




EFSAGA 
ÍSLENSKA 
RÚNALETURSINS
Alexandra Ýr Bridde
Grafísk hönnun
Hönnunar- og arkitektúrdeild
Listaháskóli Íslands
Vorönn 2021



Mynd 1. Íslenska rúnaletrið.



Á Íslandi lagðist notkun rúnaleturs að mestu af á 17. öld. En hvað ef 
svo hefði ekki verið? Í verkinu er spáð í mögulega þróun íslenska 
rúnaletursins, að því gefnu að notkun þess hefði haldið áfram til 
okkar daga. Formfræði rúnanna er skoðuð og mótuð áfram. Ýmsar 
vangaveltur eru lagðar fram, til dæmis hvaða áhrif alþjóðavæðing 
og tækniframfarir síðustu alda kynnu að hafa haft á þróun 
rúnaletursins. Rúnirnar eru settar fram í formi neon skilta til að 
undirstrika þetta nýja samhengi rúnanna í dag.

Efsaga íslenska rúnaletursins er útskriftarverkefni til BA-gráðu 
í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands. Í þessari greinargerð 
verður fjallað um hugmyndavinnu, ferli, framsetningu og niður-
stöður verkefnisins.
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Frá því að ég skrifaði BA-ritgerðina mína um rúnir og norræn tákn 
í íslensku samfélagi var ég ákveðin í því að halda áfram rannsókn 
minni á rúnum í útskriftarverkefninu. Ég hef lengi haft mikinn 
áhuga á rúnum og eftir ritgerðarskrifin komst ég að því að ég vildi 
vinna enn frekar með íslenska rúnaletrið; gera tilraunir með það og 
þróa það áfram í ólíkar áttir. 

Ég var strax staðráðin í því að hanna rúnaletur, en var þó 
ekki alveg viss hvaða leiðir ég ætti að fara. Til þess að afla mér 
ítarlegri upplýsinga um viðfangsefnið fór ég ófáar ferðir á bókasöfn 
höfuðborgarsvæðisins. Auk þess ræddi ég við Teresu Dröfn Freys-
dóttur Njarðvík og Sigurð Oddsson, sem bæði eru sérlega fróð um 
rúnir. 

Læsileiki er almennt eitt mikilvægasta atriðið sem ber að hafa 
í huga við gerð og hönnun leturgerða. Þar sem almenn þekking 
fólks á rúnum í dag er lítil sem engin velti ég mikið fyrir mér 
hversu mikilvægur læsileiki leturgerðanna væri í raun. Eftir miklar 
pælingar ákvað ég að setja læsileikann í annað sætið og leyfa 
formum letursins að ráða förinni.

KVEIKJAN
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Bekkjarfélagi minn gaf mér eintak af tímaritinu HA sem innihélt 
viðtal við tvíeykið Krot & Krass, en ég sótti innblástur í verk þeirra við 
gerð útskriftarverkefnisins. Tvíeykið vinnur mikið með framandi og 
abstrakt form í leturhönnun sinni, en titill viðtalsins var „Þeir skilja 
sem eiga að skilja.“¹ Þetta fannst mér eiga einkar vel við verkefnið 
mitt og hafði ég því þessa setningu bakvið eyrað í gegnum ferlið.

Lengi vel velti ég því fyrir mér hvernig ég gæti vakið enn 
frekari athygli og almennan áhuga fólks á íslenska rúnaletrinu.
Eftir þónokkrar vangaveltur ákvað ég að nota neon ljós til að miðla 
viðfangsefninu, en ljósin hafa þann eiginleika að geta laðað að sér 
áhorfendur með skærum og björtum litum.

Allt okkar umhverfi samanstendur af merkjum og táknum. Rúnir 
og neon ljós eru þar engin undantekning. En hvað eiga rúnir og 
neon sameiginlegt? Hlutverk beggja er að miðla einhvers konar 
merkingu – þó á ólíkan hátt. Því fannst mér tilvalið að blanda 
saman svo ólíkum miðlum til að kalla fram nýja og öðruvísi upplifun 
á íslensku rúnahefðinni.

¹ Arnar Fells Gunnarsson, „Þeir skilja sem eiga að skilja,“ HA, 7. tölublað (2018): 32–41.
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Frakkinn Georges Claude fann upp neon ljósið eins og við þekkjum 
það í dag árið 1910. Um tíu árum síðar, eða í kringum árið 1920, 
urðu neon ljósin algengari og hafa framleiðsluaðferðir lítið breyst 
síðan.² Ljósin hafa notið gríðarlegra vinsælda um allan heim, en 
með breyttum áherslum í orkunotkun og tilkomu LED-ljósa hafa 
vinsældir þeirra því miður farið dvínandi á síðastliðnum árum. Því 
mætti segja að neon ljósin séu deyjandi listgrein.

Að mínu mati gefa neon ljós lífinu lit og hressa meðal annars 
einstaklega upp á hið íslenska skammdegi. Neon ljós hafa einnig 
virkilega langan líftíma, en þau geta enst í marga áratugi. Þess 
má geta að mörg skilti sem enn standa úti smíðaði langafi minn 
heitinn fyrir meira en fimmtíu árum.

Rúnir bárust til Íslands með landnemum frá Skandinavíu og voru 
þær í samfelldri notkun á ákveðnum svæðum fram til loka nítjándu 
aldar. Á sama hátt og hið latneska stafróf okkar tíma, höfðu rúnir 
mikilvægt hlutverk í varðveislu sögu og menningar þjóðarinnar, en 
notagildi þeirra gat jafnframt verið fullkomlega hversdagslegt, eins 
og til að merkja eigur sínar.

NEON OG RÚNIR
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Líkt og áður kom fram er almenn þekking nútímafólks á rúnum 
því miður af skornum skammti, en til þess að endurvekja þessa 
fornu hefð þarf bæði að vekja athygli sem og að efla fræðslu til 
muna. Á sínum langa líftíma hefur rúnaletrið svo sannarlega átt 
þátt í bæði mótun sjálfsmyndar sem og menningar Íslendinga. Auk 
þess tel ég íslensku rúnahefðina vera dýrmætt menningarverðmæti 
sem mikilvægt er að heiðra, vernda og halda á lofti. 

² Tori Homann, „The Golden Age of Neon,“ North American Signs, 30. mars 2021, 
sótt 18. maí 2021 af www.northamericansigns.com/golden-age-neon/. 7



Mér fannst mikilvægt að færa rúnaletrið á annað stig, og í raun búa 
til eitthvað sem aldrei hefur sést áður. Þar koma neon ljósin inn. 
Faðir minn hefur verið að smíða neon ljós síðan hann var sextán 
ára pjakkur, en mér fannst tilvalið að nýta krafta hans í verkefnið til 
þess að vekja enn frekari athygli á rúnaletrinu.

Þegar grunnhugmyndin að verkinu var að mestu leyti mótuð fór 
ég að skoða innblástur fyrir verkefnið mitt. Ég skoðaði meðal annars 
ólík stafróf sem voru, og eru, notuð um allan heim. Þá skoðaði ég 
einnig fjöldan allan af bókum um letur og týpógrafíu. Sömuleiðis 
sótti ég mikinn innblástur í framtíðarlegar sci-fi kvikmyndir þar sem 
neon ljós spila oftar en ekki stórt hlutverk í heimssköpuninni. 

Áður en ég gat farið að skissa og hanna þurfti ég að ákveða 
hvaða tákn, eða bókstafi, ég vildi vinna með. Íslenska rúnaletrið 
inniheldur sömu stafi og íslenskt nútímastafróf, að undanskildum 
bókstöfunum „J“ og „V“ og öllum broddstöfum. Fyrr á öldum þegar 
Íslendingar notuðust við rúnaletur voru sérhljóðar notaðir í stað 
broddstafa og bókstafirnir „I“ og „U“ í stað J“ og „V“. Sem dæmi var 
setningin: „Hér hvílir séra Jón, prestur í Reykjavík“ rituð svona: „Hier: 

FERLIÐ
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huilir:siera:Jon:prestur:i:Reykiauik“. Til þess að greina bil milli orða 
var notast við tvípunkt og voru tölustafir ritaðir með bókstöfum. 

Ég ákvað að hanna þrjú rúnaletur sem innihalda alla bókstafi 
íslenska nútímastafrófsins að undanskildum broddstöfunum, tölu-
stöfum og greinarmerkjum. Í framtíðinni væri ég til í að fullklára 
stafrófin þrjú og bæta við öllum broddstöfum. Þá langar mig einnig 
að hanna rúnatákn fyrir tölustafina og öll helstu greinarmerkin.

Ég var staðráðin í að sýna letrin þrjú í formi neon ljósa og því 
var mikilvægt að hafa framleiðsluferlið á bakvið eyrað. Þar sem 
neon ljós eru unnin úr handblásnum glerpípum þurfti ég að setja 
mér ákveðin takmörk. Ég vann letrin í samráði við föður minn og 
við útfærðum og aðlöguðum letrin að glerpípunum. Auk þess fékk 
ég aðstoð frá Gabríel Markan við hönnun og tæknileg atriði. Ég 
endaði á því að hanna þrjú íslensk rúnaletur sem öll eru innblásin 
af mismunandi menningarheimum.
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Runy Sans er sýniletur (e. display typeface) með miklum þykktar-
mun á lóðréttum og láréttum línum. Hönnunin er að miklu leyti 
innblásin af kyrillíska stafrófinu, en það einkennist af miklum 
þykktarmun sem myndast fyrir tilstilli skrautskriftarpenna. Til þess 
að tengingin við kyrillíska stafrófið og rússnesk áhrif væri skýrari 
vann ég áherslur og bil úr stjörnulaga tíglum.

RUNY SANS
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Mynd 2. Runy Sans.
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Mynd 3. Bókstafurinn „G“ í Runy Sans.
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Mynd 4. Útlínur af bókstafnum „G“ í Runy Sans.
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Runiko Sans er línulegt (e. monolinear) sýni- og fyrirsagnaletur 
sem bæði er hægt að rita lóðrétt og lárétt. Form og lögun letursins 
eru innblásin af japanska katakana stafrófinu, en Runiko Sans 
einkennist af hreinum, mjúkum og ferköntuðum formum með litlum 
þykktarmun á dráttum. Áherslur og bil eru unnin úr rúnnuðum 
ferhyrningum.

RUNIKO SANS
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Mynd 5. Runiko Sans.
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Mynd 6. Bókstafurinn „H“ í Runiko Sans.
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Mynd 7. Útlínur af bókstafnum „H“ í Runiko Sans.
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Rruni Serif er hátt og þétt fótaletur ætlað í fyrirsagnir og sem 
sýniletur. Letrið einkennist af þykkum leggjum, þunnum láréttum 
línum og hvössum þverendum. Innblástur letursins er sóttur í 
bæði kyrillíska og armeníska stafrófið. Áherslur og bil vann ég úr 
hvössum tíglum.

RRUNI SERIF
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Mynd 8. Rruni Serif.
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Mynd 9. Bókstafurinn „Æ“ í Rruni Serif.
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Mynd 10. Útlínur af bókstafnum „Æ“ í Rruni Serif.
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Til þess að miðla letrunum hannaði ég þrjú letursýni (e. specimen), 
eitt fyrir hvert letur, sem hafa þann tilgang að fanga eiginleika og 
andrúmsloft hvers leturs. Letursýnin sýndi ég á formi plakata í 
stærðinni A0 sem ég límdi á þunna mdf plötu. Auk letursýnanna 
hannaði ég þrjú neon skilti. Til þess að einfalda mér vinnuna ákvað 
ég að vinna með eitt ákveðið þema í hverju letri.

Þar sem Runy Sans er unnið út frá rússneskum áhrifum valdi 
ég fjólubláan lit til að miðla letrinu. Letrið fékk bar-þema og í 
letursýninu koma fram orð á borð við „hanastél“, „krá“ og „bar“. 
Neon skiltið er fjólublátt og samanstendur það af orðinu „BAR“.

Ég ákvað að velja rauðan fyrir Runiko Sans þar sem letrið er 
byggt á japanska katakana stafrófinu. Auk þess er rauði liturinn 
vísun japanska fánann sem er hvítur og rauður. Runiko Sans fékk 
hótel-þema og orðin „herbergi“, „velkomin“ og „hótel“ koma fram í 
letursýninu. Neon skiltið samanstendur af orðinu „HÓTEL“ og hafði 
ég það í rauðu.

Rruni Serif byggir á rússneskum og armenískum innblæstri, en 
ég ákvað að nota bláan lit til að miðla því þar sem blái liturinn er 
áberandi í fánum beggja þjóðanna. Rruni Serif fékk verslunar-þema 
og orðin „markaður“, „útsala“ og „opið“ koma meðal annars fram í 
letursýninu. Neon skiltið sýnir orðið „OPIÐ“ í bláum lit.

MIÐLUN OG 
FRAMSETNING
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Mynd 12. Letursýni fyrir Runiko Sans.
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OPIÐ

RRUNI
VERLSUN:MARKAÐUR:STORMARKAÐUR:BUÐ:STORMARKAÐUR:KJÖRBUÐ:
SUPERMARKAÐUR:BUÐ:OPIÐ:ALLA:DAGA:LOKAÐ:UM:HELGAR:AFSLATTUR:I: 
DAG:VERSLUN:STORMARKAÐUR:SUPERMARKAÐUR:OPIÐ:I:DAG:VERSLUNIN: 
STAFROFIÐ:MARKAÐUR:STORMARKAÐUR:OPIÐ:AFSLATTUR:AF:ÖLLU 
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Mynd 15. Unnin ljósmynd af orðinu „hótel“ í Runiko Sans.
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Auk neon skiltanna og letursýnanna ákvað ég búa til efsögu, eða 
hliðstæðan veruleika, þar sem íslenska rúnaletrið verður fyrir 
ólíkum menningaráhrifum og þróast í ólíkar áttir.

 Í Evrópu snemma á 12. öld gaus upp skæður faraldur sem 
síðar breiddist um nær allan heim. Faraldurinn lagðist þungt á 
fólk á öllum aldri og létu margir lífið af völdum hans. Ísland slapp 
vel þar sem eyjan var afskekkt og virkilega einangruð. Víðsvegar 
um heiminn lagði fólk á flótta undan upplausnarástandinu og 
nokkur þeirra enduðu á ströndum Íslands. Þetta fólk settist síðan 
að í friðsælu og einangraðu samfélaginu, fjarri ógnum hins nýja 
sjúkdóms. 

Íslenska þjóðin hefur alltaf verið mikil bókmenntaþjóð. Á 12. 
öld notuðust skrifarar við rúnaletur sem landnemar fluttu með sér 
til landsins frá Evrópu. Hinir nýju innflytjendur, meðal annars frá 
Rússlandi, Japan og Armeníu, létu fljótt til sín taka í menningarlífi 
þjóðarinnar. Með tíð og tíma fóru ólíkir menningarheimar að renna 
saman og í kjölfarið fóru nýjar tegundir rúnaleturs að þróast. Um 
fimm hundruð árum eftir að faraldurinn leið undir lok hafði íslenska 
þjóðin þróað með sér ólíkar gerðir íslensks rúnaleturs sem smám 
saman náðu yfirhöndinni og urðu ráðandi í samfélaginu. 

Árið 2021 er Ísland suðupottur ólíkra menningaráhrifa og 
Reykjavík sannkölluð heimsborg í menningu og listum. Reykjavík 
er ein fjölmennasta borg Evrópu og er gjarnan kölluð borg ljósanna, 
enda einkennist hún af björtum og skærum neonljósum.

 

EFSAGAN
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Litir og form hafa áhrif á hugsanir og tilfinningar áhorfandans. 
Þrátt fyrir að áhorfandinn geti ekki endilega lesið skiltin eða 
letursýnin finnst mér það í raun vera stór partur af dulúðinni 
og ævintýraleikanum sem fylgir rúnaletrinu. Til þess að laða 
áhorfandann að verkinu notast ég við björt ljós, skæra liti og 
abstrakt form. Þar að auki vil ég að verkið mitt virki ímyndunarafl 
áhorfandans og fái huga hans til að fara á flug.

Verkefnið Efsaga íslenska rúnaletursins er í sjálfu sér von eða 
draumur um annan veruleika sem hefði getað orðið. Sömuleiðis 
snýst það um þá þróun rúnaletursins sem ég hefði viljað sjá gerast, 
en ég væri til í að sjá rúnirnar í fjölbreyttara samhengi, ekki bara 
á Íslandi, heldur um allan heim. Að lokum langar mig að fá fólk til 
að tengja rúnir við nútímann, eða jafnvel framtíðina, en ekki bara 
fortíðina. 
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Myndir 1–15. Myndir í eigu höfundar.

Letur í meginmáli: Acumin Pro Condensed
Letur í fyrirsögnum: Geom Graphic SemiBold
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