Typografiska tips
2 – Grad/textstorlek

Han var inte lång. Man kunde kalla honom kort (163 cm eller så).
Sträckte han på sig, på vårarna eller i högtidliga stunder, kunde han nå
en längd, som utan att överväldiga i centimeter dock blev imponerande,
en inre höjd som de flesta mänskor, oavsett benbyggnad och kroppslängd
saknar, och om han sjönk ihop i djupt grubbel eller i något levnadsmoments mindre ljusa syn på nuet eller framtiden, eller kanske det förflutna,
förkortades det avstånd, som skilde högsta punkten på hans hjässa från
fotsulorna, märkbart för blotta ögat: han var ingen stel och kall person.
Men medellängden i alla skiften var omkring 163. Midjevidden var avsevärd, fast man inte kunde påstå att han var en tjockis. Hans kropp hade
tillgodogjort sig födoämnena med omsorg och skötsamhet och fördelat
dem i det lagrade fettet så jämnt och rättvist som möjligt; sålunda hade
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Typsnitt Indigo i 9, 10 respektive 11 punkter på 12 punkters kägel.

Texten ovan är hämtad från presentationen av romangestalten Johannes Krilon
i det inledande kapitlet till Eyvind Johnsons roman Grupp Krilon, utgiven 1941.

