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Letrið Short Type er lauslega byggt á hraðritunarkerfi Isaac 

Pitmans frá árinu 1837, og eru tengingar og endurtekin form 

áberandi. Letrið er hannað sem leturfjölskylda: Stenography, 

Typography og Cryptography. Stenography er skyldast 

áðurnefndu hraðritunarkerfi, en minnir um leið á til dæmis 

georgísk og armenísk stafróf. Typography-útgáfuna má sjá 

sem „hefðbundið“ letur en það er einfölduð og aðgengilegri 

útgáfa af Stenography. Það síðastnefnda - Cryptography - er 

dulmálsletur sem byggir á hinum tveimur en hér eru formin sem 

mynda hvern staf tekin í sundur eftir ákveðinni reglu.

Hugmyndavinna
Í hugmyndavinnunni fyrir útskriftarverkefnið útilokaði ég 

ekki neitt umfjöllunarefni og tók engar stórar ákvarðanir um 

lokaniðurstöðu eða útkomu verksins. Í ferlinu fannst mér 

mikilvægt að reyna að finna út fyrir hvað ég stend, hvað það er 

sem einkennir mig sem hönnuð og hvernig ég vil enda námið. Sú 

hugmyndafræði að leggja áherslu á einfaldleika og og að láta 

hönnunina ekki yfirgnæfa þær upplýsingar sem koma á til skila 

er mér mikilvæg. Mér hefur fundist áhugavert að skoða hvernig 

grafísk hönnun getur notað liti og form til að koma skilaboðum 

á framfæri á einfaldan hátt.

Rannsókn
Í rannsóknarferlinu skoðaði ég margskonar samskiptakerfi svo 

sem fánakerfi sem notað er á sjó og fannst mér áhugavert að 

verkefnið myndi fjalla að einhverju leyti um hvernig litir og form 

eru notuð til að koma skilaboðum á framfæri. Auk þess fannst 

mér hverskonar kerfi sem ætlað er til að staðla eða einfalda 

hluti eins og til dæmis Pantone kerfið og Universe letrið 
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áhugaverð. Ég notaði þessi kerfi sem nokkurs 

konar moodboard, ásamt því að skrifa reglulega 

allt sem mér datt í hug í dagbók, hvort sem það 

voru stök orð eða mögulegar hugmyndir. Ég 

tel að slík dagbók hjálpi mikið við að þrengja 

rammann og komast að niðurstöðu sem 

hönnuður getur verið sáttur við að vinna með og 

finnst áhugaverð.

 Ég tel mikilvægt að fá innblástur og leita 

að hugmyndum á sem flestum stöðum og ekki 

gefast upp þó að það gangi illa. Ég leitaði eftir 

upplýsingum um kerfi víða. Á bókasafni skólans 

skoðaði ég bækur sem fjölluðu til að mynda 

um grindarkerfi, upplýsingahönnun, liti o.s.frv. 

en fyrir tilviljun greip ég bókina American 

Trademark Designs, en þegar upp var staðið 

kom grunnurinn að hugmyndinni úr þeirri bók.1

American Trademark Designs er, eins 

og nafnið gefur til kynna, samansafn 

fyrirtækjamerkja. Á bls. 45 í bókinni sá ég merki 

sem myndaði „S“ með þremur formum. Merkið 

sjálft táknar augljóslega bókstafinn. Ég sá 

síðan fyrir mér að hægt væri að tengja formin 

saman og mynda bókstaflegra „S“. Loks væri 

hægt að taka formin enn meira í sundur og raða 

þeim lárétt og þar með mynda dulmálstákn 

fyrir upprunalega táknið. Þá fannst mér ég vera 

kominn með áhugaverða hugmynd sem fjallaði 

um form, leturgerð og kerfi. Mynd 1. American Trademark 
Designs. Nr. 224, bls. 45. The 
Peoples´ Trust & Savings 
Company.

1 Barbara Baer Capitman, American Trademark Designs, New York: Dover 
Publications, Inc., 1976, bls. 45.
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Hönnunarferli
Upphaflega hugmyndin var að hanna letur í þremur gerðum 

sem áttu að kallast Iconography, Typography og Cryptography. 

Heiti gerðanna eiga að vera nokkuð lýsandi fyrir tilgang þeirra. 

Með Iconography var lagt upp með að gera einskonar tákn eða 

logo fyrir hvern staf þar sem væri áhugavert fyrir fólk að sjá 

anatómíu leturs og með hvaða formum stafir eru myndaðir. 

Typography væri síðan byggt upp með sömu formum  

og Iconography.

Markmið verksins er að gera tilraun til að búa til týpógrafíu kerfi 

þar sem læsileiki letursins minnkar með hverju stigi og öll stigin 

eru byggð upp með sömu formum.  

Það sem mér fannst áhugaverðast við það að gera tilraun til að 

skapa slíkt kerfi var að sjá hversu langt hönnunin kæmist með 

því að nota eingöngu þau form sem ég hafði fyrir fram ákveðið 

og þær forsendur sem ég setti verkinu í upphafi. Að smíða slíkt 

kerfi krefst þess að hafa yfirsýn yfir reglur kerfisins og að geta 

tekið ákvarðanir í samræmi við fyrri ákvarðanir. Það er á sama 

tíma vandasamt og spennandi að vinna með óhefðbundið 

ritunarkerfi sem þú skilur ekki sjálfur og er að vissu leyti 

dulrænt og að reyna að draga fram í því eiginleika sem hægt 

er að nota við gerð leturs. Leiðin er að fikra sig áfram og búa til 

Mynd 2. Grunnhugmyndin að letrinu.

Typography Iconography Cryptography
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eigin lógík og lögmál til að finna rökrétta niðurstöðu. Ég tel að 

möguleikarnir á frekari rannsóknum og að þróa hugmyndina 

vera miklir. 

Í ferlinu talaði ég við Arnar Frey Guðmundsson og við 

ræddum hugmyndina og hvernig væri hægt að útfæra hana á 

áhugaverðan hátt. Seinna í ferlinu ræddi ég við Gabríel Markan 

og Gunnar Vilhjálmsson sem hafa sérhæft sig í leturgerð. Ég tel 

mikilvægt að finna einhvern sem þekkir umfjöllunarefnið vel til 

að fá punkta og gagnrýni. 

Til að dýpka hugmyndina tók ég þá ákvörðun að skoða 

áðurnefnt hraðritunarkerfi og ákvað að nota form og tákn úr 

því og byggja fyrstu gerðina lauslega á kerfinu. Þá breyttust 

forsendur verksins töluvert og breyttist Iconography í 

Stenography. Það er vegna þess að aðferðin við að skrifa 

hraðritun kallast Stenography og átti Iconography nafnið ekki 

lengur við.

Ég skoðaði brot úr helstu hraðritunarkerfum 19. aldarinnar. 

Mér þótti hraðritunarkerfi Isaac Pitman frá 1837 áhugaverðast 

og bjóða upp á mesta möguleika til að byggja letrið á. 

Ég skoðaði dæmi um setningar skrifaðar í Pitman Shorthand 

og reyndi að finna tákn eða brot úr táknum sem ég taldi að hægt 

væri að nota sem stafi eða mynda stafi úr. Fyrstu stafirnir sem 

urðu til voru h, e og s, og má segja að þeir séu nánast teknir 

adhes ion
Mynd 3. Flestir stafir stafrófsins eru byggðir á orðinu „adhesion.“ 
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beint úr Pitman Shorthand. Í kjölfarið myndaði ég „a“ úr tveimur 

formum. Á þessum tímapunkti var ég kominn með góðan 

efnivið til að mynda orðið „adhesion“, sem talinn er vera góður 

upphafspunktur við leturgerð. 

Fljótlega ákvað ég að Stenography gerðin yrði unicase, þ.e.a.s. 

enginn munur er á hástöfum og lágstöfum.

Mjög snemma í ferlinu skoðaði ég þann möguleika að 

hægt væri að nota letrið til dæmis á veggspjöldum. Þar væri 

skilaboðum til dæmis auglýsinga komið á framfæri með 

Cryptography gerðinni auk forma og tákna sem gæfu til kynna 

hvað verið væri að auglýsa á abstrakt hátt. Þá væri hægt að 

ímynda sér heim þar sem áreiti auglýsinga í umhverfinu væri 

minnkað og öllum auglýsingum væri umbreytt í myndir sem 

væru byggðar upp með formum og litum auk leturs sem er 

dulmál (tákna-letur) sem er notað í auglýsingar og skilaboð 

Mynd 4. Myndin sýnir hvernig Stenography gerðin er byggð á Pitman Shorthand.
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eru ekki lengur í formi ljósmynda, lita og leturs. Fólk hefur val 

um að skanna táknin og sér efnið á bak við. Einnig kom upp sú 

hugmynd að að hægt væri að nota letrið sem tól í einhverskonar 

ritskoðun. Hægt væri að setja upp texta úr bókum eða jafnvel 

dægurlagatexta sem hafa verið bannaðir fyrir einhverjar sakir. 

Ég sá enga nógu áhugaverða lausn sem ég vildi vinna með og 

fannst boðskapur hugmyndarinnar vera ljós og ekki krefjast 

þess að sýna letrið í neinu sérstöku samhengi þar sem fyrst og 

fremst var um að ræða tilraun þar sem rannsóknarspurningin 

gæti einfaldlega verið „Er hægt að gera letur með þremur 

stigum læsileika byggt á sömu formum?“ 

Við gerð Typography gerðarinnar hafði ég geometrísk 

og „condensed“ letur til hliðsjónar og þá sérstaklega DIN 

Condensed. Á myndinni má sjá til dæmis samanburð hvernig 

„r“ og „f“ eru teiknuð í DIN og síðan í Short Type. Stafirnir sýna 

ágætlega sérkenni gerðarinnar.

Þegar kemur að Stenography er einn af notkunarmöguleikum 

þess að nota það sem fyrirsagnaletur. Það sem mér 

finnst áhugaverðast og kom mest á óvart var hvernig útlit 

Stenography í minni punktastærðum minnir á asísk ritunarkerfi. 

Niðurstaðan varð letur sem er undir áhrifum geometrísks 

ritunarkerfis og hefur eiginleika og ásýnd leturgerða úr 

asískum ritunarkerfum sem gefur notanda þess möguleika 

á að skrifa texta á vestrænum tungumálum í letri sem er á 

r f   r f  
Mynd 5. Til vinstri má sjá r og f í DIN og til hægri má sjá r og f í Short Type Typography.
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milli fullkomlega læsilegs leturs og leturs sem er fullkomlega 

óskiljanlegt. Letrið býr yfir dulúð og fegurð asískra ritunarkerfa 

en er á sama tíma læsilegt. Auk þess er hægt að máta það við 

þá þróun sem hefur orðið á flestum þáttum lífs okkar. Þar sem 

allt gengur hraðar og hraðar, straumar í tísku breytast en í 

mörgum tilfellum fólk er fólk farið að staldra við það sem virkar. 

Líta má svo á að Stenography byggist að hluta til á ritunarkerfi 

sem á að auka ritunarhraða en málunum er síðan snúið við; til 

verður letur sem auðvelt er að rita með í tölvu en krefst síðan 

örlítið meiri tíma til að ráða úr hvað stendur.

Með Cryptography gerðinni leitaðist ég við að vera með aðra 

nálgun en flest dulmáls letur sem gjarnan eru byggð upp með 

táknum, en með Cryptography er lögð áhersla á form frekar 

en tákn og er gerðin mun skyldara hefðbundnum letrum sem 

notast við stafi heldur en tákna-letrum. 

Sýning á Kjarvalsstöðum 
Þegar um það bil mánuður var í prófdæminguna ákvað ég að 

lokaútkoma verksins yrði kynnt fyrir gestum á sýningunni með 

vefsíðu, þar sem fólk gæti sjálft skrifað með leturgerðunum. 

Að vinna með forritara var nýtt fyrir mér. Það var mikilvægt 

að gefa sér nægan tíma í þann hluta verksins. Við hönnunina 

reyndi ég að hafa síðuna líflega og frekar frjálslega og átti 

viðmótið að vera skemmtilegt fyrir notandann. Mest áhersla var 

lögð á að mögulegt væri fyrir notandann að skrifa sjálfur með 

letrunum og skoða muninn á gerðunum. Vefsíðan er algjörlega 

byggð upp með letrinu og er letrið ýmist á hreyfingu þar sem 

tilviljunarkennd orð sem tengjast Pitman hraðritunarkerfinu 

birtast eða skrifast sjálf.
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Ég valdi að nota hreina RGB liti sem endurspegla líflegt 

og frjálslegt viðmót síðunnar. Þegar kom að uppsetningu 

sýningarinnar reyndi ég að velja lit sem líktist bláa litnum fyrir 

vegglímmiða sem ég lét útbúa fyrir mig. Ég notaði abstrakt 

samsetningu af öllu gerðunum sem sýndi möguleika á tengingu 

letursins. Ég gerði síðan tvö silkiþrykkt verk á prentverkstæði 

skólans sem ég seldi í verslun nemenda á sýningunni.

Uppsetning sýningarinnar á Kjarvalsstöðum gekk vel. Þar 

sem tölva með vefsíðunni var það eina sem ég notaði til að 

sýna verkið ákvað ég að nota vegglímmiðana til að stækka 

umgjörðina og reyndi að gera plássið sem ég fékk úthlutað 

líflegt og áberandi. Fyrir sýninguna hafði ég áhyggjur af því 

að tölvan myndi ekki hafa þau áhrif að laða að sér fólk til að 

prufa og skoða síðuna. Það reyndist óþarft því að á sýningunni 

var einstaklega gaman að sjá fólk á öllum aldri prufa að skrifa 

með letrinu og að fá jákvæð viðbrögð við hugmyndinni og útliti 

letursins. Hönnunar- og arkitektúrdeild var staðsett í vestursal 

Kjarvalsstaða.  Að mínu mati var heildarútlit og flæðið milli 

faganna í deildinni á sýningunni einstaklega vel heppnað og 

nutu verkin sín vel.

Niðurstaða

Þegar kemur að leturgerð er erfitt að ákveða hvenær letur er 

fullklárað og tilbúið. Möguleikarnir á að bæta eða laga letrið 

sjálft eru nokkrir. Þegar kemur að Typography gerðinni er hægt 

að gera breytingar á því sem myndu bæta læsileika þess í 

smærri punktastærðum. En aftur á móti myndi það vinna gegn 

kjarna hugmyndarinnar, það er að segja að teikna letur sem 

gert er úr grunnformum leturgerðar og eins bókstaflegt og hægt 

er en með það að markmiði að gera það eins læsilegt og hægt 
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er án þess að hrófla of mikið við upprunalegu formunum. Ég tel 

að með því að halda því í þeirri mynd sem það er og halda þeim 

einkennum sem stinga í augun og þá sérstaklega augu þeirra 

sem þekkja til leturgerðar þá nái letrið að skera sig frá til að 

mynda öðrum geometrískum letrum á áhugaverðan hátt. Letrið 

býður upp á möguleika á notkun þess á vettvangi hönnunar sem 

byggir á framsetningu leturs á frumlegan og nýstárlegan hátt. 

Mér finnst hugmyndin hafa töluverða möguleika á 

einhverskonar fræðslu á leturgerð eða hvernig letur er 

uppbyggt, það er að segja að sýna hvernig grunnurinn að 

leturgerð er og þá sérstaklega geómetrísk letur.

Myndir 10–11. Silkiþrykktar myndir þar sem letrið er notað og voru til sölu í verslun nemenda.
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Myndir 12–13. Í kynningarefninu fyrir útskriftarsýninguna var „a“ úr Stenography notað í 
bækling og plaköt.



Typography
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