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Inledning
Futura är ett av världens mest
använda tyspnitt, framför allt inom
gruppen linjärer. Det är ett populärt typsnitt både i tryck och på
skärm, som rubrik eller i brödtext.
Typsnittet har påverkat världen
på ﬂera olika sätt. Det banade
väg för en helt ny typsnittsdesign,
en modern design som stack ut
från den klassiska typsnittstilen.
Många tog efter stilen och skapade nya, liknande typsnitt, men
inget slår originalet Futura.
Futura används ﬂitigt bland
annat i företagsproﬁler, av ﬁlmregissörer och på instrumentpanelen i
ﬂygplan.
I den här broshyren kan du
bland annat läsa om historien
bakom Futura, dess inﬂytande på
andra typsnitt och om dess formgivare.

Filmregissören Stanley Kubrick använde
Futura i sina ﬁlmer, bland annat i “2001:
A space oddysey” och “Eyes wide shut”.
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Bokstävernas anatomi.

Linjär
Antikva

Exempel på typsnitt med
och utan serifer. Här syns
skillnaden tydligt. Typsnitten
är Futura (överst) och Times
New Roman (nederst).

Det första linjära typsnittet,
Two Lines English Egyptian.
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Vad är en linjär?
Kort typograﬁlära

I den här delen berättas lite kort
om typograﬁ och historien bakom gruppen linjärer som Futura
tillhör. Viktiga uttryck tas upp för
att lättare förstå det som nämns
senare i broschyren.
Inom typograﬁn delas typsnitt upp
i bland annat linjärer och antikvor. Ett linjärt typsnitt (eller sansserif eller grotesk som det också
kallas) är ett typsnitt som inte har
de små tilläggen som kallas just
serifer vid änden av alla streck.
1816 producerade William
Caslon IV det första linjära typsnittet för latinska bokstäver. Det kallades Two Lines English Egyptian,
där ‘Two Lines English’ syftade
på typsnittets storlek, vilket var 28
punkter.
Termen sans-serif användes
första gången 1830 av Figgins
Foundry.
Vid tryck används linjärer oftast
till rubriker, inte till brödtext, där
antikvor är det vanligaste. Serif7
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erna hjälper ögat att följa linjen i
längre texter.
Ett betydligt vanligare användningsområde för linjärer är
som både rubrik och brödtext på
skärm, till exempel i web design.
Förmodligen är linjärer lättare att
läsa på skärm än antikvor därför
att seriferna har en tendens att
göra texten klumpig och får den
att ﬂyta ihop i de små grader som
används där. Samma sak gäller
för mobiltelefondisplayer och TV.
Innan ordet sans-serif blev standard inom typograﬁn, användes
en del andra ord. Ett av de orden
var gothic, som fotfarande används i till exempel Japan. Det
syns också i vissa typsnittsnamn
som till exempel New Century
Gothic.

Exempeltext som visar Futura, som tillhör
gruppen sans-serifer, i olika skärningar.
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Historia

Futura tar form

Futura tog sin form 1927. Formgivaren var Paul Renner, som
menade att ett modernt typsnitt ska utformas av moderna
former, inte vara en återupplevelse av gammal design.
Det blev början till en helt ny
typsnittsdesign.
Renner, som var en medlem av
Bauhaus, utformade Futura helt
efter deras ideal. Det kom också
att distribueras av Bauer Type
Foundry. Grunddesignen av Futura
innehöll ﬂera geometriska alternativa tecken, som sedan togs bort.
Tecknen återﬁnns i ett annat typsnitt av Renner, Architype Renner.
Futuras former är enkla. De är
baserade på nästan perfekta cirklar, trianglar och kvadrater. Strecken är jämna med låg kontrast. Det
syns tydligast i bokstaven O, som
till synes är en perfekt cirkel, men
som faktiskt är en aningen oval.
Renner valde att undvika alla
dekorativa element när han designade Futura. Som gemener har
den höga uppstaplar som reser
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Futura i dess originaldesign och slutgiltiga form. Här syns tydligt hur den är baserad på
geometriska former men att de sedan delvis togs bort.

Bb
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Här visas hur den gemena
uppstapeln är högre än den
versala höjden.

sig över höjden på versalerna,
medan den som versaler har
proportioner liknande klassiska,
romerska bokstäver. Denna speciella geometriska utformning har
gjort Furura till det enda typsnitt
som anses vara ett konstverk.
Den radikala nya formen som
Futura ﬁck ansågs först vara kontroversiell och grotesk. Samtidigt
var den imponerande och många
påverkades och blev inspirerade.
Framåt 1950-talet började det bli
ett populärt typsnitt och idag har
det blivit ett “måste ha”-typsnitt
hos alla formgivare.
Futura ger ett vågat men rent
intryck. Det är lättläst och välbalanserat.
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Inﬂytande
Inspiration till andra typsnitt
Futura ﬁck en enorm framgång
vilket påverkade många andra
typsnittsformgivare. Den bidrog
till att skapa många nya geometriska sans-serif typsnitt.
Flera typsnittsdistributörer kom
snart ut med typsnitt som alla
liknade Futura. Vissa av de hade
sina egna unika drag, vilket
gjorda att de kunde skiljas från
Futuran, men vissa var näst intill
identiska.
Typsnittsformgivaren Adrian
Frutiger har medgett att Futura var
en av hans stora inspirationer när
han ritade typsnittet Avenir 1988.
Futuran har också varit inspiration till bland annat IKEA Sans
och Opel Sans, som är typsnitt
speciellt utformade för just IKEA
och Opel av Robin Nocholas.

Futura i olika skärningar jämförs här
med två liknande typsnitt. Notera de
runda formerna i till exempel C och O i
de olika typsnitten.
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Användning
Ett populärt typsnitt

Futura banade väg för många
nya sans-serif typsnitt. Den är
än idag en av de mest använda
sans-seriferna.
Futura används i många företags
graﬁska identiteter, bland annat
Volkswagens och Union Paciﬁcs.
Det före detta schweiziska ﬂygbolaget Swissair använde också
Futura från 1950-talet till 1990talet. Boeingﬂygplan använder
uteslutande olika varianter av
Futura för både informationsdekaler och på instrumentpanelen.
Olika ﬁlmskapare, så som Wes
Anderson och Stanley Kubrick
använder Futura i sina ﬁlmer och
det var också det typsnittet som
användes på skylten som lämnades på månen av astronauterna
på Apollo 11 juli 1969. Den nya
versionen av den populära BBCserien Doctor Who använder sig
även den av Futura.
Futura förblir ett viktig typsnitt
och används dagligen i bland
annat tryck som både rubrik och
brödtext.
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Futura används i ﬁlmen “The Terminal”.
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Volkswagen använder Futura i sin logotyp.

Wes Andersons ﬁlm “The royal
Tenenbaums”.

KTHs (Kungliga Tekniska Högskolan) studentkår använder sig av Futura.
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Futura är även populärt bland artister,
här är det Robbie Williams som använder
typsnittet till sitt album “Swing when you’re
winning”.

TV 3 använder Futura, här i texten “Just nu
på TV 3”.

Union Paciﬁc.
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Futura användes som typsnitt på den
21
skylt som lämnades på månen i juli 1969.

Paul Renner
Mannen bakom Futura
Paul Renner föddes 1878 i
Wernigerode i Tyskland. Han
var graﬁsk formgivare, konstnär,
typsnittsformgivare, författare
och lärare.
Renner hade en strikt protestant
uppfostran då han utbildades
i 1800-talets skola. Han studerade arkitektur och konst i Berlin,
München och Karlsruhe. Han
lärde sig att ha en så kallad tysk
känsla för ledarskap, för sin plikt
och för ansvar. Han var väldigt
misstänksam mot abstrakt konst

Paul Renner.
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och han ogillade många former
av modern kultur, som till exempel
jazz, bio och dans. Där emot beundrade han den funktionalistiska
ansträngningen som fanns i modernism och Renner kan ses som en
bro mellan det traditionella 1800talet och det moderna 1900-talet.
1907-1917 jobbade Renner som
produktionsassistent och presentationsföreståndare för Georg
Müller Verlag i München. 1911
var han med och grundade
en privatskola för illustration i
München. 1925-1926 var han
chef för det kommerciella konstoch typograﬁdepartementet på
Frankfurter Kunstschule. 1926 blev
han ledare för Munich’s Graﬁsche
Berufsschulen och 1927 för
Meisterschule für Deutschlands
Buchdrucker
Renner var medlem i det så
kallade Deutcher Werkbund.
Två av hans största texter som
han skrev är Typograﬁe als Kunst
(Typograﬁ som konst) och Die
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Kunst der Typograﬁe (Typograﬁns
konst). Han skapade nya regler
för hur böcker skulle designas och
ritade också typsnitt, där ibland
Futura. Andra typsnitt han ritade
var Plak (1928), Futura Black
(1929), Futura licht (1932), Futura
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Schlagzeile (1932), Ballade
(1937), Renner Antiqua (1939),
Steile Futura (1952).
Typsnittet Architype Renner
baserade Renner på sina första
ritningar av det som skulle bli
Futura. Mycket togs bort och ändrades till det slutgiltiga resultatet
av Futura men idéerna ﬁnns kvar i
och med Architype Renner.
Tasse är ett typsnitt som skapades 1994 och som blev en
återupplivning av Renners typsnitt
Steile Futura.

Exempel på Futurans olika skärningar, Condensed Black och Black.
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Renner visade tydligt sina protester mot Nazisterna, bland annat i hans verk Kulturbolschewismus (Kulturell Bolshevism). För
detta arresterades han i München
1933 och blev därmed förbjuden
att arbeta som lärare.
Renner dog 1956 i Hödingen i
Tyskland.

Paul Renners bok “The art of typography”.
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