
A Uppgift i typografi och layout

Kändisar i typografin

Den första tryckmaskinen uppfanns av Gutenber. Denna gjorde det möjligt att trycka upp stora upplagor men 
att de fortfarande liknade handskrivna böcker. Den bok som man vet är tryckt av Gutenberg är Biblen 1455.
En annan figur som haft stor betydelse är Nicolas Jenson. Hanarbetade som tryckare hos den franske kung-
ens hov. Han skapade en ny font (typsnitt) till en Bibel år 1477.
En engelsk konstnär vid namn William Morris forsatte att skapa nya fonter med N.Jenson´s font som förlaga 
och än i dag används hans typsnitt.

Olika bedrepp på mått av typsnitt

H-höjd som är höjden på versaler
Å-höjd som är höjden på accenthöjden (versal)
k-höjd = baslinje till uppstapel
p-höjd = övrebaslinje till nerstapel
x-höjd = mellan baslinjerna

Bokstävernas storlek mäts i punkter som i det typografiska språket heter ”grad”.

Är 12 punkter Times New Roman lika stora som 12 punkter Verdana?
Svar: Nej
Varför: De är två olika typsnitt. 

Skillnaden mellan sans-seriff och seriff

Seriffer är de teckensnitt som har så allade klackar som sitter på tvären i änarna på staplarna och sans är de 
teckensnitt utan klackar.

Exempel på att förstärka en text

Genom att använda olika grader förstärker man budskapet i texten. Att få en text att ändra tonläge kan man 
använda sig av fet stil (grovlek). Andra sätt att förstärka texten är genom färg, kontrast och ordbilder som 
ger en visuell känsla.
Att använda sig av för många variationer i en text kan också bidra till att den blir svårläst.

Vad ger en bra lsäbarhet av en text?

• 66 tecken per rad är idealiskt
• Ordmellanrumet ska anpasas till det typsnitt som används
• Använd bara ett mellanslag efter meningar, litet eller inget i initialer
• Använd rätt radavstånd
• Förändra inte storlek och form på bokstäverna om det inte behövs
• Rubriken ska vara enkel så att den passar med texten, typsnittet och måttet


