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Útdráttur 

Á miðöldum unnu skrifarar hörðum höndum við að skrifa handrit, sem voru einu bækur 

þess tíma. Miklar kröfur voru gerðar til útlits handritanna. Ein þessara krafa var að allar 

línur áttu að vera jafn langar, þ.e. textinn var aljafnaður. Handrit voru verðmætari eftir því 

sem betur tókst að aljafna þau. Þess vegna urðu aljöfnuð handrit fyrirmyndir að fyrstu 

prentuðu bókunum með tilkomu hreyfanlega leturs Gutenbergs um 1450. Þær bækur urðu 

síðar fyrirmyndir að bókum samtímans, sem eru yfirleitt aljafnaðar. Greinilegt er að flestir 

sem gefa út prentaðan samfelldan texta telja að fólk kjósi fremur aljöfnun umfram aðrar 

jafnanir – til að mynda vinstrijöfnun. En er eðlilegt að bækur síðnútímans hafi nánast sömu 

fegurðarstaðla og miðaldahandrit? Mun samfelldur textaflötur einkennast af samhverfum 

rétthyrningi um ókomna tíð? Markmið mitt með þessari ritgerð er að komast að því hvers 

vegna aljöfnun nýtur yfirburðavinsælda umfram aðrar jafnanir. Til þess fer ég yfir sögu og 

stöðu aljöfnunar og vinstrijöfnunar frá miðöldum til síðnútímans. Hefur aljöfnun breyst og 

hafa vinsældir hennar nokkurn tímann dalað? Í ritgerðinni er fjallað um lesanleika texta og 

hvort hægt sé að mæla hann í tengslum við jöfnun texta. Auk þess verður varpað ljósi á 

sjónarhorn týpógrafíunnar á aljöfnun og vinstrijöfnun. Ekki er enn búið að sýna fram á 

hvort sé lesanlegra, aljöfnun eða vinstrijöfnun þótt almennt sé talið að þeir sem stríði við 

lestrarörðugleika eigi auðveldara með að lesa vinstrijafnaðan texta heldur en aljafnaðan. 

Athyglisvert er að útgefendur sjá ekki ástæðu til þess að vinstrijafna bækur þótt flest bendi 

til að það hjálpi stórum hluta mannkyns við lestur – auk þess sem það drægi ekki úr 

lesanleika textans. Aljöfnun er því notuð til að fá sem flesta lesendur til að treysta bókum 

fremur en að þeim líði vel við lestur. Jöfnun texta snýst þá ekki aðeins um hvar línur enda. 

Hún snýst um hefð. Aljöfnun hefur yfirburði vegna tengsla sinna við formlega texta 

fortíðarinnar en vinstrijöfnun er nýstárleg og þar af leiðandi hverful og óformleg. 

  



 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur .................................................................................................................................. 1	
1.	 Um jöfnun texta ................................................................................................................. 2	

1.1.	 Hvað er jöfnun texta? ................................................................................................. 2	
1.2.	 Línulengd texta ........................................................................................................... 4	

2.	 Lesanleiki og hlutverk týpógrafíu .................................................................................... 4	
2.1.	 Lesanleiki texta ........................................................................................................... 4	
2.2.	 Hvernig les maður? ..................................................................................................... 5	
2.3.	 Lestrarerfiðleikar ....................................................................................................... 6	
2.4.	 Er hægt að mæla lesanleika texta? ............................................................................ 7	
2.5.	 Hefur aljöfnun áhrif á lesanleika texta? ................................................................... 8	
2.6.	 Hvernig lítur lesanlegur texti út? ............................................................................ 11	

3.	 Sjónarhorn týpógrafíunnar á jöfnun texta ................................................................... 12	
3.1.	 Hvaða skoðanir hafa týpógraferar á jöfnun texta? ............................................... 12	
3.2.	 Merkingarfræðileg línuskipting .............................................................................. 13	
3.3.	 Útlit vinstrijafnaðs texta ........................................................................................... 14	

4.	 Vinsældir aljafnaðs texta ................................................................................................ 15	
4.1.	 Upphaf aljöfnunar .................................................................................................... 15	
4.2.	 Aljöfnun með hreyfanlegu letri ............................................................................... 16	
4.3.	 „Hvers vegna gerðu prentarar aljöfnun að viðtekinni venju?“ ........................... 17	
4.4.	 Þróun aljöfnunar ...................................................................................................... 18	

5.	 Fyrstu merki vinstrijafnaðrar týpógrafíu ..................................................................... 20	
5.1. Fútúristar ...................................................................................................................... 20	
5.2.	 Módernismi ............................................................................................................... 20	
5.3.	 Lýðræðisleg vinstrijöfnun ........................................................................................ 21	
5.4.	 Sviss-týpógrafía ......................................................................................................... 22	
5.5.	 Brotthvarf frá módernismanum .............................................................................. 22	

6.	 Staða aljöfnunar í síðnútímanum ................................................................................... 24	
6.1.	 Póstmódernismi ......................................................................................................... 24	
6.2.	 Aljöfnun á Íslandi ..................................................................................................... 25	

Lokaorð .................................................................................................................................... 26	
Heimildaskrá ........................................................................................................................... 27	
Myndaskrá ............................................................................................................................... 29	



 

 1 

Inngangur 

 „Eins og sjómaðurinn þráir örugga höfn við lok ferðalags síns, þráir skrifarinn síðasta 

orðið,“ ritaði George aftan við meginmál miðaldahandrits sem hann hafði nýlokið við.1 

George starfaði sem skrifari á miðöldum og átti þannig ásamt öðrum skrifurum eftir að 

setja mark sitt á hvernig bækur og prentaður texti lítur út nú á dögum. 

 Að skrifa upp handrit var vandaverk því miklar kröfur voru gerðar til útlits 

meginmáls. Ein þessara krafa var að allar línur áttu að vera jafn langar, þ.e. textinn var 

aljafnaður. Handrit voru verðmætari eftir því sem betur tókst að aljafna þau. Þess vegna 

urðu aljöfnuð handrit fyrirmyndir að fyrstu prentuðu bókunum með tilkomu hreyfanlega 

leturs Gutenbergs um 1450. Þær bækur urðu síðar fyrirmyndir að bókum samtímans. 

Jöfnun texta er mikilvægur þáttur í ásýnd samfellds texta. Hún getur haft áhrif á 

hvort fólki líði vel við lestur og langi að lesa textann yfirhöfuð. Enn þann dag í dag eru 

flestar bækur sem koma út aljafnaðar. Greinilegt er að flestir sem gefa út prentaðan 

samfelldan texta telja að fólk kjósi aljöfnun umfram aðrar jafnanir – til að mynda 

vinstrijöfnun. En er eðlilegt að bækur síðnútímans hafi nánast sömu fegurðarstaðla og 

miðaldahandrit? Mun samfelldur textaflötur einkennast af samhverfum rétthyrningi um 

ókomna tíð? 

Einsleitni í útliti bóka og prentaðs texta hefur lengi verið mér umhugsunarefni.  

Að mínu mati er útlit flestra bóka sem koma út ekki í samræmi við vitneskju og tíðaranda 

okkar tíma – og þá sérstaklega ekki hugsunarhátt þess anga grafískrar hönnunar sem ég  

hef kynnst. 

 Markmið mitt með þessari ritgerð er að komast að því hvers vegna aljöfnun nýtur 

yfirburðavinsælda umfram aðrar jafnanir. Til þess fer ég yfir sögu og stöðu aljöfnunar og 

vinstrijöfnunar frá miðöldum til síðnútímans. Hefur aljöfnun breyst og hafa vinsældir 

hennar nokkurn tímann dalað? Í ritgerðinni verður fjallað um lesanleika texta og hvort 

hægt sé að mæla hann í tengslum við jöfnun texta. Auk þess verður varpað ljósi á 

sjónarhorn týpógrafíunnar á aljöfnun og vinstrijöfnun. 

                                                
1 Philip B. Meggs, A History of Graphic Design, New York: Van Nostrand Reinhold, 1983, bls. 50. 
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 Þá verður fjallað um fyrstu notendur vinstrijöfnunar í týpógrafíu og tíðarandann 

sem gerði mislöngum línum kleift að vera hluti af „stíl augnabliksins“ og svo að lokum af 

hverju þær breytingar skiluðu sér ekki til síðnútímans? 

1. Um jöfnun texta  

1.1. Hvað er jöfnun texta? 
Jöfnun texta snýst um hvernig samfellt ritmál situr á blaðsíðu eða fleti. Latneskt letur er 

yfirleitt jafnað við vinstri brún þar sem það er lesið frá vinstri til hægri. Það einfaldar 

augunum að finna byrjun næstu línu fljótt og örugglega. Að jafna texta við vinstri brún 

hefur auk þess þann kost að hægt er að tákna næstu efnisgrein með inndrætti. Sú notkun 

var þó ekki til frá upphafi en skrifarar á miðöldum merktu nýja efnisgrein með lituðu 

efnisgreinamerki eða upphafsstaf.2 Sem dæmi má nefna Vúlgata-biblíuna sem var gerð á 

13. öld á Englandi. Þar er notaður stór litaður upphafsstafur til að merkja upphaf sálms en 

lítill litaður stafur til að tákna nýtt erindi (sjá mynd 1).3  

                                                
2 Martin Jamison, „The changeable course of typographic justification,“ Journal of Scholarly Publishing, 29, 2 (janúar 
1998): bls. 71–81, bls. 72 ; „Evolution of the Medieval Book,“ Cornell University Library,  sótt 7. nóvember 2017 af 
http://rmc.library.cornell.edu/medievalbook/sacred_word/English_Bible.htm. 
3 Sama heimild. 

Mynd 1: Vúlgata-biblían sem var gerð á Englandi á síðari hluta 13. aldar. 



 

 3 

 Vinstrijöfnun er þegar ritað mál er einungis jafnað við vinstri brún en er ójafnt 

hægra megin. Aðrar gerðir jöfnunar texta eru aljöfnun, miðjujöfnun og hægrijöfnun. Við 

hægrijöfnun er textinn hafður sléttur við hægri mörk en ójafn við þau vinstri. Miðjusettur 

texti er samhverfur um miðju, með ójafnar brúnir báðum megin. Hins vegar snýst aljöfnun 

um að allar línur textans séu jafn langar, þ.e. textinn er jafn við bæði mörk dálksins. 

Miðjusetningu og hægrijöfnun er ekki algengt að nota í samfelldum texta en eru hins vegar 

oft notaðar í fyrirsagnir og annars konar texta (sjá mynd 2).  

 Það er vandasamt að aljafna texta vegna þess að eðlilega lengd línu þarf að teygja 

eða stytta til að allar línur textadálksins verði jafn langar. Bilið sem myndast í enda hverrar 

línu við vinstrijöfnun er þá notað til að jafna út orðabilin. Stundum er bilið svo langt að 

næsta orð er tekið upp í næstu línu fyrir ofan, eða orði skipt, og orðabilin þannig minnkuð.4 

Bókahönnuðurinn Jost Hochuli segir í bók sinni Detail in Typography að „orðabil megi 

ekki vera of löng, þ.e. að lína þurfi að virðast jöfn, og í góðu jafnvægi sem heild.“5 

Aljafnaður texti verður hins vegar oft gisinn að innan – annaðhvort með of stórum bilum 

eða að þau eru mislöng. Í þessu samhengi tala týpógraferar oft um „lit“ blaðsíðunnar. 

Markmiðið er alltaf að ná jöfnum lit yfir blaðsíðuna en það er erfiðast í aljöfnuðum texta.6 

Misstór orðabil geta til að mynda valdið mismunandi áherslu við lestur á orðum.7 Aljöfnun 

getur því bæði valdið erfiðleikum við lestur og ankannalegri ásýnd texta.  

 

                                                
4 Jost Hochuli, Detail in Typography, London: Hyphen Press, 2008, bls. 34. 
5 Sama heimild, bls. 32. 
6 Viðtal 1 (10. nóvember 2017). Viðtal höfundar við Birnu Geirfinnsdóttur. 
7 Robin Kinross, Unjustified texts: perspectives on typography, London: Hyphen Press, 2002, bls. 289. 

Mynd 2: Myndin sýnir skipun lína í vinstrijöfnun, miðjujöfnun, hægrijöfnun og aljöfnun. 
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1.2. Línulengd texta 
Til að draga úr áhrifum mislöngu orðabilanna þurfa línurnar að vera nógu langar. Jost 

Hochuli nefnir í því samhengi að hæfileg línulengd sé sextíu til sjötíu stafabil. Sé línan 

mikið lengri er hætta á að textadálkurinn verði of breiður, sem veldur óþægindum við 

lestur. Sú línulengd sem Hochuli nefnir ætti að nægja í tiltölulega stuttorðum tungumálum, 

eins og ensku, fyrir náttúrulega ásýnd aljafnaðs texta.8 Íslenska inniheldur aftur á móti 

mörg löng orð sem geta orsakað að aljöfnun texta verður erfiðari. Mörg þessara löngu orða 

eru þó samsett og því er oft hentugt að skipta þeim á milli lína. Með orðskiptingum getur 

íslenskur texti líka orðið auðlesnari.9 Þá skiptir máli að skipta orðum á réttum stað, til 

dæmis á milli orðhluta. Þegar ekki er hægt að skipta orðum á milli lína getur verið 

nauðsynlegt að lengja línur, sem getur minnkað svokallaðan lesanleika textans. 

2. Lesanleiki og hlutverk týpógrafíu 

2.1. Lesanleiki texta 
Upphaf týpógrafíu er miðað við byrjun prentunar, þegar Johannes Gutenberg fann upp 

hreyfanlegt letur um 1450.10 Beatrice Warde, rithöfundur og sérfræðingur í týpógrafíu, 

segir í grein sinni „Kristalsglasið“ (e. The Crystal Goblet) að „það mikilvægasta við 

prentun er að miðla hugsunum, hugmyndum og myndum frá einum huga til annars.“11 

Þessa fullyrðingu kallar hún „aðaldyr vísinda týpógrafíunnar.“12  

 Í greininni líkir Warde týpógrafíu við kristalsglas. Kristalsglasið á að sýna fremur 

en að fela fallega hlutinn sem það inniheldur.13 Út frá þessari líkingu skilgreinir hún 

hugtökin lesanleika og læsileika: 

Ef bækur eru prentaðar til að vera lesnar verðum við að gera greinarmun á lesanleika og því 
sem sjóntækjafræðingur myndi kalla læsileika. Blaðsíða sem er sett í fjórtán punkta 
feitletraðri steinskrift er samkvæmt rannsóknum læsilegri en blaðsíða sett í ellefu punkta 
Baskerville. Á sama hátt er ræðumaður „heyranlegri“ þegar hann öskrar. En góð talrödd er 
rödd sem heyrist ekki sem rödd.14 

                                                
8 Hochuli, Detail in Typography, bls. 34. 
9 Viðtal 1 (10. nóvember 2017). Viðtal höfundar við Birnu Geirfinnsdóttur. 
10 Stephen Fry, „Stephen Fry and the Gutenberg Press,“ fræðslumynd, 58:45, sótt 12. nóvember 2017 af 
https://www.youtube.com/watch?v=8svE2AjQWYE. 
11 Beatrice Warde, „The Crystal Goblet,“ í Typographers on type: an illustrated anthology from William Morris to the 
present day, Ruari McLean ritstýrði, bls. 73–77, New York: Norton, 1995, bls. 74–75. 
12 Sama heimild, bls. 74–75. 
13 Sama heimild, bls. 74. 
14 Sama heimild, bls. 75. 
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Týpógrafía unnin af kostgæfni veldur samkvæmt þessu því að letrið sjálft verður ósýnilegt. 

Góð týpógrafía sýnir vel innihald texta á sama hátt og góð talrödd flytur efni án þess að 

vera áberandi sem rödd. Breski týpógraferinn og rithöfundurinn, Walter Tracy, segir að í 

týpógrafíu standi læsileiki fyrir eiginleikann að auðvelt sé að ráða úr og skilja letur.15 

Læsileika er hægt að mæla með hversu hratt er hægt að bera kennsl á staf.16 Aftur á móti 

stendur lesanleiki í týpógrafíu fyrir að auðvelt sé að lesa texta í nokkurn tíma án þess að 

þreytast eða erfiða við lesturinn. Tracy lýsir lesanleika sem „sjónrænni vellíðan við 

lestur.“17 Lesanleiki er því mikilvægur þegar lesa þarf langan texta en læsileiki við styttri 

og hnitmiðaðri texta eða skilaboð, eins og t.d. á umferðarskiltum.18  

2.2. Hvernig les maður? 
Þegar lesanleiki texta er kannaður er ágætt að hafa í huga hvernig texti er lesinn. Í 

áðurnefndri bók Jost Hochuli útskýrir hann hvernig augu lesanda ferðast í rykkjum um 

línur texta. „Þessar stuttu hreyfingar kallast augnrykkir“ og vara í um 0,2 til 0,4 sekúndur. 

Þegar komið er að enda línunnar ferðast augun svo í stærri rykk niður að byrjun næstu línu 

(sjá mynd 3). Innan hvers augnrykks meðtekur lesandinn upplýsingar textans. Hochuli 

heldur því fram að „með meðalleturstærð, eins og er notuð í bókum, nái augnrykkur yfir 

fimm til tíu stafi, eða um eitt til tvö orð í ensku.“ Auk þess getur „augnrykkur byrjað og 

endað innan orðs.“ Í hverjum augnrykk eru aðeins fáeinir stafir sem augun fókusa á en 

hinir eru „óljóst skynjaðir með augunum út frá samhengi sínu.“ Ef lesandi skilur ekki 

textann stökkva augun til baka til að endurlesa.19  

 

                                                
15 Walter Tracy, „Legibility and Readability,“ í Typographers on type: an illustrated anthology from William Morris to 
the present day, Ruari McLean ritstýrði, bls. 170–172, New York: Norton, 1995, bls. 170.  
16 Sama heimild, bls. 171. 
17 Sama heimild, bls. 171. 
18 Sama heimild, bls. 171 
19 Hochuli, Detail in Typography, bls. 8. 

Mynd 3: Myndin sýnir hvernig augun ferðast í rykkjum gegnum texta við lestur. Myndin byggir á 
skýringarmynd í bók Jost Hochuli, Detail in Typography, bls. 9.  
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 Enn er ekki vitað hvað stjórnar hreyfingum augnanna við lestur. Það er þó víst að 

byrjun og endi línu orsaka nýjan augnrykk. Einnig hefur verið sýnt fram á að í þýskum 

textum festast augun oftar á orðum sem hafa stóran upphafsstaf. Uppbygging tungumáls 

skiptir því einnig máli fyrir lestrarhraða sem þýðir að hann tengist einnig tungumála-

svæðum heilans.20 

2.3. Lestrarerfiðleikar 
Ljóst er að margir þættir hafa áhrif á lestrargetu. Fólk á misauðvelt með lestur og margir 

glíma við lestrarerfiðleika. Almennt er talið að um 15–20% mannkyns hafi einhver 

einkenni lesblindu sem rímar ágætlega við niðurstöður kannana á Íslandi.21 Lesblinda, sem 

er taugalíffræðilegur kvilli, einkennist af erfiðleikum við að þekkja orð, stafsetja og lesa úr 

táknum.22 Lesblindum yfirsjást oft stafir í orðum, þeir bæta við orðum eða sjá breytta 

stafaröðun. Þá er algengt að lesblindir endurtaki lestur á orðum og missi sjónar á hvar þeir 

eru í texta, þekki ekki orð aftur og skilji stundum ekki hvaða þýðingu textinn hefur.23  

 Eitt af því sem er talið geta hjálpað lesblindum við lestur er ytri ásýnd textans. Í 

skýrslu NAPLAN frá 2015, sem ber heitið „Readability and Layout Study,“ er mælt með 

því að vinstrijafna texta fyrir lesendur. Það er vegna þess að misjöfn stærð bila er erfið 

fyrir augu lesenda sem þurfa þá að hoppa á milli orða í stað þess að fylgja línunni. Þar er 

einnig talað um svokallaðar hvítar ár (e. rivers of white) sem myndast gjarnan í aljöfnuðum 

texta þegar nokkur stór bil raðast hvert á eftir öðru, línu eftir línu (sjá mynd 4). Aljöfnun er 

sérstaklega erfið fyrir fólk með lesblindu. Misstór orðabilin valda oft sjónrænni truflun sem 

torveldar þeim enn frekar lestur.24  

                                                
20 Hochuli, Detail in Typography, bls. 8–9. 
21 „Dyslexia Basics,“ International Dyslexia Association, sótt 12. október 2017 af https://dyslexiaida.org/dyslexia-basics/ 
; Freyr Gígja Gunnarsson, „Fimmtungur á erfitt með að lesa sér til gagns,“ RÚV, sótt 17. október 2017 af 
http://www.ruv.is/frett/fimmtungur-a-erfitt-med-ad-lesa-ser-til-gagns. 
22 „IDA Dyslexia Handbook: What Every Family Should Know,“ International Dyslexia Association, sótt 2. október af 
https://dyslexiaida.org/ida-dyslexia-handbook/, bls. 2. 
23 „Dyslexia is...,“ Dyslexia & Learning Disability Center Inc, sótt 1. október 2017 af 
http://www.dyslexiacenter.com/Dyslexia_Is. 
24 „NAPLAN Online Research and development: Readability and Layout Study,“ National Assessment Program, sótt 2. 
nóvember 2017 af https://www.nap.edu.au/online-assessment/research-and-development/readability-and-layout, bls. 37. 



 

 7 

 

 

2.4. Er hægt að mæla lesanleika texta? 
Það mætti halda að texti sem er lesanlegur fyrir lesblinda henti líka þeim sem glíma 

yfirleitt ekki við lestrarerfiðleika. Flestir sem hafa rannsakað lesanleika telja að hægt sé að 

mæla hann á hlutlægan hátt. Það gæti þýtt að texti sem er lesanlegur fyrir einn sé 

lesanlegur fyrir alla. Þrátt fyrir að flest bendi til þess að lesanleiki sé að mestu hlutlægur 

hefur gengið erfiðlega að mæla hann. 

 Eitt meginvandamálið er að flestir, sem rannsaka lesanleika, hafa litla sem enga 

þekkingu á týpógrafíu og eru jafnvel tortryggnir í garð hennar. Fæstar rannsóknir um 

málefnið eru marktækar þótt þær geti vissulega gefið einhverjar vísbendingar. Margir 

fræðimenn telja til að mynda að týpógrafía komi lesanleika ekki við og telja hana einkum 

tengjast læsileika. Einn þeirra er Georg Klare, prófessor í sálfræði, sem telur að lesanleiki 

sé hversu einfalt er að skilja texta eftir því hvernig hann er skrifaður.25  

 Það var þó eðlisfræðingurinn Matthew Luckiesh sem þróaði hugtakið lesanleika og 

skilgreindi það sem „þægindi við að lesa samfelldan texta.“ Hann mældi meðal annars  

blikkhraða augna til að rannsaka lesanleika texta26 og komst að því að lengd lestrartíma, 

lítil birta og lítið letur olli því að lesandinn blikkaði oftar augunum.27 Hann var einn 

fjölmargra fræðimanna sem byrjuðu að hafa áhuga á lesanleika í tengslum við týpógrafíu á 

þriðja áratug síðustu aldar.28  

                                                
25 William H. DuBay, „The Principles of Readability,“ Impact Information (ágúst 2004), sótt 3. október 2017 af 
http://www.impact-information.com/impactinfo/readability02.pdf, bls. 3. 
26 William Berkson og Peter Enneson, „Readability: discovery and disputation,“ í Typography papers 9, Eric Kindel og 
Paul Luna ritstýrðu, bls. 117–151, London: Hyphen Press, 2013, bls. 117. 
27 Sama heimild, bls. 117–118. 
28 Sama heimild, bls. 117. 

Mynd 4: Bilin sem tengjast línu eftir línu mynda hvítar ár í aljöfnuðum texta. 
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2.5. Hefur aljöfnun áhrif á lesanleika texta? 
Í mörgum rannsóknum á lesanleika virðist þó áhrifum mismunandi jöfnunar texta ekki 

gefinn gaumur. Í þeim rannsóknum sem ég fann við smíði ritgerðarinnar var aðeins mældur 

lestrarhraði og lesskilningur en ekki augnhreyfingar. 

 Um eina slíka rannsókn er fjallað í greininni „Readability of Computer-Generated 

Fill-justified Text“ eftir Stanley R. Trollip og Gregory Sales frá 1986. Rannsóknin skiptist 

í tvo hluta, lestrarhraða og skilning á aljöfnuðum texta. Í báðum hlutum var borinn saman 

lestrarhraði tveggja hópa. Einn hópurinn las aljafnaðan texta og hinn vinstrijafnaðan.  

Í báðum rannsóknunum var borinn saman skilningur með prófi sem snerist annars vegar 

um að muna en hins vegar að þekkja aftur. Það kom í ljós að minni lestrarhraði var hjá 

þeim sem lásu aljafnaðan texta. Ekki tókst þó að sýna fram á að munur væri á lesskilningi á 

milli hópanna.29  

 Greinarhöfundar töldu rannsóknina sýna markverðan mun á lestrarhraða á 

aljöfnuðum og vinstrijöfnuðum texta. Þar gæti til dæmis skipt máli magn upplýsinga í 

sjónsviði lesenda. Trollip og Sales veltu því fyrir sér hvort breikkuð bil aljöfnunar gætu 

dregið úr magni upplýsinga sem augun næðu að greina í hvert skipti – sem drægi úr 

lestrarhraðanum. Önnur möguleg skýring gæti auk þess hafa verið tíminn sem það tekur 

augun að venjast nýrri orðbyrjun þegar bil er aukið. Að lokum nefndu þeir að lesanda gæti 

fundist aukabil vera villa í texta sem aftur gæti dregið úr lestrarhraða.30  

Í annarri rannsókn sem fjallað var um í greininni „An eight experiment sequence to 

determine reading equality“ eftir Joan H. Coll, Jerry Fjermestad og Richard Coll frá 1998 

komu hins vegar í ljós niðurstöður frábrugðnar þeim hjá Trollip og Sales. Rannsóknin 

byggði á átta tilraunum í röð þar sem notaður var vinstrijafnaður texti og þrjár gerðir 

aljafnaðs texta. Þær voru kallaðar fill justified, equal-fill justified og micro-fill justified, 

sem gæti útlagst á íslensku sem fyllialjöfnun, jafnfyllialjöfnun og míkrófyllialjöfnun. 

Munurinn á aljöfnunum þremur fólst í hvernig tölvan skipti bilum í hverri línu. Í 

fyllialjöfnun var bilinu í enda línu skipt á milli orða, í jafnfyllialjöfnun var því skipt jafnt á 

milli stafabila og orðabila og í míkrófyllialjöfnun voru öll bil í línu teygð í sama hlutfalli.31 

Í rannsókninni var ekki notast við orðskiptingu.32 Niðurstöður þeirra bentu til þess að 

                                                
29 Stanley R. Trollip og Gregory Sales, „Readability of Computer-Generated Fill-justified Text“, Human Factors 28, 2 
(apríl 1986): bls. 159–163, bls. 159. 
30 Sama heimild, bls. 162. 
31 Joan H. Coll, Jerry Fjermestad og Richard Coll, „An eight experiment sequence to determine reading equality,“ 
Information & Management 34, 6 (desember 1998): bls. 231–242, bls. 232. 
32 Sama heimild, bls. 233. 



 

 9 

enginn marktækur munur sé á lestrarhraða vinstrijafnaðs texta og aljafnaðs texta. Þá 

komust þau að sömu niðurstöðu um að skilningur aukist ekki í vinstrijöfnuðum texta.33  

 Í greininni hrekja Coll, Coll og Fjermestad einnig tilgátur Sales og Trollip um 

útskýringar á niðurstöðu þeirra. Til að mynda segja þau að það hafi verið sýnt fram á að 

lesendur hinkri ekki við auð svæði í línu og segja að það „virðist ómögulegt að öll 

bókaútgáfugreinin sé að missa af lestinni.“ Auk þess að reynsla þeirra sé „að það er 

leiðinlegra að lesa vinstrijafnaða dagblaðadálka en aljafnaða. Þetta virðist vera vegna þess 

að okkur finnst þægilegra að vita hvar línan endar,“ skrifa þau.34 Jafnframt telja þau að 

ójöfn hægri mörk vinstrijöfnunar dragi úr lestrarhraða. Í lokin halda þau því fram að 

jafnvel þótt eitthvað væri til í rökum Trollip og Sales myndi vitneskjan um hvar lína endar 

bæta það upp.35  

 Skoði maður útlit textanna sem notaðir voru í rannsókninni sést að hvorugur þeirra 

myndi vera talinn sérstaklega lesanlegur (sjá myndir 5 og 6). Í báðum textabrotum er 

„ritvélaletur“ (e. monospaced font) notað. Í ritvélaletri hefur hver stafur jafn breitt stafabil 

sem veldur því að textinn virðist oft gisinn, sama hvort hann er aljafnaður eða 

vinstrijafnaður. Auk þess eru línurnar í tilraun Joan H. Coll, Jerry Fjermestad og Richard 

Coll fremur langar eða um 100 stafabil í hverri línu. Aftur á móti eru línurnar í tilraun 

Sales og Trollip 60–70 stafabil, sem er eins og áður sagði, talin hæfileg lengd.36 Það væri 

því fróðlegt að sjá niðurstöður rannsóknar um lesanleika þar sem hugað er að öllum þáttum 

míkrótýpógrafíu vel og vandlega. 

 

                                                
33 Sama heimild, bls. 231. 
34 Sama heimild, bls. 231. 
35 Sama heimild, bls. 231. 
36 Hochuli, Detail in Typography, bls. 34. 
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Mynd 5: Sýnishorn af texta í tilraun Joan H. Coll, Jerry Fjermestad og Richard Coll. 
Að ofan má sjá aljafnað textabrot og að neðan vinstrijafnað. 

Mynd 6: Sýnishorn af texta í tilraun Stanley R. Trollip og Gregory Sales. Að ofan má sjá aljafnað 
textabrot og að neðan vinstrijafnað. 
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2.6. Hvernig lítur lesanlegur texti út? 
Þótt ekki liggi fyrir hvernig leturmeðferð leiði af sér lesanlegasta textann eru margar 

skoðanir á lofti þar um. Þannig eru lesendur flestir íhaldssamir þegar kemur að útliti texta. 

Þeim líkar ekki tilraunir með letur eða leturmeðferð og þeir hafa hvorki áhuga á týpógrafíu 

né útliti stafanna. Innihald textans skiptir þá mestu máli.37  

 Þar kemur míkrótýpógrafía til sögunnar. Þótt venjulegur lesandi sæki ekki í 

nýstárlegt útlit texta stendur vel uppsettur texti ávallt fyrir sínu. Míkrótýpógrafía snýst um 

að gera texta sem lesanlegastan. Eitt af því sem skiptir þar miklu máli er letrið. Jost 

Hochuli segir að bókletur verði að koma lesandanum kunnuglega fyrir sjónir. Sama 

yfirbragð þarf að vera yfir öllum stöfunum, „en á sama tíma þarf hver stafur að vera 

auðgreinanlegur frá hinum.“38 Hann telur að rétt hlutföll á milli hástafa og lágstafa séu 

forsenda góðs bókleturs.39 Auk þess ætti texti ekki að vera einungis í hástöfum þar sem það 

býr til erfiðleika við lestur og tekur of mikið pláss.40 Texti verður enn fremur að hafa 

eðlileg stafabil til að hann sé lesanlegur, þ.e. í réttri stærð sem gefur jafna og fallega áferð  

í orðum og línu.41 

 Þá er línan mikilvægur þáttur í útliti lesanlegs texta. Þar skipta miklu máli bilin á 

milli orða og lengd línu. Hefð er fyrir því að línulengd sé höfð mismunandi eftir tegund 

texta.42 Til að mynda hafa akademísk rit yfirleitt lengri línur en skáldsögur og dagblöð enn 

styttri línur. Í dagblöðum les fólk yfirleitt ekki langan samhangandi texta heldur styttri 

umfjallanir og því þarf textinn ekki að vera eins lesanlegur og í til dæmis skáldsögum.  

Í fræðiritum er yfirleitt að finna breiða dálka til að koma öllu aukaefni fyrir, svo sem 

töflum og myndum.43  

 

                                                
37 Hochuli, Detail in Typography, bls. 10. 
38 Sama heimild, bls. 13. 
39 Sama heimild, bls. 13. 
40 Sama heimild, bls. 23. 
41 Sama heimild, bls. 23. 
42 Sama heimild, bls. 32. 
43 Sama heimild, bls. 32. 
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3. Sjónarhorn týpógrafíunnar á jöfnun texta  

3.1. Hvaða skoðanir hafa týpógraferar á jöfnun texta? 
Eins og áður hefur komið fram er enn ekki búið að sýna fram á hvort aljöfnun eða 

vinstrijöfnun sé lesanlegri. Ljóst er að aljöfnun er algengari vegna þess að nánast hver 

einasta skáldsaga og fræðigrein er aljöfnuð. Það bendir til þess að aljöfnun sé það sem 

almenningur óskar eftir í samfelldum texta. Þetta gæti þýtt að þar sem fólk er vant að lesa 

aljafnaðan texta finnist því hann lesanlegri.  

 Í greininni „The End of the Line: a Survey of Unjustified Typography“ talar 

prófessorinn, týpógraferinn og hönnunarsagnfræðingurinn, Paul Stiff, meðal annars um 

vaxandi vanda þess að týpógraferar miðli ekki þekkingu sinni á málefnum eins og jöfnun 

texta til almennings. Prentun og týpógrafía fellur nefnilega oft í hendur fólks sem er ekki 

menntað í þeim fræðum. Eftir því sem heimilistölvur urðu algengari óx þörf almennings á 

vitneskju týpógrafera.44 Stiff telur að týpógraferar þurfi að svara almenningi til að „skýra 

hugsanir sínar.“45  

 Jöfnun texta er eitt þeirra óljósu deiluefna sem kæmi sér vel að varpa frekara ljósi á. 

Þögn hönnuða um málefnið hefur valdið því að vinstrijöfnun er oft talin óviðunandi á 

stöðum þar sem hún gæti leyst ýmis vandamál, t.d. í þröngum dálkum. Vinstrijöfnun er þar 

af leiðandi fágæt í útgáfu. Flestir standa í þeirri trú að nauðsynlegt sé að aljafna rit til að 

þau virðist formleg og varanleg.46 Jöfnun texta snýst því um formlegheit og tengsl við aðra 

formlega texta ásamt fagurfræðilegum skoðunum. Stiff telur að „val týpógrafera sé skorðað 

af strangri venju, sem virðist banna víðtæka notkun vinstrijöfnunar í ákveðinni tegund 

skjala.“ Hann telur vinstrijöfnun yfirleitt tákna „hið hverfula, hið óformlega og  

annars flokks.“47  

 Sjálfur gerir Paul Stiff ekki upp á milli aljöfnunar og vinstrijöfnunar í grein sinni. 

Hann nefnir að ekkert bendi til þess að vinstrijöfnun sé lesanlegri en aljöfnun samkvæmt 

rannsóknum hingað til. Hann heldur aftur á móti fram að þeir sem eigi við 

lestrarörðugleika að stríða lesi vinstrijafnaðan texta hraðar en aljafnaðan samkvæmt 

tilraunum Zachrissons árið 1965.48 Stiff minnist þó á rök þess efnis að það getur verið 

                                                
44 Paul Stiff, „The end of the line: a survey of unjustified typography,“ Information Design Journal 8, 2 (1996): bls. 125–
152, sótt 12. október 2017 á DOI 10.1075/idj.8.2.03sti, bls. 125. 
45 Sama heimild, bls. 126. 
46 Sama heimild, bls. 129. 
47 Sama heimild, bls. 127. 
48 Stiff, „The end of the line,“ bls. 132. 
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þægilegra að vita hvar lína endar við lestur texta.49 Í greininni koma auk þess fram viðhorf 

George Macki, sérfræðings í týpógrafíu, um að hann sé alls ekki hrifinn af mikilli notkun 

vinstrijöfnunar en að hún geti aftur á móti hentað vel til að búa til andstæður í texta. Sem 

dæmi má nefna þegar tilvitnanir, sem eru dregnar út úr texta í tímaritum, eru 

vinstrijafnaðar.50 

3.2. Merkingarfræðileg línuskipting 
Geoffrey Cuming er einn fárra fræðimanna sem telur að formlegir textar ættu að vera 

vinstrijafnaðir. Hann notar hugtakið sense-lining (sem gæti útlagst sem skilningslínu-

skipting) um að skipta línum merkingarfræðilega. Hann telur að texta af þessu tagi eigi að 

lesa upphátt eða mjög hægt og íhuga vel það sem þar stendur. Línuskipting sem byggir á 

skilningi er því samkvæmt Cuming ekki aljöfnuð heldur er sérhver setning eða orðtak ritað 

í sér línu. Þetta telur hann að myndi hjálpa lesanda að átta sig á efni textans út frá útlitslegri 

byggingu hans fremur en að komast að efninu eftir því sem hann les lengra. Línuskipting af 

þessu tagi hefði í för með sér ánægju umfram nytsemi og hefði einnig fagurfræðilega 

yfirburði að mati Cumings.51 Hönnuðir hafa gert tilraunir áþekkar skoðunum Cumings með 

því að taka ákvörðun um hvar línur enda út frá merkingu texta eða setningafræði. Með því 

vilja hönnuðir tengja betur útlit texta og merkingu.52 

 Það má segja að ljóð (sem ekki eru prósaljóð) séu línuskipt eftir merkingu. Þar 

verður uppsetjari textans að virða línuskiptingu skáldsins, því ljóðin snúast ekki aðeins um 

orðaröð heldur áherslur sem oft eru eingöngu sýnilegar með réttri línuskiptingu.53 Línur 

ljóða krefjast yfirleitt meiri athygli lesenda heldur en línur samfellds texta. Það þarf að lesa 

þau hægt og ígrunda vel merkingu hverrar línu. Þetta líkist merkingarfræðilegu 

línuskiptingunni sem Cuming talaði fyrir – að fólk lesi hægar og með meiri umhugsun.  

Það væri því áhugavert að sjá fræðilegan texta ritaðan á þennan hátt. Einnig má minnast á 

konkrít ljóðlist sem lék sér að formi textans með mismunandi jöfnun, bili milli orða og 

línuskiptingu.54 Þar var bæði hugað að merkingarfræði og sjónrænu útliti. 

 

                                                
49 Sama heimild, bls. 127–128. 
50 Sama heimild, bls. 131. 
51 Sama heimild, bls. 133–134. 
52 Sama heimild, bls. 127–128. 
53 Sama heimild, bls. 135. 
54 Jamison, „The changeable course of typographic justification,“ bls. 2. 
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3.3. Útlit vinstrijafnaðs texta 
Að mati Jost Hochuli má vinstrijafna við mörg tækifæri – ekki einungis þar sem ekki er 

hægt að aljafna. Hann telur ástæðurnar geta verið fagurfræðilegar eða út frá 

hönnunarsjónarmiði. Línurnar verða reglulegri og hægri mörk dálksins lífleg.55 Hann segir 

að það séu tvær aðferðir við vinstrijöfnun texta. Sú fyrri er „vinstrijöfnun án orðskiptinga 

og nánari gaumgæfni. Það fer eftir tegund verksins en þetta fremur hráa, óslípaða form 

gæti verið algjörlega viðeigandi,“ segir Hochuli.56 Hin aðferðin við að vinstrijafna er með 

orðskiptingu og hæfilega stóru orðskiptisvæði (e: hyphenation zone)“ en þá er átt við 

fjarlægðina á milli lengstu og stystu línu. Með þessari aðferð er hægt að ná svipað mörgum 

stöfum í línu og ef um aljöfnun væri að ræða. Hochuli finnst mikilvægt að orðskiptisvæðið 

sé ekki of stórt og að stærð þess ætti að vera óregluleg eftir línum.57 „Fullkomin 

vinstrijöfnun er mjög krefjandi og erfið í framkvæmd, og þess vegna sér maður hana 

sjaldan,“ skrifar Hochuli.58 

 Form vinstrijafnaðs texta er því mikið álitamál. Uppi eru mismunandi skoðanir á 

því hversu ójafnir línuendar vinstrijafnaðs texta eiga að vera. Ýmsir telja að helstu kostir 

vinstrijöfnunar séu engar orðskiptingar en aðrir vilja hafa svipaða skiptingu orða og í 

aljöfnun.59 Sumir sérfræðingar telja erfiðara að vinstrijafna en aljafna. Hönnuður 

vinstrijafnaðs texta þarf með sérstakri gætni að huga að forminu sem hægri hliðin myndar. 

Það nægir oftast ekki að láta tölvuna ráða för. Hönnuðurinn þarf að stilla textann til að fá 

fallegt form. Paul Stiff segir að það megi líkja forminu við „óljóst D-form“ (e. fuzzy D-

shape).60 Þar sem hvorki stækkun né minnkun orðabila og stafabila er möguleg í 

vinstrijöfnun er eina leiðin að færa orð á milli lína eða nota orðskiptingu til að stilla línur.61 

 Við setningu vinstrijafnaðs texta þarf því að skoða hverja línu gaumgæfilega vegna 

þess að huga þarf að mörgum atriðum. Paul Stiff nefnir sem dæmi að ekki skuli hafa tvær 

eða fleiri línur í röð sem eru svipaðar að lengd. „Þetta skal forðast vegna þess að vinstri-

jöfnun á að virðast ójöfn – ekki eins og hún sé illa aljöfnuð.“ Of ójafnan vinstrijafnaðan 

texta þarf samt einnig að varast því „áhrifin eiga að vera eins og af viðhafnarlausum garði 

– ef til vill tilviljanakenndum en ekki of villtum.“62 Í vinstrijöfnuðum texta getur því verið 

                                                
55 Hochuli, Detail in Typography, bls. 34. 
56 Sama heimild, bls. 34–35. 
57 Sama heimild, bls. 34–35. 
58 Sama heimild, bls. 36. 
59 Stiff, „The end of the line,“ bls. 137. 
60 Sama heimild, bls. 145. 
61 Sama heimild, bls. 144–145. 
62 Sama heimild, bls. 145. 
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vandasamt að finna jafnvægið í lögun textans.63 Annað sem skal forðast er að hafa stutt orð 

í enda línu sem er löng í samanburði við hinar línurnar. Stutta orðið getur virst „sjónrænt 

einangrað“ og ætti því að færa niður í næstu línu sem aftur krefst nákvæmrar skoðunar.64 

Auk þess á hvorki fyrsta né síðasta lína að vera sú lengsta í efnisgrein og einnig verður að 

forðast svokallaða hóruunga en það er þegar mjög stutt orð eða mjög stutt lína er í lok 

efnisgreinar.65 Ef ekki er hægt að komast hjá að hafa stakt orð í lok efnisgreinar ætti það 

helst að vera langt orð. 

 Formið snýst ekki aðeins um fagurfræðilegar skoðanir hönnuðarins heldur einnig 

um notagildið. Markmiðið er að hjálpa lesandanum með því að sýna sem best hvar 

efnisgrein byrjar og endar.66  

 Uppsetjarar hafa flestir huglæga fyrirmynd um gott útlit texta. Í upphafi reyna þeir 

að fylgja fyrirmyndinni en verða yfirleitt að gera málamiðlanir fyrir hvern texta fyrir sig.67 

Oft passa líka fagurfræðilegar ástæður við hinar merkingarfræðilegu. Paul Stiff nefnir sem 

dæmi þegar stutt orð í upphafi setningar lendir eitt í línunni á undan. Orðið dregur þá 

óþarflega mikla athygli að sér og einangruninni frá afgangi setningarinnar.68  

4. Vinsældir aljafnaðs texta 

4.1. Upphaf aljöfnunar 
Það hefur komið í ljós að það er krefjandi að setja upp vinstrijafnaðan texta og aljafnaðan. 

Með tilkomu heimilistölva hefur aljöfnun þó orðið æ auðveldari. Robin Kinross, breskur 

rithöfundur og sérfræðingur í týpógrafíu, segir í bók sinni Unjustified Texts: Perspectives 

on Typography að aljöfnun hafi verið almenn meðhöndlun texta síðan árið 1450, þegar 

hreyfanlega letur Johannesar Gutenbergs kom fram á sjónarsviðið.69 Kinross bendir 

jafnframt á enska skilning orðsins að aljafna, justify, en það hefur aukamerkinguna að 

réttlæta, rökstyðja, verja, afsaka og að veita aflausn, sem eru lagaleg og guðfræðileg 

hugtök.70 Í orðinu er því ef til vill falin smávægileg vísbending um hið nánast guðlega  

gildi aljöfnunar. 

                                                
63 Sama heimild, bls. 145. 
64 Sama heimild, bls. 145. 
65 Sama heimild, bls. 145. 
66 Sama heimild, bls. 145. 
67 Sama heimild, bls. 145–146. 
68 Sama heimild, bls. 146. 
69 Kinross, Unjustified texts, bls. 289. 
70 Sama heimild, bls. 289. 
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 Það ber strax á aljöfnun í handritum frá miðöldum. Í gotneskum bókum hagræddu 

skrifarar efni textans til að aljafna hann. Auk þess tóku þeir stundum upp á að bæta við 

punktum í enda hverrar línu til að búa til sem jafnasta kanta og fylltu oft endalínuna  

með skrauti.71  

 Vönduðustu miðaldahandritin voru línustrikuð til að auðvelda skrifaranum að skrifa 

beinar línur sem fylla upp í hinn fullkomna ferhyrning. Línurnar sem voru bæði lóðréttar 

og láréttar má enn sjá í sumum handritum. Vinstri brún handritanna var alltaf þráðbein en 

hægri brúnin ekki eins slétt. Stundum gerðu skrifararnir sérstakt skraut til að fylla út í bilin 

í lok línunnar. Þetta var ekki einungis gert í Evrópu heldur líka í Norður-Ameríku 

nýlendutímans. Þar voru lóðréttar línur notaðar til að hjálpa skrifaranum að fylla upp í 

dálkinn. Því mikilvægari bók – því jafnari brúnir og betur línustrikuð. Línulaus handrit 

voru ódýrari og þóttu síðri í útliti.72  

4.2. Aljöfnun með hreyfanlegu letri 
Það má segja að hreyfanlega letur Gutenbergs hafi leyst af skrifara handritanna. Prenttækni 

hans er ein merkasta uppfinning sögunnar enda gerði hún fjöldaframleiðslu á bókum 

mögulega í fyrsta sinn. Á nokkurra ára tímabili voru bækur prentaðar í milljóna tali. Þótt 

fyrstu bækurnar hafi verið dýrar voru þær ekki nærri því eins dýrar og handritin.73  

 Fyrstu prentararnir tóku sér miðaldahandritin til fyrirmyndar og þá sérstaklega 

aljöfnunina. Fyrir lok fimmtándu aldar voru jafnlangar línur í prenti því orðnar að 

viðtekinni venju. Hreyfanlega letrið gerði fullkomna aljöfnun mögulega í fyrsta sinn. 

Setjarar gátu með því búið til texta með þráðbeinum mörkum. Í setjarastétt var vel menntað 

fólk sem gat lesið hratt og nákvæmlega. Setjarar urðu að rannsaka vel hverja línu til að 

ákvarða hvert ætti að dreifa bilunum og hvort skipta þurfti orðum á milli lína.74 

                                                
71 Stiff, „The end of the line,“ bls. 129–130. 
72 Jamison, „The changeable course of typographic justification,“ bls. 4. 
73 Fry, „Stephen Fry and the Gutenberg Press.“ 
74 Jamison, „The changeable course of typographic justification,“ bls. 4–5. 
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 Þegar Gutenberg prentaði Biblíuna notaði hann að minnsta kosti 270 tegundir af 

stöfum. Ástæða þess er sú að hann notaði mismunandi breiddir af sömu stöfunum til að 

aljafna fullkomlega (sjá mynd 7).75 Setjarar nútímans þurfa ekki eins mikið magn af stöfum 

en geta þess í stað átt við breidd stafa þegar þeir aljafna.76    

4.3. „Hvers vegna gerðu prentarar aljöfnun að viðtekinni venju?“77 
Þótt fullkomin aljöfnun hafi orðið töluvert auðveldari með tilkomu hreyfanlegs leturs var 

hún óhagkvæmari en vinstrijöfnun. Frans A. Janssen velti fyrir sér í ritgerð sinni  

„The Rectangle in Typography“ hvers vegna prentarar hafi ekki tekið til greina að vinstri-

jafna texta. Vinstrijafnaður texti var í þá daga mun sparsamari aðferð við uppsetningu 

leturs. Prentarar voru líka kunnugir vinstrijöfnun í ljóðum. „Allir sem hafa einhvern tímann 

sett upp texta með málmletri vita að aljöfnun er erfitt og tímafrekt verk,“ skrifar Janssen. Í 

lok hverrar línu þarf að stækka eða minnka bil á milli orðanna og ef gerðar eru 

smávægilegar breytingar á textanum getur þurft að laga heilu efnisgreinina.78 

 

 

                                                
75 Fry, „Stephen Fry and the Gutenberg Press.“ 
76 Viðtal 1 (10. nóvember 2017). Viðtal höfundar við Birnu Geirfinnsdóttur. 
77 Frans A. Janssen, „The Rectangle in Typography,“ Quaerendo 40, 1 (2010): bls. 1–25, sótt af  DOI: 
10.1163/001495210X12561886980310, bls. 24.  
78 Sama heimild, bls. 24. 

Mynd 7: Aljöfnuð biblía Gutenbergs með að minnsta kosti 270 ólíkum stöfum. 
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 Jansson bendir þó á að ekki hafi allar bækur þessa tíma hafi verið fullkomlega 

aljafnaðar. Stundum reyndi setjari að spara tíma með því að skilja eftir bil í enda línu. 

Jansson telur að þetta hafi ekki verið tilraun til vinstrijöfnunar heldur einungis leti af hálfu 

uppsetjarans. Vinstrijöfnun var einfaldlega ekki stunduð á þessum tíma.79 

 Ýmsum aðferðum var beitt við aljöfnun. Við upphaf sautjándu aldar voru t.d. 

bandstrik notuð til að auðvelda jöfnunina. Bandstrikin voru þá ekki endilega sett þar sem 

þau áttu að vera, heldur aðeins til að jafna lengd línanna. Einnig var bilið sem táknaði nýja 

efnisgrein stundum stækkað eða minnkað til aljöfnunar. Skammstafanir komu jafnframt að 

góðum notum. Stundum kom sér betur að skammstafa eða að stafsetja orð öðruvísi. 

Setjarar notuðu einnig bilið á eftir greinarmerkjum til að jafna línur.80 

 Janssen telur að möguleg ástæða þess að prentarar hafi haldið áfram að aljafna sé 

tengsl forms aljafnaðs texta, lóðrétta rétthyrningsins við vald skrifaðs og prentaðs texta.81  

4.4. Þróun aljöfnunar 
Frá upphafi var markmið prentara að textinn líktist fullkomnum lóðréttum rétthyrningi. 

Aljöfnun texta hefur þó breyst mikið frá upphafi prentunar. Ein þeirra breytinga er notkun 

bandstriksins. Frans A. Janssen kallar bandstrikið „fyrstu eyðingu rétthyrningsins,“ vegna 

þess að bandstrikið hafði í kringum sig svo mikið rými að hægri brúnin virtist ójöfn. Þetta 

vandamál leysti Gutenberg með því að staðsetja bandstrikið (sem var tvöfalt hallandi strik) 

í spássíuna.82 

                                                
79 Sama heimild, bls. 24. 
80 Sama heimild, bls. 25. 
81 Sama heimild, bls. 25. 
82 Sama heimild, bls. 4. 
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 Eins og Janssen bendir á má segja að rétthyrningurinn hefði verið fullkomnari ef 

Gutenberg hefði sett tvöfalda hallandi bandstrikið innan hans eins og prentarar síðari tíma 

gerðu (sjá mynd 8). Það var hagkvæmari aðferð því það var þægilegra að hafa allan texta 

innan textaflatarins en ekki úti á spássíunni.83 Nú á dögum er bandstrikið minna og staðsett 

innan textaflatarins til að takmarka auða rýmið sem myndast í kringum það.84 

 Önnur stór breyting á aljöfnun varð vegna þess að fólk fór að skipta texta upp í 

efnisgreinar. Fram á sextándu öld forðuðust menn að nota bil til að gefa til kynna byggingu 

textans, svo sem efnisgreinar. Þess í stað varð lesandinn að greina sjálfur hvar ný 

efnisgrein byrjaði. Þegar fyrst bar á þessari tilhneigingu voru bil sett inn í textann sem gáfu 

til kynna upphaf efnisgreinar. Þetta var fyrsti vísir að inndrætti á undan efnisgrein sem er 

almennt notaður nú á dögum.85 

                                                
83 Sama heimild, bls. 5. 
84 Sama heimild, bls. 10. 
85 Sama heimild, bls. 10. 

Mynd 8: Les Amours de Psyché et de Cupidon, suivies d'Adonis eftir Jean de La Fontaine prentað 
1797. Dæmi um tvöfalt bandstrik notað í aljöfnuðum texta. 
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5. Fyrstu merki vinstrijafnaðrar týpógrafíu 

5.1. Fútúristar 
Fram að árinu 1914 höfðu prentgripir ávallt einkennst af samhverfri týpógrafíu sem fól í 

sér aljöfnun. Það var þetta ár sem fútúristarnir gerðu atlögu að samhverfunni en áður höfðu 

nokkrir úr Art nouveau hörfað lítillega frá henni. Í stefnuyfirlýsingu fútúristanna eftir 

Filippo Tommaso Marinetti birtist óhefðbundin týpógrafía sem byggði á merkingarfræði 

textans. Samhverfunni var þannig afneitað og hún kennd við kyrrstöðu og deyfð.86 

5.2. Módernismi 
Grundvöllur hugarfarsbreytinga sem þessara í garð aljöfnunar var módernisminn. Um 250 

árum eftir hreyfanlegu stafi Gutenbergs fór módernisminn að gera vart við sig.87 Á þessum 

250 árum höfðu prentarar einir þekkingu á týpógrafíu og það var ekki þeim í hag að deila 

fróðleik sínum.88 Smám saman byrjaði týpógrafía að skilja sig frá prentlistinni og var í 

fyrsta sinn sinnt á sérstökum skrifstofum en ekki í prentsmiðjum. Við það dreifðist þekking 

prentlistarinnar sem hafði hingað til aðeins verið að finna í prentsmiðjum.89 Módernismi í 

týpógrafíu var fyrst um sinn aðallega áberandi á meginlandi Evrópu og menn byrjuðu að 

tala um nýja týpógrafíu eins og Jan Tschichold í riti sínu, sem má segja að sé handbók 

hreyfingarinnar, Die neue Typography (1928). Hann hafði áhuga á andstæðum í týpógrafíu 

umfram jafnvægið og samhverfuna.90 

 Merki um módernisma mátti sjá snemma hjá þýskum prenturum sem notuðu til 

dæmis tvo dálka og var, eins og Tschichold, umhugað um andstæður umfram samhverfu. 

Breytingar á týpógrafíu urðu greinilegar á nítjándu öld þegar ný leturform urðu til og nýjar 

aðferðir við eftirprentun komu fram á sjónarsviðið, svo sem ljósmyndun og steinprent.91 

Nýja týpógrafían snerist um tilgang, notagildi, stöðlun (til dæmis á pappírsstærð) og 

lesanleika. Fólk sem aðhylltist hana vildi losa sig við allan óþarfa. Þess vegna varð 

leturgerð nýju týpógrafíunnar steinskrift. Hana var ekki hægt að tengja við neitt þjóðerni.92 

Gamla týpógrafían var tekin til skoðunar og reynt að finna leiðir til að betrumbæta hana. 

Svo dæmi sé tekið vildu sumir ganga svo langt að hætta að nota hástafi til að auðvelda 

                                                
86 Wim Crouwel, „Typography: A Technique of Making a Text ‘Legible’“ í Processing of Visible Language, 1. bindi, 
Paul A. Kolers, Merald E. Wrolstad og Herman Bouma ritstýrðu, bls. 151–164, New York: Plenum Press, 1979, bls.154.  
87 Robin Kinross, Modern Typography:An Essay in Critical History. London: Hyphen Press, 2004, bls. 14. 
88 Sama heimild, bls. 14–15. 
89 Sama heimild, bls. 15.  
90 Sama heimild, bls. 103. 
91 Sama heimild, bls. 103. 
92 Sama heimild, bls. 106. 
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fólki lestur. Eins og Tschichold skrifaði: „A og a? eitt hljóð. hvers vegna tvö stafróf fyrir 

eitt orð, hvers vegna að tvöfalda magn tákna á meðan hálft nær því sama fram.“93 

 Drifkraftur Tschicholds og annarra framúrstefnumanna Evrópu var byggður á 

„bjartsýni á hreinsandi nýtt augnablik, sem hæfði nýju tímabili sem byrjaði við lok fyrstu 

heimsstyrjaldarinnar […]“ útskýrir Christopher Burke í bók sinni Active Literature um Jan 

Tschichold.94 Fyrsta stefnuyfirlýsing Tschicholds um nýju týpógrafíuna birtist í Kultur-

schau (sem hafði undirtitilinn Allgemeiner Anzeiger für die linksgerichtete Literatur eða 

Almenn kynning vinstrisinnaðra bókmennta) árið 1925, ritstýrt af Arthur Wolf, sem rak 

sósíalísku útgáfuna Die Wölfe. Þetta sýnir tengsl Tschichold við sósíalísku hreyfinguna  

í Leipzig.95 

5.3. Lýðræðisleg vinstrijöfnun 
Willem Sandberg var módernisti og einn af fyrstu notendum vinstrijafnaðs texta. Hann hóf 

tilraunir sínar með vinstrijöfnun þegar hann hjálpaði við ólöglega prentun í hollensku 

andspyrnuhreyfingunni í heimsstyrjöldinni síðari. Vinstrijafnaður texti varð síðar meir að 

venjubundinni týpógrafíu hans. Robin Kinross telur að í vinstrijafnaðri týpógrafíu 

Sandbergs sé falin félagsleg hugsun. Hann segir týpógrafíu hans snúast um hreinskilni, 

jöfnuð, ófullkomnun, óformleika og samtal.96 Mörgum módernistum þótti vinstrijafnaður 

texti líka skynsamlegri og greinanlegri en aljafnaður. Vinstrijafnaður texti var opinn, 

lýðræðislegur og „áframhald mótspyrnuandans í eftir-stríðs-heiminum.“97 

 Annar notandi vinstrijöfnunar var hollenski týpógraferinn, Piet Zwart, sem 

Tschichold hafði uppgötvað þegar hann tók saman efni í Die neue Typographie.98 Zwart 

var mikill áhugamaður um nýju týpógrafíuna og skrifaði um hana í ritgerðinni „Frá gömlu 

til nýju týpógrafíunnar.“99 Þar segir meðal annars:  

Á meðan gamla týpógrafían var samhverf […] lætur nýja týpógrafían línur sínar vera með 
ójafna brún, jafnar þær við vinstri brún og leyfir þeim að enda þar sem þær geta, eða með 
því að stjórna línuskiptingu til að búa til ákveðna spennu í textanum.100 

 

                                                
93 Sama heimild, bls. 107.  
94 Burke, Active literature, bls. 29. 
95 Sama heimild, bls. 29. 
96 Kinross, Unjustified texts, bls. 297. 
97 Kinross, Modern Typography, bls. 125. 
98 Burke, Active literature, bls. 82. 
99 Sama heimild, bls. 83–84. 
100 Sama heimild, bls. 83–84. 
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 Það er því ljóst að Zwart fannst vinstrijafnaður texti vera mikilvægur hluti af nýju 

týpógrafíunni. Á þessum tíma höfðu margir ekki áttað sig á þessu. Þeirra á meðal var Jan 

Tschichold sem var ekki tilbúinn að stíga þetta skref. Hann notaði ekki vinstrijöfnun og 

mælti aldrei með notkun hennar þrátt fyrir að vera á tímabili einn helsti talsmaður 

ósamhverfrar týpógrafíu. Eins og Christopher Burke sagði var vinstrijafnaður texti „rökrétt 

niðurstaða kenningarinnar um ósamhverfa týpógrafíu, en það hefði verið nokkuð umdeilt 

að krefjast þess af setjara í prentsmiðju á þriðja og fjórða áratugnum.“101 

5.4. Sviss-týpógrafía 
Það kom í hlut Svisslendinga að taka næsta skrefið í nýju týpógrafíunni. Á tímum 

efnahagslegu útþenslunnar eftir 1945 var aðalfyrirmynd nútímatýpógrafíu frá Sviss, 

svokölluð Sviss-týpógrafía. Í seinni heimsstyrjöldinni má segja að Svisslendingar hafi náð 

forskoti í áframhaldandi þróun týpógrafíunnar vegna hlutleysis síns. 102 Sviss-týpógraferar 

afneituðu stíl en mótuðu samt það sem kallað var „stíll augnabliksins.“ Stíllinn einkenndist 

af einföldum myndum og samspili texta og myndar. Letur fékk oft hlutverk myndar og 

öfugt. Á þeim tíma má segja að týpógrafía og grafíklist hafi runnið saman í eitt og var það 

kallað grafísk hönnun í fyrsta sinn.103 

 Josef Müller-Brockmann var sá sem dreifði einna helst hugmyndum Sviss-

týpógrafíunnar. Hann birti í riti sínu Gestaltungsprobleme des Grafikers lögmál 

svokallaðrar nýrrar grafíklistar. Hún snerist um hið ópersónulega og hlutlægni. Það átti að 

taka burt skraut og tjáningu og þjóna einungis þörfum miðlunarinnar. Týpógrafían 

einkenndist af niðurnjörvaðri grind, fáum leturstærðum og leturgerðum (aðallega 

steinskrift) og vinstrijöfnuðum texta.104 

5.5. Brotthvarf frá módernismanum 
Í Schweizer Graphische Mitteilungen í apríl 1946 birti listamaðurinn og hönnuðurinn Max 

Bill grein sem bar nafnið „Um týpógrafíu“ vegna fyrirlesturs Jan Tschichold í Zürich í 

desember 1945. Í fyrirlestrinum útskýrði Tschichold í fyrsta skipti brotthvarf sitt frá 

módernismanum um 1937 og hvers vegna hann tók upp hefðbundna týpógrafíu.105 Það 

varð upphafið á orðaskiptum Bill og Tschicholds þar sem þeir deildu harkalega á 

                                                
101 Sama heimild, bls. 84. 
102 Robin Kinross, Modern Typography:An Essay in Critical History. London: Hyphen Press, 2004, bls. 146. 
103 Sama heimild, bls. 146. 
104 Sama heimild, bls. 148. 
105 Kinross, Unjustified texts, bls. 291.  
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týpógrafíu hvors annars. Til að mynda um jöfnun texta, en Bill eins og aðrir Sviss-

týpógraferar, vinstrijafnaði textann sinn. Það var greinilegt að báðum fannst mikið í húfi.106 

 Tschichold svaraði Max Bill í júnítölublaði SGM í greininni „Trú og raunveruleiki“ 

(þýska: „Glaube und Wirklichkeit“).107 Þar skýrir hann frá störfum sínum og annarra 

hönnuða sem unnu hörðum höndum við að hreinsa týpógrafíuna „með því að hverfa aftur 

til einföldustu formanna og reglnanna“ á þriðja áratugnum. Týpógrafía þess tíma var án 

reglu og óreiðukennd, að mati Tschicholds.108 

Við sáum fagurfræðilegar fyrirmyndir í iðnaðarvörum og héldum að steinskrift væri 
einfaldasta leturgerðin (ranglega, eins og kom í ljós), við lýstum yfir að það væri módernískt 
letur. […] Við reyndum […] að nota ósamhverfu til að bola burt samhverfri hönnun, sem 
var aldrei beitt á skiljanlegan hátt. Því var haldið fram […] að allt samhverft væri úrelt.109 

Tschichold varð því afhuga nýju týpógrafíunni. Honum fannst hún minna um of á 

hernaðarlegan vilja Þjóðverja og þýsku hneigðina til hins algilda. Þessi einkenni fannst 

honum hafa leitt til þess að Hitler náði völdum sem leiddi til heimsstyrjaldarinnar síðari.110 

Þriðja ríki Hitlers og seinni heimsstyrjöldin virðist hafa breytt mörgu fyrir 

Tschichold og orðið grundvöllur afstöðubreytingar hans. Það var því ef til vill ósanngjarnt 

af Bill að saka hann um að svíkja nútímatýpógrafíu.111   

 Í heimsstyrjöldinni leitaði Tschichold sér athvarfs í sagnfræðilegum rannsóknum. Á 

sama tíma fékk hann vinnu hjá íhaldssömum svissneskum bókaútgáfum, til dæmis hjá 

Birkhäuser þar sem hann setti upp klassísk rit. Sú vinna og sagnfræðilegar rannsóknir hans 

urðu til þess að hann hneigðist til klassíkurinnar. Það má þó segja að hann hafi stundað 

nýja útgáfu klassísisma. Hann hélt áfram að fyrirlíta skraut og eins og Burke skrifar „sýndi 

hann sömu næmni á stærð og staðsetningu á letri eins og verk hans í anda nýju 

týpógrafíunnar.“112 Starf hans hjá Birkhäuser varð auk þess til þess að hann fékk 

svissneskan ríkisborgararétt árið 1943.113 

                                                
106 Kinross, Unjustified texts, bls. 293.  
107 Kinross, Unjustified texts, bls. 291–292. 
108 Richard Hollis, Swiss Graphic Design: The Origins and Growth of an International Style, 1920-1965, London: 
Laurence King Publishing, 2006, bls. 146. 
109 Sama heimild, bls. 146. 
110 Burke, Active literature, bls. 293. 
111 Burke, Active literature, bls. 293. 
112 Burke, Active literature, bls. 288. 
113 Sama heimild, bls. 289. 
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6. Staða aljöfnunar í síðnútímanum 

6.1. Póstmódernismi 
Viðhorfsbreytingar í garð vinstrijöfnunar byrjuðu því ekki fyrir alvöru fyrr en á miðri 

síðustu öld. Þá tóku sífellt fleiri upp notkun vinstrijafnaðs texta. Nú á dögum – í 

síðnútímanum – er vinstrijöfnun t.d. oft notuð í barnabókum og flestir telja viðeigandi að 

vinstrijafna texta í þröngum dálkum. Þá má til að mynda oft sjá í dagblöðum að fréttir í 

stórum dálkum eru aljafnaðar en aukaefni í þrengri dálkum vinstrijafnað.114 Þó er 

vinstrijöfnun enn þann dag í dag sjaldan notuð í skáldsögum og fræðilegum texta og mun 

sjaldgæfari en aljöfnun í prentuðum samfelldum texta.115 

 Aukin notkun vinstrijöfnunar sýnir að hún er ekki einungis tengd módernisma og 

Sviss-týpógrafíu. Ósamhverf týpógrafía fann sér áframhaldandi farveg í póstmódernisma 

síðnútímans en á þeirri stefnu fór að bera á áttunda áratugnum. Póstmódernismi í grafískri 

hönnun birtist einkum fyrst í verkum hönnuða sem lærðu og þróuðu áfram svissneska 

stílinn. Það sem er einkar áhugavert við póstmódernisma er að hann byggir á innsæi og leik 

umfram notagildi. Þannig voru t.d. sum atriði nýju týpógrafíunnar, sem byggðist aðallega á 

nytsemd, notuð sem skraut í grafískri hönnun póstmódernismans.116 Huglægni og sérviska 

eru líka áberandi í póstmódernískri hönnun.117 

 Eitt af því sem er eftirtektarvert í grafískri hönnun síðnútímans eru vísanir í gamla 

stíla og stefnur. Á sama hátt og Tschichold leitaði í klassíkina og gerði eigin útgáfu af 

henni nota margir hönnuðir samtímans stílbrögð frá ólíkum tíma, til dæmis mismunandi 

stemningu og tilfinningar. Tilhneigingin er ekki ný af nálinni og hún hefur sérstaklega 

verið áberandi í auglýsingahönnun þar sem gömul fagurfræði er notuð, til dæmis, til að 

sýna fram á rótfestu og stöðugleika fyrirtækja.118 Þetta er vegna þess að form grafískrar 

hönnunar geta haft „pólitíska og félagslega merkingu.“119 

 Þetta er ein hugsanleg ástæða þess að aljöfnun er notuð jafn mikið og raun ber vitni 

í prentgripum samtímans. Jöfnun texta hefur pólitíska og félagslega merkingu eins og aðrir 

þættir hönnunar.  

                                                
114 Janssen, „The Rectangle in Typography,“ bls. 19. 
115 Sama heimild, bls. 28. 
116 Meggs, A History of Graphic Design, bls. 490. 
117 Meggs, A History of Graphic Design, bls. 490. 
118 Steven Heller, „The Time Machine,“ í Looking Closer: Critical Writings on Graphic Design, Michael Bierut, William 
Drenttel, Steven Heller og DK Holland ritstýrðu, bls. 34–38, New York: Allworth Press, 1994, bls. 35.  
119 Meggs, A History of Graphic Design, bls. 490. 
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6.2. Aljöfnun á Íslandi 
Hefðin spilar stórt hlutverk í óvinsældum vinstrijöfnunar. Á Íslandi er aljöfnun 

langalgengasta meðferðin á prentuðum samfelldum texta. Þá skiptir oftast ekki máli hvort 

um er að ræða klassískar bókmenntir eða nútímaskáldskap. Í svörum bókaútgefenda við 

spurningum sem bornar voru fram við gerð þessarar ritgerðar kemur fram að flestar bækur 

sem þeir gefa út hér á landi eru aljafnaðar. „Við jöfnum alltaf texta í útgefnum bókum – 

skáldsögum – af því okkur finnst það fallegra. Og við reynum að láta fegurðina ráða för,“ 

segir í svari Benedikts bókaútgáfu.120 En jafnframt var tekið fram að þau vinstrisetji 

„ljóðabækur ef línur eru stuttar, maður les jú frá vinstri til hægri.“121 

 Bjarni Þorsteinsson hjá Bjarti segir að það „sem ræður þegar ákvörðun er tekin um 

jöfnun er einkum þrennt: fagurfræði, hefðir og eðli textans.“ Þá segir Bjarni að „ef efni 

textans er á einhvern hátt óvenjulegt getur komið til greina að undirstrika það með 

vinstrijöfnun. Einnig kemur fyrir að valin er vinstrijöfnun til að fækka orðskiptingum milli 

lína og á það einkum við bækur fyrir yngstu lesendurna og einnig námsbækur fyrir ung 

börn. Markhópurinn skiptir þarna máli – þ.e.a.s. börnin.“122 Aðspurður um hvaða áhrif 

hann telji önnur hvor jöfnunin hafi á sölu segir hann:  

Vinstrijöfnun á texta þar sem hefðin er aljöfnun getur truflað sölu – það gæti t.d. gert 
kaupanda tortrygginn á hefðbundna skáldsögu ef hún er með óhefðbundinni jöfnun. Ef 
sagan er hins vegar mjög óhefðbundin og tilraunakennd er ólíklegra að það trufli 
kaupandann að eingöngu sé jafnað vinstra megin. Aðrir þættir leiátsins væru þá líklega 
einnig óhefðbundnir með einhverjum hætti. Að sama skapi getur það truflað kaupanda á bók 
fyrir yngstu lesendurna að sjá aljöfnun og mörgum orðum skipt milli lína.123  

 

  

                                                
120 Viðtal 2 (23. nóvember 2017). Viðtal höfundar við Guðrúnu Vilmundardóttur. 
121 Sama heimild. 
122 Viðtal 3 (24. nóvember 2017). Viðtal höfundar við Bjarna Þorsteinsson. 
123 Sama heimild. 
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Lokaorð 

Lesendur eru almennt taldir hafa rótgrónar og íhaldssamar skoðanir á útliti samfellds texta. 

Það hefur leitt til þess að aljöfnun á prentuðum samfelldum texta er viðtekin venja. 

Útgefendur telja að vinstrijöfnun bóka geti fælt kaupendur frá.  

Samt sem áður er ekki enn búið að sýna fram á hvort sé lesanlegra, aljöfnun eða 

vinstrijöfnun þótt almennt sé talið að þeir sem stríði við lestrarörðugleika eigi auðveldara 

með að lesa vinstrijafnaðan texta heldur en aljafnaðan.  

 Lesanleiki er mikilvægur þáttur í týpógrafíu. Honum hefur verið lýst sem 

„sjónrænni vellíðan við lestur.“ Rannsakendur lesanleika telja hægt að mæla hann á 

hlutlægan hátt. Það þýðir að texti sem er lesanlegur fyrir einn ætti að vera lesanlegur fyrir 

alla. Þess vegna er athugavert að útgefendur sjái ekki ástæðu til þess að vinstrijafna bækur 

þótt flest bendi til að það hjálpi stórum hluta mannkyns við lestur – auk þess sem það 

drægi ekki úr lesanleika textans. Aljöfnun er því notuð til að fá sem flesta lesendur til að 

treysta bókum fremur en að þeim líði vel við lestur. 

Notkun aljöfnunar hefur þó breyst talsvert frá upphafi. Áður fyrr átti samfelldur 

texti að líta sem mest út eins og gegnheill rétthyrningur en nú er hann oft brotinn aðeins 

upp. Mestu viðbrigðin urðu með tilkomu inndráttarins sem hjálpar fólki enn þann dag í dag 

að greina texta út frá byggingu hans. Auk þess þykir núna viðeigandi að vinstrijafna 

þrönga dálka sem áður voru aljafnaðir. 

 Aljöfnun er vandasöm í framkvæmd vegna þess að eðlilega lengd línu þarf að 

teygja og stundum stytta til að allar línur textadálksins verði jafn langar. Þetta var 

sérstaklega erfitt á tímum fyrstu prentaranna sem þurftu að stækka og minnka bil milli orða 

í lok hverrar línu handvirkt. Að vinstrijafna hefði sparað mikinn tíma. Þess í stað gerðu 

prentarar aljöfnun að hefðbundnum staðli í prentun bóka sem er í gildi enn þann dag í dag. 

 Flestum finnst því nauðsynlegt að aljafna samfelldan prentaðan texta. Aljöfnun 

gerir textann að þeirra mati formlegan og varanlegan. Jöfnun texta snýst þar með ekki 

aðeins um hvar línur enda. Hún snýst um tengsl við aðra texta. Aljöfnun hefur yfirburði 

vegna tengsla sinna við formlega texta fortíðarinnar en vinstrijöfnun er nýstárleg og þar af 

leiðandi hverful og óformleg. 
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