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Útdráttur 
Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða prentpunktinn (e. typographic point); einingu sem 
notuð er til að mæla letur; og greina galla hans ásamt því að skoða ástæðuna fyrir notkun 
hans á okkar tímum. Á 20. öldinni urðu gífurlega miklar og hraðar framfarir í prenttækni 
sem leiddi til þess að notkun prentpunktsins og tilgangur hefur tekið stakkaskiptum, en 
engu að síður virðist punkturinn að mestu hafa staðið í stað og ekki aðlagað sig breyttum 
tímum. Leitað var í greinar og bækur sem gefnar hafa verið út um efnið á síðustu öld, en 
um miðbik hennar virtust vera miklar umræður um réttmæti tilvistar prentpunktsins. Að 
auki var rætt við hönnuði til að fá þeirra álit á punktinum og innsýn inní notkun hans. Í ljós 
kom að punkturinn er ekki að þjóna sínum tilgangi sem mælieining og að nokkrar tilraunir 
voru gerðar á 20. öldinni til að koma með nýja samræmda mælieiningu fyrir letur sem 
virtust allar falla í tómið. Niðurstaðan er sú að prentpunkturinn sé úreltur og eigi ekki 
lengur heima sem staðlað tæki í skapandi fagi. Kominn er tími á að taka málið upp að nýju 
og leggja vinnu í að finna samræmda mælieiningu fyrir letur með tilliti til samtímans og 
jafnvel hugsa uppá nýtt hvernig letur er mælt því það gæti vel opnað á nýja möguleika með 
hvernig við hugsum um letur.  
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Inngangur  

Í barnslegri einfeldni ímyndum við okkur að góð og gild ástæða sé fyrir öllu í kringum 

okkur. Að þau verkfæri sem við notum þjóni sínum tilgangi best hverju sinni, því ótal 

sérfræðingar á undan okkur hafa búið svo um hnútana að heimurinn gangi vandkvæðalaust 

fyrir sig. Það vakti því hjá mér undrun þegar ég byrjaði að skoða sögu prentpunktsins (e. 

typographic point); uppruna og tilvist þessarar mælieiningar sem við notum til að mæla 

stærð leturs; hversu mikið barn síns tíma hann reyndist vera. Aldagamall hefur hann lítið 

sem ekkert breyst þó svo að notkun á honum og letri hafi á sama tíma tekið stakkaskiptum. 

Hvernig við meðhöndlum letur og prent í dag er ólíkt því sem áður var. Á síðustu þrjátíu 

árum hefur tækni fleytt fram með gríðarlegum hraða en punkturinn hefur ekkert þróast þó 

svo að breyttir tímar kalli á breytta aðferðafræði. Hjá mér vaknaði áhugi til að rannsaka 

sögu hans og galla betur, ásamt því að svara spurningunni af hverju við værum ennþá að 

nota hann sem mælieiningu. Af hverju hefur enginn sérfræðingur þróað betra kerfi fyrir 

leturmælingu? 

Prentpunkturinn býr yfir tveimur megin göllum sem skoðaðir verða í þessari ritgerð. 

Fyrir það fyrsta er hann byggður á þumlunginum (254 millimetrar, einnig kallað tomma e. 

inch), mælieiningu sem búið er að skipta út í nánast öllum ríkjum heimsins, að 

Bandaríkjunum undanskildum, en er þó ekki beint hluti af því mælieiningakerfi, heldur 

styðst einungis við það til að finna sitt sérstaka gildi og er þannig í raun óháður öllum 

mælieiningakerfum heimsins.1 Þessi staðreynd flækir vinnu hönnuða að óþörfu sem 

styðjast aðallega við millimetra og sentimetra að leturmeðhöndlun undanskildri. Í öðru lagi 

var punkturinn skapaður sem mælieining til að hjálpa prenturum að mæla lausaletrið sitt; 

málmblokkir sem báru leturtákn; og mælir ekkert sjáanlegt í letrinu, en eftir að notkun á 

þeirri prenttækni lauk á 20. öld var engu að síður haldið áfram að mæla letur á sama hátt. 

Þannig er flöturinn sem punkturinn mælir notandanum ósýnilegur og þó svo að letur sé 

eitthvað mjög áþreifanlegt sem alla jafna ætti að vera auðvelt að mæla, þá er uppbygging 

þess engu að síður flókin og margbreytileg svo óljóst er hvaða hluti innan þess segi best til 

um stærð þess.  

                                                   
1 Séamas Ó Brógáin, „Typographic measurement. A Critique and a Proposal,“ Professional Printer: Journal 
of the Institute of Printing, vol. 27, no. 5, 1983, bls. 1.  
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Hér á eftir verður byrjað á því að kynna prentpunktinn fyrir lesendum með því að 

rekja sögu hans lauslega en hún skiptir máli til að skilja hvernig punkturinn varð til í 

núverandi mynd. Þá mun ég greina galla sem fylgja honum og skoða hvernig megi leysa 

þá, auk þess sem farið verður yfir hvernig punkturinn er notaður í tölvum í dag, en það er 

þáttur sem ekki má sleppa þegar leturmeðhöndlun er skoðuð enda fer hún að stærstum 

hluta fram á skjánum, allt frá hönnun til prentunar. Að lokum verður greint frá nokkrum 

tilraunum sem gerðar voru á tuttugustu öldinni til að breyta punktinum. Markmiðið er að 

varpa ljósi á af hverju punkturinn hentar ekki sem mælieining en jafnframt af hverju hann 

en engu að síður enn við líði.  
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1.   Upphaf prentpunktsins og uppbygging 

Allt fram á átjándu öld var ekki til samræmd mælieining fyrir leturstærðir í Evrópu. 

Prentarar notuðust við óræð hugtök á borð við þau sem í dag eru notuð í fatastærðum, eins 

og small, medium og large. Nafngiftirnar komu oftast frá þeim bókum þar sem letrið birtist 

fyrst eða spratt út frá útliti þeirra. Þannig var nafnið Cicero gefið leturstærðinni sem birtist 

fyrst á prenti í bókinni Epistles eftir Cicero og nafnið pica fékk leturstærðin sem sýndi 

fyrst mjög sterkar svart hvítar andstæður á prenti sem þótti líkja til fjaðra á skjó,2 en orðið 

pica er latneska yfir skjó, fugl af hröfnungaætt.3 Þó svo að þessar stærðir bæru ákveðið 

nafn var það ekki trygging fyrir því að þær væru jafn stórar, hvorki á milli prentsmiðja né 

innan sömu prentsmiðjunar.4 Á sautjándu öld var farið að viðurkenna þennan vanda en 

lausnin á honum, prentpunkturinn, kom ekki fyrr en hartnær hundrað árum síðar. 

Prentpunkturinn tók einhverjum breytingum í gegnum aldirnar, aðallega vegna breytinga á 

þeim mælieiningum5 sem voru ráðandi hverju sinni en eftir að hann var tölvuvæddur á 

níunda áratug síðustu aldar má segja að hann hafi staðið í stað.  

1.1. Upphaf týpógrafíska punktsins 
Nokkrar tilraunir höfðu verið gerðar til að samræma leturstærðir án þess að fullnægjandi 

árangur næðist. Það var ekki fyrr en Frakkinn Pierre-Simon Fournier, le jeune, kynnti til 

sögunnar prentpunktinn (e. typographic point) sem einhver haldbær lausn kom á 

sjónarsviðið. Fournier var metnaðarfullur leturgrafari og leturmálmsteypir sem hlaut meðal 

annars riddaratign frá Lúðvík XV fyrir framlag sitt til stálútskurðar og leturprents.6 

Fournier viðraði hugleiðingar sínar um punktinn fyrst árið 1737 en það var ekki fyrr en 

tuttugu og sjö árum seinna, að hann birti niðurstöður sínar í Manuel Typographic, 

sjálfútgefinni bók um prentlistina.7 Bókin fjallar ítarlega um útskurð á letri, afsteypur, 

verkfæri og notkun þeirra, gæðastjórnun, blýblöndun, bræðslumark og auðvitað punktinn. 

                                                   
2 Jacques André og Denis Girou, „Father Truchet, the typographic point, the Romain du roi, and tilings,“ 
TUGboat, vol. 20, 1990, bls. 9. 
3 „Skjór,“ Íslensk orðabók, 2006, Snara.is, sótt 2. desember 2015, Snara.is/. 
4 André og Girou, „Father Truchet, they typographic point, the Romain du roi, and tilings,“ bls. 9. 
5 Brógáin, „Typographic Measurement. A Critique and a Proposal,“ bls. 2. 
6 M. Borel D’Hauterive, Annuaire de la noblesse de France et des maison souveraines de l’Europe, vol. 26, 
Paris: Bureau de la publication, 1869, bls. 212. 
7 Daniel Berkeley Updike, Printing Types. Their History, Forms, and Use, London: Oak Knoll Press, 2001, 
bls. 26. 



 8 

Hún er svo ítarleg að sumir segja að engin bók hafi enn náð að slá henni við.8 Í henni lýsti 

Fournier punktinum sem „nýjum og óþekktum“9 og talaði um hversu langan tíma það hefði 

tekið hann að fullkomna punktinn frá því að hugmyndin að honum vaknaði fyrst, því hann 

hafi þurft að skera út öll letur í nýju stærðunum sem var tímafrek vinna.10 Fournier yfirgaf 

þó ekki algjörlega gömlu nafngiftirnar, heldur aðlagaði þær að sínu kerfi. Þannig varð 

Cicero að tólf punktum, St. Augustine að fjórtán punktum og svo framvegis.11 Punkturinn 

hans Fournier þótti vel heppnaður og var notaður lengi vel, meðal annars allt fram á 20. öld 

í Belgíu.12  

Árið 1783 kynnti Frakkinn François-Ambroise Didot til sögunnar endurskoðaða 

útgáfu af punktinum hans Fournier.13 Didot fjölskyldan var, og er enn í dag, rómuð fyrir að 

hafa alið marga letur- og prentfræðinga sem settu mark sitt á leturgerð. François-Ambroise 

Didot endurreiknaði punktinn svo að hann væri byggður á löglegri mælieiningu þess tíma í 

Frakklandi; kóngsfeti (fr. pied du roi ),14 franskri mælieiningu sem rúmlega áratug seinna 

var látin víkja fyrir metranum. Punkturinn hans var 1/864 úr kóngsfeti sem gerði rúmlega 

0,376 millimetra.15 Það sem var merkilegt við punktinn hans Didot var að hann ákvað að 

kveðja nöfnin á leturstærðunum alveg og vísa einungis til stærða í punktum. Eina nafnið 

sem hann notaðist við var pica sem vísaði til 12 punkta.16 Bæði Didot og Fournier voru í 

þann mund að opna prentsmiðjur þegar þeir kynntu punktana sína, en það þótti einmitt 

hentugur tími til að innleiða ný mælikerfi fyrir letur,17 því þá þurfti hvort sem er að skera út 

öll letur frá grunni. Hartnær hundrað árum síðar, árið 1873, fengu 28 þýskar letursmiðjur 

þýska leturgerðarmanninn Hermann Berthold til þess að aðlaga Didot-punktinn að 

metrakerfinu sem var þá orðið að viðurkenndri alþjóðlegri mælieiningu í nánast öllum 

                                                   
8 Jacques André, „Fac-similé du Manuel typographique de Pierre-Simon Fournier, 1764 et 1766,“ jacques-
andre.fr, uppfært 30. ágúst 2010, sótt 13. október 2015, http://jacques-andre.fr/faqtypo/BiViTy/Fournier-
Manuel.html/. 
9 „new and unknown,“ Updike, Printing Types, bls. 28. 
10 Updike, Printing Types, bls. 29. 
11 James Mosley, „Type bodies compared,“ Typefoundry, documents for the history of type and letterforms, 
uppfært 30. apríl 2008, sótt 21. nóvember 2015, 
http://3.bp.blogspot.com/_n3FZ4eFeWNk/SGtVAfSUYvI/AAAAAAAAATU/UN5oAETPnu8/s1600-
h/Type+bodies+compared+-+table+2008+-+printed+1100.jpg/. 
12 Jacques André, „Point typographique et longeurs en TEX,“ jacques-andre.fr, uppfært 8. maí 2011, sótt 13. 
október 2015, http://jacques-andre.fr/fontex/point-typo.pdf/.  
13 Andrew Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ Typography papers 1, 1996, bls. 108.   
14 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 108. 
15 Brógáin, „Typographic Measurement. A Critique and a Proposal,“ bls. 2. 
16 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 108. 
17 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 108. 
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heiminum.18 Hann mældi punktinn sem 0,376 millimetra og var sá punktur, uppfærður 

Didot-punktur, gerður að Evrópu staðli árið 1879.19  

Þessar breytingar á því hvernig letur var mælt hófust í Frakklandi og bárust til 

nágrannalanda í Evrópu en náðu ekki til Bandaríkjanna eða Bretlands. Árið 1878 tók 

Samband bandaríska leturstofnanna (e. United States Type Founders’ Association) sig 

saman og lagði til að samræmd mælieining yrði fundin fyrir prentsmiðjur í Bandaríkjunum. 

Tekið var til skoðunar að innleiða Didot-punktinn en að lokum var niðurstaðan nýr punktur 

sem var nánast eins reiknaður og bæði Didot og Fournier höfðu gert að því undandskildu 

að pica (1/6 úr þumlungi) var af örlítið annarri stærð.20 Árið 1898 tók England upp þetta 

punktakerfi,21 heilum 150 árum eftir að meginland Evrópu hafði byrjað að nota samræmda 

mælieiningu í prenti. Í dag er notast við ATA-punktinn (einnig kallaður Anglo-Saxon 

point) í Bandaríkjunum og á Bretlandi. 

Í upphafi tölvualdarinnar var notast við TEX-punkt sem var mældur 1/72,27 úr 

þumlungi, samkvæmt útreikningum sem áttu að skila honum jafn stórum og ATA-

punktinum. Síðasta breyting sem gerð var á punktinum var 1984 þegar DTP-punkturinn (e. 

desktop publishing point einnig kallaður PostScript point) var kynntur til sögunnar þegar 

Apple hóf að nota PostScript tungumálið fyrir vektor grafík.22 Hann var mældur 

nákvæmlega 1/72 úr þumlungi (≈ 0,353 millimetrar)23 og er sá punktur ráðandi í týpógrafíu 

í dag.24 

1.2. Mæliflötur punktsins, uppbygging leturs og týpógrafía 
Á tímum Fournier og Didot, var prentað með lausaletri, uppfinningu sem eignuð er 

þjóðverjanum Jóhannesi Gutenberg.25 Vinnuferlið var í grunninn þrískipt: fyrst var letur 

steypt í málmblokk, síðan raðað upp á blaðsíðu og loks prentað. Hver blokk bar eitt 

leturtákn og þurfti margfalt magn af hverju tákni, í hverri leturgerð, svo hægt væri að skrifa 

upp heila blaðsíðu og prenta. Þar að auki þurfti að gera nokkrar þykktir, skáletraða útgáfu 

og loks mismunandi stærðir í öllum útgáfum. Það gat því tekið langan tíma að búa til 
                                                   
18 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 110. 
19 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 110. 
20 Updike, Printing Types, bls. 33. 
21 Updike, Printing Types, bls. 34. 
22 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 116. 
23 Brógáin, „Typographic Measurement. A Critique and a Proposal,“ bls. 2. 
24 Ken Lunde, CJVK Information Processing, Second Edition, BNA: O’Reilly Media, Inc, 2009, bls. 477. Sjá 
einnig: https://books.google.is/books?id=SA92uQqTB-
AC&pg=PA478&lpg=PA478&dq=q+typographic+measurement&source=bl&ots=GLxwUZqdOz&sig=O5Q
j4XqUrpToTF3Vm4sI-gD0170&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjeh-PArKnJAhVFaxQKHe-
ZCCUQ6AEIJjAC#v=onepage&q=q%20typographic%20measurement&f=false/. 
25 Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ Prent eflir mennt, Reykjavík, 1995, bls. 502.  
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nægilega stórt safn leturtákna í hverri leturgerð og var því dýrt fyrir prentara að endurnýja 

letrin sín þegar nýjar mælieiningar litu dagsins ljós.  

Til þess að hægt væri að raða málmblokkunum saman í setningar og festa, skipti miklu 

máli að þær væru allar í sömu stærð. Það var einnig mikilvægt svo að hægt væri að blanda 

letrum saman og til þess að prentarar gætu fengið lánuð letur hjá hvorum öðrum.26 

Punkturinn var þannig verkfæri prentara til að mæla hæðina á þessum 

málmsteypublokkum27 en leturtáknið gat síðan fyllt uppí flötinn hvernig sem var. Þannig 

sögðu tíu punktar meira til um hámarksstærð letursins heldur en lágmarksstærð. Þessi 

flötur, sem punkturinn mældi, prentaðist ekki á blað og varð því lesandanum ósýnilegur. 

Punkturinn sagði þannig lítið til um hver stærðin á letrinu sjálfu væri, hvorki þar sem það 

stóð á málmblokkinni eða útprentað á blaði, heldur var hann einungis búinn til sem 

verkfæri fyrir prentarann.  

 

 
Mynd 1: Teikning af lausaletri. 

 

Í dag er ekki notast við lausaletur við prentun, heldur fer hún stafrænt fram. Til að skilja 

þær vangaveltur sem koma síðar í ritgerðinni um hvernig best sé að mæla letur er 

mikilvægt að þekkja eftirfarandi hugtök um uppbyggingu leturs: Grunnlína er sú lína sem 

                                                   
26 Brógáin, „Typographic Measurement. A Critique and a Proposal,“ bls. 2. 
27 Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 527.  
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letrið er skrifað á. Ekki ósvipað línunni sem notast er við í stílabókum. X-hæð er hæðin frá 

grunnlínu að toppnum á lágstafa x-i. Þessi hæð gefur til kynna hæðina á flestum 

lágstöfunum. Lágleggur er sá hluti lágstafs sem fer niður fyrir grunnlínuna. Eins og halinn 

á lágstafa g og y á meðan háleggur er sá hluti lágstafs sem fer uppfyrir x-hæðina. Eins og 

toppurinn á k. H-hæð sem einnig kallað hástafahæð er, eins og nafnið gefur til kynna, 

hæðin á hástöfum (að broddum undanskildum) í letri, en hún er í flestum tilvikum sú sama 

hjá öllum hástöfunum. Broddur er áherlsumerking fyrir ofan leturtákn, oftast notað á 

sérhljóðum. Í íslensku má nefna á, í, é og fleiri. Líkamsstærð er stærðin sem punkturinn 

mælir í dag. 

 

 
Mynd 2: Mismunandi hugtök fyrir leturbyggingu og hæð. 

 

Punkturinn sem notaður er núna kallast týpógrafískur punktur (e. typographic point 

einnig kallaður prentpunktur í þessari ritgerð). Orðið týpógrafía fyrirfinnst ekki í íslenskri 

orðabók. Það er tekið beint upp úr enska orðinu, typography sem orðabókin þýðir yfir í 

prentlist, prentiðn eða prentfrágangur. Ensk/ensk orðabók útskýrir orðið eftirfarandi : 

„kunnáttan við að raða letri og prenta … listin og færnin að prenta með lausaletri.“ 28 Hjá 

mörgum er munurinn á týpógrafískum hönnuði og grafískum hönnuði ekki mikill þar sem 

flestir grafískir hönnuðir vinna mikið með týpógrafíu. Hann er þó engu að síður til staðar. 

Samkvæmt Eric Spiekerman, týpógrafískum hönnuði, er munurinn sá að týpógrafískur 

hönnuður byrjar á að líta á innihaldið (e. content) og finna minnstu eininguna þar, eins og 

til dæmis neðanmálsgreinarnar. Þar byrjar hann á að ákveða letrið, stærð og línubil og 

vinnur sig svo út frá því. Grafískur hönnuður byrjar hins vegar á því að ákveða útlitið, til 

                                                   
28 „ the craft of composing type and printing from it … art and technique of printing with movable type.“ 
„Typography,“ Enskt-enskt orðanet, (2006), Snara.is, sótt 2. desember 2015, Snara.is/. 
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dæmis að það eigi að vera blátt og bylgjukennt. Hann hannar út frá því þangað til þeirri 

útkomu hefur verið náð. 29   

 

                                                   
29 Erik Spiekermann, „Typographic Design in the Digital Domain with Erik Spiekermann & Elliot Jay 
Stocks,“ Youtube myndband, 4:59, birt af Microsoft Developer, 4. október 2011, 
https://www.youtube.com/watch?v=SG0Ou07IDhQ/. 
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2.   Gallar á punktinum sem mælieiningu 

2.1. Staðbundin mælieining  
Sú staðreynd að punkturinn skuli vera byggður á þumlungakerfinu en ekki metrakerfinu er 

ákveðinn galli. Fyrir það fyrsta hefur þumlungurinn ekki verið stöðluð mælieining á milli 

landa eða í gegnum árin.30 Þannig var kóngsfetið, sem Didot byggði sinn punkt á, jafngilt 

12 frönskum þumlungum á meðan það jafngildi 12,7892 amerískum þumlungum.31 Það var 

ekki fyrr en árið 1959 sem þumlungurinn var staðlaður og ákvörðun tekin um að einn 

garður (e. yard) skyldi vera nákvæmlega 0,9144 metrar.32 Þetta ósamræmi í stærð 

mælieininganna, ásamt ágreiningi um hvernig reikna skuli punktinn, hefur meðal annars 

orðið til þess að fjölmargir punktar með mismunandi gildi hafa verið notaðir í gegnum 

tíðina: 

 

1 punktur (Truchet) = 0,188 mm 

1 punktur (Didot) = 0,3759 mm = 1/72 úr kóngsfeti (27.07 mm) = u.þ.b 1/68 þumlungur 

1 punktur (ATA) = 0,3514598 mm = 0.0138366 þumlungur 

1 punktur (TeX) = 0.3514598035 mm = 1/72.27 þumlungur 

1 punktur (Postscript) = 0,3527777778 mm = 1/72 þumlungur 

1 punktur (l'Imprimerie nationale, IN) = 0,4 mm33 

 

Þegar prentpunkturinn var upphaflega reiknaður var hann byggður á tylftarkerfi, með 

töluna 12 í forgrunni, sem veldur því að þegar hann er notaður í metrakerfinu, tugakerfi 

sem hefur töluna 10 sem grunn, myndast óþægileg brot sem flókið er að nota til 

áframhaldandi reiknings í því kerfi. Þannig er óþægilegt að mæla hann nákvæmlega uppí 

blaðastærðir sem mældar eru með metrakerfinu. Tylftarkerfið (e. duodecimal system) var 

notað víða í Evrópu þar til metrakerfið tók yfir í lok 19. aldar. Leifar af þessu kerfi er enn 

að finna í dag, meðal annars í dagatalinu þar sem sólarhringurinn er mældur í 24 

klukkustundum (2x12) og í árinu eru tólf mánuðir. Talan tólf þótti góð þar sem hægt er að 

                                                   
30 Brógáin, „Typographic Measurement. A Critique and a Proposal,“ bls. 2. 
31 Updike, Printing Types, bls. 31. 
32 „Inch,“ Wikipedia. The Free Encyclopedia, síðast uppfært 22. nóvember 2015, sótt 24. nóvember 2015, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Inch/. 
33 Alex Vakulenko, „Difference between point systems,“ Alex Vakulenko site of Obleron, 20. febrúar 2000, 
sótt 2. nóvember 2015, http://www.oberonplace.com/dtp/fonts/point.htm/. 
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deila henni uppí 2, 3, 4 og 6. Í þumlungakerfinu eru mældir 12 þumlungar í einu feti (e. 

foot), og 3 fet í einum garði (e. yard). Minnsta einingin í þessu kerfi var þumlungurinn sem 

þótti of stór til að mæla leturgerðir (1 þumlungur = 2,54 sm ≈ 72 punktar). Þannig tók 

Didot þumlunginn og deildi honum í 12 línur, hverri línu deildi hann svo uppí 6 hluta og 

nefndi þann hluta punkt. Þannig varð punkturinn 1/72 úr þumlungi34 eða 0,376065 mm 

eins og Hermann Berthold endurreiknaði þegar hann yfirfærði hann í metrakerfið.35 Aðferð 

Bertholds, að mæla einungis hversu margir millimetrar eru í punktinum eins og hann er 

núna, leysir ekki vandamálið þar sem við stöndum ennþá uppi með einingu sem er 

ómeðfærileg til frekari meðhöndlunar. 

1 meter = 2.660 punktar 

1 millimetri = 2,66 punktar 

1 punktur = 1.000/2.660 = 0,376 mm36 

2.2. Hönnunarlega hamlandi 
Í bókinni Printing types segir: „ … það er óhætt að segja að þangað til á sjónarsviðið 

kemur ritkerfi sem er í fullum og röklegum samhljómi við metrakerfið, mun fullkomnun 

ekki vera náð.“37 Metrakerfið er sú alþjóðlega mælieining sem er notuð er í flestum ríkjum 

heimsins í dag að Bandaríkjunum undanskildum. Þar af leiðandi er mjög stór hluti hönnuða 

sem notast við metrakerfið við sína vinnu. Blaðastærðir eru mældar í sentimetrum eða 

millimetrum og blæðing er mæld í millimetrum, líkt og spássíurnar. Hönnuðir sem vinna 

með týpógrafíu vinna því aðallega í metrakerfinu að letrinu undanskildu. Þegar unnið er 

með grindur, línur sem einfalda týpógrafíska vinnu, þá er unnið með þær í millimetrum. 

Að margfalda 0,376 mm með 12 ( 12 punkta línuhæð) og deila svo í 270 mm (hæðin á A4 

blaði með 12 mm í spássíur) er ekki einfaldur hugarreikningur. Að deila bæði puntkum 

fyrir leturstærð og línuhæð í millimetra til að ákvarða hversu margar línur komast fyrir á 

blaðinu getur því orðið að talsverðum höfuðverk. Svo mikill raunar að Sigurður 

Ármannson gerði heiðarlega tilraun til að einfalda hönnuðum lífið með því að útbúa á 

heimasíðu sinni, font.is, reikningsforrit sem reiknar út hvernig best sé að deila letrinu uppí 

                                                   
34 Josef Rommen, „Typographic measures,“ Typographie (German & English Edition), ritstýrt af Otl Aicher, 
Wilhelm Ernst & Sohn Verlag fur Arkitektur und technische Wissenschaften, 1988, bls. 229. 
35 Josef Rommen, „Typographic measures,“ Typographie (German & English Edition), ritstýrt af Otl Aicher, 
Wilhelm Ernst & Sohn Verlag fur Arkitektur und technische Wissenschaften, 1988, bls. 230. 
36 Lennart Törnklev, Grafisk Tryck teknik, Metoder. Material. Mattekni., Halmstad Bokförlaget Spektra, 
1987, bls. 214. 
37 „ … it is only fair to say that until a type system is formulated which is in full and regular accordance with 
the metric system, perfection will not be attained.“ Updike, Printing Types, bls. 28.  
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gefna blaðastærð með tilliti til línubils og spássía.38 Þó svo að þarna sé búið að einfalda 

heilmikið reikninginn fyrir hönnuði þá er það engu að síður ómeðfærilegt og ruglingslegt 

og því háð að hönnuðurinn sé ávalt nettengdur. Prentpunktar og millimetrar virðast 

einfaldlega vera vandræðalegt par.  

Atli Hilmarsson, grafískur hönnuður, bendir einmitt á þetta vandamál í viðtali sem 

tekið var við gerð ritgerðarinnar. Hann segir að eini sjáanlegi kosturinn við að nota 

punktinn sé sá að fólk skilur hvað átt er við. Þegar lesin eru gömul rit eða bækur, þá veistu 

um hvað verið er að tala. Að öðrum kosti sé punkturinn ekki góð mælieining.39 Bæði í 

prentgripum og vefhönnun sé verið að notast við aðrar grunnmælieiningar og því óhentugt 

að þurfa að blanda saman tveimur mælieiningakerfum, sérstaklega fyrir þá týpógrafísku 

hönnuði sem eru hugfangnir af fallegum, heilum tölum.40 

Benda má líka á að punkturinn er orðinn of stór mælieining fyrir letur eins og það er 

notað í dag. Færst hefur í vöxt að hönnuðir brjóti punktinn í smærri einingar og noti letur í 

hálfum eða fjórðungi úr punkti eins og 8,5 punkta letur eða 11,75 punkta línubili.41 Þessi 

brot mætti forðast með minni mælieiningu. Einnig gefur þessi notkun til kynna að í einum 

punkti séu 100 minni einingar: að í hverjum punkti séu 10 desipunktar og í hverjum 

desipunkti séu 10 sentipunktar. Ef punkturinn væri trúr sínum uppruna væri hann brotinn í 

þrjá, sex eða tólf hluta og hver þeirra hluta brotinn áfram með sama hætti. Það að 

punkturinn, sem er byggður á tylftarkerfi, sé brotinn upp í smærri einingar eftir tugum er 

ákaflega áhugavert og er einn að þeim þáttum þar sem einangrar punktinn frá öðrum 

mælikerfum.  

Réttast væri að nota metrakerfið sem mælieiningu því enginn augljós ástæða er fyrir 

því að nota eitthvað annað en metrakerfið þegar kemur að því að mæla letur. Punkturinn 

var upphaflega skapaður til að koma með nýja mælieiningu á kerfi sem bjó ekki yfir 

nægilega smárri einingu, en minnsta lengdareining í þumlungakerfinu er þumlungurinn.42 

Sá vandi er ekki lengur til staðar. Metrakerfið er alþjóðlegt viðurkennt mælikerfi sem 

hannað er til þess að ná yfir allt sem þarf að mæla. Þar að auki er það mælikerfi sem krefst 

ekki sérstakrar kunnáttu þar sem allir læra það í grunnskóla. Þannig gætu hönnuðir, 

prentarar og hinn almenni notandi talað saman og skilið hverjir aðra. 
                                                   
38 Sigurður Ármannsson, „Grid Systems – Easy Grid Calculator,“ font.is, skrifað 24. maí 2010, sótt 8. 
desember 2015, http://font.is/grid-systems-easy-grid-calculator/. 
39 Atli Hilmarsson, óbirt viðtal tekið af höfundi, Listaháskóli Íslands, 20. október 2015. 
40 Atli Hilmarsson, óbirt viðtal tekið af höfundi, Listaháskóli Íslands, 20. október 2015. 
41 Ernest Hoch, „International unifacation of typographic measurement,“ Penrose annual, vol. 60, London: 
Lund Humphries, 1967, bls. 131. 
42 „British Imperial System,“ Encyclopædia Britannica, sótt 10. desember 2015, 
http://www.britannica.com/science/British-Imperial-System/. 
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Vandamálið virðist vera að einhverjum hluta til vaninn. Þó svo að metrakerfið sé 

opinbert mælikerfi í flestum ríkjum heims þá eru ennþá hlutir sem mældir eru í 

þumlungum, af eintómum vana eða hefð. Þannig er talað um pizzur, skjái og dekk í 

þumlungum í stað metra. Í þessum tilvikum veldur það okkur ekki sérstökum vandamálum, 

þó það væri óneitanlega þægilegra ef við vissum hvað 50” flatskjár tekur mikið pláss á 

veggnum okkar eða hver radíusinn á 16” pizzunni okkar sé svo hægt sé að sjá fyrir hvort 

sneiðin passi á 18 sentimetra þvermáls matardiskinn okkar. 

Það setur líka óhjákvæmilega strik í reikninginn að stærstur hluti þeirra sem framleiða 

hugbúnað fyrir hönnuði og prentara eru bandarísk fyrirtæki líkt og Apple, Adobe, 

Microsoft, Quark og fleiri.43 Þessi fyrirtæki eru með bækistöðvar í Bandaríkjunum, eina 

landinu sem notast enn við þumlunginn sem mælieiningu. Hvatinn til að metravæða 

punktinn er því kannski ekki mikill hjá þeim. Í raun hafði Apple gullið tækifæri til þess að 

taka upp nýtt kerfi árið 1984 þegar það kynnti til sögunnar PostScript tungumálið fyrir 

letur hjá sér,44 en af ókunnum ástæðum, var ákveðið að halda sig við gamla kerfið sem 

byggðist á því að deila þumlungi í 72 punkta.  

2.3. Meðhöndlun leturs í stafræna heiminum 
„Vefhönnun er 95% týpógrafía,“ segir Oliver Reichenstein stofnandi Information 

Architects.45 Þar á hann við að stærstur hluti upplýsinga sem er á vefnum er texti eða 

95%.46 Þegar letur er skoðað í dag má því ekki líta framhjá því að stærsta vinnuferlið á því 

fer fram í tölvum. Fyrst er letrið hannað í tölvunni, síðan meðhöndlað af hönnuðum á 

skjánum, og verður svo oft eftir á skjánum í formi vefsíða. Á undanförnum árum hefur það 

færst í aukana að fólk sæki sér upplýsingar og afþreyingu á skjámiðlum frekar en í 

útprentaðu efni. Þannig lásu til dæmis 64% landsmanna Morgunblaðið í apríl árið 199347 

en einungis 27,9% samkvæmt Gallup það sem af er þessu ári.48 Á sama tíma fékk 

fréttaveitan mbl.is 211.581 notanda í heimsókn í 44. viku þessa árs.49 Þegar mælingu leturs 

eru gerð skil má því ekki skilja stafræna hlutann alveg útundan. Skoða verður hvernig við 

mælum letrið sem við sjáum á skjánum. 

                                                   
43 Markus Kuhn, „Metric typographic units,“ uppfært 24. febrúar 2003, sótt 2. október 2015, 
https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/metric-typo/. 
44 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 116 
45 Jason Cranford Teague, Fluid Web Typography, a guide, BNA: New Riders, 2010, án blaðsíðutals. 
46 „Webdesign is 95% typography,“ Information Archtecture, uppfært 19. október 2006, sótt 2. október 2015,  
https://ia.net/know-how/the-web-is-all-about-typography-period/.  
47 „Fjölmiðlakönnun Félagsvísindastofnunnar í apríl 64% lesa Morgunblaðið miðað við 56% í október,“ 
Mbl.is, 22. maí 1993, sótt 2. nóvember 2015, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/105651/. 
48 „Prentmiðlakönnun Gallup,“ Gallup, sótt 5. nóvember 2015, http://www.gallup.is/#/prentmidlar/. 
49 „Top 100,“ Veflistinn.is, sótt 25. nóvember 2015, http://veflistinn.is/. 
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Punktar þykja ekki vænlegir í vefhönnun þar sem þeir bjóða ekki uppá þann 

sveigjanleika sem vefurinn gerir kröfur til.50 Ein af ástæðunum er mismunandi þéttleiki 

myndeinda (e. pixel) á skjám. Í dag er algengt að skjáir séu ýmist 72 eindir á þumlung (e. 

72 ppi / points per inch) eða 96. Týpógrafíski punkturinn er vissulega reiknaður sem 1/72 

úr þumlungi sem þýðir að ein myndeind á 72 myndeinda skjá samsvarar einum punkti. Það 

er þó ekki áreiðanlegt að treysta á það, þar sem skjáir eru mismunandi og nýjungar birtast 

nánast daglega. Þar má nefna að Apple setti nýlega á markaðinn svokallaðan Retina 

display skjá þar sem þéttleiki myndeindanna er á milli 200 og 300 eindir á þumlung. Það er 

svo þétt að mannsaugað getur ekki greint eindirnar.51 Kröfur eru um það í dag að góð 

vefsíða verði að virka jafn vel á borðtölvu, fartölvu, spjaldtölvu og mismunandi stærðir 

síma; tæki sem öll hafa mismunandi skjái með mismunandi myndeindafjölda. Þess vegna 

er algengt að vefhönnun sé ekki útfærð í punktum eða pixlum, heldur í em. Það kallast 

hlutfallsleg vefhönnun. Forritarinn byrjar þá á því að ákveða gildið á einu em. Til dæmis, 1 

em = 16 pt. Svo notar hann hlutfallsreikning til að vinna með hönnunina þannig ef hann 

vill til dæmis setja letur í 12 punkta, skrifar hann 0,75 em ( 0,75 x 16 = 12). Kosturinn við 

þetta er sá að hægt er að láta em gildið vera sjálfgefið gildi vafrans (sem oftast er 16 pt).52 

Sé vafrinn með annað sjálfgefið gildi en 16 punkta er það væntanlega af því að stærð hans 

eða myndeindaþéttleiki kalla eftir öðru gildi. Með þessari aðferð getur notandinn, að hluta 

til, ráðið stærð letursins, þar sem hann getur stækkað eða minnkað sjálfgefna stærð vafrans 

eftir sínum þörfum. Hönnuðurinn eða forritarinn þarf því ekki að eltast við hvert gildi í 

hverjum vafra heldur setur vafrinn (eða notandinn) það sjálfur.53 Kosturinn við em er 

einnig að ekki þarf að laga gildi hverrar leturstærðar, heldur er einungis einu gildi breytt til 

þess að hin elti á eftir. Þetta er einnig kallað flæðandi leturmeðhöndlun (e. fluid typography 

eða fluid type). Hinsvegar er ekki óalgengt að hönnun vefsíða sé tvískipt, þar sem 

viðmótshönnuður hannar útlitið á síðunni (viðmótið; það sem snýr að notandanum) og 

framendaforritari útbýr svo kóðann til að ná fram umbeðnu útliti. Þegar þessu er svona 

háttað, þá þarf viðmótshönnuðurinn ekki að hugsa um em eininguna, heldur notast einungis 

við þá mælieiningu sem hann kýs; yfirleitt punkta eða pixla.  

                                                   
50 Jason Cranford Teage. „Pixels or ems in your web design,“ Peachpit.com, uppfært 18. nóvember 2009, sótt 
1. desember 2015, http://www.peachpit.com/blogs/blog.aspx?uk=Pixels-or-Ems-in-Your-Web-Designs/. 
51 David Price, „What’s a Retina display? What’s a Retina HD display? Which Apple devices have Retina 
display? And are they worth the money?,“ Macworld, 10. ágúst 2015, sótt 25.okt 2015, 
http://www.macworld.co.uk/feature/mac/what-retina-hd-display-are-they-worth-money-apple-3466732/. 
52 Chris Coyier, „Px – em – % – pt – keyword,“ Css-tricks,  uppfært 16.apríl 2015, sótt 15. nóvember 2015, 
https://css-tricks.com/css-font-size/. 
53 Jason Cranford Teage, „Pixels or ems in your web design,“ Peachpit.com, uppfært 18. nóvember 2009, sótt 
1. desember 2015, http://www.peachpit.com/blogs/blog.aspx?uk=Pixels-or-Ems-in-Your-Web-Designs/. 
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Hvernig letur er mælt eða með hvaða einingu er kannski ekki vandamál í vefhönnun í 

dag; þar sem hún þarf hvort sem er að vera flæðandi og geta aðlagast mismunandi miðlum 

sem em leysir ágætlega. Með tilliti til örar þróunnar skjátækni, er spurning hvort tímabært 

sé, eða yfirhöfuð hægt, að samræma mælieiningu leturs milli prents og vefhönnunar þar 

sem veraldarvefurinn virðist lúta öðrum lögmálum heldur en raunheimurinn. Það vandamál 

sem veftýpógrafía þarf að takast á við í dag er frekar sú að mismunandi skjástærðir kalla á 

mismunandi hlutfalli milli leturstærða því þegar skjárinn minnkar virka hlutföll milli 

leturstærða ýktari heldur en þau gera á stórum skjá.54  

2.4. Vandamálið við að mæla letur 
Í dag erum við laus við að þurfa að raða og enduraða lausaletri handvirkt uppí 

setningar og málsgreinar til að fylla upp í blaðsíður. Við vinnum frekar við að pikka orð og 

setningar inn á tölvu og passa að nóg sé til af A4 blöðum fyrir prentarann. Það virðist samt 

svo vera að málmsteypublokkin hafi fylgt letrinu inní tölvuöldina því í dag er letur hannað 

inní svokallaðan emm-flöt (e. em) sem dregur nafn sitt af bókstafnum emm. Hæð hans átti 

að samsvara plássins sem hástafa emm í sama letri tekur.55 Emm-flöturinn, líkt og 

málmsteypuflöturinn sem letrið var áður steypt í, birtist notandanum hvergi, hvorki á prenti 

né þegar unnið er með letur í uppsetningu. Þannig þegar spurt er hvaða hluti 12 punkta 

leturs sé 12 punktar, er svarið einfaldlega: Enginn. Enginn sem er þér sýnilegur. Nokkuð er 

um það að fólk haldi að letur sé mælt frá láglegg að hálegg,56 en svo er ekki þó færa megi 

rök fyrir því að sú sjáanlega hæð sem næst kemst punktastærðinni. 

Það að punkturinn sé ekki að mæla neitt sýnilegt í letrinu getur valdið vandamálum 

þegar setja á samþættar reglugerðir um notkun leturs til að koma mikilvægum upplýsingum 

til neytanda eins og til dæmis á umbúðum lyfja eða í samningnum. Hvað má til dæmis 

„smáa letrið“ í samningum vera smátt áður en það verður ólæsilegt? Einhverjir hönnuðir 

myndu eflaust nota 6 punkta sem einhverskonar viðmið. En 6 punktar segja í rauninni bara 

til um hversu stórt letrið getur mögulega verið, ekki hversu lítið. Hægt væri að teikna upp 

letur sem er svo lítið í 6 punktum að það liti út fyrir að vera 4 punktar. Þannig gætu 

fyrirtæki „svindlað“ á viðskiptavinum sínum sem myndu gefast upp á að reyna að rýna í 

agnarsmátt letrið. Í sumum reglugerðum hefur verið tekið á það ráð að taka fram hæð 

                                                   
54 Jason Pamental, „A More Modern Scale for Web Typography,“ typecast.com, skrifað 15. janúar 2014, sótt 
9. desember 2015, http://typecast.com/blog/a-more-modern-scale-for-web-typography/.  
55 Daryl Moen, Newspaper layout and design, a team approach, (Iowa State Press, 2000), án blaðsíðutals, 
lesin í vefútgáfu: http://web.missouri.edu/~moend/design/books/nld9.htm#3/. 
56 Brógáin, „Typographic Measurement. A Critique and a Proposal,“ bls. 2. 
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letursins í millimetrum,57 að það þurfi að vera til dæmis 2 millimetrar á hæð. Sú lausn 

leiðir okkur að því vandamáli um hvað eigi að vera 2 millimetrar? Eru það hástafirnir eða 

hæðin milli lág- og háleggjanna?  

Þó svo að letur sé vissulega eitthvað mjög áþreyfanlegt þar sem það er útprentað á 

blaði þá eru mismunandi þættir innan þess sem geta verið það breytilegir á milli leturgerða 

að erfitt er að ákveða hvað eigi að vera ráðandi þáttur þess sem segir til um stærðina. Gert 

er ráð fyrir að um 30.000 leturtýpur hafi verið hannaðar frá því að prent hófst,58 og eru þær 

mjög mismunandi upp byggðar. Josef Rommen útskýrir ágætlega í skrifum sínum um 

punktinn hvernig mismunandi hæðarlínur innan leturs útleggjast. Í eftirtöldum dæmum er 

um að ræða lóðrétta hæð letursins:  

1.   Fyrst er best að tala um hástafahæð, sem segir sig að stærstum hluta sjálf. 

Hástafahæð er hæð hástafanna í leturgerð, mæld frá grunnlínu, en venjan er að allir 

hástafir í leturgerð séu sömu hæðar. Rommen kallar þessa hæð einfaldlega H-hæð.  

2.   Næst ber að nefna x-hæðina, sem er hæðin á lágstafa x-i, mæld frá grunnlínu. 

3.   Hæðin frá grunnlínu að háleggjalínu, kallar Rommen k-hæð.  

4.   Eins kallar hann lengdina frá grunnlínu að láleggjalínu, p-hæð.  

5.   kp-hæð er þá hæðin frá láleggjalínu að háleggjalínu.  

6.   Ê-hæð er mæld frá grunnlínu að efsta punkti brodds á hástafi.59 

 

 
Mynd 3. Mismunandi hæðarlínur í letri samkvæmt Rommen. 

 

                                                   
57 „Legibility and Location of Labelling Information. Legibility Requirements,“ Canadian Food Inspection 
Agency, uppfært 13. nóvember 2014, sótt 8. desember 2015, http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-
labelling-for-industry/legibility-and-location/eng/1328038498730/1328038540376?chap=1/. 
58 David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University Press, 1997, bls. 192.  
59 Rommen, „Typographic measures,“ bls. 237. 
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Meðal hönnuða sem skrifuðu um hvernig mæla ætti letur á 20. öldinni voru Séamas Ó 

Brógáin, sem var hlynntur því að mæla letur eftir x-hæð,60 og Josef Rommen sem vildi 

mæla letur frá p-línu að k- eða H-hæð eftir því hvort væri hærra.61 Brógáin notaði þau rök 

að einungis þyrfti að renna auganu yfir hvaða texta sem er til að sjá að hann samanstendur 

að stærstum hluta af leturtáknum í x-hæð. Einstaka hástafur og lág- eða háleggur séu ekki 

nógu ráðandi í textanum.62 Árið 1978 lagði ISO (International Organization for 

Standarsization) til að mæla ætti hæð leturs eftir hástafahæð.63 Séamas Ó. Brógain lýsti 

yfir vonbrigðum með þessa niðurstöðu ISO, eina alvarlegustu tilraun til samræmingar 

leturstærða út frá myndletursetningu (e. phototypesetting). Hann sagði: „Það er merkilegt 

að uppkastið að tillögu ISO, sem náði þeim mikilvæga árangri segja skilið við hefðina, 

mistakist að framfylgja rökunum á bakvið breytingarnar og viðurkenna víddina sem 

ákvarðar sjónræna stærð leturs: lágstafahæð.“64   

Árið 1999 var sett fram tillaga í Þýskalandi að staðla hversu stórir hástafir þyrftu að 

vera miðað við líkamsstærð letursins. Þeir lögðu fram að hástafahæð ætti að vera 2/3 af 

líkamsstærðinni, eða 66,7 % af Didot-punktinum og 70,9 % af ATA-punktinum.65 Sú 

tillaga náði ekki hljómgrunni þar sem hún gerði ekki ráð fyrir PostScript punktinum og þó 

svo að hægt væri að nota þá reglu þegar ný letur yrðu hönnuð þá stóð ennþá eftir mikill 

fjöldi letra sem hafði núþegar verið hannaður samkvæmt öðrum stöðlum. 

2.5. Hver er notandinn? 
Til þess að ákveða hvernig letur er mælt þarf fyrst að greina hver tilgangurinn með því að 

mæla það er. Af hverju þurfum við að vita stærðina á letri? Hverjir eru að fara að nota 

mælieininguna? Þurfum við hana yfirhöfuð? Aðspurður hvernig hann noti punktinn talaði 

hönnuðurinn Ragnar Freyr um að fyrir honum væri hann einungis til viðmiðunnar.66 Sem 

byrjunarpunktur sem er svo bara „eye-ballað“ út frá. Hann treystir ekki á mælieininguna og 

veltir því fyrir sér hvort þörf sé á henni yfirhöfuð, þar sem það er alltaf augað sem hefur á 

endandum lokadómsvaldið um hvort letrið sé í góðri stærð eða ekki.67  

                                                   
60 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 116. 
61 Rommen, „Typographic measure,“ bls. 237. 
62 Brógáin, „Typographic Measurement. A Critique and a Proposal,“ bls. 4.  
63 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 115. 
64 „It is remarkable that the ISO draft proposals, having made the necessary break with tradition, failed to 
carry through the logic of this change and recognize the dimension which decides the visual size of the type: 
the lover-case height.“ Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 115. 
65 Brógáin, „Typographic Measurement. A Critique and a Proposal,“ bls. 3.  
66 Ragnar Freyr Pálsson, óbirt viðtal tekið af höfundi, Listaháskóli Íslands, 19. október 2015. 
67 Ragnar Freyr Pálsson, óbirt viðtal tekið af höfundi, Listaháskóli Íslands, 19. október 2015. 
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Týpógrafísk vinna er oftar en ekki vinna með litlar stærðir í lesmáli, þar sem verið er 

að stækka eða minnka letrið um fjórðung úr punkti til að finna „réttu“ stærðina sem gerir 

textann auðveldan til lesturs. Þar virðist mælieiningin skipta máli. Um leið og stærðin er 

komin upp fyrir 72 punkta þá skiptir punkturinn ekki lengur máli sem mælieining. Stærðin 

er orðin abstrakt og nákvæmni hennar efninu óviðkomandi, þar sem henni er aðeins breytt í 

fagurfræðilegum tilgangi, eða þegar fjarlægð lesandans er ekki fyrirsjáanleg, eins og á 

götuskiltum.68 Í þeim tilvikum er notast við sentimetra. Að tala um 72 punktar hljóma 

kannski mikið en það eru bara rúmir 2,5 sentimetrar.  

Í bókinni Þættir úr letursögu er ýtt undir þær vangaveltur að x-hæðin sé sú hæð sem 

áreiðanlegust sé til þess að segja til um læsileika leturs. Þar er talað um að því meiri sem x-

hæðin sé þeim mun stærra sýnist letrið.69 Einnig styðst þetta við hugmyndir á bakvið letur 

sem notuð eru í vegvísa en þá er lagt uppúr því að læsileiki sé sem bestur. Þar er lögð 

áhersla á að nota letur sem hafa háa x-hæð og nægt loftrými innan táknanna.70 Það þýðir að 

letrið má heldur ekki vera of þétt. Það er nefnilega annað mikilvægt atriði þegar læsileiki 

leturs er hafður í huga; þéttleiki. Ef læsileiki á að vera forsenda fyrir því hvernig letur er 

mælt væri þá ekki rökrétt að letrið sé ekki einungis mælt út frá hæð, heldur einnig út frá 

breidd?  

Í þessum vangaveltum má síðan ekki gleyma að hið latneska stafróf er ekki hið eina í 

heiminum. Ef endurskoða ætti hvernig letur er mælt og búa til alþjóðlega mælieiningu fyrir 

það, þyrfti að gera það einnig með önnur stafróf í huga, sem sum hver eru mjög ólík því 

latneska í uppbyggingu. Kýrilískt og grísk stafróf eru nægilega lík því latneska að hægt 

væri að notast við svipaðar reglur, og færa má rök fyrir því að arabískt, indverskt og 

hebreskt stafróf gætu verið mæld svipað, að hástöfunum undanskyldum, á meðan 

kínverskt, kóreskt og önnur austurlensk stafróf myndu falla illa inní þá skilgreiningu og 

þyrfti þar frekar að skilgreina alla stafi sem hástafi.71 Fyrir alþjóðlega mælieiningu þyrfti 

því líklegast að taka tillit til nokkurra mismunandi þátta innan letursins í stað eins svo hún 

myndi virka sem skyldi. 

                                                   
68 Atli Hilmarsson, óbirt viðtal tekið af höfundi, Listaháskóli Íslands, 20. október 2015. 
69 Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ bls. 515. 
70 David Gibson. The Wayfinding Handbook : Information Design for Public Places, New York : Princeton 
Architectural Press, 2009, bls. 80. 
71 David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University Press, 1997, bls. 192. 
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3.   Fyrri tilraunir til breytinga á prentpunktinum 

Andrew Boag talar um í grein sinni, „Typographic measurement: a chronology“, að á 20 

ára tímabili, frá miðjum sjötta áratugnum til miðs níunda áratugarins, hafi leturfræðingar á 

alþjóðavelli lagt mikið púður í að færa mælieininguna til samtímans og yfirfæra í 

metrakerfið, en hafi mætt staðfastri andstöðu stóru framleiðandanna í prentiðnaðinum.72 

Árið 1984 hætti ISO formlega vinnu sinni við þessar endurbætur, sem var einmitt sama ár 

og Apple tók að heimila PostScript tungumálið frá Adobe fyrir sínar vélar, en PostScript 

byggir á gamla 1/72 úr þumlung punktakerfinu.73  

3.1. Breytingar við upphaf metrakerfisins 
Firmin Didot, sonur François-Ambroise Didot sem bjó til punktinn, hafði gert tillögu að 

punkti sem byggður var á metrakerfinu en árið 1811 lagði hann til við Napoleon Bonaparte 

að punkturinn skyldi vera 0,4 millimetrar. Didot hefur séð að röklegra væri að tengja 

punktinn við metrakerfið sem gert var að löggildu mælikerfi tíu árum áður,74 frekar en 

kóngsfeti (fr. pied du roi)75 mælieiningu sem var sér frönsk og á undanhaldi vegna 

metrans. Bonaparte tók vel í þá hugmynd og var 0,4 mm punkturinn innleiddur í 

þjóðarprentsmiðju Frakka, Imprimerie National (IN), og hefur verið notaður þar síðan. 

Reyndar er punkturinn sem notaður er hjá IN í dag ekki nákvæmlega 0,4 mm heldur 

0,39877 mm vegna mistaka við mælingu.76 Þessum nýja punkti Didot var ekki vel tekið í 

öðrum prentsmiðjum sökum þess hve dýrt var að endurskera öll letur í nýrri punktastærð77 

og varð því aldrei neitt úr því að innleiða punktinn í aðrar prentsmiðjur eftir fall Bonaparte. 

IN er því eina prentsmiðjan í Frakklandi, eða heiminum ef því er að skipta, sem notast við 

Didot metrapuntinn. Í kjöfar seinni heimstyrjaldarinnar var sá möguleiki skoðaður að taka 

upp metrapunktakerfi Didots, því margar prentsmiðjur í Þýskalandi voru rústir einar og 

þurfti meiri hluti þeirra að koma sér upp nýjum birgðum af letrum.78 Úr því varð þó ekki, 

af ókunnum ástæðum.  

 

                                                   
72 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 105. 
73 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 105. 
74 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 109.  
75 Ernest Hoch, „International unification of typographic measuresments,“ bls. 124. 
76 Didier Barrière, tölvpóstur frá starfsmanni Imprimiere National til höfundar, 28. október 2015. 
77 Rommen, „Typographic measures,“  bls. 230.  
78 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 111. 
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3.2. Tilraunir til breytinga á síðari hluta 20. aldar 
Árið 1964 kom ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations) á fót 

verkefninu ICOGRADA Project for International Unification of Typographic 

Measurements (isl. ICOGRADA verkefni til að samræma alþjóðlega týpógrafískar 

mælingar), með Ernest Hoch sem verkefnisstjóra.79 Ernest Hoch var grafískur hönnuður frá 

Austurríki sem kenndi við Reading og hafði mikil áhrif á grafíska hönnunarkennslu og 

týpógrafíska hönnun.80 Honum fannst ekki einungis mikilvægt að koma með staðlaða 

mælieiningu fyrir letur (þar sem margir punktar voru í notkun) heldur einnig að þróa kerfi 

til að hægt væri að mæla letur eins og það birtist á blaðinu.81 Hoch kom með rök fyrir því 

að raunar væri ekki þörf fyrir punktinn yfirhöfuð með því að spyrja: „ … eru einhverjar 

tæknilegar eða sálfræðilegar hliðar á prentiðnaðinum sem aðgreina hann frá öðrum nútíma 

iðngreinum?“82 Þrátt fyrir að Hoch hafi unnið ötullega að verkefninu, bar erfiði hans ekki 

tilætlaðan árangur.  

Árið 1966 voru haldnar pallborðsumræður í Cannes á alþjóðlegri ráðstefnu 

prentmeistara (e. Internationa Congress of Master Printers) sem enduðu með því að 

stofnuð var nefnd á vegum BSI (Brittish Standards Institution) til að vinna úr þeim 

niðurstöðum sem komu út úr umræðunum en þær voru í fimm liðum: Leggja skyldi til nýja 

alþjóðlega samræmda mælieiningu, byggða á metra- og tíundakerfinu, sem skyldi vera 

mælivídd fyrir leturhönnun sem ætti í samtali við línuhæð og dýpt, stærðir þyrftu að vera 

skýrar í sinni eigin mynd og án sérstakra fræðiheita og loks átti að nota metrakerfið en ekki 

sérstaka leturmælieiningu.83 Í janúar 1972 gaf BSI svo út niðurstöður nefndar sinnar þar 

sem lagt var til að letur skyldi mælt í hálfum millimetra (0,5 mm). Það var þó ekkert nefnt í 

þessum niðurstöðum hvaða hlutar letursins ættu að segja til um stærð þess.84 

Samkvæmt grein Boag sem fjallar um sögu punktsins voru engin teikn á lofti árið 

1996 að nokkur vinna væri í gangi í að endurbæta punktinn og frekar liti út fyrir að menn 

væru að hunsa vandamálið85 og lítil teikn eru á lofti um að sú afstaða hafi nokkuð breyst.  

 

                                                   
79 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 112. 
80 Michael Twyman, „Ernest Hoch, 1913-1985“ The optimism of modernity, recovering modern reasoning in 
typography, júní 1985, sótt 1. desember 2015, http://www.optimism-modernity.org.uk/people/obit.html/. 
81 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 112. 
82 „ … are there any technical or psycological aspect in which the printing industry charactereistically differs 
from other modern industries?“ Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 113. 
83 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 113. 
84 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 113. 
85 Boag, „Typographic measurement: a chronology,“ bls. 117. 
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3.3. Hið japanska Q 
Eina árangursríka tilraunin til að innleiða nýja mælieiningu fyrir letur var gerð í Japan árið 

1962 þó hún hafi reyndar ekki verið lögfest fyrr en 2006.86 Þar er notast við mælieininguna 

Q þegar hannað er með letri. Eitt Q samsvarar einum fjórða úr millimetra sem er stærð sem 

gott er að vinna með í tugakerfinu. Þetta kerfi virðist virka vel fyrir þá sem læra á það87 en 

einhverra hluta vegna hefur það ekki breiðst út til annarra landa. Q-einingin er í raun 

svokölluð „sýndareining“ (e. pseudo-unit), þar sem hún er einungis sérnafn á tiltekinni 

stærð (0,25 mm) í mælieiningu sem þegar er til, millimetranum.88 

Með Q er mælieiningin H (stundum skrifað Ha) notuð. Hvoru tveggja hefur tölugildið 

0,25 mm en annað stendur fyrir leturstærðina (Q) en hitt fyrir línubil, línuhæð og allt annað 

en leturstærð (H). Þessar mælieiningar eiga uppruna sinn að rekja til ljósmyndaprentunar. 

Q stendur gróflega fyrir linsu númerin (e. lens number) sem voru notuð í gömlu 

ljósmyndasetningarvélum (e. photo typesetting machine), þar sem linsunúmerið vísaði í 

sérstaka leturstærð á filmunni.89 H stendur hinsvegar fyrir „tennur“ eða þann hluta 

vélarinnar sem keyrði filmuna áfram í vélinni.90 

Mörg umbrotsforrit styðja þetta kerfi, svo sem Adobe, en oftast einungis í sérstökum 

CJK útgáfum (e. China, Japan, Koree). Það er hins vegar ekki stutt af vinsælum 

ritvinnsluforritum eins og MS Office, þannig að notkunin á þessum mælieiningum 

einskorðast einungis við þá sem vinna með texta í umbroti.91 

Það vekur óneytanlega upp spurningar af hverju Q-mælieiningin hefur ekki breytt úr 

sér til annarra landa þegar hún greinilega virðist vera í takt við það sem menn á borð við 

Hoch voru að reyna að ná í gegn; mælieining byggð á metranum sem fellur vel að 

tugakerfinu; sérstaklega þegar hún virðist vera að gefa af sér gott orð frá þeim sem til 

hennar þekkja.  

 

                                                   
86 Brógáin, „Typographic Measurement. A Critique and a Proposal,“ bls. 3.  
87 Joao Tales Oliveira, 2. júlí 2014, athugasemd við færslu Toshi Omagari, „Font Size in the Metric System,“ 
Toshi Omagari, a type designer, 26. október 2013, sótt 7. desember 2015, http://tosche.net/2013/10/font-size-
in-the-metric-system_e.html/. 
88 Brógáin, „Typographic Measurement. A Critique and a Proposal,“ bls. 3. 
89 Ken Lunde, CJKV Information Processing, önnur útgáfa, BNA: O’Reilly Media inc, 2009, bls. 478. Sjá 
einnig: https://books.google.is/books?id=SA92uQqTB-
AC&pg=PA478&lpg=PA478&dq=q+typographic+measurement&source=bl&ots=GLxwUZqdOz&sig=O5Q
j4XqUrpToTF3Vm4sI-gD0170&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjeh-PArKnJAhVFaxQKHe-
ZCCUQ6AEIJjAC#v=onepage&q&f=false/. 
90 Ken Lunde, CJKV Information Processing, bls. 478.  
91 Toshi Omagari, „Font Size in the Metric System,“ Toshi Omagari, a type designer, 26. október 2013, sótt 
7. desember 2015, http://tosche.net/2013/10/font-size-in-the-metric-system_e.html/. 
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Lokaorð 

Af þessu má þykja augljóst að prentpunkturinn er ekki hentug mælieining og hefur ekki 

verið lengi því á tuttugustu öldinni var mikil vinna lögð í að finna nýja og skilvirkari 

mælieiningu fyrir letur, þó svo að sú vinna hafi ekki borið tilskilinn árangur. Ástæðuna 

gæti verið að finna í eðli mannsins. Það má vera að forsendurnar fyrir nýrri mælieiningu 

vegi ekki nógu þungt miðað við umstangið og hegðunarbreytingarnar sem fylgja því að 

innleiða hana og brjóta með því aldagamla hefð. Almenningur og hönnuðir virðast ekki 

eiga í erfiðleikum með að nota punktinn, þrátt fyrir galla hans, og manneskjan, eins 

framsækin og hún kann að vera, er frekar vanaföst. Hoch nefnir þetta í skrifum sínum 

þegar hann talar um þau mótrök sem sett hafa verið fram gegn hugmyndum um 

metravæðingu punktins. Hann segir: „Aðrar [rökfærslur] eru afturgöngur, aldar af 

kvíðaþrungnu ímyndunarafli, og enn aðrar eru gagnrýni sem er augljóslega fáranleg þó að 

hún sé rökrétt ef samhengið er skoðað frá sálfræðilegu sjónarhorni frekar en tæknilegu.“92  

Það er ekki þar með sagt að við ættum að sætta okkur við orðinn hlut. Grafísk hönnun 

og týpógrafía flokkast undir skapandi fög og það er ekki viðeigandi að eitt aðalvinnutækið 

sem hönnuðir notast við sé jafn úrelt og hamlandi og punkturinn er. Kominn er tími á að 

taka málið upp að nýju og finna hentugari leiðir til að mæla letur eða einfaldlega komast að 

þeirri niðurstöðu að ekki sé þörf á mælieiningu fyrir letur, þar sem hönnuðir og lesendur 

horfa fyrst og fremst á innihald textans og hversu auðveldlega augað rennur yfir hann og á 

milli einstaka hluta innan hans. Stærðarhlutföll milli letra í uppsetningu eru jafn mikilvæg 

ef ekki veigameiri en stærðargildi letursins. Það er engu að síður áhugavert að leyfa sér að 

hugsa uppá nýtt hvernig við mælum og notum letur, því það gæti leitt til þess að við færum 

líka að sjá letur í nýju ljósi: ein hugsanabreyting leiðir af sér aðra. Þannig hefur tæknileg 

þróun átt sér stað í gegnum árin. Áhugavert væri að sjá hvort röklegra sé að tala um tveggja 

millilítra letur heldur en tveggja millimetra, þar sem reiknað væri út frá þrem stærðum, x-

hæð, pk-hæð og H-hæð; eða mögulega hentar betur að reikna flatarmálið á letrinu; 

svertunni; eða flatarmálið á andrými letursins; hvíta fletinum sem letrið skilur eftir. Tæknin 

                                                   
92 „Others are spectres born in anxious imaginations, and still others are criticisms which are apparently 
absurd but quite logical if an explanation is sought for them in the psychological rather than the technical 
sphere.“ Ernest Hoch, „Typographic metrication“, Penrose: international review of the graphic arts, vol. 70, 
London: Northwood Publications, 1977, bls. 24. Sjá einnig: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/metric-
typo/hoch77.pdf/. 
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í dag býður uppá útreikninga á sekúndubroti sem áður hefði tekið klukkustundir, svo 

einföld hæðarmæling þarf ekki endilega að vera rétta lausnin. Möguleikarnir á nýjum 

sjónarhornum standa opnir ef við aðeins viljum sjá þá og það væri til marks um ákveðinnar 

stöðnunnar í faginu að skoða þá ekki.  

 
  



 27 

Heimildaskrá 

Prentaðar heimildir:  

André, Jacques og Denis Girou, „Father Truchet, the typographic point, the Romain du roi, 
and tilings,“ TUGboat, vol. 20, 1990. 

Boag, Andrew, „Typographic measurement: a chronology,“ Typography papers 1, 1996. 
Brógáin, Séamas Ó, „Typographic Measurement. A Critique and a Proposal,“ Professional 

Printer: Journal of the Institute of Printing, vol. 27, no. 5, 1983. 
Crystal, David, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University Press, 

1997.  
D’Hauterive, M. Borel, Annuaire de la noblesse de France et des maison souveraines de 

l’Europe, vol. 26, Paris: Bureau de la publication, 1869. 
Gibson, David, The Wayfinding Handbook : Information Design for Public Places, New 

York: Princeton Architectural Press, 2009. 
Hoch, Ernest, „International unifacation of typographic measurement,“ Penrose annual, 

vol. 60, London: Lund Humphries, 1967. 
Hoch, Ernest, „Typographic metrication,“ Penrose: international review of the graphic 

arts, vol. 70, London: Northwood Publications, 1977. Sjá einnig: 
http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/metric-typo/hoch77.pdf/. 

Lunde, Ken, CJKV Information Processing, önnur útgáfa, BNA: O’Reilly Media inc, 2009. 
Sjá einnig: https://books.google.is/books?id=SA92uQqTB-
AC&pg=PA478&lpg=PA478&dq=q+typographic+measurement&source=bl&ots=G
LxwUZqdOz&sig=O5Qj4XqUrpToTF3Vm4sI-
gD0170&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjeh-PArKnJAhVFaxQKHe-
ZCCUQ6AEIJjAC#v=onepage&q&f=false/. 

Rommen, Josef, „Typographic measures,“ Typographie (German & English Edition), 
ritstýrt af Otl Aicher, Wilhelm Ernst & Sohn Verlag fur Arkitektur und technische 
Wissenschaften, 1988. 

Teague, Jason Cranford, Fluid Web Typography, a guide, BNA: New Riders, 2010. 

Törnklev, Lennart, Grafisk Tryck teknik, Metoder. Material. Mattekni., Halmstad 
Bokförlaget Spektra, 1987. 

Updike, Daniel Berkeley, Printing Types. Their History, Forms, and Use, London: Oak 
Knoll Press, 2001. 

Þorsteinn Þorsteinsson, „Þættir úr letursögu,“ Prent eflir mennt, Reykjavík, 1995. 
 

 

 

 



 28 

Vefheimildir: 

André, Jacques, „Fac-similé du Manuel typographique de Pierre-Simon Fournier, 1764 et 
1766,“ jacques-andre.fr, uppfært 30. ágúst 2010, sótt 13. október 2015, 
http://jacques-andre.fr/faqtypo/BiViTy/Fournier-Manuel.html/. 

André, Jacques, „Point typographique et longeurs en TEX,“ jacques-andre.fr, uppfært 8. 
maí 2011, sótt 13. októer 2015, http://jacques-andre.fr/fontex/point-typo.pdf/.  

„British Imperial System,“ Encyclopædia Britannica, sótt 10. desember 2015, 
http://www.britannica.com/science/British-Imperial-System/. 

Coyier, Chris, „Px – em – % – pt – keyword,“  uppfært 16. apríl 2015, sótt 15. nóvember 
2015, https://css-tricks.com/css-font-size/. 

„Fjölmiðlakönnun Félagsvísindastofnunnar í apríl 64% lesa Morgunblaðið miðað við 56% 
í október,“ Mbl.is, 22. maí 1993, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/105651/. 

„Inch,“ Wikipedia. The Free Encyclopedi, 22. nóvember 2015, sótt 24. nóvember 2015, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Inch/. 

Kuhn, Markus, „Metric typographic units,“ uppfært 24. febrúar 2003, sótt 2. október 2015, 
https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/metric-typo/. 

„Legibility and Location of Labelling Information. Legibility Requirements,“ Canadian 
Food Inspection Agency, uppfært 13. nóvember 2014, sótt 8. desember 2015, 
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/legibility-and-
location/eng/1328038498730/1328038540376?chap=1/. 

Mosley, James, „Type bodies compared,“ Typefoundry, documents for the history of type 
and letterforms, uppfært 30. apríl 2008, sótt 21. nóvember 2015, 
http://3.bp.blogspot.com/_n3FZ4eFeWNk/SGtVAfSUYvI/AAAAAAAAATU/UN5o
AETPnu8/s1600-h/Type+bodies+compared+-+table+2008+-+printed+1100.jpg/. 

Omagari, Toshi, „Font Size in the Metric System,“ Toshi Omagari, a type designer, 26. 
október 2013, sótt 7. desember 2015,  http://tosche.net/2013/10/font-size-in-the-
metric-system_e.html/. 

Pamental, Jason, „A More Modern Scale for Web Typography,“ typecast.com, skrifað 15. 
janúar 2014, sótt 9. desember 2015, http://typecast.com/blog/a-more-modern-scale-
for-web-typography/.  

„Prentmiðlakönnun Gallup,“ Gallup, sótt 5. nóvember 2015, 
http://www.gallup.is/#/prentmidlar/. 

Price, David, „What’s a Retina display? What’s a Retina HD display? Which Apple 
devices have Retina display? And are they worth the money?,“ 10. ágúst 2015, sótt 
25. október 2015, http://www.macworld.co.uk/feature/mac/what-retina-hd-display-
are-they-worth-money-apple-3466732/. 

Sigurður Ármannsson, „Grid Systems – Easy Grid Calculator,“ font.is, skrifað 24. maí 
2010, sótt 8. desember 2015, http://font.is/grid-systems-easy-grid-calculator/. 

„Skjór,“ Íslensk orðabók, 2006, Snara.is, sótt 2. desember 2015, Snara.is/. 
 

 



 29 

Teage, Jason Cranford, „Pixels or ems in your web design,“ Peachpit.com, uppfært 18. 
nóvember 2009, sótt 1. desember 2015, 
http://www.peachpit.com/blogs/blog.aspx?uk=Pixels-or-Ems-in-Your-Web-
Designs/. 

„Top 100,“ Veflistinn.is, sótt 25. nóvember 2015, http://veflistinn.is/. 

Twyman, Michael, „Ernest Hoch, 1913-1985,“ The optimism of modernity, recovering 
modern reasoning in typography, júní 1985, sótt 1. desember 2015, 
http://www.optimism-modernity.org.uk/people/obit.html/. 

„Typography,“ Enskt-enskt orðanet, 2006, Snara.is, sótt 2. desember 2015, Snara.is/. 

Vakulenko, Alex, „Difference between point systems,“ Alex Vakulenko site of Obleron, 20. 
febrúar 2000, sótt 2. nóvember 2015, 
http://www.oberonplace.com/dtp/fonts/point.htm/. 

„Webdesign is 95% typography,“ Information Archtecture, uppfært 19. október 2006, sótt 
2. október 2015,  https://ia.net/know-how/the-web-is-all-about-typography-period/. 

 

Viðtöl: 

Atli Hilmarsson, óbirt viðtal tekið af höfundi, Listaháskóli Íslands, 20. október 2015. 

Ragnar Freyr Pálsson, óbirt viðtal tekið af höfundi, Listaháskóli Íslands, 19. október 2015. 
Spiekermann, Erik, „Typographic Design in the Digital Domain with Erik Spiekermann & 

Elliot Jay Stocks,“ Youtube myndband, 4:59, birt af Microsoft Developer, 4. október 
2011, https://www.youtube.com/watch?v=SG0Ou07IDhQ/. 

 

Annað: 

Barrière, Didier, tölvpóstur frá starfsmanni Imprimiere National til höfundar, 28. október 
2015. 

Oliveira, Joao Tales, 2. júlí 2014, athugasemd við færslu Toshi Omagari, „Font Size in the 
Metric System,“ Toshi Omagari, a type designer, 26. október 2013, sótt 7. desember 
2015, http://tosche.net/2013/10/font-size-in-the-metric-system_e.html/. 

 



 30 

 

 

Myndaskrá 

 
Mynd 1: Leon Voet, The Golden Compasses. The History of the House of Plantin-

Moretus. Vangendt & Co, Amsterdam / Routledge & Kegan Paul, London / Abner 
Schram, New York 1969-1972, Sótt 10. desember 2015, 
http://www.dbnl.org/tekst/voet004gold01_01/voet004gold01_01_0030.php/. 

Mynd 2: Skýringarmynd gerð af höfundi ritgerðar. 

Mynd 3: Skýringarmynd gerð af höfundi ritgerðar. 

	  


