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TYPOGRAFI  

Några kändisar från typografins historia 
Johannes Gutenberg (ca 1395—1468) revolutionerade boktryckartekniken i Tyskland i mitten 

av 1400-talet då han med sin bakgrund som metallsmed utvecklade ett gjutinstrument för 

framställning av typer. Tidigare hade ”typer” tillverkats i trä för hand och Gutenbergs 

uppfinning revolutionerade boktryckarkonsten när man nu kunde framställa typer i obegränsad 

mängd. 

Gutenbergs främsta verk är den bibel som trycktes 1454-1455, även kallad Gutenberg bibel 

eller Mazarinbibeln. 

Nicolas Jenson (1420—1480), stämpelgravör och bokstavskonstnär vid det franska hovet 

skapade fonten Venetiansk Antikva. Detta typsnitt var det första i sitt slag, gjutet med den 

handtextade humanistantikvan som förebild. 

Fler exempel på yrkesmän under renässansen som satt sin prägel på typografin är den 

italienske boktryckaren Aldus Manutius (1450—1515) och stämpelskäraren Francesco Griffo 

(1450—1518). 

En mer sentida kändis var William Morris (1834 – 1896), engelsk konstnär och formgivare 

som skapade fonter med utgångspunkt från Jensons typsnitt. (Har också gjort fantastiska 

mönster till tapeter och textiler!). 

 

Mått på typsnitt - begrepp 
Typstorleken eller typgraden mäts antingen i punkter eller millimeter, (1 punkt = 1,376 

mm). Typgraden anger höjden på bokstavens ”kägel” dvs höjden på typkroppen som bär 

bokstavstypen.  

En typkropp i storleken 12 punkter för tex typsnittet Times är lika hög som för Verdana, men   

bokstavens karaktär kan variera mycket inom måttet och därför uppfattas Times New Roman 

som mindre än Verdana.  

Exempel Times: 

”Man kan säga att Times tar mindre plats än Verdana som kräver större utrymme för samma antal bokstäver.” 

Exempel Verdana: 

”Man kan säga att Times tar mindre plats än Verdana som kräver större utrymme för 

samma antal bokstäver.” 

 

(Inlämningsuppgift 3A) 
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Serif och sansserif 
Teckensnitt där bokstäverna avslutas med klackar i slutet på staplar och båglinjer kallas Serif. 

Dessa seriffer/shatteringar binder för ögat ihop den löpande texten och gör den mer lättläst i 

tryckt form. 

Motsatsen till serif är de typsnitt i kategorin Sansserif som saknar ”klackar” och har lika 

linjetjocklek. ”Sans” kommer från franskans ”utan”. Sansserif-typsnitten har traditionellt 

använts i rubriker och ingresser. 

 

Förstärka texten 
Nämn några exempel på hur man kan förstärka den skrivna texten 

Den skrivna texten kan förstärkas genom att skapa variation för läsaren, ögat dras till det som 

avviker. T ex kontraster i grad och svärta genom att använda en större typsnittsgrad eller 

fetstil. Andra effekter som kan användas är kursiv eller understrykning. Kontraster kan skapas 

med färg. Man kan s p ä r r a texten eller i layouten lämna luft runt ett budskap man vill 

förstärka. 

 

Läsbarhet 

En läsares ögon rör sig horisontellt och vertikalt över en textmassa. När man läser en rad är 

det viktigt att avståndet mellan bokstäverna är rätt, att spaltbredden inte är för stor—mellan 

45 och 75 tecken är bra och 66 anses som ett ideal - och att justeringen av texten underlättar 

läsandet (vänster, höger, centrerad, marginal). Ögonen behöver hjälp att hitta nästa rad som 

måste ha rätt avstånd (ett vanligt mått är 1,25 gånger större än fontstorleken). 

Val av typsnitt är viktigt inte bara för förmedling av känsla och budskap i en layout utan 

minst lika viktig för läsbarheten. I tryckta publikationer som böcker är oftast en serif att 

föredra för att binda ihop orden. Naturligtvis är storleken på typsnittet också väldigt viktig. 

Rubriker och styckeindelning är funktionella i större textmassor för att inte trötta ut läsaren 

och som hjälp för att lätt hitta tillbaka till en text ifall läsningen avbryts. Var konsekvent i 

valet av rubriker och styckeindelningar görs antingen genom radbrytningar eller indrag. 

Tänk på att inte avstava ord i onödan, bindestreck utan funktion stör läsaren. 

Denna text är skriven med typsnittet Verdana (sansserif) , storlek 9,4 punkter och 

radavstånd 1,25. 
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