þannig eru kassalaga formin hjálpleg við að ljá stöfunum það hlutverk að 

geta staðið hjálparlaust á eigin fótum. Slíkir trébókstafir hafa þó þann ókost að geta ekki 

aðlagast íslenskunni fullkomlega, líkt og broddstafirnir Á, Ú og É eru ekki réttir án 

kommunnar. Orðið eldhús tekur við þessar skorður nýja merkingu og tengingu við t.d. 

dönsku þar sem hus þýðir hús. Hvað varðar uppsetninguna á tréstöfunum, segir Hildur að 

hún hafi ætlað sér að festa hillu fyrir aftan eldhúsborðið og stafa þar orðin ELDHUS, 

BORÐA og DREKKA, en þá reyndust ‘A’ stafirnir vera uppseldir svo úr því varð ekki.54  

Í staðinn fær orðið ELDHUS að standa reisulegt í glugganum, bókstafleg lýsing á því rými 

sem orðið stendur í; eldhúsinu. 

                                                
52 Viðtal 3. 
53 Viðtal 3. 
54 Viðtal 2. 
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       Mynd 5. Trébókstafir og leturlímmiði í svefnherbergi Hildar. 
 

Trébókstafi er að finna á mörgum stöðum á heimili Hildar. Í herbergi sem líklega er notað 

sem vinnuaðstaða, eru mjóar hillur með nokkuð stórum trébókstöfum. Stafirnir eru bæði 

svartir og hvítir og er ætlað að standa fyrir upphafsstafi sona þeirra hjóna.55 Stöfunum 

sjálfum er raðað milli fjölskyldumynda. Svörtu stafirnir reynast vera úr sama ‘stafrófi’ og 

stafirnir sem notaðir voru í orðið ELDHUS. Þarna er einnig að finna nokkra tréstafi sem 

eru ekki í notkun eða uppstilltir og liggja í staðinn óræðir í stafla uppi í bókahillu.  

 Í svefnherbergi Hildar er að finna fleiri trébókstafi ásamt leturlímmiðum. Þar eru 

merkingar beggja vegna hjónarúmsins og andspænis því eru tvær hvítar hillur sem bera 

tréstafi sem mynda upphafsstafi hjónanna. Fyrir ofan hillurnar er svartur mattur vegg-

límmiði sem á stendur „Always kiss me goodnight“ (sjá mynd 5). Samkvæmt Hildi var 

þessari setningu ætlað að vera í hlutverki nokkurs konar áminningar og hefur verið á 

þessum stað síðan þau fluttu inn.56 Þessi leturlímmiði sýnir með ágætum hætti hvernig 

áherslur nútímans eru ekki endilega á trúarlegt líferni, líkt og höfðaletur á rúmfjölum áður 

fyrr. Textinn er nú frekar í því hlutverki að hlúa að fjölskyldunni eða rækta kærleika.  

 Hildi þykir viðeigandi að merkingarnar inni í svefnherberginu tengjast ást og 

draumum. Hún valdi þó eina merkinguna óháð því, þar sem henni þótti lögunin á þeim 

vera falleg er þeir mynduðu saman kross (sjá mynd 5.1).57 Textinn á þessum ferköntuðu 

límmiðum tengist allur heimilinu á einn eða annan hátt og er allur á ensku. 

                                                
55 Viðtal 2. 
56 Viðtal 2. 
57 Viðtal 2. 
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Mynd 5.1 og 5.2. Leturlímmiðar í svefnherbergi Hildar. 
 

Merkingin sem er hægra megin við rúmið er einnig á ensku og hefur verið á veggnum í 

þrjú ár (sjá mynd 5.2). Leturlímmiðinn samanstendur af þremur setningum; „Love makes 

all things easy; Faith makes all things possible; Hope makes all things work“.  

 Víkjum hér aftur til Steinunnar og heimili hennar, en svefnherbergið þar er ekki 

skreytt leturlímmiðum líkt og hjá Hildi. Í raun eru leturmerkingar ekki svo ýkja margar á 

heimili hennar, fyrir utan hið mjög svo áhugaverða ‘Drottinn lessi heimilið’. Steinunn segir 

þó að hana langi í leturlímmiða inni í svefnherbergið, en hefur enn ekki fundið eitthvað 

sem hún telur eiga vel við. Ákvörðunin yrði þó tekin í sameiningu milli hennar og 

Margrétar, þar sem Steinunni þyki sjálfri leturlímmiðar geta verið fallegir, en hún myndi 

ekki setja eitthvað upp nema Margréti, eiginkonu hennar, þyki það einnig fallegt.58 

Mér finnst það geta verið flott að hafa svona stafi á heimilum. En finnst þó 
oft verða of mikið þegar allir eru með eins. Það verður fljótt ekki smart. Það 
verður þá að vera eitthvað sniðugt til að vera fallegt ... skemmtilegt þegar 
merkingar eru settar inn í barnaherbergi, líkt og vísur. Þótt það sé ekki 
endilega frumlegt þá er ekki eins mikil þörf fyrir það að vera frumlegt og 
sniðugt, ef það er inni í barnaherbergjum.59 

Hildur ætlar sér að bæta enn frekar við leturlímmiðana í svefnherberginu og stefnir á að 

panta nýjan draumatengdan leturlímmiða á netinu til að hafa á veggnum fyrir ofan rúmið. 

Nýi leturlímmiðinn verður líklega keyptur á netinu að sögn Hildar og telur hún það vera 

mjög hagstætt.60 Það er nokkuð áberandi að enskan er fyrirferðarmeiri en íslenskan í 

                                                
58 Viðtal 3. 
59 Viðtal 3. 
60 Viðtal 2 
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leturlímmiðum á heimili Hildar, þá sérstaklega í svefnherberginu. Hildur útskýrir að 

íslensku textarnir geta oft verið heldur dýrari, enda íslensku leturlímmiðarnir oftar 

markaðssettir sem ‘íslensk hönnun’og fá þannig annan verðstimpil.61 

[K]annski með þetta íslenska þá þarf að panta það sérstaklega. Á meðan 
þetta [enska] færðu kannski bara úti í búð. Kannski þarftu að hafa meira fyrir 
því [að finna þetta íslenska] gæti verið það bara líka. Þess vegna er ég 
kannski einmitt meira fyrir það [enska]. Eins og núna er ég að fara til 
Bandaríkjanna og er búin að panta mér [vegglímmiða] á netinu. Og ég er þá 
að panta mér á Amazon og þá panta ég þrjá texta, það er frekar það, kippi því 
með.62  

Ólíkt Hildi kýs Steinunn íslenskar setningar frekar en enskar. „Ég hef pælt alveg mjög 

mikið í því ... mér finnst það af því við erum íslensk og tölum íslensku ... það er eitthvað 

tilgerðarlegra að hafa það [merkinguna] á ensku.“63 Steinunni þykir það líklegt að auðvelt 

aðgengi að erlendum vefverslunum haldist í hendur við vinsældir enskra setninga á 

íslenskum heimilum. Hún segir jafnframt að ef hún hafi fyrir því að líma eitthvað upp á 

vegg, myndi hún hafa það á íslensku og telur það ólíklegt að hún muni kaupa eða setja upp 

leturlímmiða sem er á ensku. 
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Niðurlag 

Leturlímmiðar eru orðnir hluti af hversdagsleika margra, þar sem þá er að finna víða á 

heimilum hér á landi. Viðmælendur þessarar ritgerðar hafa ólíkar ástæður og forsendur 

fyrir vali sínu á leturlímmiðum. Þó má sjá að sameiginleg þemu eru aðallega áherslur á 

fjölskyldu, heimilið, drauma og von. Hvort sem límmiðarnir eru á ensku eða íslensku, 

innihalda ástarjátningu eða orðaleik, þá er ljóst að merking þeirra er ekki innantómt skraut 

að hálfu þess sem velur hann. Tjáningarform leturlímmiðans skírskotar í persónulegan 

smekk og áherslur viðmælendanna, þar sem gildi leturlímmiðans endurspeglast í þeirri 

merkingu sem honum er gefin af framleiðandanum og síðar eiganda.  

 Skiptar skoðanir eru þó á þessum ágætu leturmerkingum, þar sem spurningarmerki 

er sett við leturmeðferð og enskunotkun. Oft er ólíkum leturgerðum raðað saman, oftar en 

ekki þvert á hugmyndir um fagurfræði og meðferð leturs samkvæmt helstu týpógrafíu-

sérfræðingum samtímans. Hvort sem um er að ræða ólíkan smekk fólks eða fylgikvilla 

einsleitrar fjöldaframleiðslu, er raunin sú að letur á heimilum fólks er lifandi tjáningarform 

og hefur verið það í dágóðan tíma. Líkt og höfðaletur á rúmfjölum hér áður fyrr, virðist 

vera að enn sé jafn eftirsótt að vilja merkja hluti og hýbýli með áletrunum, kvæðum eða 

álíka texta. „Sá sem þekkir reynslu hins liðna og notfærir sér hana, getur sameinað hana 

nútímaaðferðum. Leturþekkingin er ein þeirra greina sem stuðla að bættri 

fegurðarskynjun.“ 64 

 Leturlímmiðinn eru að vissu leyti afrakstur tækniþróunar og ákveðinna þæginda 

sem felast í eiginleikum vínylsins. Til samanburðar bar sköpun og meðferð höfðaleturs 

með sér að letrið var háð kunnáttu og takmörkunum þess sem skar það út. Trébókstafir 

nútímans eru svo önnur áminning þess að leturmeðferð getur verið afar persónuleg, þar 

sem þrívítt form letursins dregur eigandann til ábyrgðar við uppröðun þess. 

Fegurðarskynjun og smekkvísi fyrri alda er kannski ekki sú sama og nú, en þó má finna 

tilvísanir aftur til fornra hátta í hinum ýmsu áherslum, líkt og draumaáletranir við 

svefnaðstöðu. Letur hefur jú fylgt okkur ansi lengi og getur tjáð hvað sem hugurinn vill, 

líkt og ástarjátningar, falleg ljóð eða orðaleiki. Við leitumst öll við að skilgreina okkar 

eigin smekk og heimili á einn eða annan hátt og geta orð og setningar úr vínylefni allt eins 

aðstoðað við það persónulega verkefni. 

 

 

                                                
64 Björgvin Sigurgeir Haraldsson og Torfi Jónsson, Letur, bls. 22. 
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