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Útdráttur
Hálf-gotnesk letur eru þau letur sem teljast hvorki til rómverskra né gotneskra leturgerða
en bera þó einkenni beggja. Fyrstu ummerki þeirra sjást fljótlega eftir að prentun hefst og
prentuð letur verða til. Á fyrstu áratugum leturhönnunar verða til þessi letur sem eru bæði
eru blanda af rithöndum miðalda og fyrstu prentletranna. Í þessari ritgerð er uppruni hálfgotneskra leturgerða skoðaður sem og einkenni þeirra. Einkennin eru breytileg eftir því frá
hvaðan letrin koma og má yfirleitt sjá þjóðlegan bakgrunn leturhönnuðarins koma fram í
eiginleikum letursins. Hálf-gotnesk letur voru skammlíf og hættu nýjar útgáfur að verða til
þegar leturhönnuðir höfðu gert nánast fullkomin rómversk textaletur. Hálf-gotnesk letur
hefðu í raun og veru aldrei átt verða til, og gæti margt það sem einkennir letrin verið talið
hönnunarmistök. Fegurð er þó engu að síður oft að finna í mistökum og eru hálf-gotnesk
letur sönnun þess. Margir einkennilegir og furðulegir stafir urðu til á þeim tíma sem letrin
voru gerð og hafa hálf-gotnesk letur verið leturhönnun gríðarlega mikilvæg sem liður í
þróun brotaleturs að prentletri. Þegar fyrstu hálf-gotnesku leturgerðirnar eru skoðaðar má
greinilega sjá grunn þeirra stafa sem notaðir eru enn í dag. Ef ekki hefði verið fyrir þessa
einkennilegu stafi hefðum við ekki getað fullkomnað þá stafi sem við höfum í dag.
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Inngangur
Undir lok fimmtándu aldar hófst prentun í Evrópu. Í kjölfar þess urðu til fyrstu
leturgerðirnar sem sérstaklega voru hannaðar sem slíkar. Þegar prentletur verður til veltir
maður fyrir sér hvað verður um þær skriftir sem notaðar voru fyrir tíma leturs. Skriftir voru
undanfari leturs og á hugtakið rætur sínar að rekja til þess að þær voru handskrifaðar. Þær
skriftir sem komu á undan prentletri áttu það til að vera mikið skreyttar og þóttu því henta
illa til prentunar en þær þóttu bæði ólæsilegri og tóku töluvert meira pláss við prentun.
Við þessa þróun leturs og skriftar gerist svolítið áhugavert; leturgerðir fara að
blandast saman. Mörg prentletur sem verða til um 1450–1500 bera einkenni skriftarleturs,
þó ekki hafi endilega verið lagt upp með það þegar letrið var skorið. Breytingarnar sem
upphaf prentunar hefur í för með sér leiða til þess að þessar blönduðu leturgerðir verða til.
Áhugavert er að skoða þessi blönduðu letur og rýna í hvað það er sem einkennir þau, en
þau geta verið mjög ólík.
Þessar leturgerðir hafa verið kallaðar fjölmörgum heitum og hefur ennþá ekki verið
valið eitt heiti fyrir þær. Ástæðan er sú hve letrin eru fjölbreytt og erfitt getur verið að setja
þau undir sama hatt. Af þeim mörgu heitum sem letrin eru kölluð eru þrjú hugtök sem
koma oftast fyrir en það eru; fére-humanistica, halb-gotische eða gotico-antiqua. Heitin
koma hvert frá sínu landinu, en það eru Ítalía, Þýskaland og Frakkland. 1
Þessi mismunandi heiti gera það að verkum að þegar letrin eru rædd og rannsökuð
er hætt við að umræðurnar verði óljósar og ruglingslegar. Í ljósi þess að letrin eiga sér ekki
heiti á íslensku hef ég hef ákveðið að tala um þau sem hálf-gotnesk, sem er bein þýðing á
þýska heitinu.2 Lítið hefur verið skrifað um hálf-gotnesk letur en letrin eru full af sögu og
bera það utan á sér. Þau hafa marga óhefðbundna eiginleika sem gera þau áhugaverð og
gera þau bæði áhugaverð og áberandi. Þó ekki hafi verið mikið skrifað um hálf-gotnesk
letur eru þau spennandi rannsóknarefni og tel ég að mörg þeirra letra sem urðu til á fyrstu
áratugum leturhönnunar beri einkenni hálf-gotneskra letra án þess að talað sé sérstaklega
um það.
Mér þykir miður hve lítið er fjallað um leturgerðina í dag. Leturhönnun blómstrar
nú sem aldrei fyrr og er mikil tilraunamennska í faginu. Hönnuðir eru óhræddir við að
brjóta hefðina sem verður oft uppspretta að einhverju nýju og spennandi. Hálf-gotnesk

1 AtypI, „Halbgotische, Gotico-Antiqua, Fere-Humanistica - Jerome Knebush - YouTube.“ Myndband,
20:14, sótt 30. september 2018 á https://youtu.be/Tdi5teLOYK4.
2 Paul McNeil, The Visual History of Type, London: Laurence King Publishing, 2017, bls. 11.
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letur eru týndur hlekkur sem gæti verið leturhönnuðum samtímans mikill innblástur og
væri gaman að sjá endurvakningu þessara fornu letra.
Markmið mitt með þessari ritgerð er að rannsaka uppruna hálf-gotneskra leturgerða
og hvers vegna þær bera með sér mismunandi, sérkennileg einkenni. Ég fjalla um upphaf
leturhönnunar en til þess þarf að skoða hvað gerist er prentun verður til. Í ritgerðinni verða
tekin fyrir letur sem hafa hálf-gotnesk einkenni og þau skoðuð í sögulegu samhengi. Helstu
leturtegundir dagsins í dag kynnt lauslega og borin saman við þau hálf-gotnesku auk þess
sem varpað verður ljósi á aðaleinkenni hálf-gotneskra leturgerða og þá stafi sem sýna
eiginleika þeirra best.

1. Prentun
1.1. Upphaf prentunar
Á fimmtándu öld í Evrópu urðu miklar félagslegar breytingar á skömmum tíma sem varð
meðal annars til þess að mikil eftirspurn var eftir aðgengi að rituðum handritum.3 Fyrir
þann tíma höfðu bækur verið handritaðar af munkum og skrifurum en það var tíma- og
mannaflsfrekt ferli sem þjónaði einungis mjög takmörkuðum hópi af læsu fólki. Bylting
varð þar á þegar lausaletur var fundið upp. Letrið var upphaflega fundið upp fyrir prentun á
styttri ritum en fljótlega varð ljóst að uppfinningin gæti komið stærri hlutum til leiðar.
Johannes Gutenberg notaði lausaletur þegar hann prentaði fyrstu fjöldaframleiddu bókina,
fjörutíuogtveggja línu Biblíuna en hann fann upp prentun með lausaletri. Þar með varð til
ný iðngrein, prentun, sem átti eftir að hafa í för með sér miklar samfélagslegar breytingar.4
Prentun með lausaletri var ein mikilvægasta uppfinning 15. aldarinnar hélst aðferðin nánast
óbreytt fram á 20. öld. Prentun var fyrsti fjölmiðillinn og með tilkomu hennar varð
vitneskja og þekking aðgengileg ört stækkandi hópi þeirra sem kunnu að lesa og losaði fólk
á miðöldum frá mörgum takmörkunum.5

3 „Printing | Publishing“ Encyclopedia Britannica, sótt 15. október, 2018 af
https://www.britannica.com/topic/printing-publishing
4 McNeil, The Visual History of Type, bls. 11.
5 McNeil, The Visual History of Type, bls. 11.
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Mynd 1: Fjörutíu og tveggja línu Biblía Johannes Gutenbergs.
Mynd 2: Prentpressa Gutenbergs.

1.2. Lausaletur
Til þess að framleiða lausaletur með þurfti ýmis verkfæri. Byrjað var á að gera stimpil en
þá var upphleypt spegilmynd af hverjum staf skorin í enda stangar úr harðmálmi. Þetta var
gríðarleg nákvæmnisvinna og þótti svo erfið að einungis örfáir menn á hverjum tíma höfðu
þessa list á valdi sínu. Stimplinum var síðan þrýst í kopar eða svipaðan málm. Við það
myndaðist stafmót sem kallað var matrissa eða móðurmót sem sýndi stafinn í réttri
speglun. Stafmótið var svo lagað til þannig að dýptin og stafmyndin voru óaðfinnanleg og
var þá hægt að steypa eins marga stafi og óskað var eftir. Mótið var svo sett á botn
stillanlegs handsteypitækis sem síðan var fyllt af bráðinni blýblöndu. Varð þá til
ferstrendur kubbur, kallaður stíll, með speglaðri, upphleyptri mynd af bókstafnum á
endanum. Uppfinning Gutenbergs gerði mönnum kleift að fjöldaframleiða bókstafi sem
voru bæði samræmdir á breidd og hæð og stóðu allir á sömu línu.6

Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1995), bls. 503–
504.
6
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Mynd 3: Verkfæri til framleiðslu lausaleturs. Frá vinstri til hægri: stimpill, matrissa, handsteypitæki og stíll.

Stílunum var raðað í kassa sem hafði hólf fyrir hvern staf. Þegar allir stafir sem þurfti að
prenta voru komnir á sinn stað var hægt að raða stílunum niður á ramma til prentunar.
Stílunum var raðað í línu og línunum síðan raðað til að fylla heila síðu. Ramminn var síðan
skorðaður vel, bundinn saman og prentsverta borin á hann. Ofan á rammann var svo lagður
rakur pappír og ramminn síðan settur undir prentpressu.
Prentun tengdi saman mörg atriði úr þekktum prentunaraðferðum. Pressunaraðferð
Gutenbergs er upphaflega fengin úr pappírsgerð, en pappírsgerðarmenn höfðu tileinkað sér
aðferðir sem þekktar voru í vín og ólífuolíugerð við Miðjarðarhafið. Langt handfang var
notað til að snúa skrúfu sem beindi þrýsting niður að rökum pappírnum. Við prentunina
speglast bókstafirnir á stílunum og þar með er komið lesmál á pappírinn.78
Prentun breiddist út á ótrúlegum hraða. Innan við 50 árum eftir að tæknin var
fundin upp voru á annað þúsund prentarar búnir að koma sér upp verkstæðum í yfir 200
borgum í Evrópu. Fyrstu prentgripunum var ætlað að líkja eftir handgerðu bókunum sem á
undan þeim höfðu komið, ritum sem gerð voru af skrifurum sem ýmist störfuðu fyrir
kirkjuna eða konunginn. Þau letur sem þar voru notuð voru því rithendur skrifaranna.
Fyrstu letrin sem fyrstu þýsku prentararnir skáru út voru því bráðlíkar endurgerðir á
rithöndunum úr gömlu ritunum. Er prentun breiddist frá einni borg til annarar urðu til ný
letur þar sem reynt var að höfða til lesenda með því að líkja eftir rithöndum sem ráðandi
höfðu verið á svæðinu. 9

Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 503–504.
„Printing Press History & Types.“ Encyclopedia Britannica, sótt 15. október, 2018 af
https://www.britannica.com/technology/printing-press.
9 McNeil, The Visual History of Type, bls. 11.
7
8
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2. Letur//Tegundir leturs
2.1. Tegundir leturs
Vestræn letur skiptast í þrjá meginflokka; rómverskt (prentletur), gotneskt (brotaletur) og
ítalskt letur (skáletur). Í talmáli eiga letrin sér öll annað heiti. Talað er um prentletur þegar
um rómverskt letur er að ræða, gotneskt letur er oftast kallað brotaletur og ítalskt letur er
betur þekkt sem skáletur. Frá því að prentunin var fundin upp hafa þessi þrjú letur verið
allsráðandi og allt eru þetta letur sem eru þróuð og unnin út frá handskrift
handritaskrifara.10
Þegar prentun hófst var, eins og áður sagði, reynt að líkja eftir rithöndum úr
handritum og voru brotaletur fyrstu letrin sem þá voru notuð. Brotaletur eru mikil og þung,
með oddhvassa stafi og oft skrautmikil. Töluvert einfaldara hefur verið að handskrifa
margar brotaletursgerðir en að skera hvern staf út. Margir töldu brotaletur vera ólæsileg
vegna þess hve þéttir stafirnir voru og mikið um óþarfa skreytingar í stafformunum.
Brotaletur voru einnig plássfrek sem þótti mikill ókostur þar sem pappírinn var dýr.
Stafir sem þóttu læsilegri voru einfaldari í útskurði og fundust þeir í handritum í
skrifarasetrum þar sem skrifarar höfðu gert tilraunir með leturgerðir sem þeir töldu koma
frá Rómaveldi til forna. Í samanburði við brotaletur voru form þessara stafa einföld, skýr
og með engum óþarfa skreytingum. Sagnfræðingar hafa rekið uppruna letursins til
Karlamagnúsar og hefðbundnu leturformin hafa verið rekin til munksins Alcuin sem uppi
var á Englandi á 9. öld. 11
Fyrstu prentletrin sem litu dagsins ljós þóttu keimlík rithöndum handrita frá sama
tíma, sér í lagi fram til 1475. Svo lík þóttu þau að við fyrstu sýn var ekki hægt að fullyrða
hvort um prentletur eða handrit var að ræða. Í letrunum var að finna gjörsamlega allt það
sem rithendurnar sýndu. Þau innihéldu sömu skammstafanir, samsteypur og greinarmerki
og var að finna í handritunum.12

2.2. Rómversk letur//prentletur
Þegar prentun breiddist til Ítalíu, sem þá voru höfuðstöðvar húmanisma á
Endurreisnartímabilinu, hófu leturformin fyrst að þróast í þá stíla sem í dag eru kenndir við
Warren E. Preece og James M. Wells, „Typography - History of Typography,“ Encyclopedia Britannica,
sótt 10. október, 2018, https://www.britannica.com/technology/typography.
11 Robert Williams „Black Letter | Calligraphy,“ Encyclopedia Britannica, sótt 10. október, 2018,
https://www.britannica.com/topic/black-letter.
12 Daniel Berkeley Updike, Printing Types - Their History, Forms, and Use, London: Oak Knoll, 2002, bls.
39.
10
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rómversk letur. Þetta skref í þróunarferli leturs var vitnisburður um stefnur og viðhorf Ítala,
sem þá voru undir áhrifum af enduruppgötvun klassískrar Grísk-Rómverskrar menningar,
frekar en einhverra ákveðna tæknilegra nýjunga. 13 Í prentun þóttu rómversk letur
hentugust vegna þess að þau voru fyrirferðarlítil, auðlesin og laus við allar auka
skreytingar sem oft fylgdu gotneskum letrum. Hástafirnir voru sóttir til Rómaveldis til
forna og lágstafirnir fengnir úr handskrift ítalskra húmanista sem þá voru ríkjandi í
prentiðnaðinum.14

Mynd 4: Rómverskt letur frá lokum 15. aldar.

Húmanískar leturgerðir sem gerðar voru í Ítalíu í lok 15. aldar byggðu á húmanískri
lágstafaskrift sem var dregin af Karlungaskrift (sjá mynd 5) og rómverska hástafaletrinu.
Þessar húmanísku leturgerðir má einna helst þekkja á lágstafa ‚e‘ sem hefur hallandi
þverstrik. Einnig er þykktarmunur einstakra stafdrátta lítill, vinstrihallandi ás er í stöfum
með boglínum og þverendarnir tengjast leggjum með boglínu.15
Smám saman fóru leturhönnuðir að bæta útlit og læsileika stafanna með því að nota sínar
eigin framleiðsluaðferðir í stað þess að leitast eftir því að gera eftirmyndir af gömlum
rithöndum. 16

McNeil, The Visual History of Type, bls. 11.
Oscar Ogg, The 26 Letters, New York: Thomas Y. Crowell Company, 1959, bls. 212.
15 Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 511.
16 Ogg, The 26 Letters, bls. 218.
13
14
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Mynd 5: Karlungaskrift.
Mynd 6: Meitlaðir rómverskir hástafir.

Innan við öld eftir að fyrsta rómverska letrið kom fram hafði það ýtt öllum öðrum
leturtegundum til hliðar og voru hin þýskumælandi lönd eina svæðið þar sem gotnesk letur
höfðu enn yfirburði og hélst sú staða vel inn í 20. öldina. Eftir að hafa verið endurgert og
lagað af mörgum framúrskarandi leturhönnuðum hefur rómverska letrið orðið hið staðlaða
bókaletur sem við þekkjum í dag auk þess að vera langþekktasta og útbreiddasta tegund
leturs.17

2.3. Gotnesk letur//brotaletur

Mynd 7: Brotaletur, Textura Gutenbergs.

Brotaletur er það letur sem í daglegu tali er oft talað um sem gotnesk letur en orðið
brotaletur kemur frá þýska heitinu „gebrochene Schriften“ eða brotna skriftin.18
Brotaletur þróaðist úr Karlungaskrift, sem var staðlað skriftarletur á 12. öld í Evrópu. Með
tímanum þrengdist skriftin og boglínurnar hurfu smám saman. Þessa þróun má sjá best í
Textúr skriftinni sem Gutenberg hafði sem fyrirmynd að biblíuletri sínu. Brotaletur
einkennast af lóðréttum strokum sem enda á grunnlínu, skörpum línum í stað rúnaðra eða

„Roman | Typeface.“ Encyclopedia Britannica, sótt 10. október, 2018,
https://www.britannica.com/topic/roman-typeface.
18 Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 505.
17
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boglína og hringforma, og samruna rúnaðra forma þegar þau birtast saman. 19 Þorsteinn
Þorsteinsson kemur einkennum brotaleturs vel í orð í bók sinni „Þættir úr letursögu“:
„Einkenni letursins eru þessi helst: Allar línur í lágstöfum eru brotnar (engar boglínur),
innrými stafa litlu breiðara en stafleggir, þverendar einsog tíglar, tvö strik í staflegg flestra
hástafa.“ 20

Mynd 8: Fjórar helstu tegundir brotaleturs.

Brotaletur skiptist í fjóra aðalflokka; textúr, rótúnda, schwabacher og fraktúr. Textúr er
elsta gerð brotaleturs en Biblíuletur Gutenbergs bar heitið Texturalis eða Textura en orðið
merkir vefur á latínu og er það jafnframt elsta gerð brotaleturs. Letrið tekur mið af þeirri
gotnesku handskrift sem höfð var á handrit, aðallega bæna- og helgisiðabækur, um þetta
leyti í Þýskalandi enda vildi Gutenberg að bókin liti sem mest út fyrir að vera handskrifuð.
Hann gerði mörg mismunandi afbrigði af sömu stöfunum og samsteypum sem hægt var að
nota til skiptis svo að letrið liti meira út eins og handskrift. Með öllum þessum afbrigðum
endaði letrið á að innihalda um 300 leturtákn og þar af voru stórir og litlir stafir einungis
um 50.21 Þó Textura sé gríðarlega mikilvæg í letursögunni varð letrið þó ekki langlíft í
Þýskalandi og var aflagt fyrir aðrar tegundir brotaleturs sem þóttu hentugri.
Á Ítalíu og Spáni var notuð tegund brotaleturs sem kölluð er rótúnda, sem merkir
kringlótt á latínu, en það sem einkenndi letrið voru boglínur þess. Rótunda er næstelsta
tegund brotaleturs á eftir textúra, en það náði aldrei fótfestu sem bókaletur í þýskumælandi
löndunum. Á 20. öldinni varð rótunda þó afar vinsælt hjá skrautskrifurum (e. calligraphers)
„Black Letter | Calligraphy.“
Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 505.
21 Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 504.
19
20
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sem og öðrum listamönnum og hönnuðum sem notuðu það sem display letur. Rótunda og
önnur rúnuð letur voru þó vinsæl í löndum sunnarlega í Evrópu á Endurreisnartímanum.22
Schwabacher letrið kom fram á seinni hluta 15. aldar í Þýskalandi. Letrið var mun
víðara en textúr, hástafirnir voru læsilegri og var samspil milli þeirra og lágstafanna. Stafir
með lokuð innform höfðu boglínur sem mættust í oddi. Schwabacher var algengasta
bókaletur í Þýskalandi frá um það bil 1475–1550.
Fraktúr tók við af Schwabacher en það líkist bæði textúr og schwabacher. Eitt af
einkennum letursins voru hástafirnir en þeir voru ofhlaðnir skrauti og þóttu illæsilegir.
Fraktúr kom fyrst fram sem prentletur árið 1513 og leysti schwabacher af hólmi að fullu á
seinni hluta aldarinnar og varð ráðandi bókaletur í Þýskalandi og þeim löndum sem voru á
þysku menningarsvæði í prentlist. 23
Örlög brotaleturs í Þýskalandi urðu nokkuð söguleg. Brotaletur hafði frá upphafi
verið ráðandi leturgerð þar og árið 1928 var enn rúmur helmingur þýskra bóka prentaður
með brotaletri. Eftir 1933 lögðu nasistar síðan alla áherslu á að allt yrði prentað með þessu
þjóðlega þýska letri. Árið 1941 skiptu þeir skyndilega um skoðun þegar gefin var út
tilkynning um að rangt væri að brotaletur væri upprunalega þýskt heldur væri þetta
„schwabacher-júðaletur“ og óþýskt eftir því. Því bar öllum skylda að sem fyrst ætti að taka
upp rómverskt letur í Þýskalandi. 24

2.1. Ítölsk letur//Skáletur
Skáletur var upphaflega notað sem sjálfstætt letur. Francesco Griffo skar fyrsta skáletrið
fyrir smábókaflokk í Feneyjum 1501. Til að koma sem mestu á hverja síðu þurfti alveg nýtt
letur og Griffo skar til þess skáletur eftir skrift þeirri sem notuð var á skrifstofu páfa og
nefndist cancelleresca corsiva eða kansellískrift. Hástafir letursins voru þó allir beinir.25

22 Dan Reynolds, „The library of the Gutenberg Museum.“I Love Typography, sótt 2. desember, 2018,
https://ilovetypography.com/2010/03/01/the-library-of-the-gutenberg-museum/.
23 Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 505-506, 508.
24 Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 508.
25 Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 519–520.
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Mynd 9: Cancelleresca corsiva eða kansellískrift.

.

Skáletur voru upphaflega notuð sem textaletur í minni ritum þar sem þau þóttu
fyrirferðalítil og húmanísk einkenni þeirra þóttu eftirsóknarverð, en í dag eru þau nánast
eingöngu notuð sem auka útgáfa af rómönskum leturgerðum. 26 Það var ekki fyrr en Claude
Garamond (1500–1561), einn dáðasti og áhrifamesti leturhönnuður allra tíma, kom fram á
sjónarsviðið að byrjað var að nota skáletur með beinu letri eða sem tilbrigði við það.27

3. Hálf-gotnesk letur
Seint á fimmtándu öldinni voru margar fínustu bækurnar prentaðar í letrum sem talin voru
einskonar barstarður af gotneskum og rómverskum formum. Letrin voru að hluta til byggð
á textúr brotaletri og að hluta til rithöndum ítalskra fræðimanna 14. aldar. Líkt og fram
kom í inngangi er ekki til eitt heiti yfir þessi letur heldur voru þau fjölmörg. Þau sem oftast
komu fyrir voru; fére-humanistica, halb-gotische eða gotico-antiqua.28

Mynd 10: Nýlega endurgerð hálf-gotnesk leturgerð.

Hálf-gotnesk letur eru þau letur sem teljast hvorki til rómverskra né gotneskra
leturgerða en bera þó einkenni beggja. Þau byrja að sjást upp úr miðri 14. öld þegar að
prentun með lausaletri er fundin upp og útskorið prentletur verður til. Handgerðu
brotaletrin og skriftirnar sem á undan komuhöfðu verið notuð í hundruði ára og tók því
tíma fyrir nýja uppfinningu eins og prentletur að aðlagast iðnaðinum. Þarna varð því til

“Printing | Publishing.”
Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 521.
28 McNeil, The Visual History of Type, bls. 19.
26
27
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nokkurskonar samruni skriftar og leturs. Oft má sjá letur þar sem hermt er eftir eiginleikum
handteiknaðra gotneskra letra og ósamræmi sést í stöfum þeirra.
Tvö letur sem bera einkenni hálf-gotneskra leturgerða skýra einkennin vel.
Annarsvegar er það rómverska letrið Subiaco eftir þýsku prentarana Konrad Sweynheym
og Arnold Pannartz, sem þá voru starfandi í Subiaco á Ítalíu og drógu nafnið þaðan.
Hinsvegar letrið Durandus eftir Johann Fust og Peter Schöffer, sem einnig voru þýskir, en
letrið var gert fyrir bók rithöfundsins Guillaume Durand og var því letrið kennt við.29

3.1. Subiaco
Mörg letur bera einkenni hálf-gotneskra leturgerða og meðal annars fyrsta letrið sem hafði
eiginleika rómversks leturs, en það var Subiaco eftir Konrad Sweynheym og Arnold
Pannartz. Þeir voru þýskir munkar sem opnuðu fyrstu prensmiðjuna í munkaklaustri í
Subiaco á Ítalíu 1465 og gerðu þeir fyrsta prentletrið sitt sama ár. Árið 1467 fluttu þeir
prensmiðju sína til Rómar eftir að hafa gert fjórar tilkomumiklar leturútgáfur sem þá áttu
sér enga hliðstæðu.30

Mynd 11: Subiaco letur Sweynheym og Pannartz. Svarta liturinn merkir fyrri útgáfu letursins en sá rauði þá
seinni.

Sweynheym er talinn hafa lært prentun er hann vann hjá Gutenberg í Þýskalandi og
má greinilega sjá brotaleturs bakgrunn Sweynheym og Pannartz í rómverskum letrum
þeirra. Hálf-gotnesk einkenni í þýskum letrum má rekja til þess þegar byrjað var að hanna
rómversk letur og innblástur var sóttur í gömul handrit. Fyrirmyndirnar sem letrin voru
byggð á voru ítalskar en útfærslan og hönnunin var þýsk. Kveikjan að letrinu er þó
aðallega löngunin þess að gera læsilegra og einfaldara bókaletur úr brotaletri. 31

Jerôme Knebusch, „Strange Types.“ Azimuts 48–49, 1. tölublað (júlí 2018): 244–250.
McNeil, The Visual History of Type, bls. 16–17.
31 Harry Carter og James Mosley, A View of Early Typography, London: Hyphen, 2002, bls. 47–48.
29
30
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Subiaco letur Sweynheym og Pannartz er byggt á ítölskum húmanista handritum.
Þrátt fyrir að vera upphaflega gert sem rómverskt prentletur hefur letrið óræðan karakter og
einkenni sem teljast hálf-gotnesk. Lágstafir letursins eru taldir betur gerðir en hástafirnir og
má sjá pennastrokur gömlu handritanna greinilega í lágstöfunum á meðan að hástafirnir eru
öllu hlutlausari. Letrið er húmanískt, en það er ímynd Þjóðverja á ítölskum húmanisma. 32
Sweynheym og Pannartz gerðu nokkrar tilraunir að letri sem myndi henta ítölskum
markaði, þar sem Ítalir hefðu ekki haft áhuga á hvössu brotaletri frá nágrönnum þeirra að
norðan. Þeir hönnuðu og skáru út rómverskt letur sem þeir notuðu í prentun á einni fyrstu
bókinni sem gefin var út á Ítalíu um það bil 1464–1465, en bókin var talin mjög glæsileg.
Stafir letursins höfðu hefðbundin ítölsk form en báru þó þýskan blæ. Oscar Ogg lýsir
stöfunum sem „rómverskum í stíl en gotneskum í yfirbragði.“33 Þeir sóttust eftir því að
líkja eftir tignarlegu og rúnuðu rómversku pennastrokunum sem höfðu stigvaxandi
boglínur og fíngerða fætur (e. serif). 34
Leturhönnuðurinn og rithöfunudurinn Harry Carter telur í bók sinni að Sweynheym
og Pannartz hafi vísvitjandi gefið letrinu brotaletursblæ. Ef stafirnir eru stækkaðir má sjá
að þeir hafa skörp horn í samskeytum, þá sér í lagi á efsta hluta sínum. Í stað fóta hefur
letrið útvíkkandi enda í efri hluta stafleggja. Þrátt fyrir brotaleturseiginleika sína var letrið
forfaðir allra rómverskra letra. Einungis þremur árum seinna hafði letrið þróast svo að það
hafði misst mörg gotnesk einkenni sín, en Sweynheym og Pannartz endurnýjuðu og bættu
letrið árið 1467.35
Seinni útgáfa letursins er nokkuð frábrugðin því fyrsta en það sést fyrst í Róm 1467
þar sem þeir störfuðu þá. Líkt og áður segir hafði letrið misst mörg gotnesk einkenni sín en
það var þó ekki alrómverskt. Hástafir letursins eru rómverskir og fengnir úr forn
rómverskum útskurði en lágstafirnir teljast ekki alrómverskir. Hástafirnir hafa fætur sem
eru bæði reglulegir og útpældir. Þónokkrir hástafirnir voru breikkaðir og er það mest
áberandi í ‚E‘, ‚F‘ og ‚K‘. Lágstafirnir höfðu ekki fætur líkt og hástafirnir og bera enn
vitni um pennastrokur fyrirmynda sinna. Þeir voru þó hannaðir til þess að passa vel með
hástöfunum og hafa þeir samsvarandi boglínur. Flestir lágstafirnir urðu einnig víðari og þar
á meðal ‚e‘ sem bætir við sig einskonar oddi við enda þverstriksins, líkt og því hafi verið
ýtt lengra. Belgir letursins voru gerðir mýkri og rúnaðri og gera allir þessir hlutir seinni
útgáfu Sweynheym og Pannartz léttari í yfirbragði en þá fyrri.

Knebusch, „Strange Types,“ bls. 244–250
Ogg, The 26 Letters, bls. 217.
34 Ogg, The 26 Letters, bls. 218–219.
35 Carter og Mosley, A View of Early Typography, bls. 40.
32
33
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3.2. Durandus
Eftirspurn var eftir textaletri fyrir fræðibækur og árið 1459 prentuðu Fust og Schöffer bók
Guillem Durand í letri sem víkkaði sjóndeildarhring leturhönnuða stórlega. Bókin var rit
fyrir klerka og var því nauðsynlegt að koma til móts við þá með samskonar letri og þeir
voru vanir í slíkum textum. Letrið var gert eftir venjulegri bókaskrift 14. aldar.
Letirð hefur tveggja hæða ‚a‘, ‚g‘ úr tveimur lykkjum með eyra og ‚s‘ sem minnir á
hringform sem skorið er hallandi og smellt aftur saman. Lágstafa ‚f‘ og langt ‚s‘ standa á
grunnlínunni og hefur letrið margskonar sameinaða stafi, skammstafanir og samsteypur.
Letrið hefur rúnaðar, óbrotnar boglínur sem gefur letrinu mjúkan heildarblæ. Þessi rúnuðu
form minna á rótunda og hefur letrunum oft verið líkt saman vegna þess. Hástafir letursins
eru sóttir í gamlar skriftir og er gott myndast gott samspil á milli stafabilsins og innforma
stafanna. 36

Mynd 12: Fjórtán punkta Durandus.

Durandus var minnsta leturgerðin sem til var, en hún var í fjórtán punkta stærð, en það
töluvert minna heldur en letrin sem á undan komu. Sem dæmi má nefna að ef Textura

36

Carter og Mosley, A View of Early Typography, bls. 40.
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Gutenbergs hefði verið prentuð svo lítil hefði hún verið gjörsamlega ólæs að sökum þess
hve breið og svört hún er. Leturfræðingar hafa bent á tæknilega yfirburði letursins, en þeir
yfirburðir entust lengur en allar aðrar týpur alveg að lok 15. aldar. Þó letrinu svipi til
rótunda er margt sem að skarast og heyrir það ekki undir neinn flokk brotaleturs.
Dæmigert fyrir Durandus letrið eru opin form lágstafa ‚a‘, sem ekki sést í neinu
öðru brotaletri, og g sem er í laginu eins og talan 8. Hástafirnir eru oft hvorki gotneskir né
rómverskir heldur teljast þeir frekar til únsíalskriftar, en únsíalskrift var sveigt hástafaletur
þar sem margir stafir líktust meira þeim lágstöfum sem við könnumst við í dag. 37
(mynd af Uncial hástöfum) Ef horft er yfir letrið í heild sinni spyr maður sig á hvaða skrift
letrið var byggt á. Það er erfitt að hugsa sér að það sé eitthvað eitt svar við því.38
Margir leturfræðingar hafa notað letrið sem dæmi um þau letur sem teljast einungis
gotnesk að hluta til. Hugtakið hálf-gotneskt er oftar en ekki notað yfir Durandus letrið.
Talið er að meira að segja ítölsku húmanistarnir hafi skrifað í gotneskum hætti þar til þeir
tileinkuðu sér gömlu rómversku hástafina. 39

4. Samanburður letra
Þegar hálf-gotnesk letur eru borin saman við önnur letur frá sama tíma má sjá einkenni
letrana skýrt og varpar það ljósi á hve mikill blendingur hálf-gotneska letrið er í raun og
veru. Með því að bera eina fyrstu hálf-gotnesku leturgerðina við brotaletur og prentletur
sem koma fram á svipuðum tíma sést þróun letursins greinilega.
Ég gerði því rannsókn á ólíkum leturgerðum sem birtast á svipuðum tíma í
prentsögunni (1455–1470), en það eru letrin; Textura Johannes Gutenbergs (1455), GoticoAntiqua Günther Zainers (ártal) og Jenson eftir Nicolas Jenson (1470).
Þessi þrjú letur tilheyra öll sitthvorum leturflokknum. Líkt og áður kemur fram er
Textura Gutenbergs brotaletur og var það fyrsta prentletrið. Það var notað í
fjörutíuogtveggja línu Biblíu Gutenbergs, en það hún var fyrsta fjöldaframleidda bókin.
Gotico-Antiqua Zainers er áhugavert hálf-gotneskt letur en hann var fyrsti prentarinn í
Augsburg í Þýskalandi. Jenson eftir hinn franska Nicolas Jenson var með fyrstu
alrómversku textaletrunum. Letrið er talið gríðarlega vel heppnað og fullkomnað og er enn
litið til þess til innblásturs í leturhönnun í dag. 40

Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 506.
Knebusch, „Strange Types,“ bls. 246–248.
39 Carter og Mosley, A View of Early Typography, bls. 38.
40 McNeil, The Visual History of Type, bls. 20–21.
37
38
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4.1. Textura Gutenbergs
Biblíuletur Gutenbergs bar heitið Texturalis eða Textura en orðið merkir vefur á latínu.
Letrið lítur til þeirra gotnesku handskriftar sem höfð var á handrit, aðallega bæna- og
helgisiðabækur, um þetta leyti í Þýskalandi enda vildi Gutenberg að bókin liti út fyrir að
vera handskrifuð. Hann gerði mörg mismunandi afbrigði af sömu stöfunum og
samsteypum sem hægt var að nota til skiptis svo að letrið liti meira út eins og handskrift.
Með öllum afbrigðunum endaði letrið á að innihalda um 300 leturtákn og þar af voru stórir
og litlir stafir einungis um 50. 41

Mynd 13: Textura Gutenbergs.

Stafir letursins voru lóðréttir og þungir. Há og mjó formin leggja áherslu á samsíða
lóðréttar línur og hafa skörp samskeyti. Línur lágstafanna eru brotnar og hafa engar
boglínur, innrýmin eru svipað breið og stafleggir og eru þverendarnir skornir eins og tíglar.
Letrið hefur fáeinar bogadregnar línur sem sjást aðallega í hástöfunum en þeir hafa líka tvö
strik í staflegg sínum. Einkennandi fyrir stafinn er tveggja hæða a þar sem efri lykkjan

41

Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 504.
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lokast, d með hvössum únsíal staflegg, h i m n þar sem strokan endar í fætinum.
Samsteypur: ff, ft, ve. 42 „The formal Black Letter, the textura, is not merely a printer‘s
letter, nor only a scribe‘s: it is the only form of the Latin alphabet that can rival Roman
capitals for universality.“ 43
Í dag hefur Textura verið notað talsvert sem fyrirsagnaletur, og sum helstu dagblöð heims
hafa það enn í blaðhausnum: The New York Times, Le Monde, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Morgunblaðið.” 44

45

4.2. Hálf-gotneskt letur Zainer

Mynd 14: Stór leturfjölskylda Zainers.

Gunther Zainer hefur ekki hlotið jafn miklar frægð og kollegar hans, sem margir hverjir
eru taldir miklir áhrifavaldar. Þrátt fyrir það var Zainer stórmerkilegur sjálfur. Hann var
fyrsti prentarinn í Augsburg en þar starfaði hann alla sína ævi. Á þessum tíma var
Augsburg sú borg í Þýskalandi sem hafði mestu tengingarnar við Ítalíu og fóru margar
ítalskar hugmyndir um letur til Þýskalands í gegnum Augsburg. Á prentferli Zainers
framleiddi hann um 80 bækur og þóttu þær miklir gæðagripir en þar á meðal voru

McNeil, The Visual History of Type, bls. 14–15.
Carter og Mosley, A View of Early Typography, bls. 26.
44 Þorsteinn Þorsteinsson, Þættir úr letursögu, bls. 505.
45 Carter og Mosley, A View of Early Typography, bls. 25–26.
42
43
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Guðspjall Níkódemusar var prentað árið 1468, fyrsta prentaða dagatalið og tvær útgáfur af
Biblíunni á þýsku. 46
Fræðimaðurinn William Morris sagði að fyrstu prentuðu bækurnar væru bestu
bækurnar. Hann var þá ekki að hugsa fyrstu prentuðu Biblíurnar heldur prent Zainers, sem
voru prentaðar með hálf-gotnesku letri. Letrið þótti mjög breytilegt og hafði það svo litla
samheldni í uppröðun stafrófsins að ekki þótti það henta sem bókaletur.

4.3. Jenson

Mynd 15: Rómverskt letur Jenson

Nicolas Jenson var upphaflega gullsmiður líkt og margir sem fóru að fást við prentun á
miðöldum. Hann starfaði í hirð Karls 7. Frakklandskonungs. Árið 1458 var hann sendur af
konungi sínum til Mainz í Þýskalandi, þar sem Gutenberg var starfandi, til þess að læra á
nýju prenttæknina og leturgerðina enda var þar mikil gróska í starfsgreininni. Eftir að hafa
náð valdi á þessari nýju tækni í Þýskalandi sneri Jenson fljótlega aftur til Frakklands og
þaðan til Feneyja og árið 1468 var Jenson orðinn fyrsti prentari og útgefandi í Feneyjum
sem ekki var þýskrar ættar. Jenson varð mjög fljótt einn afkastamesti prentari síns tíma, en
hann prentaði um 150 bækur sem var dreift um alla Evrópu. Það var þó sem leturhönnuður
sem Jenson skaraði fram úr. Hann endurvann klassísk verk í rómverskri skrift en einbeitti
sér síðar að því að prenta trúarleg rit fyrir páfann og kirkjuna. Biblíur ítölsku kirkjunnar
voru þá prentaðar í rótunda, sem notað var í miklum mæli sem prentletur sunnarlega í
Evrópu á þeim tíma. Þrátt fyrir að þau letur sem Jenson skar út fyrir kirkjuna hafi ekki
varðveist, hafa verk hans verið frá upphafi leturhönnuðum mikill innblástur. 47
Rómverskt letur Jenson var hannað eftir rithöndum úr handritum sem þá þóttu
nýstárlegar. Letur markar tímamót í sögu prentunar. Það lagði grunninn að öllum þeim
letrum sem fylgdu á eftir og er magnað að enn sé stuðst við svo gamla fyrirmynd í
leturhönnun. Ævistarf Nicolas Jenson lyfti prentun á hærra plan og frá því að vera handiðn

46
47

McNeil, The Visual History of Type, bls. 18–19.
McNeil, The Visual History of Type, bls. 20–21.
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yfir í listform. Jöfnu hlutföllin, jafnvægi leturbilsins og agað heildaryfirbragð prentunar
hans sýna hvers vegna hann var lofaður fram yfir aðra prentara sem störfuðu á 15. öld á
Ítalíu og hvers vegna verk hans eru enn hornsteinn í sögu leturhönnunar.48

4.4. Samanburður
Letrin þrjú, Textura Johannes Gutenbergs, Gotico-Antiqua Gunther Zainers og Jenson
eftir Nicolas Jenson. Með því að bera saman þessi þrjú letur er hægt að skoða hvernig
fyrstu prentletrin þróuðust og kanna hvað gerist þegar handskrift verður að letri.

Mynd 16: Textura Gutenbergs.

Mynd 17: Hálf-gotneskt letur Zainer. Mynd 18: Jenson.

Þegar letrunum er stillt upp hlið við hlið má greinilega sjá að þau eru gjörólík hvað
þyngd varðar. Textura hefur mikla svertu og eru stafirnir háir og þéttir. Letur Zainer hefur
nokkuð breiða stafleggi en hallandi kontrast hringformanna léttir þó töluvert á letrinu í
heild sinni. Letur Jenson hefur nokkuð jafna vigt en er þó áberandi léttast letranna
þriggja.49
Í Textura eru fætur letursins vísun í hallandi pennastroku skriftarinnar sem letrið
byggir á. Áhugavert er að í letri Zainer eru engir fætur á lágstöfunum en eru þó á sumum
hástöfunum, sem er dæmigert um ósamræmi í hálf-gotneskum letrum. Letur Jenson hefur
hefðbundna fætur, bæði á há- og lágstafi, svipaða þeim sem við könnumst við í dag. 50
Hástafirnir breytast nánast algjörlega. Sjá má hvernig skrautlegum hástöfum
Textura er nánast alfarið skipt út, og er í raun eina skreytingin sem eftir verður opin form í
sumum stafleggjum Zainers, sem oft voru lituð eftir prentun. Hástafir Textura eru töluvert
þrengri en Zainers og Jenson og einnig má sjá hvernig áherslan færist á milli lóð- og
lágréttra lína. Hástafir Zainers sækja í rúnuð form og boglínur Únsíal skriftarinnar en letur
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50 McNeil, The Visual History of Type, bls. 18–19.
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Jenson er eitt fyrsta letrið sem notar hástafi sem fengnir eru úr útskurði forna rómaveldis. 51
52 53

Í leturhönnun eru yfirleitt nokkrir stafir í hverju letri sem er einkennandi fyrir það.
Líkt og áður kom fram má yfirleitt þekkja húmanísk letur á lágstafa ‚e‘ sem hefur hallandi
þverstrik. Í flestum letrum eru það sömu stafirnir sem fá helstu einkenni letursins en það
eru oft lágstafa ‚a‘, ‚g‘, ‚e‘ og ‚h‘. Lágstafa ‚d‘ og ‚h‘ eru bæði undir áhrifum únsíal í
Texturu og letri Zainer en Jenson hefur tekið upp á beinum stafleggjum í boglínanna.
Lágstafa ‚g‘ Textura er eins hæða og hefur lokaða lykkju og má sjá móta fyrir stroku sem
minnir á eyra. Hjá Zainer er það einnig á einni hæð en þar opnast neðri lykkjan og eyrað er
greinilegt. Í letri Jenson birtist tveggja hæða ‚g‘ en það náði miklum vinsældum þar sem
lægri lykkjan þótti taka minna pláss en í eins hæða gerð stafsins. 54
Lágstafa ‚a‘ er eitt helsta kennileiti Textura. Það er tveggja hæða þar sem efri
lykkjan lokast inn í hvassan belg stafsins. Hálf-gotneskt letur Zainer byggir greinilega á
sama grunni fyrir sitt lágstafa ‚a‘. Það er líka á tveimur hæðum en er með boglínum og er
breiðara og lægra en hjá Gutenberg. Lágstafa ‚a‘ Jenson hefur hinsvegar opna lykkju/cap
og minni belg. 55 56
Oft eru þó aðrir stafir sem einkenna letur og getur það hafa verið markmið
leturhönnuðsins eða ómeðvitað. Letur Zainer hefur einn slíkan, áberandi staf sem er ólíkur
hinum en það er lágstafa ‚y‘. Hann hefur skott sem tekur óvænta sveiflu við þverendann.
Stafir sem þessi eru bæði dáðir og hataðir en gefa letrum óneitanlega mikinn karakter. 57 58
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Niðurlag
Á okkar tímum gera fæstir mikinn greinarmun á letri. Flestir hugsa um letur sem stafi í
texta frekar en sérhannaða tækni sem hefur þróast gríðarlega frá því að hún kom fyrst fram
fyrir hundruðum ára til dagsins í dag. Letur eru ennþá í stöðugri þróun og ekki útlit fyrir að
breyting verði þar á ef miðað er við þær miklu samfélagslegu breytingar sem við sjáum
koma í kjölfar tækniframfara nútímans.
Helstu leturtegundir dagsins í dag eru nokkuð staðlaðar. Fáeinar leturgerðir eru notaðar
aftur og aftur af stórum fyrirtækjum og útgáfum en þau letur sem notuð eru í bókum og
dagblöðum eru yfirleitt gamlar endurvakningar leturs sem hægt er að rekja til fyrstu aldar
prentunar. Mikil fræði liggja til grundvallar því hvers vegna ákveðið letur hentar betur en
eitthvað annað. Í dag er þó mikið svigrúm til tilraunamennsku í leturhönnun. Með tilkomu
hágæða forrita sem sérhæfa sig í leturgerð er leturhönnun orðin aðgengileg nánast hverjum
sem er. Þetta gerir hönnuðum og listamönnum kleift að ögra listforminu og gera eitthvað
sem hefur ekki verið gert áður.
Það er alveg ljóst að við gætum ekki vitað neitt um þau letur sem við þekkjum í dag
og sögu þeirra án þess að rekja letursöguna til þess tíma þegar prentun var fundin upp. Við
mundum ekki vita hvernig sérstök leturform verða til án þess að þekkja mismunandi gerðir
skrifta sem notaðar voru á fornöldum og breytileika þeirra á milli þjóða. Daglega notum
við letur og tákn sem hafa mörg þúsund ára sögu á bakvið sig. Nánast hvert einasta atriði í
leturgerð hefur sögulega ástæða fyrir tilvist sinni, hvort sem að það er tveggja hæða ‚g‘ eða
heilt hástafakerfi sem við notum í dag. 59
Í þessari ritgerð var uppruni hálf-gotneskra leturgerða skoðaður sem og einkenni
þeirra. Einkennin eru breytileg eftir því frá hvaða landi letrin koma og má yfirleitt sjá
þjóðlegan bakgrunn hönnuðarins koma fram í eiginleikum letursins. Hálf-gotnesk letur
voru skammlíf og hættu nýjar útgáfur að verða til þegar leturhönnuðir höfðu gert nánast
fullkomin rómversk textaletur. Hálf-gotnesk letur áttu í raun og veru aldrei að verða til, og
margt sem einkennir letrin gætu verið talin hönnunarmistök. Fegurð er þó engu að síður oft
að finna í mistökum og eru hálf-gotnesk letur sönnun þess, en margir einkennilegir og
furðulegir stafir urðu til á þeim tíma sem letrin voru gerð. Hálf-gotnesk letur hafa verið
leturhönnun gríðarlega mikilvæg sem liður í þróun brotaleturs að prentletri. Þegar fyrstu
hálf-gotnesku leturgerðirnar eru skoðaðar má greinilega sjá grunn þeirra stafa sem notaðir
eru enn í dag. Ef ekki hefði verið fyrir þessa einkennilegu stafi hefðum við ekki getað
fullkomnað þá stafi sem við höfum í dag.
59
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Rannsókn að upphafi leturhönnunar og sögu hálf-gotneskra leturgerða setur letrin í
nýtt samhengi. Að mínu mati eru hálf-gotneskar leturgerðir einstakt fyrirbæri sem segja má
að hafi eiginlega orðið í vegi fyrir sjálfu sér. Letrið er ekki fullkomið en það er einmitt það
sem sker það frá öðrum letrum sem gerir það áhugavert.
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