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Útdráttur 

Ef reglurnar væru ekki til staðar væru hlutirnir öðruvísi og líklega til hins verra. Hlutir 
væru ekki eins aðgengilegir og þegar þeir eru skipulagðir með reglum. Í reynd geta reglur 
skapað frelsi, t.d. í umferðinni, því ef það væru engar umferðarreglur væri eflaust torsótt að 
komast á milli staða, því virðist sem reglur séu nauðsynlegar. Viðfangsefni þessarar 
ritgerðar er að skoða reglur í hönnun og hvort þær séu frelsandi. Skoðað er uppruna 
grindarinnar og stefnu sem kveiknaði út frá henni sem nefnist „Swiss style“. Einnig er 
komið inn á hvernig grindin virkar og hvernig reglur hafa haft áhrif í hönnun á síðari hluta 
tuttugustu aldar. Farið er yfir Wim Crowel sem var talsmaður Swiss Style stefnunar á 
sjöunda áratug og Norm, sem er hönnunarstofa sem var stofnuð árið 1999 og er starfandi 
en í dag. Undir lokin er skoðað David Carson sem þekktur fyrir að „brjóta reglurnar“. 
Höfundur las bækur, greinar, horfði á heimildamyndir og viðtöl í sinni rannsóknarvinnu. 
Höfundur telur að fegurð sé huglæg og það sem einum finnst fallegt finnst öðrum ekki eins 
spennandi. Það eru ekki reglurnar sjálfar sem búa til fallega hönnun heldur eru það 
hönnuðir sem nýta sér þær sem verkfæri. 
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Inngangur  

Kerfi stjórna hugsun manna talsvert, bæði sérfræðinga og almennings, og kannski 
mest þegar við vitum ekki af því, þegar kerfin eru orðin sjálfsögð, nánast eins og 
náttúrulögmál, eru sett fram sem heilbrigð skynsemi jafnvel en það orð er iðulega 
notað um vanabundna hugsun, kerfi sem hafa verið samþykkt án mikillar yfirlegu 
og menn vilja ekki draga í efa, ef til vill ekki síst af hugsunarleti.1 
 

Með þessum hætti hefst grein Ármanns Jakobssonar í tímaritinu Mænu frá árinu 

2015. Þar fjallar hann um flokkunarkerfi hins yfirnáttúrulega og hvaðan maðurinn hefur 

sótt rök fyrir flokkun veranna. Það er einhver tilhneiging hjá okkur mannfólkinu að setja 

hluti í kerfi, hvort sem það eru í matvörubúðum, í bókum, á götum og svo lengi mætti telja.  

Sem dæmi um birtingarmyndir reglna má nefna þegar komið er inn í 

matvöruverslun stjórna ákveðnar reglur því hvað er það fyrsta sem kúnnarnir eiga að sjá 

þegar þeir labba inn, reglur eru um hvað er í hillunum hjá búðarkössunum og svo eru sér 

reglur um hvað á að vera með hverju, t.d. allar bökunarvörur saman í einni deild, allar 

snyrtivörur saman í annarri deild og svo koll af kolli. Flest allar matvörubúðir eru settar 

upp eins eftir ákveðnu skipulagi og reglum. Annað dæmi eru götur í hverfum, þær eru 

skipulagðar af borgaryfirvöldum, eru oft í stafrófsröð, húsin eru merkt með númerum, t.d. 

oddatölur öðrum megin og sléttar tölur hinum megin. Reglur má líka sjá í hönnun bóka. Í 

hefðbundinni bókahönnun er fyrsta síða bókar kölluð fortitilsíða, önnur síðan er oft höfð 

auð og þriðja blaðsíðan er titilsíða.2 Þessar blaðsíður eru settar upp eftir ákveðnum reglum. 

Það sem eftir er af bókinni er svo haft með rétt númeruðum köflum og réttu blaðsíðutali.  

Ef reglurnar væru ekki til staðar væru hlutirnir öðruvísi og líklega til hins verra. 

Hlutir væru ekki eins aðgengilegir og þegar þeir eru skipulagðir með reglum. Í reynd geta 

reglur skapað frelsi, t.d. í umferðinni, því ef það væru engar umferðarreglur væri eflaust 

torsótt að komast á milli staða. Svo virðist sem fólki líði vel þegar hlutirnir í kringum það 

eru skipulagðir. Hægt er að fá á tilfinninguna að allt í kringum mann sé sett inn í einhvers 

konar grind. Reglur virðast því vera frelsandi í daglegu lífi en spyrja má hvort þær séu það 

í hönnun.  

                                                
1 Ármann Jakobsson, „Flokkunarkerfi hins yfirnáttúrulega,“ Mæna 6, (2015): bls. 85 – 90. 
2 Margrét Rósa Sigurðardóttir, „Bækur,“ Lestur og læsileiki, 
http://vefir.multimedia.is/mars/lestur/?page_id=208. 
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Heimspekingar og málvísindamenn hafa deilt um það að það sé ekkert til í okkar 

meðvitund nema að það sé búið að gefa því nafn og það sé hægt að talað um það. Grindin 

fékk ekki nafn fyrr en um miðja tuttugustu öld en það þýðir samt ekki að hönnuðir hafi 

ekki hugað að hlutföllum, andrými eða formum áður.3 Kerfi hafa lengi haft áhrif á hvernig 

maðurinn sér hlutina. Forn-Grikkir settu fram ýmsa flokka fyrir myndbyggingu og töluðu 

til dæmis um „symmetríu“ sem tákn fyrir samræmi í mælingum. Sem lýsingarorð lýsti það 

réttum hlutföllum, einhverju sem átti við, að vera í sömu stærð og að vera í samræmi. 

Andstæða „symmetríu“ er „ametría“ sem hefur merkinguna óhóf og ójafnvægi.4 

Grindin er verkfæri sem grafískir hönnuðir nýta sér við uppsetningu efnis og 

skipulag í hönnun.5 Fyrstu kynni höfundar af Josef Müller-Brockmann og áhrifum „Swiss-

style“-stefnunnar í grafískri hönnun voru mótandi til framtíðar. Müller-Brockmann er 

jafnan kynntur sem „faðir gridsins“ og í ljósi þess að höfundur vinnur jafnan mikið með 

grindina er áhugavert að rannsaka hvaðan hún kemur og hvaða áhrif hún hefur haft á 

hönnuði. Jafnframt er vert að íhuga hvort reglur séu í reynd frelsandi í grafískri hönnun. 

Forvitnilegt er að skoða upphaf grindarinnar sem um leið var upphafspunktur 

„Swiss style“-stefnunnar. Stefnan er kennd við Sviss, vegna vinsælda þar eftir seinni 

heimstyrjöldina, þó áhrifin hafi helst komið frá Rússlandi, Þýskalandi og Hollandi. Það 

sem þó má segja að sé svissneskt við „Swiss style“ er að stefnan er eins og svissneskur 

vasahnífur, hægt er að nýta hana í alla hönnun. Hugmyndir Jan Tschichold, brautryðjanda 

stefnunnar, verða kynntar og sérstaklega bók hans The new typography. Einnig er skoðað á 

hverju hann byggði stefnuna og hverjir studdu hugmyndir hans. Grindarkerfið er kynnt 

nánar og hvaða áhrif það hefur á hönnun ásamt hugmyndum Müller-Brockmann um 

grindina. Því næstu eru verk hönnuða frá tveimur tímabilum skoðuð. Fyrst er það Wim 

Crouwel, talsmaður „Swiss style“ frá sjöunda áratugnum og því næst Norm, ungir 

hönnuðir í Sviss sem hafa vakið athygli með þeim áherslum sem þeir hafa í vinnuferli sínu. 

Athugað er hvernig Crouwel og Norm nýta sér grindina og hvaða skoðanir þeir hafa á 

reglunum. Í lokin er farið yfir á hinn pólinn og verk David Carson skoðuð. Hann er þekktur 

fyrir að brjóta reglurnar í hönnun og áhugavert er að sjá hvernig það hefur nýst honum.  

                                                
3 „A Brief History of Grids,“ Graphics, 2016, http://www.graphics.com/article-old/brief-history-grids. 
4 Jost Hochuli og Robin Kinross, Designing Books: Practice and Theory, London: Hyphen Press, 1996, bls 
11. 
5 Staff, Creative Bloq, „The designer’s guide to grid theory,“ Creative Bloq, 15. apríl 2014, 
http://www.creativebloq.com/web-design/grid-theory-41411345. 
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1. Grindin 

Vinsældir grindarinnar hafa aukist síðustu ár og má tala um nokkurs konar endurvakningu. 

Sú hugmynd að nýta sér grundvallarreglur í grindarkerfi er tiltölulega nýleg nálgun í heimi 

hönnunar.6 Það var ekki fyrr en um miðja tuttugustu öld sem menn fóru að tala um grindina 

og skilgreina hana á fræðilegum grundvelli.7 

Helstu ástæður fyrir notkunar grindarinnar í grafískri hönnun eru að ákvarða 

viðmiðunarreglur sem eiga að sýna hvar þættir eiga að vera staðsettir í uppbyggingu 

hönnunar. Það hjálpar ekki einungis með hrynjandi í uppsetningu heldur afmarkar einnig 

stærð. Hrynjandi og stærð uppsetningar eru mikilvægur hluti af því að gera innihaldið 

aðgengilegt sem hjálpar áhorfandanum að skilja hvar næstu upplýsingar má finna innan 

uppsetningarinnar. Grindin býr til eftirvæntingu og setur um leið reglurnar. Grindin er 

einhvers konar kort sem áhorfandi fer eftir.8 

Við notkun grindarinnar sýnir hönnuður vilja til að útskýra og hrífa með helstu 

grundvallaratriðum, sameina viljann til að rækta hlutleysið í staðinn fyrir óhlutlægni, 

innleiða liti, form og efni og tileinka sér ákveðið og framsækið viðhorf. Einnig felst notkun 

grindarinnar í að viðurkenna mikilvægi menntunar og hafa áhrif á verkefni sem eru gerð í 

uppbyggilegum og skapandi anda.9 

Með því að skipuleggja svæðin á blaðinu niður í grind, gefur það hönnuðinum góða 

aðstöðu til að ráðstafa texta, ljósmyndum og skýringarmyndum í samræmi við notkun og 

hagnýtar forsendur efnisins. Þáttur myndskreytinga er einfaldaður niður í nokkur snið í 

sömu stærð. Stærð þeirra er áætluð í samræmi við mikilvægi þeirra gagnvart 

viðfangsefninu. Fækkun sjónræns efnis sem er notað og samvinna þess við grindina skapar 

tilfinningu fyrir þéttu skipulagi, skiljanleika, skýrleika og ýtir undir reglu á hönnuninni. Sú 

regla eykur trúverðugleika efnisins og upplýsingar þess, auk þess að skapa traust10. 

                                                
6 Staff, Creative Bloq, „The designer’s guide to grid theory“ 
7 „A Brief History of Grids“ 
8 Staff, Creative Bloq, „The designer’s guide to grid theory“ 
9 Josef Müller-Brockmann, Grid System in Graphic Design: A Visual Dommunication Manual for Graphic 
Designers, Typographers and Three Dimensional Designers, 4. útg., Sulgen og Triesen: Verlag Niggli AG, 
1996, bls10. 
10 Müller-Brockmann, Grid System in Graphic Design: A Visual Dommunication Manual for Graphic 
Designers, Typographers and Three Dimensional Designers, bls13. 
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Framsetning upplýsinga á að vera gerð með skýrum og rökréttum hætti. Þá verða 

titlar, undirtitlar, texti, myndskreytingar og myndatexti ekki bara auðveldari í lestri og 

fljótari heldur verður einnig skilningur meiri og upplýsingarnar haldast frekar í minni.11 

Einn lykileiginleiki grindarinnar er hæfni til að hjálpa við að ákvarða og skilgreina 

hlutföll. Í prentuðu efni endurspeglast form pappírsins oft í stærð mynda sem eru í 

uppsetningu efnisins. Það auðveldar áhorfandanum vegna þess að hann skilur samhengi 

uppsetningarinnar ómeðvitað í samspili við ytri form og tegund miðlunar.12 

 Gullna sniðið setur fram heppilegustu hlutföll þátta í myndbyggingu. 

„Myndbygging er samræmd uppbygging heildar úr smærri hlutum eða niðurskipan atriða á 

mynd“. Þegar grindin og gullna sniðið eru notuð í sameiningu geta reglur gullna sniðsins, 

um stærð og hlutföll, hjálpað til við að tryggja að uppsetningin sé bæði í góðu samræmi (e. 

coherent) og einnig fagurfræðilega hrífandi. Með því móti nær hönnuður að gera 

viðfangsefnið aðgengilegra áhorfandanum. Grindin er ósýnilegt lím sem heldur hönnuninni 

saman og í flestum tilvikum er hún ósýnileg áhorfandanum.13 

Ef hönnuður nær skilningi á reglunum og á því sem hann er að hanna þá má 

endurtaka ferlið aftur. Ef skilningurinn er ekki til staðar hefur hönnuðurinn ekki þekkingu á 

hver hönnunin er eða hvaðan hún kom. Það hjálpar líka til að vita hver stefnan sé en þá 

getur hönnuðurinn valið mun betur hvaða verkfæri hann á að nota.14 

Hætta er á því að hönnun innan kerfa geti orðið frekar óspennandi. Vegna þess að 

reglur í hönnun eru ekki stærðfræðiformúlur sem ganga alltaf upp, það er ekkert rétt svar. 

Ein af hættunum við að taka upp reglubundna hönnun er einmitt þessi því það verður að 

vera eitthvað líf í hönnuninni og hönnuður á að geta aðlagað og breytt reglunum eftir 

sínum þörfum.15 

1.1.Upphaf grindarinnar og „Swiss style“ 
Josep Müller-Brockmann var grafískur hönnuður frá Sviss. Hann var frumkvöðull 

hönnunar sem hafði þá stefnu að birta alþjóðlegt form grafískrar hönnunar þar sem 

hönnuður var nafnlaus. Þessi stefna er betur þekkt sem „Swiss style“ innan grafískrar 

hönnunar og tengist grindarkerfinu náið. Á sjötta áratugnum var hann orðinn einn fremsti 

                                                
11 Müller-Brockmann, Grid System in Graphic Design: A Visual Dommunication Manual for Graphic 
Designers, Typographers and Three Dimensional Designers, bls13. 
12 Staff, Creative Bloq, „The designer’s guide to grid theory“ 
13 Staff, Creative Bloq, „The designer’s guide to grid theory“ 
14 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Norm,“ viðtal, 13:16, sótt 11. nóvember 2016 
á https://www.youtube.com/watch?v=A2rSkj6bltA. 
15Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Norm.“  
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sérfræðingur og kenningasmiður þessarar stefnu.16 Stíllinn náði fyrst vinsældum á sjöunda 

áratugnum. Í „Swiss style“ átti að ná að aðskilja texta, myndefni og umbrot frá skrauti og 

huglægum eða einstaklingsbundnum þáttum. Stíllinn átti að skila upplýsingum (e. graphic 

elements) hreint og óþvingað í skipulagðri grind.17 Í viðtali var Müller-Brockmann spurður 

af hverju hann ætti það til að halla sér að kerfisbundnum reglum í hönnun. Hann útskýrði 

þá að það væri frekar einungis óskhyggja hans að finna kerfisbundna reglu í öllu. Hins 

vegar sæktist hann alltaf eftir að ná skýrri uppsetningu af texta, prenti og myndrænu efni.18  

Josef Müller-Brockmann fæddist í bænum Rapperswil árið 1914. Müller-

Brockmann lærði arkitektúr, hönnun og listasögu í háskólanum í Zürich. Hann hóf feril 

sinn sem lærlingur hjá hönnuðinum og auglýsingaráðgjafanum Walter Diggelman áður en 

hann stofnaði sitt eigið stúdíó í Zürich sem sérhæfði sig í grafískri hönnun, sýningarhönnun 

(e. exhibition design) og ljósmyndun. 19 

Müller-Brockmann skrifaði þó nokkrar bækur um grafíska hönnun. Þær helstu eru 

The Graphic Artist and his Design Problems (1961), History of Visual Communication 

(1971) og History of the Poster (ásamt Shizuko Müller-Yoshikawa, 1971).20 Einnig 

skrifaði hann bókina Grid System in Graphic Design sem kom út árið 1968 sem hér verður 

skoðuð nánar. Þar kennir hann hönnuði notkun grindarinnar. Hún á að gagnast hönnuðum í 

að takast á við sjónræn vandamál og leysa þau á skipulagðan og skiljanlegan hátt.21 

Müller-Brockmann var á þeirri skoðun að grindin ætti að ekki að þjóna neinum, 

einnig átti hún að vera óháð tíðaranda og ganga upp í hvaða samhengi sem hún væri notuð. 

Þá ætti hönnunin að vera hlutlaus, vel uppsett og unnin á grundvelli lýðræðislegrar 

hegðunar. Hann nefndi einnig að hönnun sem væri unnin kerfisbundið í samræmi við 

ströng og reglubundin lögmál krefðist hreinskilni, skiljanleika og sameiningar á milli allra 

þátta. Verk hönnuðar ættu að vera skýr og skiljanleg, markviss og hagnýt, þau ættu að sýna 

bæði gæði og fegurð í stærðfræðilegu samhengi því þá næði hönnuðurinn að tjá sig á 

faglegum nótum. Hönnunin ætti jafnframt að vera framlag til menningar samfélagsins en 

ætti um leið ekki að hafa áhrif á það.22 

                                                
16 Schwemer-Scheddin Yvonne, „Reputations: Josef Müller-Brockmann,“ Eye, 1995, 
http://www.eyemagazine.com/feature/article/reputations-josef-muller-brockmann. 
17 Richard Hollis, Writing About Graphic Design, London: Occasional Papers, 2012, bls 97. 
18 „Josef Müller-Brockmann,“ Famous Graphic Designers, 2016, 
http://www.famousgraphicdesigners.org/josef-muller-brockmann. 
19 „Josef Müller-Brockmann.“ 
20 „Josef Müller-Brockmann.“ 
21 Müller-Brockmann, Grid System in Graphic Design: A Visual Dommunication Manual for Graphic 
Designers, Typographers and Three Dimensional Designers, bls 13. 
22 Müller-Brockmann, Grid System in Graphic Design: A Visual Dommunication Manual for Graphic 
Designers, Typographers and Three Dimensional Designers, bls 10. 



 10 

Müller-Brockmann útskýrði að grindin ætti að nýtast grafískum hönnuðum, 

ljósmyndurum og sýningahönnuðum til að leysa sjónræn vandamál í tvívídd og þrívídd. 

Grafíski hönnuðurinn ætti að nota grindina í að hanna bæklinga, blaðaauglýsingar, tímarit, 

bækur og þess háttar og að sýningahönnuðurinn gæti nýtt sér grindina í að skipuleggja 

sýningar og útstillingar í glugga.23 

Hann reyndi með hönnun sinni að koma upplýsingum um viðburð eða einhvers 

konar vöru eins eftirminnilega á framfæri og hann gat. Það er greinilegt að hönnun hans 

átti ekki að vera sígild staðhæfing heldur átti hún að bjóða áhorfandanum að mynda sína 

eigin skoðun um efnið.24.  

Müller-Brockmann hélt því fram að hvíti flöturinn eða andrýmið væri það besta við 

hönnunina.25 Móderníski hönnuðurinn Massimo Vignelli útskýrði andrýmið mjög vel með 

þessum orðum: „Good typographer always has sensitivity about the distance between 

letters. We think typography's black and white; typography's really white, you know, it's 

not even black. It is the space between the blacks that really makes it. In a sense, it's like 

music; it's not the notes, it's the space you put between the notes that makes the music.“.26 

Tímarit, blöð og bækur eru góð dæmi um hvernig á að nota andrýmið. Spássían, það er 

plássið frá enda blaðsins (sjá mynd 1) að textanum gerir þéttan texta mun auðlesnari.27 

 

                                                
23 Müller-Brockmann, Grid System in Graphic Design: A Visual Dommunication Manual for Graphic 
Designers, Typographers and Three Dimensional Designers, bls 13. 
24 „Josef Müller-Brockmann.“ 
25 „Josef Müller-Brockmann.“ 
26 Ky, „ Massimo Vignelli on Typography (Helvetica, 2007),“ viðtal, 0:23, sótt 11. nóvember 2016 á 
https://www.youtube.com/watch?v=El8jDI_ZuiI. 
27 Guerrero, Anna, „How to Design With White Space,“ Canva, 14. desember 2014, 
https://designschool.canva.com/blog/white-space-design/. 
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Mynd 1. Vinstri: Þéttur texti með lítilli spássíu sem gerir textan erfiaðan við lestur. Hægri: Spássían leyfir 

textanum að anda og er því auðnlesnari. 

1.2.Forsaga „Swiss style“ 
Müller-Brockmann var þó ekki fyrsti hönnuðurinn með þá hugsjón að hönnun ætti að 

byggjast á kerfisbundnum reglum. Í viðtali sem Hönnunarsafnið í Zürich birti við norska 

hönnuðinn Lars Müller, sem hefur í yfir tuttugu ár verið áberandi í nútíma arkitektúr, 

hönnun og grafískri hönnun, sagði hann að grunnurinn að „Swiss style“ hefði verið til fyrir 

seinni heimsstyrjöld. Hann tók að auki fram, að þessi stíll hefði í rauninni aldrei verið 

notaður í Sviss en mögulega hefðu hönnuðir þar tileinkað sér hann með tímanum. 

Áhrifavaldar stílsins hefðu upphaflega ætlað að þetta yrði alþjóðlegur stíll sem væri hreinn 

og nútímalegur, án allra áhrifa.28 

Af þeim hönnuðum sem Lars vísar til er við hæfi að skoða Jan Tschichold fyrst. 

Hann er einn af brautryðjendum nútíma (e. modern) prentlistar. Hann var ekki menntaður í 

listgreinum en hann lærði prentiðn. Á þriðja áratug 20. aldar varpaði hann ljósi á það bil 

sem var á milli hefðbundinnar og formfastrar prentiðnar og framsækinnar sýnar nútíma 

listamanna. Hann skilgreindi abstraktmálverkin sem undirstöðu fyrir nýjar sjónrænar 

áherslur.29 Greinar sem Tschichold skrifaði frá þriðja og fjórða áratugnum marka þrenn 

þáttaskil í þróun „Swiss style“. Hin fyrstu urðu með birtingu tveggja greina, annars vegar 

                                                
28 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Lars Müller,“ viðtal, 17:42, sótt 11. nóvember 
2016 á https://www.youtube.com/watch?v=p4NxiFs04uk. 
29 Hollis, Writing About Graphic Design, bls 215. 
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var það Typographie (e. Elemental Typography) sem var sértök útgáfa af The German 

trade monthly, og hin hét Typographische Mitteilungen (e. Typographic News) sem var 

gefin út árið 1925. Árið 1928 gaf Tschichold út bókina Die neue Typographie (e. The new 

typography). Hún markaði önnur þáttaskil í þróun grafískrar hönnununar í anda „Swiss 

style“. Þriðju þáttaskilin urðu með Typographische Gestaltung (e. Typographic Design) 

sem var gefin út í Basel árið 1935.30 

Die neue Typographie þykir vera hans helsta bók. Bókin var fremur lítil en uppfull 

af teikningum og skýringarmyndum sem voru á nánast öllum 240 blaðsíðunum. Bókin 

þótti mjög framsækin meðal hönnuða. Einnig hélt Tschichold fram að bókin væri byggð á 

rússneskum Suprematism-stíl og hinum hollenska Neo-Plasticism De Stijll, þá sérstaklega 

Constructivism.31  

Typographische Mitteilungen var prentuð í svörtum og rauðum lit og hafði fremur 

stórt umbrot. Hún átti að hjálpa til við að sýna grundvallaratriði og útskýra Die neue 

Typographie fyrir prenturum og setjurum.32  

 
Mynd 2: Typographische Mitteilungen, eftir Jan Tschichold gefin út árið 1925 

                                                
30 Hollis, Writing About Graphic Design, bls 215. 
31 Hollis, Writing About Graphic Design, bls 215. 
32 „Typographische Mitteilungen, Sonderheft elementare typographie,“ modernism101, 
http://modernism101.com/products-page/graphic-design/tschichold-jan-typographische-mitteilungen-
sonderheft-elementare-typographie-mainz-h-schmidt-1986/#.WE1tN5JYb-Y. 
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Die neue Typographie er fyrsta biblía nútíma grafískrar hönnunar og inniheldur tengingu 

milli Bauhaus-hreyfingarinnar, lista og tækni. Í byrjun bókarinnar sýnir Tschichold 

verklagi verkfræðinga athygli. Með það í huga skoðar hann það gamla áður en hann snýr 

sér að listamanninum.33 Tschichold fannst það hjálpa, til að skoða þróun myndlistar og 

ljósmynda fram að uppruna stefnunnar og þá tækist að ná fullum skilning á Die neue 

Typographie. Flest allar abstraktmyndir í bókinni voru eftir listamenn sem einnig voru 

grafískir hönnuðir.34 Af frátalinni grafík eftir Tschichold voru nokkur verk eftir Lissitzky, 

sem var rússneskur listamaður og hönnuður sem hannaði margar snýningar og 

áróðursveggspjöld fyrir Sovétríkin snemma á tuttugustu öld,35 en annars voru næstum öll 

verkin eftir þýska listamenn. Tschichold vísaði einnig í sjónarmið kúbisma, sem var stefna 

innan módernisma, til að sýna að þar væri engin fjarvídd og yfirborð bakgrunns og 

forgrunns væru eins. Nýjustu abstraktverk á þessum tíma urðu stökkpallur fyrir bæði 

hönnun og arkitektúr. Form geometrískra abstraktmálverka og concrete art skiptu sköpum 

fyrir „Swiss style“. Þar sem þeim fannst hin nýja stefna í New Typography andstæð fyrri 

aðferðum í framsetningu og takmörkunum, vildi hann fullt frelsi til að velja og nota form, 

leturgerð, leturstærð, geometrísk form, lit, o.fl.36 

 Í stórum hluta bókarinnar eru hagnýt efni útskýrð, þá sérstaklega framsetning 

bréfsefnis (e. stationery). Þegar bréfsefni var sett upp þurfti bæði að glíma við stærð 

pappírsins og prentefnis. Í opinberri stöðlun á uppsetningu bréfhausa (e. letterhead) í A4 

stærð, sem sýnd er í bókinni, voru hausarnir hannaðir í því formi að það væri hægt að fylla 

þá út í ritvél. Stöðluð stærð umslaga hafði líka áhrif á uppsetningu bréfhausa. Stærð 

umslaganna krafðist þess að bréfið yrði brotið saman og glugginn sagði til um hvar 

heimilisfangið ætti að standa. Einnig var tilgreint hvar ætti að brjóta bréfið saman á 

merktum stöðum á börmum þess. Tschichold stakk líka upp á því að bréfin yrðu forprentuð 

til útfyllingar. Þá ættu að vera merktir punktar neðst á bréfinu til að gefa til kynna hvar 

skrif ættu að enda. Einnig ætti prentaða efnið að forðast brot bréfsins.37 

 Áður en Tschichold kom sínum skoðunum á framfæri hafði rússneski listamaðurinn 

Lissitzky birt yfirlýsingu í grein undir nafninu Topography of Typography. Greinin var birt 

í tímaritinu Merz árið 1923. Þar sagði hann að í miðlun með orðum sæi lesandi 

                                                
33 Hollis, Writing About Graphic Design, bls 215. 
34 Hollis, Writing About Graphic Design, bls 215. 
35 „El Lissitzky,“ Design is History, http://www.designishistory.com/1920/el-lissitzky/. 
36 Hollis, Writing About Graphic Design, bls 215. 
37 Hollis, Writing About Graphic Design, bls 216. 
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upplýsingarnar en heyrði ekki í þeim. Nokkrum mánuðum síðar tók László Moholy-Nagy 

undir orð Lissitzky í ritgerð sinni „The new typography“ sem hann gaf út á vegum 

Bauhaus. Báðir töldu þeir að það ætti að gefa myndefni forgang og hafa leturval 

stílhreinna. Moholy-Nagy tók fram: „Words on the printed page are taken in by seeing 

them, not hearing them.“ Viðhorf Moholy-Nagy til grafískrar hönnunar urðu að hugsjón.38 

Árið 1925 skrifaði hann að verk prentarans væri hluti af grunni þess nýja heims hönnunar 

sem væri í byggingu. Hann ályktaði að þessi nýi heimur myndi miðla tjáningu sinni með 

hjálp typophoto. Moholy-Nagy lýsti typophoto svo hljóðandi. „What is typophoto? 

Typography is communication composed in type. Photography is the visual presentation of 

what can be optically apprehended. Typophoto is the visually most exact rendering of 

communication.“ 39 

 

 

Mynd 3: Typophoto, Pneumatik eftir László Moholy-Nagy klippimynd ásamt teikningu á pappír, frá árinu 
1926 

 

                                                
38 Hollis, Writing About Graphic Design, bls 216. 
39 Hollis, Writing About Graphic Design, bls 216. 
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2. Grindin og „Swiss style“ í hönnun Wim Crouwel 

Wim Crouwel er einn af áhrifavöldum módernísku stefnunnar innan grafískrar hönnunar. 

Á sjötta áratugnum var hann orðinn talsmaður „Swiss style“-hönnunar. Ásamt því að hafa 

verið sjálfstætt starfandi og einn af stofnendum teiknistofunnar Total design þróaði 

Crouwel með sér rökrétta stefnu í grafískri hönnun sem var innblásin af „Swiss style“.40 

Fagurfræði spilar stóran þátt í hönnun Crouwel en aftur á móti getur hún verið of 

groddaleg með of mikilli hreyfingu. Þess vegna reynir Crouwel að vera hagnýtur í vinnu 

sinni en um leið huga að fegurð hönnunarinnar. Hann segir að oft sé togstreita þar á milli. 

Á árunum 1956-1963 hannaði hann sýningarskrár (e. catalog) fyrir Van Abbe-safnið í 

Eindhoven í Hollandi. Þá prófaði hann alls konar letur, liti, einfalda og fagurfræðilega 

hönnun. Það mætti segja að hann hafi verið að leita að sinni stefnu. Það var ekki fyrr en 

hann fór að hanna fyrir Stedelijk-safnið í Amsterdam að stefna hans í hönnun varð 

ákveðin.41 

Árið 1963 tók Eduard de Wilde, vinur Crouwel, við stöðu safnstjóra (e. director) í 

Stedelijk-safninu og bað hann Crouwel um að koma og sjá um alla hönnun fyrir safnið. 

Crouwel sagði að de Wilde hefði verið mjög góður verkkaupi vegna þess að hann leyfði 

Crouwel að ráða öllu í sinni hönnun. Það kom sér vel þegar sýningarstjórarnir (e. curators) 

vildu fá að ráða hvernig sýningarskrárnar litu út. Þeirra hugmynd var sú að sýningarskrá 

um einn ákveðinn listamann ætti að endurspegla verk hans.42 Crouwel var hins vegar ávallt 

á móti því. Hann sagði að sýningarskráin væri gefin út af safninu og ímynd þess væri 

mikilvæg. Það væri safnið sem héldi sýninguna. Crouwel var samt tilbúinn að nýta 

einhverja þætti (e. elements) sem gætu gefið hugmynd um hvaða listamaður væri með 

sýningu, en fyrst og fremst væri þetta sýningarskrá fyrir safnið.43 

Val á leturgerð skiptir Crouwel miklu máli. Hann skilur ekki hönnuði sem nota 

mikla fjölbreytni í leturgerð sem eigi að vera í þágu og/eða lýsa einhvers konar 

andrúmslofti. Árið 1957 kom letrið Helvetica til sögunnar. Letrið var stórt skref frá þeim 

19. aldar letrum sem höfðu verið í notkun áður. Letrið er mjög hlutlaust og það vakti 

hrifningu hönnuða eins og Crouwel, vegna þess að letur áttu að vera hlutlaus og ekki hafa 

                                                
40 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking About Swiss Style: Wim Crouwel,“ viðtal, 23:28, sótt 11. 
nóvember 2016 á https://www.youtube.com/watch?v=eQCZuN1khPk&t=50. 
41 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking About Swiss Style: Wim Crouwel.“ 
42 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking About Swiss Style: Wim Crouwel.“ 
43 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking About Swiss Style: Wim Crouwel.“ 
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nein áhrif á textann að hans mati. Textinn ætti að segja hvað inntakið væri enn ekki 

leturgerðin.44 Því næst kom út letrið Univers. Crouwel heillaðist af grunnbyggingu Univers 

og hvað letrið gaf marga möguleika með margs konar breytileika, allt frá þunnum léttum 

stöfum til stórra þykkra stafa. Letur með mjög stórri fjölskyldu hafði aldrei verið í boði 

áður. Þetta var því glæný hugsun. Crouwel notaði Univers-letrið í allri sinni vinnu fyrir 

Stedelijk-safnið í Amsterdam.45 

Hann setti efnið upp í grind sem hann lærði hjá Müller-Brockmann. Ef miðað er við 

grindina sem hann gerði fyrir sýningarskrána, breikkaði hún um einn dálk eftir fyrstu árin 

sem hann vann fyrir safnið. Breikkunin var vegna þess að myndefnið var of smátt. Þarna 

náði Crouwel að aðlaga grindina að aðstæðunum sem voru til staðar. Crouwel var ánægður 

með að hafa unnið í 20 ár með Univers og aðeins eina grind í hönnun veggspjalda og 

sýningarskráa fyrir safnið.46 

 Um miðjan sjöunda áratuginn komu tölvur til sögunnar og Crouwel fylgdi þeirri 

þróun. Hann tók eftir því, þegar letur kom úr stafrænni prentun, að þá var munur á því milli 

leturstærða og honum þótti það ekki fallegt. Prentið endurspeglaði ekki það sem sást á 

tölvuskjánum. Þá datt honum í hug að hanna letur fyrir tölvur. Letrið fékk nafnið The New 

Alphabet (sjá mynd 4) árið 1967.47 Í því ferli komst hann að því að strokurnar í 

bókstöfunum voru undir áhrifum frá stafrænni grind tölvunnar. Ef letrið var í 6 punkta 

stærð höfðu strokurnar færri punkta innan stafrænu grindarinnar og urðu kassalaga en ekki 

mjúkar en ef letrið var stækkað voru fleiri punktar fyrir hverja stroku og þar af leiðandi 

urðu þær mun mýkri.48 Með það í huga hannaði Crouwel grind þar sem línur voru einungis 

láréttar og lóðréttar svo hægt væri að hanna letur sem tölvan réði við. Með því að hafa 

strokurnar láréttar og lóðréttar tókst honum að hanna letur sem gat verið í hvaða stærð sem 

var án þess að missa form sitt. Þó útkoma letursins hafi ekki verið nægilega læsileg var 

hann hugfanginn af þessari hugmynd og hafa hönnuðir síðar lært af og nýtt sér þessa 

vinnuaðferð.49 

 

                                                
44 Swissdots, „Helvetica documentary clip – Wim Crouwel,“ viðtal, 2:06 sótt 11. nóvember 2016 á 
https://www.youtube.com/watch?v=iOzDUAh5b90. 
45 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking About Swiss Style: Wim Crouwel.“ 
46 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking About Swiss Style: Wim Crouwel.“ 
47 Crane. Tv, „Wim Crouwel: ‘A Graphic Odyssey’ At London’s,“ viðtal, 1:05, sótt 11. nóvember 2014 á 
https://www.youtube.com/watch?v=RT9fCoDfir0. 
48 Crane. Tv, „Wim Crouwel: ‘A Graphic Odyssey’ At London’s.“ 
49 Crane. Tv, „Wim Crouwel: ‘A Graphic Odyssey’ At London’s.“ 
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Mynd 4: The New Alphabet, hannað af Wim Crouwel, árið 1967 

 

Ef vinna Crouwel er skoðuð, þá kemur í ljós að hann notar sjaldan myndefni (e. 

imagery) en nær samt sem áður að vekja forvitni fólks um hvaða viðfangsefni hann hannar 

fyrir. Hann reynir ekki að þröngva verkum listamanna á veggspjöldin. Hann nær að skapa 

einhvers konar mátt fyrir listina og lætur hana verða að andlegri upplifun sem er mun 

meira spennandi. Það hefði verið klaufalegt ef hann hefði sett mynd eftir listamanninn á 

veggspjaldið og síðan sagt að hin verkin mætti sjá á sýningunni. Aldrei tekst að koma 

alvöru áhrifum til skila með þess konar endursköpun.50 

Á Hiroshima-veggspjaldinu (sjá mynd 5) hjálpar þyngd og svartur litur letursins á 

móti appelsínugula bakgrunninum áhorfandanum að ímynda sér allan þann hrylling sem 

átti sér stað þar án þess að kreista tilfinninguna fram með mynd. Það er mjög áhrifarík 

abstrakt hönnun51. 

 
Mynd 5: Hiroshima vegspjald, hannað af Wim Crouwel fyrir Van Abbemuseum í Eindhoven, árið 1957. 

                                                
50 CreativeReviewTV, „Tony Brook on Wim Crouwel,“ viðtal, 6:09, sótt 11. nóvember 2014 á 
https://www.youtube.com/watch?v=HqxWu66Kx_w. 
51 CreativeReviewTV, „Tony Brook on Wim Crouwel.“ 
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Vomgevers veggspjaldið (sjá mynd 6) er prentað í svörtum og hvítum lit, þar sjást 

þunnar láréttar og lóðréttar línum sem mynda grindina og letrið sem er notað.52 Á 

veggspjaldinu sýndi Crouwel í fyrsta skipti grindina sem hann notaði fyrir veggspjaldaröð 

Stedelijk-safnsins.53  

 

 
Mynd 6: Vomgevers veggspjaldið, hannað af Wim Crouwel fyrir Stedelijk safnið í Amsterdam, árið 1968. 

 

Veggspjaldið fyrir sýninguna The visual communication (sjá mynd 7) sýnir fallega 

uppsetningu og er frumlegt. Það er líka óhefbundið vegna þess að áhorfandi getur varla 

lesið textann. Það er eins og Crouwel hafi lagt sig fram við að gera textann erfiðan 

aflestrar. Það var ekki nóg að hafa litinn á letrinu flúor-appelsínugulan, sem stigbreytist 

yfir í bleikan á svörtum fleti, heldur þurfti hann líka að setja þessar lóðréttu hvítu línur sem 

líkjast strikamerki. Til að bæta ofan á það setti hann svartar línur sem liggja lárétt yfir öllu 

veggspjaldinu. Það stríðir á móti allri þekkingu og reynslu hans sem veggspjaldahönnuðar 

en það er líklega einhvers konar stríðni hjá honum.54 

 

                                                
52 „Wim, Crouwel: Wormgevers, 1968,“ Stedelijk Museum, 2016, http://www.stedelijk.nl/en/artwork/14788-
vormgevers. 
53 CreativeReviewTV, „Tony Brook on Wim Crouwel.“ 
54 CreativeReviewTV, „Tony Brook on Wim Crouwel.“ 
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Mynd 7: The visual communication veggspjaldið, hannað af Wim Crouwel fyrir Stedelijk safnið í 

Amsterdam, árið 1969. 
 

 Þó svo að Crouwel hafi alltaf reynt að vera tímalaus í hönnun sinni sést munur á 

verkum hans milli áratuga. Hann hefur haldið því fram að hugmyndin um tímalausa 

hönnun eigi ekki við. Það sést á þróun hönnunar sem hann hefur gert. Hann vonar engu að 

síður að vinna sín skeri sig út og fólk þekki hana.55 

Wim Crouwel segist öfunda unga hönnuði nú á dögum vegna þess að 

möguleikarnir sé svo margir. Þetta sé allt annar heimur nú heldur en var þegar hann var að 

hefja sinn feril. Hins vegar heldur hann því fram að það sé mun flóknara núna að finna sína 

stefnu. Vegna þess að á sjötta áratugnum, eftir seinni heimsstyrjöldina, hafi fólk verið að 

byggja nýjan heim og reyna að komast yfir stríðið. Þær aðstæður hafi verið mjög 

frjóvgandi fyrir flesta hönnuði og arkitekta. Nú á dögum sé ekki eins mikil pressa á þróun 

þar sem allir séu svo frjálsir.56 

Aðspurður hvort hann hafi einhver ráð fyrir unga hönnuði segir Crouwel:  
 

Keep your radar turning and pick up everything that you love. But in the same time be very sure that 
you find your own way in it and not being brought of your path by all the things that are happening 
in the world. You need to find out what you love yourself […] and try to stick to that and find and 
develop your own way.57 

                                                
55 Crane. Tv, „Wim Crouwel: ‘A Graphic Odyssey’ At London’s.“ 
56 Phaidon Press, „Wim Crouwel’s advice for young designers,“ viðtal, 1:44, sótt 11. nóvember 2014 á 
https://www.youtube.com/watch?v=hpuLXMxgJ0g. 
57 Phaidon Press, „Wim Crouwel’s advice for young designers.“ 
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3. Notkun grindarinnar og „Swiss style“ nú á dögum  

Stílar í hönnun ganga í hringi og fólk leitar oft til fortíðar. Lars Müller telur að nú sé að 

koma ný bylgja í „Swiss style“ hönnun vegna vaxandi áhuga á þeim stíl og einnig með allri 

þeirri grafík sem fylgir tölvum og forritum. Það hefur hvatt unga grafíska hönnuði til að 

leita til einfaldari forma og skýrari heildarhugmyndar.58 

Norm er hópur þriggja grafískra hönnuða frá Zürich. Hann var stofnaður árið 1999 

af Dimitri Bruni og Manuel Krebs og árið 2005 bættist Ludovic Varone í hópinn. 

Hönnuðirnir í Norm eru þekktir fyrir leturhönnun, bókahönnun og mörkun fyrirtækja (e. 

corporation identity). Verk þeirra eru þekkt fyrir að vera auðskiljanleg og gerð með 

hagnýtri nálgun í anda hefðbundins „Swiss style“.59 

Þegar Dimitri Bruni og Manuel Krebs byrjuðu í skóla voru allir ungir hönnuðir 

undir áhrifum „grunge“. Allur frágangur var frjáls og snerust reglurnar í reynd um að 

brjóta þær. Þeir voru nýir og ferskir nemendur sem vildu gera eitthvað allt annað og 

aðskilja sig frá þeim eldri. Norm varð að eins konar leiðarvísi (e. program) og þeir vildu 

hafa reglu á öllu.60 

 Það var ekki ákveðið frá byrjun að þeir myndu stofna stofu en Norm átti fyrst að 

vera ritverk (e. publication) sem átti að fjalla um það venjulega (e. normality) í grafískri 

hönnun og í samfélaginu. Þegar þeir eru spurðir út í nafnið Norm, svara þeir: „Because we 

are interested in the normality of things“. Það var ekki tekin nein meðvituð ákvörðun um 

nafnið en þeir telja að það hafi ákveðin áhrif á þá.61 

 Hönnuðirnir í Norm hafa ekki verið mikið fyrir að hanna með það í huga að hafa 

allt frjálst og flæðandi. Þeir hugsa frekar eins og verkfræðingar ef svo má að orði komast. 

Þeir komust svo síðar að því að það hafði verið hannað með þessu hugarfari löngu áður. Þá 

litu þeir til hönnuða frá sjöunda áratugnum, t.d. Wim Crouwel.62 

Í þeirra augum er „Swiss style“ grafísk hönnun sem virkar með frekar fáum, 

einföldum hlutum til að ná einhvers konar lausn án þess að hönnunin verði flókin. Norm 

leitar helst að skipulögðum meginatriðum (e. principles), myndbyggingu sem er byggð á 

                                                
58 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Lars Müller.“ 
59 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Norm,“ viðtal, 13:16, sótt 11. nóvember 2016 
á https://www.youtube.com/watch?v=A2rSkj6bltA. 
60 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Norm.“ 
61 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Norm.“ 
62 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Norm.“ 
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frumformum (e. geometrical), er þétt (e. constructive) með skýrum litum og formum ásamt 

skýrum skilaboðum. „If you look at the work done in Swiss style you can apply it to 

anything, a big factory, a small bank, hair dresser or what ever. The style didn’t depend on 

the client.“63 

Hönnuðir Norm starfa á mjög afgerandi syllu. Til að skera sig frá öðrum hanna þeir 

einnig leturgerðir og eru í miklum tengslum við menninguna og ráðandi öfl í samfélaginu. 

Í nútímanum getur nafnleysi í hönnun verið mjög flókið. Tímarnir eru breyttir og það er 

erfitt að segja til um hver hannaði hvað og því mikilvægt að skera sig úr. Þeir vinna ekki 

eins og gömlu hönnuðirnir með tengingu við iðnaðinn, sú tenging er að hverfa. Öllu máli 

skiptir með hverjum er unnið.64 

Þegar þeir hófu samstarfið í Norm töldu þeir að allt myndefni væri nothæft og 

höfðu þeir áhuga á breyttu úrvali myndefnis. Þeir áttuðu sig síðar á því að það virkaði ekki 

og að það þyrfti að setja ákveðinn stíl á þeirra hönnun. Þeir vildu ná að vinna sig upp í 

ákveðna stöðu og byggja upp heim fyrir þá sjálfa til að þróast í. Til að það yrði að 

veruleika byrjuðu þeir að vinna hörðum höndum innan þess ramma sem þeir settu sér. Ein 

mikilvæg ákvörðun sem þeir tóku var að nota letur sem þeir hönnuðu sjálfir. Þeir nota 

hvert letur í 2-3 ár, reyna að einfalda framsetningu og grindina og nota svipuð kerfi svo 

þeir geti mátað hönnun sína innan þessara kerfa.65 Þeir hagnast á því að vinna með þessum 

hætti vegna þess að við það verða til margar reglur og undirstöðuatriði (e. principals). 

Þannig skapast miklar umræður á milli þeirra. Þeir segja að þetta sé mjög frelsandi, því 

þeim líki ekki að taka ákvarðanir og þeir verði ánægðir þegar eitthvað þróast út frá þessum 

reglum sem þeir setja sér. Þegar eitthvað virkar ekki þá draga þeir úr reglunum eða þrengja 

þær svo að verkefnið geti siglt sína farsælu leið.66 

 

                                                
63 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Norm.“ 
64 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Norm.“ 
65 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Norm.“ 
66 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking about Swiss Style: Norm.“ 
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4. Brotið á reglunum 

David Carson er hönnuður sem þekktur er fyrir að brjóta reglurnar og nota næstum 

ólæsilegan texta í miðlun. Jafnframt var hann mikill áhrifavaldur grafískrar hönnunar á 

tíunda áratugnum.67 

Hann stefndi aldrei á að verða grafískur hönnuður. Hann er menntaður 

félagsfræðingur og kenndi félagsfræði í nokkur ár. Þegar hann var 26 ára skráði hann sig á 

tveggja vikna sumarnámskeið í grafískri hönnun í háskólanum í Arizona. Hann hafði varla 

vit á hvað grafísk hönnun var. Áhugi hans á félagsfræði leiddi hann að ritstjórnarhönnun 

(e. editorial design) vegna þess að þá fékk hann að vinna í raunverulegum aðstæðum með 

fólki, í tengslum við viðburði og stundum tónlist.68 

 Carson er mjög tilraunagjarn, uppátækjasamur og persónulegur í sinni hönnun. 

Hann lærði aldrei hvað átti ekki að gera eða hvernig átti að nota grindina heldur hannar 

hann einfaldlega eftir því sem honum finnst passa. Það sem kemur honum fyrst af stað í þá 

átt sem hann vill hanna er viðfangsefnið. Hann reynir að efla það sem er skrifað, sagt eða 

sungið með því sjónræna. Carson vonast þannig til að geta náð til tilfinninga fólks. Hann 

telur það vera bestu leiðina til að hafa áhrif og til að hönnunin endist.69 

 Í verkefnum sínum vinnur Carson með margar hugmyndir í einu verkefni. Með 

tilraununum nær hann smám saman að útfæra þær hugmyndir sem honum finnst hafa mest 

áhrif .70 

                                                
67 Lupton, Ellen, „David Carson,“ Aiga, 1. mars 2014, http://www.aiga.org/medalist-david-carson. 
68 „Interview With Graphic Designer David Carson,“ Designboom, 22. september 2014, 
http://www.designboom.com/design/interview-with-graphic-designer-david-carson-09-22-2013/. 
69 „Interview With Graphic Designer David Carson“ 
70 „Interview With Graphic Designer David Carson“ 



 23 

 
Mynd 8: Opna úr Ray Gun Magazine, sem var gefið út á árunum 1992–1999. 

 

Tímartið Ray Gun Magazine studdist ekki við neina grind, formúlu eða brot. 

Tónlistin og greinarnar fengu að ráða hver hönnunin og umbrotið stefndi. Hver opna var 

nýtt verkefni sem lengdi hönnunarferli hvers blaðs. Carson trúði því að það myndi gera 

útkomuna áhrifaríkari. Í tímaritinu gerði Carson til dæmis tilraunir með að taka út bilið á 

milli dálkanna. Hann notaðist einnig við mismunandi leturgerðir í titlum og texta. Í fyrsta 

tölublaði blaðsins leit út fyrir að Carson notaði margar sérsniðnar leturgerðir. Í öðru 

tölublaði setti Carson sér þá reglu að nota einungis þær fimm leturgerðir, sem finna mátti í 

tölvu sem hann hafði á leigu. Sú útgáfa þótti Carson áhugaverð og var hann ánægður með 

útkomuna en hann skildi við þá hugmynd við þriðju útgáfu. Leturvalið hjá honum hefur 

haldist frekar einfalt (e. basic) en hann hefur aðeins átt við leturgerðirnar.71 

Carson segir að sín sterkasta hlið sé sá eiginleiki að geta miðlað bæði sjónrænt og 

tilfinningalega til breiðs hóps áhorfenda og viðfangsefna. Hann hefur unnið fyrir margs 

konar verkkaupa, allt frá bílaframleiðendum, flugfélögum og tískufyrirtækjum til hátækni 

(e. hi-tech) fyrirtækja og hljómsveita á borð við Nine inch nails. Hann telur að þessi hópur 

leiti til hans því hann geti höfðað til viðskiptavina þeirra. Heimurinn mótar Carson og á 

sama tíma þróast og þroskast hönnun hans en grundvallarnálgun hans á að túlka verkefni 

sín sjónrænt er með svipuðu sniði.72 

                                                
71 „Interview With Graphic Designer David Carson“ 
72 „Interview With Graphic Designer David Carson“ 
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David Carson heldur því fram að þeir sem stunda almenna (e. generalization) 

hönnun eigi auðveldara með að fá vinnu, sérstaklega við óspennandi verkefni. Hann hallast 

frekar að því að sérhæfa sig í einhverju vegna þess að hver sem er getur keypt sér tölvu og 

forrit, og unnið ágæta vinnu, sem er fagmanleg en gleymanleg. Ef þú ert ágætur í öllu ertu 

ekki bestur í neinu. Carson trúir því að, því meira sem hönnuður sýnir af sinni eigin getu í 

verkefnum sínum, því betri er útkoman og hönnuðurinn nær að njóta vinnu sinnar. Það 

hefur einnig mikil áhrif ef persónleiki hönnuðar skín í gegn í því sem hann tekur sér fyrir 

hendur. Annars gætum við alveg eins losað okkur við hönnuði og hver sem er gæti gert 

þokkaleg verkefni. Hann heldur því einnig fram að hönnuðir í dag séu orðnir latir og láta 

gjarnan tölvurnar og forritin taka ákvarðanir fyrir sig.73 

 

                                                
73 „Interview With Graphic Designer David Carson“ 



 25 

Lokaorð 

Af skrifum Tschichold má ráða að það hafi vantað reglur í uppsetningu upplýsinga og 

skipulagi frá hönnuði til prentara. Hann braut blað í þeirri þróun og setti fram reglur sem 

enduðu sem „Swiss style“.Tschichold má þakka fyrir þetta framlag því telja má að reglur 

skipti miklu máli í hönnun, þær koma hönnuði af stað, hjálpa til við skipulag í 

vinnuferlinu, í uppsetningu og skapa ákveðið frelsi. Þó svo að grindin hafi verið til löngu 

áður en menn fóru að nýta sér hana, er greinilegt að hún aðlagar sig að þróun mannsins 

eins og Crouwel aðlagaði grindina að tölvum í aðferð sinni við hönnun The New Alphabet. 

Þó svo að sumir hönnuðir forðist notkun grindarinnar og vilji frekar hafa frjálsar hendur, 

þá er besta leiðin til að þroska þann hæfileika að ná fyrst tökum á grindinni og vita hvernig 

hún virkar áður en byrjað er að brjóta reglurnar. Grindin er límið sem heldur hönnun saman 

hvort sem hönnuður vinnur með prentað efni eða á vefnum.74 

Eins og David Carson nefnir henta hans aðferðir og stíll í hönnun fyrir ákveðinn 

markhóp á meðan Norm, Crouwel og Müller-Brockmann hafa getað aðlagað sig að hvaða 

verkefni sem er með hjálp „Swiss style“. Þó svo að Norm og Crouwel tali um að það sé 

erfitt að skera sig úr og finna sína stefnu innan „Swiss style“ nú á dögum má sannarlega 

taka undir orð David Carson um að hönnuðir þurfi að hafa sinn brag á hönnuninni og ekki 

gleyma sér í að láta tölvuna ráða, en það er gildra sem auðvelt er að lenda í. Hönnuðir 

þurfa að hugsa út fyrir tölvuna enda var grindin ekki fundin upp þar. Hönnuðirnir í Norm 

hafa sýnt að það er hægt með því að hanna sín eigin letur og nota þau í sín verkefni.  

Einnig sýna plaköt Crouwel að reglurnar hafa ekki hamlað honum í að koma tilfinningum 

til skila. 

Tímarnir breytast og hugmyndir Crouwel um prentlist hafa breyst samhliða því. 

Hönnuður leitar alltaf að næsta skrefi í þróun sinni en hugmyndin um grundvallarreglur og 

það sem „Swiss style“ hefur kennt Crouwel á enn þá við nú á dögum. Þó að grafísk hönnun 

sé enn að þróast eiga þessar reglur alltaf sinn stað innan hennar.75  

Hins vegar má þó telja að stundum þurfi hönnuður að fara aðeins út fyrir reglurnar 

þar sem þegar farið sé eftir ákveðnum reglum geti hönnunin orðið flöt og leiðinleg. Þá 

getur hönnuðurinn þurft að horfast í augu við að tiltekin útfærsla gangi ekki. Þá getur verið 

                                                
74 Staff, Creative Bloq, „The designer’s guide to grid theory.“ 
75 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking About Swiss Style: Wim Crouwel.“ 
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gott að annað hvort skipta út reglunum eða breyta þeim en nauðsynlegt er að kunna vel á 

reglurnar ef á að brjóta þær, annars er betra að skipta þeim út. 

Öll sjónræn hönnun er birtingarmynd þeirrar persónu sem hver hönnuður hefur að 

geyma. Hún endurspeglar þekkingu hans, kunnáttu og hugarfar.76  

Fegurð er huglæg og það sem einum finnst fallegt finnst öðrum ekki eins 

spennandi. Það eru ekki reglurnar sjálfar sem búa til fallega hönnun heldur eru það 

hönnuðir sem nýta sér þær sem verkfæri. Reglur halda utan um ferlið og hönnunina en 

þegar öllu er á botninn hvolft eru það hönnuðirnir sem gera útslagið.  

  

                                                
76 Müller-Brockmann, Grid System in Graphic Design: A Visual Dommunication Manual for Graphic 
Designers, Typographers and Three Dimensional Designers, bls 10. 
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