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Først noen definisjoner: Antikvaskrifter (antikva betyr 
gammel) omfatter skrifter med strekkontrast og ser-
iffer. Antikvaskrifter stammer direkte fra det romerske 
imperiet. Versaler, også kjent som majuskler (latin), er 
betegnelsen på store bokstaver. 

Stjerneeksempelet på antikvaskriftens versaler, er 
Trajansøylen i Roma, fra ca 112–113 år e.Kr, og den 
har siden renessansen på 1500-tallet stadig blitt henvist 
til som den optimale modellen. Men romerne etterlot 
seg aldri noen direkte forklaring på hvordan de lagde 
skriften, og det har ført til utallige spekulasjoner og 
teorier omkring temaet. Hva var det som gjorde skriften 
så fullkommen på akkurat dette tidspunktet i historien? 
Hvordan ble bokstavene konstruert? Og hva er nøkkel-
en til å rekonstruere en tilsvarende skrift? 

Spørsmålene er mange, og svarene blir ofte mye 
synsing. For å få en forståelse for bakgrunnen til anti-
kvaskriftens versaler, vil jeg først i dette essayet se på 
én del av historien: versalenes opprinnelse. Histo-
rien til dagens «store bokstaver» er lang og innebærer 
mange logiske framskritt, men også mange sidesprang og 
blindveier. Hver enkelt bokstav i det romerske versal- 
alfabetet er unik; den ser ut som den gjør, og har den 
funksjonen den har, av en grunn.  

Dog vil hovedvekten i dette essayet ligge på ver-
salenes klassiske antikvaform, som har vært gjenstand 
for fundering og diskusjon hos flere skriftteoretikere i 
historien. De mest sentrale emnene har vært seriffenes 
opprinnelse og funksjon, samt hvorvidt versalene skal 
konstrueres med øyet eller med geometrien som verktøy.  

antikvaskriftens   
VERSALER 

Grei ut om ulike teorier og synspunkter gjennom 
historien om hvordan antikvaskriftens versaler 
har blitt til – eller bør konstrueres.
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Behovet for et skriftspråk 

Som bakgrunn for alle menneskets innovasjoner, tek-
nologier og oppfinnelser skapt gjennom tiden, har det 
vært et behov: et ønske om å finne en løsning på et prak-
tisk problem. Alt fra primitive løsninger som dyrking av 
jorda for å sikre mat, til mer «moderne» oppfinnelser 
som boktrykkerkusten, som i sin tid dekket et behov for 
å masseprodusere og distribuere tekst og bilder. Det er en 
grunn til at alt av innovasjoner vi daglig omgir oss med, 
og så alt for lett tar for gitt, er som de er. Det gjelder hver 
enkelt bokstav òg.

I Midtøsten og det indre middelhavsområdet 3000 
år f.Kr, finner vi et av de første kjente eksemplene på 
et forsøk på et fonografisk basert skrivesystem, hvor 
tegnene ikke kun har en billedlig betydning, men tilsva-
rer en uttale. Det er en leirtavle laget av sumererne som 
dreier seg om betaling. (Rannem 2005, s. 15–16) Den 
ble skapt i et samfunn som bygger på flere av de samme 
grunnstenene som i dag: statsdannelser, med adminis-
trasjon og handel. Sumererne hadde et behov for en ef-
fektiv skriftlig kommunikasjonsmetode, og mulighetene 
var begrenset i ren piktografi og ideografi. Ergo innså de 
at det fantes en direkte forbindelse mellom tale og skrift, 
og utnyttet dette til å skape en form for rebuser.

Bokstavene tar form 

Det er uklart hvorvidt dagens alfabet har røtter fra sum-
ererne, for utviklingen av deres skriftsystem stoppet opp 
ca 500 f.Kr. Det er egypternes hieroglyfer, skapt omtrent 

på samme tid, som regnes som det første skriftsystemet 
der symbolene også representerer lyder, fonemer. Det var 
et komplisert system med både ideografiske og fonetiske 
tegn, og krevde derfor også en tredje type tegn: deter-
minatorer, som definerte betydningen av hovedtegnet 
(Typografi.no). 

Hieroglyfene antas siden å ha gått veien via semittiske 
og føniske skrift-tegn, til å bli bakgrunnen for de fleste 
av bokstavene i det greske alfabetet som utviklet seg fra 
ca 700 f.Kr, og senere det romerske. I boken The Art of 
Written Forms, presenterer Donald M. Anderson en sam-
menligning mellom bokstaver i det semittiske alfabetet 
med greske og romerske. Hos enkelte bokstaver kan vi 
se en tydelig overenstemmelse i utviklingen, mens andre 
bokstaver har oppstått/blitt tatt bort ettersom behovet 
for lyden de representerer har vært der. (Anderson 1969, 
s. 43–45) Grovt sagt kan man si at tegnene har vært 
gjennom en forenkling, og slik har versalene endt opp 
med de enkle kjerneformene de har i dag: streker og 
buer.

Veien til et rafinert skriftbilde 

Det er først etter at romerne tok over for grekerne som 
de dominerende innen skriftutviklingen, at vi begynner 
å se modifikasjoner i skriftuttrykket på detaljnivå. Fra 
romerrikets dannelse, den arkaiske perioden (750 – 500 
f. Kr), bar inskripsjonene et enkelt og primitivt preg. 
En inkonsistent utførsel vitner om at skriftteknologien 
tydelig var under utvikling: eksempelvis kunne skrive-

Figur 1: Utsnitt fra Trajansøylen. (Hentet fra Gray 1986, s. 16)
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retningen variere på annenhver linje (bustrofedon). 
(Rannem 2005, s. 20) 

Graden av rafinement i steininskripsjoner har mye 
sammenheng med substratet, og hvordan verktøyene er 
brukt. I republikkens periode (509 – 27 f.Kr) tok romerne 
i bruk mer hardkornet stein enn de hadde tilgang til 
før. Marmor, et fint materiale som innbyr til detaljerte 
inskripsjoner, ble flittig brukt fra midten av det andre 
århundret f. Kr.1 Vi finner forsøk på strekkontrast, og 
noen ganger til og med små seriffer. Vi ser òg tegn på at 
teknikken for bruk av meisel og hammer forandrer seg: 
romerne meisler i større grad skrått innover og oppnår 
V-kuttet, som skaper en helt annen skyggevirkning enn 
det tidligere flate kuttet (Keppie 1991, s. 15)

Capitalis monumentalis: Romerrikets signatur

Utviklingen fortsetter under keiserdømmet (27 f.Kr 
– 400 e.Kr). De romerske versalene sies å ha nådd sin 
ideelle form med kapitalskriften. Praktversjonen av 
kapitalskriften var capitalis monumentalis, brukt på store 
monumenter. Det er her den omdiskuterte Trajansøylen 
kommer inn. Den ble reist i år 112–113 e.Kr, da romer-
riket var på sitt største, med den hensikt å hedre keiser 
Trajans erobring av Romania i år 107 e.Kr. 

En imponerende fortelling krever en imponerende 
inskripsjon. Omformulert og utdypt,  en inskripsjons 
kvalitet varierte med funksjonen den var tildelt. Den 
romerske keisertiden var mye preget av kriger og ero-
bringer. Bak monumentale inskripsjoner som Trajan-
søylen, stod keisere og andre høytstående, og de krevde 
et resultat som skulle gjenspeile det imponerende de fikk 
utrettet, og ære dem. Capitalis monumentalis fungerte 
åpenbart godt til dette formålet – som en form for  
branding.

Antikvaskriftens kjennetegn: seriffen 

Noe som har forundret skriftteoretikere gjennom tidene 
og vært gjenstand for debatt, er bakgrunnen for det 
radikale nye uttrykket versalene fikk i overgangen fra 
den republikanske perioden til keisertiden. Paul Stiff 
oppsumerer i et notat de tre nye hovedtendensene i 

skriftuttrykket: (1) fullstendige seriffer, (2) relativt 
større strekkontrast, og (3) enkelte bokstaver har gått fra 
kvadratpregede former til å bli mer elegant kondenserte 
(se figur 2). At disse nye tendensene oppstod i akkurat 
denne perioden, er ikke tilfeldig. Dette er forandringer 
som har vist seg å være et resultat av at nye teknikker og 
verktøy ble tatt i bruk. 

I boken The Origin og the Serif, tar skrift-historikeren 
og -teoretikeren Edward Catich for seg det minste ele-
mentet i keisertidens nye bokstavform: seriffen. Den 
var opplagt ikke en essensiell del av versalene, så dens 
formål har vært et mysterium for mange. Catich presen-
terer oss for flere påstander hevdet gjennom tiden: «ser-
iffen var et produkt av meiselen, for at håndverkeren 
skulle vite hvor han skulle stoppe streken», «seriffene 
var rester av hjelpelinjene», «seriffene fungerte som et 
dekorativt element». Det er huller i disse teoriene, og 
de kommer hovedsaklig av manglende kunnskap om 
verktøyene romerne brukte. Basert på nøye analyser 
og sammenligninger, velger Catich i sitt sammendrag å 
konkludere med at hemmeligheten bak seriffens ligger i 
produksjonsgangen til antikvaskriften: 

1. first brush written 
2. including their serifs 
3. and characteristic letter parts, 
4. then V-cut in stone. 
5. The V-cut was printed with red-orange 
6. to restore the original writing of the inscription. 
7. Written letters existed before chiselled shapes, 
8. and writing was the important item 
9. and not chiselling the writing. 
(Catich 1968, s. 283–285)

Figur 2: Utviklingen i skriftbildet i overgangen fra den  
republikanske perioden til keisertiden. Illustrasjon av Paul 
Stiff, hentet fra heftet «Studietur til Roma 2008». 

(1) Notater fra forelesning om den romerske skriftstil, med 
Ole Lund, 22. september 2008.
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Versalene ble først malt med en bred pensel på substra-
tet, deretter ble de meislet inn i V-kutt, for så å bli malt 
over. Figur 3 illustrerer Catichs teori: det var altså pen-
selstrøkene som avgjorde den karakteristiske formen, 
ikke innhuggingen. Denne teorien forklarer òg de svake 
kløftene vi finner på toppen og bunnen av stammen til 
enkelte bokstaver.

Kapitalskriften gjenfødes

De antikke versalene hadde mer eller mindre vært glemt 
siden romerrikets fall i år 476 e.Kr, men under renessans-
en ble det fattet ny interesse for antikkens kunst, kultur 
og tankegang. Roma var på midten av 1500-tallet preget 
av splittelsen i kirken: reformasjonen, hvor protestanter 
brøt ut. Men i 1565 reagerte pavekirken med motrefor-
masjon. På den ene siden har vi reformbevegelsen, som 
tok opp antikkens ideer om individets verd, mens på den 
andre siden har vi motreformasjonen som også be visst 
vektla antikk-inspirert kunst for å mobilisere folket2.  De 

satte igang et arbeid med å bygge opp en by, inspirert 
av de klassiskte idealene innen kunst og arkitektur. Det 
Roma som vi ser i dag, er i stor grad preget av det som 
ble skapt under 1500-tallets renessanse, og 1600-tallets 
barokk. (Mosley 1997, s. 2)

Romernes versalskrift har altså vært et tema helt 
siden den ble «gjenfødt» under renessansen, men på 
den tiden ble det ikke satt så mye spørsmålstegn ved 
hvordan inskripsjonene ble produsert i sin opprinnelige 
form. Fokus lå på mer på hvordan man skulle oppnå den 
samme skjønnheten i rekonstruksjoner.

Øyet som verktøy 

Én person som skal ha mye av æren for utformingen 
til de nye bokstavene skapt i sammenheng med Romas 
gjenoppbyggningsfase, er Giovanni Francesco Cresci. 
Han ble rekruttert av pavemakten, og med sine bøker 
Essemplare di Più Sorti Lettere (1560) og Il perfetto scrit-
tore (1570), ble han sett på som en pioneer innen skrift-
konstruksjon. Hans teorier fikk mange tilhengere, men 
òg motstandere, hvorav Giovanbattista Palatino antas 
å ha vært den mest kritiske. Palatino angrep sterkt de 
som tegnet den romerske kapitalskriften uten regler og 
forståelse for den grunnleggende geometrien han mente 
lå i deres form. Kun med hjelp av matematiske utreg-
ninger og tekniske hjelpemidler som passer og linjal, 
kunne man rekonstruere den klassiske skriften.

Cresci kan sies å ha vært en tilhenger av ordtaket «å 
tegne er å se». Han mente de klassiske versalene å finne 
i sin perfekte form, i inskripsjonen på Trajansøylen. Han 
rådet sine studenter å øve på å tegne dem, igjen og igjen, 
for å bli kjent med skjønnheten i hver enkelt bokstav. 
Tekniske hjelpemidler som linjalen kunne man kun ta 
i bruk for å oppnå rette linjer, for øyet skulle være det 
viktigskte hjelpemidlet. (Mosley 1964, ss. 21–22)

Luca Horfei, elev av Cresci, stod for inskripsjoner 
som regnes som noen av de flotteste som er å finne i 
Roma. Eksempler er på sokkelen på obelisken ved Lat-
erankirken, og inne i kuppelen på St. Peterskirken. Den 
samme skrifttradisjonen som Cresci og hans etterfølgere 
stod for, har vært å finne på bygninger i Roma reist i 
tiden helt fram til i dag. Samtidig har den blitt brukt 
overalt på skilter i Romas gater – den opptrer nærmest 
som et varemerke.

Figur 3: Penselstrøkene versalene var bygd opp av, var nøk-
kelen . (Hentet fra Hochuli 1973, s. 85)

(2) Notater fra forelesning med Ole Lund, 23. oktober 2008.
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Forutsetninger for antikvaskriften

«Letter-forms have changed because of the designer but 
also because of changes in the materials, tools and tech-
nology which he has to use», skriver Nicolete Gray i  
A history of lettering (Gray 1986, s. 10). Verktøyene 
tilgjengelig har hatt en stor betydning for at skriftstilen 
har blitt som den er. Vi kan trekke paralleller mellom 
Crescis meninger om praktisering av skriving, og Cat-
ichs pensel-teori. Penselen er et verktøy som forutset-
ter en frihåndspraksis, noe Cresci i sin tid var tilhenger 
av. At Catichs pensel-teori stemmer, kan vi slå fast på 
det grunnlag at den baserer på reelle forsøk som viser 
hvordan forskjellige verktøy fungerer, når målet er å re-
konstruere capitalis monumentalis. Den beviser at seriff-
ene og et duolineært strekbilde, capitalis monumentalis’ 
karaktertrekk, er en naturlig følge av bruken av en bred 
pensel.

Dog ligger kilden til mye av forvirringen om opp-
havet til romernes kapitalskrift, i det faktum at renes-
sansen samtidig stod for innføringen av den geometriske 
konstruksjonsmetoden. Jost Hochuli hevder i sin bokan-
meldelse av Origin of the Serif at det er denne tankegan-
gen som har dominert hos flere skriftteoretikere gjennom 
tidene, og ført til feilaktige forståelser. «An understand-
ing of spontaneous writing as a source of all graphic ac-
tivity has long since been lost» (Hochuli 1973, s. 86) 

Men vi må heller ikke glemme forutsetningen for 
bruken av disse verktøyene, hva det var som la til rette 
for at teknikken i det hele tatt ble tatt i bruk og fikk 
utviklet seg. Som hintet til i begynnelsen av dette es-
sayet: hele tiden har det vært lederne i Roma, keiserne 
og pavemakten, som har hatt et behov for å imponere 
og å uttrykke sin «viktighet» ovenfor et publikum. Det 
er dette som fra begynnelsen av har gitt rom for en ut-
vikling av bokstavbildet – og resultert i antikvaskriftens 
versaler. 
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