
JHA, DESIGNIA / HANSENBERG 1

Avanceret Typogra�  og E-publicering
2 uger



JHA, DESIGNIA / HANSENBERG  2

Indholdsfortegnelse:

Program:  3

X-højdens betydning 4

Fodlinienet og billedtekst 5

Billedtekst i Photoshop 6

Formlære og proportionslære 8

Anvendelse af bogstaver og tegn 10

Citationstegn 11

QuickGuide til tjek af fontkvalitet 12

Fontlære: Antikva 14

UX Tools (UX & UI) 16

Scripts i Indesign 18

Anførselstegn 19

Mobil app: ”Burning Man” 20

OPGAVE: ”Artiklens Anatomi” 21

OPGAVE: Forankrede objekter 24

Next Style og Merge dokument... 25

Anchored Object Options 26

Find/Change - GREP 27

OPGAVE: REJSEMAGASIN, A3 30

OPGAVE: Formatér objekter og tekst 35

OPGAVE: Nested Style Sheets 36

OPGAVE: Data Merge - Visitkort 41

OPGAVE: ”Font-emballage” 46

Intro til Origami 49

OPGAVE: HTH banner, animation i Indesign 50

OPGAVE: Tabel 51

JHA, DESIGNIA / HANSENBERG  2JHA, DESIGNIA / HANSENBERG  JHA, DESIGNIA / HANSENBERG  



JHA, DESIGNIA / HANSENBERG 3
JHA, DESIGNIA / HANSENBERG 2012 3

Program: 

FØRSTE UGE:
Mandag:
kl. 08.15: Velkommen. Dagens mål
kl. 09.00: Elevrunde, kompetence/behov
 Introduktion til de 2 uger

kl. 10.00: Genopfriskning
Du får mulighed for at genopfriskning de 
forskellige elementer som er vigtige for korrekt 
ombrydning. 

Før du får udleveret Rejsemagasin-opgaven 
får du mulighed for at løse en mindre ombryd-
ningsopgave med værktøjerne: Baseline grid 
- Paragraph Styles - Mellemrubrikker - Margen 
- Masterpage - Spalter - Justering - Unicial mm. 

Mandag-onsdag:
Rejsemagasin
Opgaven består af et rejsemagasin på 9 sider.
Vi skal arbejde med:
- ombrydning
- annonceproduktion
- skemasats
- Paragraph Styles
- Table sats
- Baseline Grid
- Meta data (billedtekst indsættes i PS)
Rejsemagasinet afl everes i print.

Der er løbende forskellige opgaver som er 
knyttet til de enkelte sider i magasinet.

Onsdag:
Elevopgave: Forankrede objekter

Torsdag:
Elevopgave: DataMerge (datafl et).
Du skal via en datafi l som kildefi l lave visitkort.

Elevopgave: Nested Syles, Wrap.
Teori:  Data merge - Open Type - Script 
i Indesign - Nested Styles - Table Sats - 
Fontlærer
Der udleveres opgaver.

Fredag:
- Tabel avanceret (”Beatles”)
- Kontaktlærerdag, evt. med elevsamtaler.

ANDEN UGE:
Mandag-tirsdag:
Font emballage. Typografi -design i Illustartor.
Download Origami-trail. 
Intro til Origami.

Frontend-design.
Adobe Experience Design (Xd)
Mobilapp. Burning Man - Fri opgave.

Onsdag-torsdag:
Hvad er E-PUB?
Traditionel (historie), Medier, Fremtiden.
Hardware, Forretningsmodeller, 
Selv-publisering, Software.
Eksport til tablet, browser, og de nye 
værktøjer i Adobe.

QuickGuide til tjek af fontkvalitet
Skriftfamilien: Er det en “schweizerkniv”, er 
der garniture?der garniture?
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Data Merge (dataflet) - InDesignBilledtekst

 »One of the 

cool features...«

Brug en datafil som 

kildefil til visitkort, 

produktblade, 

brevpapir m.m.

Dataflet/Data merge Med 

InDesigns indbyggede Data 

Merge muligheder, har gra-

fikere, DTP’ere og designere 

en unik mulighed for at 

automatisere de opgaver der 

er ensformige, tidskrævende 

og ofte kedelige.

Data Merge (dataflet) - InDesign

 »One of the 

cool features...«
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X-højdens betydning

X-højden

Hansenberg (Overlængde)

x-højde

(Underlængde)

Når du skal vælge skrift til din brødtekst har 
skriftens x-højde stor betydning.
En brødtekst med lille x-højde virker optisk 
mindre end en brødtekst med stor x-højde. 
Desuden kan en brødtekst med lille x-højde 
virke mindre læsevenlig. 

Herunder er der et par eksempler:

Garamond 10/12

Times 10/12

Skriftvalg 
Skrifttypen 
De mest læselige skrifttyper har følgende karak-
teristika: 

• En relativt stor x-højde (i forhold til versal-
højden). 
Dette gør minusklerne lettere at skelne fra 
hinanden. 

• Forholdsvis brede bogstaver med store, 
åbne inderformer. 
Dette vil forhindre bogstaverne i at løbe 
sammen. Trænede læsere genkender hele 
ord på deres yder- og inderformer i stedet 
for at læse bogstav for bogstav. 

• Ikke for stor forskel på bogstavernes tynde 
og tykke streger (hår- og grundstreger). 
Spinkle hårstreger kan forsvinde, hvis sats-
billedet skal sættes ned i størrelse – fx ved 
fotografi sk reproduktion. 

Mange skrifttyper, både med og uden seriffer 
(»fødder«), opfylder disse kriterier. 

Rum erit volorisi volorrovid minvendame simusam 
fuga. Adignam, optur? Nusame nistibus earcit, ea dunti 
illabor eribus.
Ectorpore aut hil idemped molor alit faccum vent.
Et reperibus. Imi, audae occupta venis eatum hilitatur, 
sinient iurepro torione pro quasperfere conseni tectam 
facea amus rem reicitatiis autescipiet estrume ndignitas 
dolorume net alique expere que pores aut pro et omni-
mol uptatent, evenia arum laut et rat fuga. Moluptintis 
se omnisit quiam qui consediti consequam sum id qua-
tasinis delitas evenemque nectas autemol orupita quis 

Rum erit volorisi volorrovid minvendame simusam 
fuga. Adignam, optur? Nusame nistibus earcit, ea dunti 
illabor eribus.
Ectorpore aut hil idemped molor alit faccum vent.
Et reperibus. Imi, audae occupta venis eatum hilitatur, 
sinient iurepro torione pro quasperfere conseni tectam 
facea amus rem reicitatiis autescipiet estrume ndignitas 
dolorume net alique expere que pores aut pro et omni-
mol uptatent, evenia arum laut et rat fuga. Moluptintis 
se omnisit quiam qui consediti consequam sum id qua-
tasinis delitas evenemque nectas autemol orupita quis 

Garamond Times
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X-højdens betydning Fodlinienet og billedtekst

Billedtekst kan placeres på mange måder. Fælles er dog at det skal være tydeligt, 
hvilket billed teksten skal beskrive.
Her er nogle gode regler som især kan bruges, når du arbejder med spaltesats, 
fodlinienet og faste spalter.

Havde under fredsforhandlingerne i 1864 
kæmpet for, at Danmark beholdt Ribe og Ribe 
Domkirke, som var et stort da

Havde under fredsforhandlingerne i 1864 
kæmpet for, at Danmark beholdt Ribe og Ribe 
Domkirke, som var et stort da

Havde under fredsforhandlingerne i 1864 
kæmpet for, at Danmark beholdt Ribe.x-højde

x-højde

Spaltemellemrum (Gutter)

Placering af billed når du arbejder med 
spaltesats er enkel. Billedet skal holde 
overkant med brødtekstens x-højdes over-
kant.
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Billedtekst i Photoshop

Billedtekst kan indsættes i Photoshop.
Vælg - File - File info og indsæt billed-
tekst.
OK og billedtekst er nu »bundet« til bil-
lede.

Det er vigtigt at du husker i hvilket felt 
(Metadata) du indskriver billedtekst.
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Billedtekst i Photoshop

I Indesign væl-
ger du Paragraph 
Styles på din bil-
ledtekst og vælger 
Metadata kilde.
I Alignment er der 
fl ere muligheder 
for placering.

Herefter vælges Generate 
Static Caption og billedtekst 
fremkommer.



JHA, DESIGNIA / HANSENBERG  8

Formlære og proportionslære

Figur 1
Ved Det gyldne Snit forstås en deling af et 
linjestykke i to stykker, hvoraf det største er 
mellemproportional mellem hele linjestykket 
og resten. Hosstående vises Det gyldne Snits 
geometriske konstruktion. Fra A trækkes en 
linje A-C vinkelret på linjen A-B (den linje, der 
skal deles) og af samme længte som denne. 
A-C deles på midten (D). Med D som centrum 
trækkes en cirkellinje gennem B til E. Linjen A-C 
forlænges derefter ud til E. Derefter tages A 
som centrum for en cirkellinje, der går gennem 
E og skærer A-B-linjen i punktet F. Nu er linjen 
A-B delt efter Det gyldne Snit, hvilket vil sige, at 
A-B forholder sig til A-F som A-F forholder sig til 
F-B.

Det gyldne snit
Vil man opstille regler for gode proportioner 
i typogra� sk formgivning, � ndes der næppe 
bedre end de, der er udtrykt i forholdstallene 
3-5-8, Det gyldne Snit. Så langt tilbage som i 
oldtiden benyttede man sig inden for arkitek-
tur og kunst af de i Det gyldne Snit fastlagte 
forholdstal, som er udtryk for en lovmæssighed 
inden for proportionerne – en harmoni skabt 
ved et rigtigt forhold mellem en tings enkelte 
dele.
Ved Det gyldne Snit forstår man delingen af en 
lige linje i to sådanne dele, at hele linjen forhol-
der sig til den større del, som denne forholder 
sig til den mindste del. Deler man en given linje 
– f. eks. bredden af en bogsatskolumne – i fem 
lige store dele, så vil otte af disse enkelte dele 
give en passende kolumnehøjde.
Ved udformning af accidenser af alle arter er de 
samme forholdstal brugbare, f. eks. ved fastsæt-
telse af mellemslag og margenforhold, såvel 
som ved fastsættelse af skriftgradernes stør-
relsesforhold: nonpareille, korpus, tertia (3-5-8); 
slavisk at binde sig til disse forhol vil dog ikke 
være klogt og heller ikke rigtigt – bestandigt 
må skønnet spille en rolle.

a
Rigtigt

b
Forkert

c
Rigtigt

d
Forkert

a b c

d

a b

1
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6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Formlære og proportionslære

a
Rigtigt

b
Forkert

c
Rigtigt

d
Forkert

a b c

d

a b
Figur 2
Ved deling af en linje kan man gå to veje og derigennem skabe harmoniske eller uharmoniske de-
lingsforhold. Enten kan linjen deles nøjagtig på midten, symmetri (a) eller også kan del deles, så der 
fremkommer to forskellige størrelser, asymmetri (b, c og d). 

Er forskellen på de to størrelser af den delte linje kun ringe (b) bliver virkningen uklar og uharmo-
nisk; er forskellen på de to størrelser overdreven stor (d) vil virkningen ligeledes i de � este tilfælde 
blive uharmonisk. Eksempel c viser en harmonisk delt linje.

a
Rigtigt

b
Forkert

c
Rigtigt

d
Forkert

a b c

d

a b

Figur 3
I eksempel a ses en ligesidet � ade, et kvadrat, hvor proportionerne svarer til � gur 2 a. I b ses en for 
ringe kontrast, svarende til � gur 2 b. c viser en harmonisk prportioneret � ade, svarende til � gur 2 c, 
mens d viser en overdreven forskel på højde og bredde, svarende til � gur 2 d.

Formlære og proportionslære
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Anvendelse af bogstaver og tegn

. Punktum Forkortelsestegn kr. dvs. ca. osv. (ikke o.s.v.)
   f.eks. (eller fx)
   M. P. Hansen
   H. C. Andersen

  Metriske forkortelser Uden punktum: cm, kg, dl, g

  Udeladelsestegn Sådan .... resten var tavshed.
   Hvad f... er meningen ?

  Dekorativ adskillelse Skomagergade 2 . 4000 Roskilde
   Skomagergade 2 · 4000 Roskilde
   Skomagergade 2   4000 Roskilde

  Klokkeslæt Kl. 16.25

  Undlad punktum efter overskrifter og
  korte billedtekster

, Komma

; Semikolon Værdi mellem punktum og komma Han kom ikke; han var syg.

: Kolon Efter kolon begynder første ord som
  hovedregel med stort (kun hvor kolon kan
  erstattes med komma, begyndes med lille).

! Udråbstegn Første ord efter udråbstegn og spørgsmåls-
  tegn begynder som hovedregel med stort

? Spørgsmålstegn

- Bindestreg Ved orddelinger

  Sammensatte ord Karl-Einar, edb-udstyr

  I stedet for fælles orddel Søn- og helligdage

  Som fra-til En retur Esbjerg-Varde, 1993-94

  Derimod kan tankestreg anvendes ved
  særlig lange ordforbindelser: 26. april 1993 – 4. januar 1994

– Tankestreg Brug tankestreg på halvgeviert (EN-space) –
  og ikke på geviert (EM-space)

  Som hovedregel er det tankestreg, der skal
  bruges, når der er ordmellemrum før og 
  efter tegnet.

  Ved indskudt sætning eller led Han råbte og skreg – som altid

  Foran noget overraskende Endelig fandt jeg mine sko – de lå i fryseren



JHA, DESIGNIA / HANSENBERG 11

Citationstegn

„ “ Kommaform Brug den franske form i brødsats, den giver
  den smukkeste sats (kommaformen giver for
  store huller i linien)
» « Fransk form

“ ” Engelsk form
Ved citat i citat bruges apostroffer Han sagde: »Galeasen ’Martha’ afgår fra 

   Lemvig juleaften.«

( ) Parantes

[ ] Kritisk klamme Anvendes i matematik og til angivelse af  udtale

’ Apostrof Ved udeladelse af  bogstaver go’da’

  Foran endelser i visse ord, bl.a. ved
  forkortelser uden punktum tv’et, a’et, VS’erne

Markering af  ejefaldsendelse i ord, der 
  ender på s, z eller z Hans’ sko, Hans’s sko, Hansens sko

/ Skråstreg Mellem fl ere ord for at vise, at der er fl ere 
  muligheder Billet til tog/bus

  I betydninger pr. km/t.

Accenter é aigu Kun accent aigu kan anvendes i dansk 
è grave retskrivning
ê circonfl exe
ëö trema eller omlyd
ã tilde
ç cedille

Œœ  [ø]

&  og-tegn, et-tegn, ampersand - er et logogram
  som kun bør anvendes i fi rmanavne B & W, Anders And & Co.
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Justerfi cation / i-test

Eksempel på avanceret Justerfi cati on i Indesign.

Sådan laver du i-testen:



JHA, DESIGNIA / HANSENBERG 2012 13

Logo med udgangspunkt i font
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QuickGuide til tjek af fontkvalitet

Skriftfonte leveres ligesom så mange 
andre produkter i svingende kvaliteter. 
De fl este fonte, du skal betale for, er 
erfaringsmæssigt i orden. 

Men du skal se dig godt for, når det drejer 
sig om gratis fonte. Her får du tre tricks til 
at undersøge, om du er ved at downloade 
en god eller en mindre god skriftfont.

1. Mere end A-Z
Tjek allerførst, om skriftfonten rummer bogsta-
verne æøå/ÆØÅ. Mange fonte er designet og 
produceret i udlandet, hvor alfabetet typisk går 
fra A til Z, og derfor indeholder mange fonte et 
reduceret antal bogstaver. Hvis de seks glyffer 
ikke fi ndes i fontens tegnsæt, vi det uvægerligt 
give dig problemer - medmindre du kun skal 
bruge skriften til en logotype uden et eller fl ere 
af de tre nævnte tegn.
Men hvis du fx skal anvende skriften til brød-
tekster, overskrifter og lignende, vil du nok ikke 
kunne undvære æøå/ÆØÅ.
På nogle fontsites kan du med det samme se, 
om bogstaverne fi ndes i fonten ved at taste 
dem ind i en “previewer”, men det er ikke alle 
sites, der tilbyder at teste fonten for danske 
bogstaver.
Du kan evt. i stedet for downloade og instal-
lere skriften og derpå tjekke den i fx Adobe 
Indesigns glyph-palet, inden du bestemmer dig 
endeligt for at benytte den til en opgave.
Og tjek også andre glyffer, du kan få brug for, 
alt efter hvilken opgave du skal løse: Er det en 
årsberetning eller anden publikation med man-
ge tal, kan du få brug for ægte brøker og fl ere 
slags tal (proportional, ligning, tabular, oldstyle 
ect.). Dan dig et overblik, før du går i gang.

2. Tjek “horisontale” afstande
Kig skriften efter i sømmene mht. den generelle 
bogstavafstand, ordmellemrum og knibnings-
par (kerning pairs). Selvom du kan ændre den 
generelle bogstavafstand i mange programmer 
(generel knibning/tracking), vil kvaliteten af 
skriftfonten også afhænge af, om der er lavet 
særlige reguleringer af afstande mellem “kriti-
ske” bogstavpar (ikke mindst også til de nævnte 
æøå/ÆØÅ), så du ikke skal bruge tid på at sidde 
og fi npudse hver eneste overskrift og mellemru-
brik.
Du vil formentlig skulle “fi ntune” skriften til 
brug på henholdsvis skærm og papir. Skærmen 
kræver en lidt større generel afstand, mens du 
til printbrug typisk vil kunne knibe/tracke fx en 
Google-font lidt, da den typisk vil være designet 
til netop skærmlæsning.

3. Skriftfamilien: Er det en “schweizerkniv”, 
er der garniture?
Hvis du er ude efter en hel skriftfamilie til en 
typografi  med mange variabler (overskrifter, 
brødtekster, mellemrubrikker, faktabokse, noter 
etc.), har du brug for en skrift med større garni-
ture (vægte, varianter).
Og egner den sig både til print og skærm? Tjek 
evt. dens skærmkvalitet via www.typetester.org.
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Dafont-sitet er meget populært 
som et site, hvor man kan fi nde 
gratis fonte. Desværre er hovedpar-
ten af dem af ringe kvalitet - både 
med hensyn til de optiske forhold, 
men lige så meget med hensyn til 
tegnsættets størrelse.
Skriften kan til nød danne grundlag 
for en rentegning af en logotype, 
men er sjældent gode til mere kom-
plekse opgaver, hvor der er brug 
for fl ere snit og et større tegnsæt.
Her ses en test af groteskskriften 
(sans serif) Balham, der mangler 
æ/Æ, som i fonten bliver erstattet 
af et Æ med seriffer. Det er dårlig 
fontkvalitet.

Der er mange gode fonte blandt 
Google-fontene, men også mindre 
gode.
Du kan hurtigt teste, om æøå/ÆØÅ 
fi ndes i fonten ved at ændre direkte 
i prøveteksten.
Langt de fl este Google-fonte er 
tilpasset skærmbrug af logiske 
årsager Hvis de bruges til tryk, kan 
både den generelle bogstavafstand 
og ordmellemrum med fordel 
reduceres.

Et af de sites, hvor du fi nder mange 
gode gratis skrifter, er FontSquirrel. 
Til gengæld er mange af skrifterne 
smagsprøver fra større skriftfami-
lier, som ikke er gratis.
I visse tilfælde bliver du henvist til 
leverandørens egen hjemmeside, 
hvor du evt. skal tilmelde dig et 
nyhedsbrev eller lignende for at få 
lov til at downloade skrifterne. Så 
det er “noget for noget”.
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UX Tools (UX: User eXperience) - (UX & UI)

UX Design refererer til udtrykket User 
experience (brugeroplevelse), 
mens UI Design står for User Interface 
Design. (Grænsefl ade design)

Begge elementer er afgørende for et produkt 
og arbejder tæt sammen. 
Men på trods af deres fælles betydning er 
rollerne helt anderledes, med henvisning til 
forskellige dele af processen og design fasen. 

• UX Design er en mere analytisk og tekniske 
område

• UI design er tættere på, hvad vi kalder 
grafi sk design.

Hvis du forestiller dig et produkt som den 
menneskelige krop:
• Knogler repræsenterer kode, som backend 

struktur. 
• Organerne repræsenterer UX design: må-

ling og optimering af input til understøt-
ning af funktioner.

• UI design repræsenterer kosmetik af 
kroppen-dens udformning, dens sanser og 
reaktioner.

UX og UI er vigtigt i alt, hvad du laver
Når vi arbejder med online markedsføring, er 
det ofte online UX vi beskæftiger os med. Det 
er dog ikke kun her, det gør sig gældende. Der 
er brugeroplevelser i al interaktion mellem virk-
somhed, brand, dine kunder og besøgende.

Det er utrolig vigtigt, at der er en rød tråd 
mellem alle dele, hvis du ønsker at skabe en 
sammenhængende identitet.

En vigtig del af en god oplevelse er bruger-
venlighed. Somme tider kan det være svært at 
prioritere brugervenlighed overfor design og 
omvendt. Det er en fi n balance, som ofte bliver 
diskuteret. 
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UX Tools (UX: User eXperience) - (UX & UI) UX & UI-Tools

Som introduktion ser vi video med Terry White:
https://www.youtube.com/
watch?v=wrMBuqjtjpk

Efterfølgende vil jeg 
anbefale at du ser denne 
tutorial:
https://www.youtube.com/
watch?v=IoDvnio-628

Prøv at lav opgaven.
Filer og Xd start-dokument 
ligger på Moodle:
”Filer Sidebar-øvelse”

Jeg anbefaler at du starter med at ”Explore the basics” 
og prøver ”Begin Tutorial” som du fi nder her.
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Scripts i Indesign

Indesign indeholder en række muligheder for automation ved hjælp af Scripts.
Der er pre-installeret en række Scripts, som kan være en god hjælp til
effektiv arbejdsgang.

I Window vælges Automation > Scripts.

Lav en ramme i Indesign og prøv at se hvad Scripts kan gøre for dig!!
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Scripts i Indesign Anførselstegn

Anførselstegn, Indesign:
MAC:
„ = alt + shift + ,
“ = alt + caps lock + 2
» = alt + shift + h
« = alt + caps lock + h

PC
Brug numerisk tastatur til tal!
„ = alt + 0132
“ = alt + 0147
» = alt + 0187
« = alt + 0171

«„“
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Mobil app: ”Burning Man”

OPGAVE

»Burning Man«
Format: En mobiltelefon efter eget valg!
Indhold fx: Præsentation
 Galleri
 Historie
 Booking
 Afstemning/konkurrence
 App-icon

Tekst og foto: Du får udleveret en artikel som 
frit kan benyttes. Desuden skal dit design inde-
holde diverse menu-tekster..

Billedmateriale udleveres, men du er velkom-
men til selv at downloade fra nettet. 

Fagligheder du skal vise:
- Typograf på mobile enheder (webfonte, læs-
barhed, størrelse)
- Brugeroplevelse (UX & UI)

Du kan arbejde udfra målgruppe, anvendelse, 
og du kan evt. udvikle et nyt ”Burning Man” 
logo.

Afl everes som fi lm fra Adobe Xd/eller link.
Som afslutning præsenteres din løsning for 
klassen.
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Mobil app: ”Burning Man”

»Burning Man«

Opgave: Artiklens Anatomi

OPGAVE

Tekniske oplysninger:
Format: 210 x 275 mm
Margen: Bund 18 mm, Inder 12 mm, Yder 15 mm.
Spaltemellemrum: 5 mm
Baggrundsfarve: M2, Y14.

Alt skal styles og der skal bruges grid.

Rubrik:
Alfa Slab One Regular, 52 pt og 90 pt

Underrubrik: 
Futura Std Light Condensed Oblique, 18/22, sort 
80%

Billedtekst højre side:
Futura Std Light Condensed, 17/19, 
fremhævelse: Extra Bold Condensed.
Farve: C70, M40, Y30, K4

Lille overskrift:
Futura Std Extra Bold Condensed, 17/19, 
streg over og under 4pt,
farve: C70, M40, Y30, K4

Pagina på mastersider, design frit!

Brødtekst:
Minion Pro (OTF), 10/12, farve: sort.
Fremhævelse: Nested Style, Alfa Slab One Regular 
10/12, farve: C70, M40, Y30, K4

“Hor og Jomfru” brødtekst:
Futura Std Light Condensed, 10/12, farve: sort.
Fremhævelse: Nested Style, Alfa Slab One Regular 
10/12, farve: C70, M40, Y30, K4

Hvid box højre side:
En hvid kasse med rundt hjørne nederst til vestre, og 
en tekstkasse hvor Span Columns benyttes.

Stiplede streger:
1 pt, dotted, 80% sort.
Start: CircleSolid. Ende: Circle.
Stregerne skal følge grid vandret.

Illustrationer:
Ligger ubehandlede og skal klargøres i Photoshop.

Tekst: 
Udleveres

Enhver magasinartikel består af en række elementer, som hver har sin helt særlige
funktion i helheden. Vi dissekerer »REDAKTØREN VS. LÆSEREN«.

Artiklens

ANAT   MI
Rubrikken. Suger læseren 
ind, signalerer genre og kom-
munikerer sammen med 
billedet. Rubrikker og billeder 
skaber tilsammen et tredje 
udtryk, som er den bærende 
konstruktion i hvert eneste 
opslag. 

Rubrikker er i nogen grad 
en smagssag. Nogle kan lide 
dem subtile, andre vil have dem 
mere lige på. Men de skal være 
genrespecifikke. Alt for mange 
redaktører laver fuldkommen 
ens rubrikker, uanset om det er 
noter eller portrætter, de sidder 
med. Det gør stoffet svært at 
afkode og skaber forvirring hos 
læseren. 

Nyhedsrubrikker ser ander-
ledes ud end feature-rubrikker. 
Nyhedsrubrikken er konkret, 
aktiv, kort og præcis. Featureru-
brikken kan have en helt anden 
lyrisk og abstrakt facon. Uanset 
hvad, så kan det være interes-
sant at arbejde med rubrikker, 
som skaber spænding i forhold 
til billedet. 

Underrubrikken. Skal 
være deklarerende, dvs. 
fortælle, hvad det er, man 
skal i gang med at læse. Jo 
mere lyrisk og åben rubrik-
ken er, desto mere konkret 
skal underrubrikken være. 
Lange underrubrikker fun-
gerer sjældent på dansk. 
Gør det kort, men inviter 
læseren ind i teksten med 
gode detaljer. 

Brødtekst. Skal der til, og magasinet er et medie, som 
egner sig til fordybelse. Desværre gør de utrolige mængder 
af brødtekst mange magasiner til en tung omgang. Fordi 
teksten er for passivt redigeret, fordi der er for meget af 
den, og fordi balancen mellem tekst og billeder er skæv 
og opslagene dårligt disponeret, rent visuelt. Gå efter 
flydende, usynlige overgange og fokuser på, hvordan du 
kan aflaste brødteksten ved at hive information ud i bokse, 
billedtekster, mv. Brug aldrig mellemrubrikker som over-
gange, de sættes ind, hvor det passer visuelt. 

Direkte citater skal formidle sprogtone, holdninger, 
følelser, vurderinger og ikke facts. Facts kan formidles 
langt bedre af den dygtige skribent. Så brug citater selektivt 
og med omhu. 

Fritl
agt

24 > INFORMATIONSGRAFIK

Rubrikken og billedet er 
de to elementer, ØJET
først møder. Samspillet 
mellem de to faktorer er 
bærende i magasinet.

Kolumne-/klummetitel.
Skal der være ord i toppen af 
siden, skal de kommunikere 
klart. Og rubrikker og øvrigt 
udstyr skal tænkes sammen 
med bjælkeordet. Et magasin, 
hvor det samme ord går igen i 
topnavigationen og rubrikken, 
er et slapt redigeret magasin. 

Billedteksten. Udvider op-
levelsen af billedet, giver til-
lægsinformation og må godt 
være fortællende. Billedtekster 
må gerne have sit eget raffi-
nerede spor igennem en artikel. 
Hvis billederne er poetiske, kan 
du skabe kontraster med kon-
cise billedtekster – og omvendt. 
Her er billedteksten en lille bid 
dialog. 

Faktaboksen. Skal vinkles 
og ordnes for læseren. Tænk 
faktaboks-rubrikker på samme 
måde som de andre rubrikker 
og gør den let at gå ind i. 

Det fremhævede citat.
Skal signalere mundtlighed, 
men også fungere visuelt – og 
have troværdighed i begge 
dimensioner. Citatet 
skal være prægnant, 
som her hvor det 
kommenterer Villy 
Søvndal-forsiden.

Fremhævede ord. Til 
værktøjet hører også frem-
hævede ord i underrubrikker, 
overskrift er i billedtekster, osv. 
Find ud af, hvad der virker til 
dine læsere, beskriv det og 
brug det konsekvent. 

HOR OG 
JOMFRUER

HOREUNGE: Den 
sidste linje i et afsnit ligger aller 
øverst i en spalte. 

FRANSK HORE-
UNGE: Den første linje i et 
nyt afsnit ligger som sidste linje 
i bunden af en spalte. 

BRYLLUP: Tekst der 
ved en fejl er gentaget. 

BEGRAVELSE: 
Tekst der er glemt eller udeladt. 

JOMFRU: En side der 
er fejlfri i første opsætning, dvs. 
helt uden korrekturrettelser. 

BillEdET - dEn svæREsTE kaTEGORi!

Det iscenesatte billede. Den 
sværeste af alle kategorier, fordi der er så 
stor risiko for fejlaflæsninger. 

Reportagebilledet. Kræver en 
professionel fotograf, som kan skyde i det 
rigtige øjeblik. I eksemplet skal vi have 
et samtaleagtigt reportagebillede for at 
støtte teksten. 

Portrættet. Et caseportræt af en per-
son, vi kommer i tæt kontakt med, 
skal ikke tages på samme måde som et 

billedportræt af en magthaver, vi kon-
fronterer. I eksemplet går vi efter klar 
øjenkontakt med personerne og det skal 
være så autentisk som muligt. 

Brief fotografen. 
Brief fotografen ud fra:
•	Genre – ikke bare en artikel
•	Vinkel – ikke bare emne
•	Close-up/halvtotal/helfigur og
	 selvfølgelig også miljø/fritlagt.
•	Stemning – og dermed også følelser
•	Målgruppe – hvem er modtager.

Find ud af, hvad der virker til 

TEGORi!

INFORMATIONSGRAFIK < 25
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Enhver magasinartikel består af en række elementer, som hver har sin helt særlige
funktion i helheden. Vi dissekerer »REDAKTØREN VS. LÆSEREN«.

Artiklens

ANAT   MI
Rubrikken. Suger læseren 
ind, signalerer genre og kom-
munikerer sammen med 
billedet. Rubrikker og billeder 
skaber tilsammen et tredje 
udtryk, som er den bærende 
konstruktion i hvert eneste 
opslag. 

Rubrikker er i nogen grad 
en smagssag. Nogle kan lide 
dem subtile, andre vil have dem 
mere lige på. Men de skal være 
genrespecifikke. Alt for mange 
redaktører laver fuldkommen 
ens rubrikker, uanset om det er 
noter eller portrætter, de sidder 
med. Det gør stoffet svært at 
afkode og skaber forvirring hos 
læseren. 

Nyhedsrubrikker ser ander-
ledes ud end feature-rubrikker. 
Nyhedsrubrikken er konkret, 
aktiv, kort og præcis. Featureru-
brikken kan have en helt anden 
lyrisk og abstrakt facon. Uanset 
hvad, så kan det være interes-
sant at arbejde med rubrikker, 
som skaber spænding i forhold 
til billedet. 

Underrubrikken. Skal 
være deklarerende, dvs. 
fortælle, hvad det er, man 
skal i gang med at læse. Jo 
mere lyrisk og åben rubrik-
ken er, desto mere konkret 
skal underrubrikken være. 
Lange underrubrikker fun-
gerer sjældent på dansk. 
Gør det kort, men inviter 
læseren ind i teksten med 
gode detaljer. 

Brødtekst. Skal der til, og magasinet er et medie, som 
egner sig til fordybelse. Desværre gør de utrolige mængder 
af brødtekst mange magasiner til en tung omgang. Fordi 
teksten er for passivt redigeret, fordi der er for meget af 
den, og fordi balancen mellem tekst og billeder er skæv 
og opslagene dårligt disponeret, rent visuelt. Gå efter 
flydende, usynlige overgange og fokuser på, hvordan du 
kan aflaste brødteksten ved at hive information ud i bokse, 
billedtekster, mv. Brug aldrig mellemrubrikker som over-
gange, de sættes ind, hvor det passer visuelt. 

Direkte citater skal formidle sprogtone, holdninger, 
følelser, vurderinger og ikke facts. Facts kan formidles 
langt bedre af den dygtige skribent. Så brug citater selektivt 
og med omhu. 

Fritl
agt

24 > INFORMATIONSGRAFIK

Rubrikken og billedet er 
de to elementer, ØJET
først møder. Samspillet 
mellem de to faktorer er 
bærende i magasinet.

Kolumne-/klummetitel.
Skal der være ord i toppen af 
siden, skal de kommunikere 
klart. Og rubrikker og øvrigt 
udstyr skal tænkes sammen 
med bjælkeordet. Et magasin, 
hvor det samme ord går igen i 
topnavigationen og rubrikken, 
er et slapt redigeret magasin. 

Billedteksten. Udvider op-
levelsen af billedet, giver til-
lægsinformation og må godt 
være fortællende. Billedtekster 
må gerne have sit eget raffi-
nerede spor igennem en artikel. 
Hvis billederne er poetiske, kan 
du skabe kontraster med kon-
cise billedtekster – og omvendt. 
Her er billedteksten en lille bid 
dialog. 

Faktaboksen. Skal vinkles 
og ordnes for læseren. Tænk 
faktaboks-rubrikker på samme 
måde som de andre rubrikker 
og gør den let at gå ind i. 

Det fremhævede citat.
Skal signalere mundtlighed, 
men også fungere visuelt – og 
have troværdighed i begge 
dimensioner. Citatet 
skal være prægnant, 
som her hvor det 
kommenterer Villy 
Søvndal-forsiden.

Fremhævede ord. Til 
værktøjet hører også frem-
hævede ord i underrubrikker, 
overskrift er i billedtekster, osv. 
Find ud af, hvad der virker til 
dine læsere, beskriv det og 
brug det konsekvent. 

HOR OG 
JOMFRUER

HOREUNGE: Den 
sidste linje i et afsnit ligger aller 
øverst i en spalte. 

FRANSK HORE-
UNGE: Den første linje i et 
nyt afsnit ligger som sidste linje 
i bunden af en spalte. 

BRYLLUP: Tekst der 
ved en fejl er gentaget. 

BEGRAVELSE: 
Tekst der er glemt eller udeladt. 

JOMFRU: En side der 
er fejlfri i første opsætning, dvs. 
helt uden korrekturrettelser. 

BillEdET - dEn svæREsTE kaTEGORi!

Det iscenesatte billede. Den 
sværeste af alle kategorier, fordi der er så 
stor risiko for fejlaflæsninger. 

Reportagebilledet. Kræver en 
professionel fotograf, som kan skyde i det 
rigtige øjeblik. I eksemplet skal vi have 
et samtaleagtigt reportagebillede for at 
støtte teksten. 

Portrættet. Et caseportræt af en per-
son, vi kommer i tæt kontakt med, 
skal ikke tages på samme måde som et 

billedportræt af en magthaver, vi kon-
fronterer. I eksemplet går vi efter klar 
øjenkontakt med personerne og det skal 
være så autentisk som muligt. 

Brief fotografen. 
Brief fotografen ud fra:
•	Genre – ikke bare en artikel
•	Vinkel – ikke bare emne
•	Close-up/halvtotal/helfigur og
	 selvfølgelig også miljø/fritlagt.
•	Stemning – og dermed også følelser
•	Målgruppe – hvem er modtager.

INFORMATIONSGRAFIK < 25
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Enhver magasinartikel består af en række elementer, som hver har sin helt særlige
funktion i helheden. Vi dissekerer »REDAKTØREN VS. LÆSEREN«.

Artiklens

ANAT   MI
Rubrikken. Suger læseren 
ind, signalerer genre og kom-
munikerer sammen med 
billedet. Rubrikker og billeder 
skaber tilsammen et tredje 
udtryk, som er den bærende 
konstruktion i hvert eneste 
opslag. 

Rubrikker er i nogen grad 
en smagssag. Nogle kan lide 
dem subtile, andre vil have dem 
mere lige på. Men de skal være 
genrespecifikke. Alt for mange 
redaktører laver fuldkommen 
ens rubrikker, uanset om det er 
noter eller portrætter, de sidder 
med. Det gør stoffet svært at 
afkode og skaber forvirring hos 
læseren. 

Nyhedsrubrikker ser ander-
ledes ud end feature-rubrikker. 
Nyhedsrubrikken er konkret, 
aktiv, kort og præcis. Featureru-
brikken kan have en helt anden 
lyrisk og abstrakt facon. Uanset 
hvad, så kan det være interes-
sant at arbejde med rubrikker, 
som skaber spænding i forhold 
til billedet. 

Underrubrikken. Skal 
være deklarerende, dvs. 
fortælle, hvad det er, man 
skal i gang med at læse. Jo 
mere lyrisk og åben rubrik-
ken er, desto mere konkret 
skal underrubrikken være. 
Lange underrubrikker fun-
gerer sjældent på dansk. 
Gør det kort, men inviter 
læseren ind i teksten med 
gode detaljer. 

Brødtekst. Skal der til, og magasinet er et medie, som 
egner sig til fordybelse. Desværre gør de utrolige mængder 
af brødtekst mange magasiner til en tung omgang. Fordi 
teksten er for passivt redigeret, fordi der er for meget af 
den, og fordi balancen mellem tekst og billeder er skæv 
og opslagene dårligt disponeret, rent visuelt. Gå efter 
flydende, usynlige overgange og fokuser på, hvordan du 
kan aflaste brødteksten ved at hive information ud i bokse, 
billedtekster, mv. Brug aldrig mellemrubrikker som over-
gange, de sættes ind, hvor det passer visuelt. 

Direkte citater skal formidle sprogtone, holdninger, 
følelser, vurderinger og ikke facts. Facts kan formidles 
langt bedre af den dygtige skribent. Så brug citater selektivt 
og med omhu. 

Fritl
agt

24 > INFORMATIONSGRAFIK

Rubrikken og billedet er 
de to elementer, ØJET
først møder. Samspillet 
mellem de to faktorer er 
bærende i magasinet.

Kolumne-/klummetitel.
Skal der være ord i toppen af 
siden, skal de kommunikere 
klart. Og rubrikker og øvrigt 
udstyr skal tænkes sammen 
med bjælkeordet. Et magasin, 
hvor det samme ord går igen i 
topnavigationen og rubrikken, 
er et slapt redigeret magasin. 

Billedteksten. Udvider op-
levelsen af billedet, giver til-
lægsinformation og må godt 
være fortællende. Billedtekster 
må gerne have sit eget raffi-
nerede spor igennem en artikel. 
Hvis billederne er poetiske, kan 
du skabe kontraster med kon-
cise billedtekster – og omvendt. 
Her er billedteksten en lille bid 
dialog. 

Faktaboksen. Skal vinkles 
og ordnes for læseren. Tænk 
faktaboks-rubrikker på samme 
måde som de andre rubrikker 
og gør den let at gå ind i. 

Det fremhævede citat.
Skal signalere mundtlighed, 
men også fungere visuelt – og 
have troværdighed i begge 
dimensioner. Citatet 
skal være prægnant, 
som her hvor det 
kommenterer Villy 
Søvndal-forsiden.

Fremhævede ord. Til 
værktøjet hører også frem-
hævede ord i underrubrikker, 
overskrift er i billedtekster, osv. 
Find ud af, hvad der virker til 
dine læsere, beskriv det og 
brug det konsekvent. 

HOR OG 
JOMFRUER

HOREUNGE: Den 
sidste linje i et afsnit ligger aller 
øverst i en spalte. 

FRANSK HORE-
UNGE: Den første linje i et 
nyt afsnit ligger som sidste linje 
i bunden af en spalte. 

BRYLLUP: Tekst der 
ved en fejl er gentaget. 

BEGRAVELSE: 
Tekst der er glemt eller udeladt. 

JOMFRU: En side der 
er fejlfri i første opsætning, dvs. 
helt uden korrekturrettelser. 

BillEdET - dEn svæREsTE kaTEGORi!

Det iscenesatte billede. Den 
sværeste af alle kategorier, fordi der er så 
stor risiko for fejlaflæsninger. 

Reportagebilledet. Kræver en 
professionel fotograf, som kan skyde i det 
rigtige øjeblik. I eksemplet skal vi have 
et samtaleagtigt reportagebillede for at 
støtte teksten. 

Portrættet. Et caseportræt af en per-
son, vi kommer i tæt kontakt med, 
skal ikke tages på samme måde som et 

billedportræt af en magthaver, vi kon-
fronterer. I eksemplet går vi efter klar 
øjenkontakt med personerne og det skal 
være så autentisk som muligt. 

Brief fotografen. 
Brief fotografen ud fra:
•	Genre – ikke bare en artikel
•	Vinkel – ikke bare emne
•	Close-up/halvtotal/helfigur og
	 selvfølgelig også miljø/fritlagt.
•	Stemning – og dermed også følelser
•	Målgruppe – hvem er modtager.

Find ud af, hvad der virker til 

TEGORi!

INFORMATIONSGRAFIK < 25
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Forankrede objekter er elementer, f.eks. 
billeder eller tekstbokse, som er tilknyttet eller 
forankret til bestemte tekstdele. Det forankre-
de objekt fl ytter sig med den tekst, som inde-
holder ankeret, når teksten brydes om. Forank-
rede objekter bruges til de objekter, som du vil 
knytte til en bestemt linje eller tekstblok.

Du kan oprette et forankret objekt ved at ind-
sætte eller placere et objekt (eller en ramme) i 
teksten ved hjælp af tekstværktøjet eller ved at 
bruge kommandoen Indsæt forankret objekt. 

Når du placerer objektet, tilføjer InDesign et 
mærke for forankring på indsættelsespunktet. 

Opgave: Forankrede objekter

OPGAVE

PLEASE PLEASE ME
1963

I Saw Her Standing There • Misery • Anna (Go To Him) • Chains • Boys • Ask Me Why 
• Please Please Me • Love Me Do • P.S. I Love You • Baby It’s You • Do You Want 
To Know A Secret • A Taste Of Honey • There’s A Place • Twist And Shout • Misery • 
Anna (Go To Him) • Chains • Boys • Ask Me Why • Please Please Me

WITH THE BEATLES
1964

It Won’t Be Long • All I’ve Got To Do • All My Loving • Don’t Bother Me • Little Child 
• Till There Was You • Please Mister Postman • Roll Over Beethoven • Hold Me Tight 
• You Really Got A Hold On Me • I Wanna Be Your Man • Devil In Her Heart • Not A 
Second Time • Money (That’s What I Want)

A HARD DAY’S NIGHT
1964

A Hard Day’s Night • I Should Have Known Better • If I Fell • I’m Happy Just To Dance 
With You • And I Love Her • Tell Me Why • Can’t Buy Me Love • Any Time At All • 
I’ll Cry Instead • Things We Said Today • When I Get Home • You Can’t Do That • I’ll 
Be Back

BEATLES FOR SALE
1965

No Reply • I’m A Loser • Baby’s In Black • Rock And Roll Music • I’ll Follow The Sun 
• Mr. Moonlight • Kansas City / Hey-Hey-Hey-Hey! • Eight Days A Week • Words 
Of Love • Honey Don’t • Every Little Thing • I Don’t Want To Spoil The Party • What 
You’re Doing • Everybody’s Trying To Be My Baby

HELP!
1965

Help! • The Night Before • You’ve Got To Hide Your Love Away • I Need You • Anoth-
er Girl • You’re Going To Lose That Girl • Ticket To Ride • Act Naturally • It’s Only Love 
• You Like Me Too Much • Tell Me What You See • I’ve Just Seen a Face • Yesterday 
• Dizzy Miss Lizzy

RUBBER SOUL
1966

Drive My Car • Norwegian Wood (This Bird Has Flown) • You Won’t See Me • No-
where Man • Think For Yourself • The Word • Michelle • What Goes On • Girl • I’m 
Looking Through You • In My Life • Wait • If I Needed Someone • Run For Your Life • 
Misery • Anna (Go To Him) • Chains • Boys • Ask Me Why • Please Please Me

REVOLVER
1966

Taxman • Eleanor Rigby • I’m Only Sleeping • Love You To • Here, There And Every-
where • Yellow Submarine • She Said She Said • Good Day Sunshine • And Your Bird 
Can Sing • For No One • Doctor Robert • I Want To Tell You • Got To Get You Into My 
Life • Tomorrow Never Knows

SGT. PEPPER
1967

Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band • With A Little Help From My Friends • Lucy 
In The Sky With Diamonds • Getting Better • Fixing A Hole • She’s Leaving Home • 
Being For The Benefit Of Mr. Kite • Within You, Without You • When I’m Sixty-Four • 
Lovely Rita • Good Morning, Good Morning

MAGICAL MYSTERY TOUR
1967

Magical Mystery Tour • The Fool On The Hill • Flying • Blue Jay Way • Your Mother 
Should Know • I Am The Walrus • Hello, Goodbye • Strawberry Fields Forever • Penny 
Lane • Baby You’re A Rich Man • All You Need Is Love • Misery • Anna (Go To Him) 
• Chains • Boys • Ask Me Why • Please Please Me

THE BEATLES
1968

Back in the U.S.S.R • Dear Prudence • Glass Onion • Ob-La-Di, Ob-La-Da • Wild 
Honey Pie • The Continuing Story of Bungalow Bill • While My Guitar Gently Weeps 
• Happiness Is A Warm Gun • Martha My Dear • I’m So Tired • Blackbird • Piggies • 
Rocky Raccoon • Don’t Pass Me By • Why Don’t We Do It In The Road • I Will

YELLOW SUBMARINE
1968

Yellow Submarine • Only A Northern Song • All Together Now • Hey Bulldog • It’s All 
Too Much • All You Need Is Love • Pepperland • Sea Of Time • Sea Of Holes • Sea 
Of Monsters • March Of The Meanies • Pepperland Laid Waste • Yellow Submarine 
In Pepperland

ABBEY ROAD
1969

Come Together • Something • Maxwell’s Silver Hammer • Oh! Darling • Octopus’s 
Garden • I Want You • Here Comes The Sun • Because • You Never Give Me Your 
Money • Sun King • Mean Mr. Mustard • Polythene Pam • She Came In Through The 
Bathroom Window • Golden Slumbers • Carry That Weight • The End • Her Majesty

LET IT BE
1970

Two Of Us • Dig A Pony • Across The Universe • I Me Mine • Dig It • Let It Be • Mag-
gie Mae • I’ve Got A Feeling • One After 909 • The Long And Winding Road • For You 
Blue • Get Back • Dig A Pony • Across The Universe • I Me Mine • Dig It • Let It Be 
• Maggie Mae • I’ve Got A Feeling

HEY JUDE
1970

Can’t Buy Me Love • I Should Have Known Better • Paperback Writer • Rain • Lady 
Madonna • Revolution • Hey Jude • Old Brown Shoe • Don’t Let Me Down • The 
Ballad of John and Yoko
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Beskrivelse af opgaven:
I mappen fi nder du råtekst og billeder. 
Det er en liste over 14 CD’er med albumtitel, 
årstal for udgivelse og indhold.

Format A4, 2 sider i opslag.
Farve efter eget valg.

Fontvalg er frit, men her er brugt:
Album: Frutiger Black, 16/16 pt
Årstal: Frutiger Bold Condensed, 12/15 pt
Indhold: Frutiger Light Condensed, 12/16 pt

Design teksten som vist i eksempel. 
Råteksten er indskrevet med retur efter 
albumtitel, årstal og indhold. 
Det er giver mulighed for at bruge 
Next Style funktionen og Merge dokument.
Alt skal styles: Paragraph og Object Styles.

Design Object Styles til 
album-billedet. 
Design ramme, evt. skygge.

Dobbeltklik på din style i 
Object Styles menu.

Vælg Frame Fitting Options i 
Basic Attributes.

Indstil Content Fitting til: 
Fill Frame Proportionally, 
og Align From til: Center.

Next Style og Merge dokument...

Design teksten som vist i eksempel. 
Råteksten er indskrevet med retur efter 
albumtitel, årstal og indhold. 
Det er giver mulighed for at bruge 

 funktionen og Merge dokument.
Alt skal styles: Paragraph og Object Styles.

Design Object Styles til 

Design ramme, evt. skygge.

Dobbeltklik på din style i 

Vælg Frame Fitting Options i 

Indstil Content Fitting til: 
Fill Frame Proportionally
og Align From til: Center.

Vælg Frame Fitting Options i Vælg Frame Fitting Options i 

Fill Frame Proportionally, Fill Frame Proportionally, Fill Frame Proportionally

Ankertegnet:
objekt er linket.

¥-tegnet: her er objektet 
linket i forhold til.
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Anchored Object Options

Position: 
Her indstilles regler for placering 
af object i forhold til tekst, - om 
det er spejlvendt på opslag eller 
samme placering horisontalt.

Her indstilles placering af objekt 
i forhold til tekstkassen.
X Realative To: 
Her indstilles placering af 
object i forhold til tekst kasse.

Y Relative To: 
Overkant i forhold til versal-
højde.

Desuden kan du i Basic Attri-
butes ”pynte” dit objeck med 
diverse Effects.

Dobbeltklik på din style i 
Object Styles menu vælg Anchored Object Options i Basic Attributes.
Dobbeltklik på din style i 
Object Styles menu vælg Anchored Object Options i Basic Attributes.

Position: 
Her indstilles regler for placering 
af object i forhold til tekst, - om 
det er spejlvendt på opslag eller 
samme placering horisontalt.

i forhold til tekstkassen.
X Realative To: 
Her indstilles placering af 
object i forhold til tekst kasse.

Y Relative To: 
Overkant i forhold til versal-

Næste skridt er igangsætning af den 
automatiske proces, som starter med:

Arkiver ovenstående indstilling, marker herefter 
dit object (som er defi neret med Object Style) 
og vælg Copy. Objectet er nu gemt og klar til 
Paste!

I den næste menu (Find/Change) fi nder vi 
nogle nye koder/tegn - her er en lille oversigt:

Paste fra Clipboard

Indsæt samme tegn

Find alle tegn

Find en paragraph 
style
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Indsæt samme tegn

Find/Change - GREP

Edit > Find/Change

Vælg GREP.
Nu åbnes for indstilling af Find What og 
Change to.

I denne opgave skal vi fi nde starten af en 
Paragraph Style og ændre til Paragraph Style 
incl. et object (som vi lige har pastet til hukom-
melsen.)

1

2

4

5

3

6



JHA, DESIGNIA / HANSENBERG 28JHA, DESIGNIA / HANSENBERG 28

kan fortabe sig i den – med The Man 

i midten af cirklen. De amerikanske 

overvågningssatellitter må i den uge se 

en neonfarvet lysblomst dukke frem af 

ørkenens mørke, som en atomspræng-

ning i langsom gengivelse. Det er al

skens mennesker, der kommer til Bur

ning Man . Nogle har man hørt om.

You Tube’s grundlæggere 

var i campingvognen

Ved siden af vores og kom over til en 

omgang dansk pølseret den første af

ten; han var fløjet ind med privatfly. 

Andre er veteraner fra dengang i 1997, 

hvor der kun var 10.000 mennesker 

på festivalen – hardcore »burners«, 

som nu bruger deres tid på at skrive 

små-vrisne artikler i lejrens avis om 

hvordan den nye generation, som alle 

nye generationer, slet ikke har forstået 

hvad Burning Man  virkelig handler 
 virkelig handler 

om. Men langt de fleste er ganske al

mindelige mennesker – bankfolk, re

klamemennesker, studerende, lærere – 

som bare tog en beslutning om at være 

del af noget specielt.

Barbie Death Camp

Og specielt er det. Burning Man  er 

ikke nogen Skanderborg-festival writ 

large . Der er ikke nogen scene, intet 

program, ingen berømte musikere. Op-

levelsen er i det hele taget ikke orke-

streret, bortset fra de mest basale sik-

kerhedsforbehold. Der er bare 50.000 

mennesker, der samles i en ørken i en 

uges tid og lever i et samfund, de selv 

har bygget. Nogle slår sig sammen og 

laver tårnhøje trækonstruktioner, som 

det infernalske ‘Mal-mart«, en kritisk 

kommentar til Amerikas allestedsnær-

værende indkøbsgigant WalMart. An-

dre laver installationskunst, som for 

eksempel »Barbie Death Camp«, en 

koncentrationslejr fyldt med kvæstede 

og korsfæstede Barbie-dukker. (Mat-

tel, producenten bag Barbie-dukken, 

er ikke blandt festivalens sponsorer). 

Andre igen holder foredrag, maler, 

springer på trampolin, spiller jazz, un-

derviser, blander drinks, laver smykker, 

lægger tarotkort, danser tango eller 

uddeler gratis hot dogs. Fælles for dem 

alle er, at de lever sig fuldt og helt ind 

i drømmen om et sted, der aldrig har 

eksisteret før de besluttede sig for at 

skabe det. Den eneste måde, man kan 
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den fælles oplevelse.

Det er et sted, hvor folk går »all in« – 

og det i en grad, der er svær at forkla-

re. Stoffer er for eksempel en fast del 

Vi har slet ikke 

forstået hvad 

Burning Man er!

En hus fyldt med 

kvæstede og 

korsfæstede Bar-
korsfæstede Bar-
korsfæstede Bar

bie-dukker.

Burning Man er ikke 

et karneval eller en faste

lavnsfest

Burning Man  er et veritabelt Mad 

Max -skue af post-apokalyptisk vanvid. 

Til en dansk kostumefest er man be-

vidst om, at alle har taget midlertidige 

masker på – »se, hvor sjovt jeg er klædt 

ud«. På Burning Man , derimod, var 

der ekstreme ud- og afklædninger – 

men der var ikke nogen fornemmelse 

af, at folk havde kostumer på. Tvært-

imod virkede mange, som om de for 

første gang havde taget deres rigtige 

tøj på. Burning Man  grundlægge-

re kalder det Radical self-ex-pression, 

med tryk på »radical«: det gælder om 

at leve det liv, skabe den by, som er det 

stærkeste og reneste udtryk for hvem 

du er.

En ny social arkitektur

Det samme princip kommer til udtryk 

i arkitekturen. Enhver, der måtte have 

tvivlet på almindelige menneskers ska-

berkraft, bør besøge Burning Man

; dér ser man, hvad ganske alminde-

lige hverdagsmennesker kan komme 

op med, når de slipper deres kreative 

side løs. Ørkenen i og omkring Burning 

Man  er spækket med bygninger, 

strukturer, installationer og kunstvær-

ker, skabt af deltagerne selv, som i nog-

le tilfælde er taget derud flere uger 
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En del af det er exceptionelt; andet 

udfordrer ens normer på tankevæk-

kende vis. Og selv de værker, der ikke 

i sig selv er overvældende, får ikke de-

sto mindre en vis glans af at stå på en 

tom, flad ørkenslette, et udstillingsrum 

hvor intet kommer imellem himlen 

og dig selv. Der er en helt særlig magi 

ved at cykle langsomt gennem en mild 

sandstorm, hvid-i-hvid, øjnene dækket 

af en skimaske, og pludselig se endnu 

en ny struktur, et nyt kunstværk, dukke 

Det er imidler-

tid ikke kun ens tanker om det fysiske 

rum, der bliver udfordret på Burning 

. Det i sandhed bemærkelses-

værdige er den sociale arkitektur, der 

Burning Man  en 

ny samfunds- og samværdsstruktur, 

som ikke har sin lige andetsteds. Der er 

for eksempel ikke nogen penge på Bur-

; bortset fra et enkelt sted, 

købe isterninger, er det 

ganske enkelt ikke muligt at hverken 

købe eller sælge noget i den uge, man 

er der. Kommercielle tiltag er band-

lyst. Der er ikke engang en bytteøko-

nomi. Der er kun et princip om »gift-

ing« – at man tager noget med, som 

man kan give andre, uden forventning 

om at få noget igen. Og det fungerer 

faktisk. Det er så tæt på visionen om 

et velfungerende, ikke-materialistisk 

samfund, som man kan komme. Det, 

der var allermest slående, var dog ikke 

mangelen på økonomi, men mangelen 

på svineri.

Burning Man har en filosofi: 

»Leave No Trace«

Burning Man  har en filosofi med 

navnet »Leave No Trace« – en tro på, 

at mennesket bør leve i pagt med na-

turen og ikke efterlade noget, der ikke 

var der i forvejen. Den filosofi er i sig 

selv ikke overraskende; i disse miljø-

rigtige øko-tider er det vel netop hvad 

man forventer. Det overraskende er, 

at deltagerne i Burning Man  rent  rent 

faktisk udlever filosofien, alle til hobe. 

Igen og igen så man folk, der samlede 

vildfarent småskrald op eller forsigtigt 

proppede deres cigaretskod i lommen 

i stedet for at smide dem over skulde-

ren. Enhver, der har været til en festival 

i Danmark – eller blot en tur på Råd-

huspladsen – ved, hvor banebrydende 

en sådan social adfærd er. Det er ikke 

helt let at forklare, hvad der får 50.000 

mennesker til frivilligt at rydde op ef-

ter sig, men det giver håb om, at utopi-

en om et bæredygtigt samfund måske 

ikke er så utopisk endda.

At definere en social og fysisk ramme, 

som ikke er set før. 

Det er ikke helt let 

at forklare, hvad 

der får 50.000 men-

nesker til frivilligt at 

rydde op.

Anchored Object placering Inline og Custom

ning i langsom gengivelse. Det er al-

Bur-

. Nogle har man hørt om.

Ved siden af vores og kom over til en 

omgang dansk pølseret den første af-

ten; han var fløjet ind med privatfly. 

Andre er veteraner fra dengang i 1997, 

hvor der kun var 10.000 mennesker 

på festivalen – hardcore »burners«, 

som nu bruger deres tid på at skrive 

små-vrisne artikler i lejrens avis om 

hvordan den nye generation, som alle 

 ikke har forstået 

 virkelig handler 

om. Men langt de fleste er ganske al

mindelige mennesker – bankfolk, re

klamemennesker, studerende, lærere – 

som bare tog en beslutning om at være Burning Man er ikke 

et karneval eller en faste-

frem af stormens dis. Det er imidler

tid ikke kun ens tanker om det fysiske 

rum, der bliver udfordret på 

. Det i sandhed bemærkelses

værdige er den sociale arkitektur, der 

hviler over festivalen.

Helt enkelt skaber Burning Man

ny samfunds- og samværdsstruktur, 

som ikke har sin lige andetsteds. Der er 

for eksempel ikke nogen penge på 

; bortset fra et enkelt sted, 

købe isterninger, er det 

ganske enkelt ikke muligt at hverken 

købe eller sælge noget i den uge, man 

er der. Kommercielle tiltag er band

lyst. Der er ikke engang en bytteøko

nomi. Der er kun et princip om »gift

ing« – at man tager noget med, som 

man kan give andre, uden forventning 

om at få noget igen. Og det fungerer 

faktisk. Det er så tæt på visionen om 

en neonfarvet lysblomst dukke frem af 

af Burning Man . Nogle eksperimen-

terer med stoffer for første gang; an-

dre, får man på fornemmelsen, har vist 

allerede eksperimenteret med dem et 

par årtier. Man ser mennesker, der dan-

ser trance-agtigt til den lyse morgen, 

og andre, der tager på ørkenvandring i 

kende vis. Og selv de værker, der ikke 

i sig selv er overvældende, får ikke de

sto mindre en vis glans af at stå på en 

tom, flad ørkenslette, et udstillingsrum 

hvor intet kommer imellem himlen 

og dig selv. Der er en helt særlig magi 

ved at cykle langsomt gennem en mild 

sandstorm, hvid-i-hvid, øjnene dækket 

af en skimaske, og pludselig se endnu 

Man ser mennesker, 

en neonfarvet lysblomst dukke frem af 
-

ser trance-agtigt til den lyse morgen, 

og andre, der tager på ørkenvandring i 

bedste Timothy Leary-stil. Hel eller del-

sandstorm, hvid-i-hvid, øjnene dækket 

af en skimaske, og pludselig se endnu 

en ny struktur, et nyt kunstværk, dukke 

frem af stormens dis. Det er imidler
Man ser mennesker, 

der danser tran-

Beskrivelse af opgaven:
I mappen fi nder du råtekst og billeder.

Format A4, 2 sider i opslag.
Farve efter eget valg.
Alt skal styles.

Brødtekst: Frutiger Roman, 8,5/11
Mellemrubrik: Frutiger Black, 10/11

4 spalter, og margen... se herunder:.

Herunder kan du se hvordan tekst og objekt er 
linket (Ancored) til teksten.

Tekst og objekt er med 5 mm 
wrap i højre side.

Ankertegnet:
objekt er linket.

¥-tegnet: her er 
objektet linket 
i forhold til.
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Tekst og objekt er med 5 mm 
wrap i højre side.

Film om ANCHORED OBJECT: 
http://blog.infi niteskills.com/2012/09/adobe-indesign-cs6-tutorial-anchor-objects-into-text/

Overblik over styles: I Object Style Options indstilles regler for objekt som skal være Inline.
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Dokumentet er nu færdigt-opsat. Object Styles er indstillet. 
Husk at alt skal være stylet. Marker Burning Man-objektet og Paste det til Clipboard.

Nedenfor er vist hvordan du bruger Find/Change til 2 funktioner samtidigt.

1. At foretage ændring i brødteksten. I Find/Change skal vi indstille 
Find What og Change to så teksten ”Burning Man” ændres til bold/rød font. 

2. Placering af Burning Man-logoet i teksten - alle steder hvor der står Burning Man.

Find Burning Man alle steder i teksten.

Erstat med Caracter Styles ”Brød bold”.Erstat med Caracter Styles ”Brød bold”.Erstat med Caracter Styles ”Brød bold”.Erstat med Caracter Styles ”Brød bold”.Erstat med Caracter Styles ”Brød bold”.Erstat med Caracter Styles ”Brød bold”.Erstat med Caracter Styles ”Brød bold”.

Indsæt objekt ”Logo til brødtekst”

Ændring af style og indsæt objekt
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Dokumentet har nu fået indsat Burning Man i bold/farve og et logo.
Opgaven afsluttes med at du manuelt skal placerer noterne og billederne.

Noterne (tekst) og billeder (objekt) placeres de rigtige steder i teksten. Vi har defi neret en style til 
begge, hvor der er wrap på 5 mm i højre side - som er en god hjælp til placering.

Forudsætningen er selvfølgelig at du ved hvor i teksten noter og billeder skal placeres!
Men, som udgangspunkt kan du indsætte billederne hvergang der er en mellemrubrik.

Er opgaven lykkedes - vil alle elementer fl yde med teksten uanset hvordan du bryder om!

Manuel indsættelse af Anchored Object

Med sort pil makeres punktet og træk til det 
sted i teksten der skal linkes til.



JHA, DESIGNIA / HANSENBERG 32

Opgave: REJSEMAGASIN - 8 sider, A3

REJSEMAGASIN

Format: A3
Antal sider: 8
Farve: 4+0

Layout af alle sider og annoncer.

Annoncer produceres i et seperart dokument 
og importeres på siderne som pdf.

Opgaven kan løses på forskellige niveauer.

Niveau 1:
Her skal du kun lave tekstombrydning (rubrik, 
underrubrik, mellemrubrik og brødtekst. 
Du skal arbejde med fodlinienet og korrekt 
mellemrubrik. Evt. et par billeder med billed-
tekst..

Niveau 2:
Ud over ovenstående skal du placere billeder, 
billedtekst og spaltestreger. 
Lav et par annoncer.

Niveau 3: 
Opgaven laves helt færdig.

Læs Tekniske oplysninger på næste side og 
efterfølgende fi ndes manuskript til 
annoncerne.

Materiale ligger på fronter:
»Medie-værkstedet« > 
»Indesign« >
»Avanceret Ombrydning« > 

God fornøjelse.

OPGAVE
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Opgave: REJSEMAGASIN - 8 sider, A3

Format: A3, 297x420 mm, 9 sider

Margen: Top: 12 mm  Bund: 16 mm
 Inderst: 12 mm  Yderst: 13 mm

Spalter: 6 spalter, spalteafstand: 4 mm

Spaltestreger: Placeres i henhold til layout: alle steder 0,5 pt

Levende kolumnetitel: Sidetal og dato: 10 pt Folio Medium
 Sort bjælke med »M.M.«: Rockwell Bold, 12 pt, negativ
 Punktum i »M.M.« farve 0XX0. Bjælkehøjde: 6 mm, streg: 1 pt.

Overskrifter: 48/48 Folio Bold. Alle overskrifter knibes optisk.

Mindre overskrifter: Side 2: 16 pt, side 4 og 6: 18/22 pt, Folio Bold

Underrubrikker: 16/20 pt Folio Medium, venstrestillet

Journalist/fotograf: 9/11 pt Times Italic, venstrestillet

Indledning: 9/11 pt Times Bold, venstrestillet

Brødtekst: 9/11 pt Times, justeret, 9 pt indrykning ved nyt afsnit, 
 hold til grundlinienet

Mellemrubrikker: 10/11 Folio Bold, venstrestillet, 2 pt ekstra under rubrikken

Billedtekster: 9/10 pt Times Italic, venstrestillet

Særlige bemærkninger til enkelte sider:
Side 3: Spalten med »10 gode råd« starter og slutter med en 2 pt streg, 
 farve 0XX0. Overskriften »10 gode råd« sættes med 18 pt Folio Bold.
 Overskriften i den grå boks med billeder: 16/20 pt Folio Medium.
 Foto: Jakob Ehrbahn sættes med 12/16 pt Folio Medium

Side 8: Al tekst skal være Times. 
 Brødtekst det samme som på de foregående sider.
 Du skal selv vælge størrelse, skydning, snit osv. til rubrik.

Særlige bemærkninger til enkelte annoncer og elementer:
Side 4: Rejsevaluta annoncen laves på separat dokument og placeres som pdf.
 Der skal brugs Paragraph Styles til at defi nere tekst og streger.

Side 6: Skema med Pigenavne og Drengenavne laves i separat dokument og 
 placeres som pdf.
 Du skal bruge Table i indesign til at lave skemaet helt færdigt!

Side 7: Apollo-annonce laves på separat dokument og placeres som pdf.
 Du skal bruge Nested Styles således at tilbudsteksterne defi neres i et »hug«.

Tekniske oplysninger
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Annonce side 1
Side 1 øverst:
Skrift: Frutiger
Format: B: 171 mm, H: 52 mm
Farve: 4+0

Manuskript:
Golfrejser
på Gran Canaria, Tenerife og Malta
+ dff logo

Side 1 nederst:
Skrift: Frutiger
Format: 2x199 mm
Farve: 4+0

Manuskript:
Vi har det hele...
BORNHOLM

Lej dejlige sommerhuse i foråret eller prøv et 
af vores feriecentre, som er blandt de førende 
på Bornholm.

Husk: Bornholm har fl est solskinstimer!

www.feriebureauet-bornholm.dk
Mail: bornholm@feriebureauet.dk . 
Tlf. 58 50 50 91

Annonce side 2
Skrift: Palatino
Format: 2x155 mm
Farve: 4+0

Manuskript:
Tag på en rejse 
for livet!

Albatros travels rundrejser er eksklusive kva-
litetsrejser. De fl este rundrejser er tilrettelagt 
med fuldt inkluderet program, hvor man ikke 
behøver at købe udfl ugter eller betale entré 
undervejs. Der kan være store variationer i an-
tallet af måltider fra rejse til rejse. I princippet 
inkluderer vi måltider, hvor der ikke er andre 
muligheder, eller hvor det er en åbenlys fordel 
for rejsens forløb. Dette gælder eksempelvis 
safarirejser, trekking i fjerne egne og kulturrej-
ser med omfattende programmer i Kina.

+ Albatros logo
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Annonce side 4
Side 4 nederst tv:
Skrift: Frutiger Condensed
Format: 1x100 mm
Farve: 1+0

Manuskript:
Rejsevaluta

Amerikanske dollar 601,83
Engelske pund  1099,20
Euro   758,31
Islandske kroner 9,42
Norske kroner  88,19
Schweizerfranc  485,91
Svenske kroner  82,42
Tjekkiet   24,10
Hong Kong  80,58
Japan   5,65
Thailand  16,05

Kilde: Nordea
Tallene angiver prisen i danske kroner for 100 
af det pågældende lands møntenhed.

SIde 4 nederst th:
Skrift: Frutiger
Format: 2x46 mm
Farve: 4+0

Manuskript:
Ring efter et
Feriekatalog
89 20 20 70

Annonce side 5
Skrift: Frutiger
Format: 2x112 mm
Farve: 4+0

Manuskript:
Sommer 2012

Rejser til sydens sol
Ferie i Danmark

+ logo Dansk FolkeFerie
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Annonce side 6
Skrift: Frutiger
Format: 2x184 mm
Farve: 4+0

Manuskript:
Oplevelser af en anden verden
Hundeslædekørsel 

Hundeslædekørsel er en totaloplevelse af 
tempo, teamwork og storslåede scenerier.

»Giv mig vinter, giv mig hunde, så kan du 
beholde resten...« sagde polarforskeren 
Knud Rasmussen. Du vil være helt enig, 
bare vent og se.

Hundeslædeture tilbydes af de lokale tu-
ristkontorer og de kan vare fra få timer til 
fl ere uger. Hundeslædeføreren er som regel 
en fi sker eller fanger, der normalt bruger 
hundeslæden i forbindelse med sit erhverv 
som transport til fi ske- og fangstområderne, 
og til at bringe fangsten, fi sk og sæler, med 
tilbage.

Grønlands Turistråd
Tlf. 32 83 38 80 . Fax 32 83 38 89
www.greenland.com

Annonce side 7
Side 7 øverst:
Skrift: Palatino
Format: 2x97 mm
Farve: 4+0

Manuskript:
Eurocamp
Den børnevenlige familieferie

Ring: 33 91 48 88
Katalog: 33 48 47 40
www.eurocamp.dk

Annonce side 7
Side 7 nederst:
Skrift: Frutiger Condensed, fi rmanavn apollo 
sættes med Avant Garde Demi
Format: 2x281 mm
Farve: 4+0

Manuskript:
Alle taler om prisgaranti
– vi har de bedste priser!
Check selv!

Chania
Lejlighed Dream Studio, tæt på stranden.
Rejs f.eks. den 21. maj
1 uge fra KUN   2.798,-

Karpethos
Lejlighed Pantheon, tæt på stranden.
Rejs f.eks. den 19. maj
1 uge fra KUN   2.798,-

Lefkas
Hotes Gregorys. God beliggenhed ved stranden.
Rejs f.eks. den 24. maj
1 uge fra KUN   2.698,-

Mallorca
Lejlighed Tarmarindos, med pool.
Rejs f.eks. den 24. maj
1 uge fra KUN   3.198,-

Bulgarien
Hotel Yavor, belliggende i centrum.
Rejs f.eks. den 21. maj
1 uge fra KUN   2.198,-

Rethymnon
Lejlighed Orleas, med balkon og havudsigt.
Rejs f.eks. den 20. maj
1 uge fra KUN   3.198,-

apollo + apollo-logo
Rejsebestilling: 70 15 80 72
Bestil vores nye Sommerkatalog 2012 på tlf. 38 38 
26 36 eller www.apollorejser.dk
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OPGAVE
Annonce side 8: Formatér objekter og tekst

JHA, DESIGNIA / HANSENBERG 2013 2

Har du tekst, der er ens bygget op, eventuelt som 
denne annonce fra Det gule hus, hvor de fem 
afsnitsformater i tilbudsrammerne altid er ens byg-
get op med hhv. Rubrik, mål, antal og pris - kan 
du udnytte Indesigns mulighed for at påføre flere 
formater på ën gang.

Endelig kan du lægge Paragraph Syles ind i en 
Object Syles  og både tekst, baggrundsfarve og 
skygge formateres med ét klik.

Opgave: Formatér objekter og tekst med ét klik

OPGAVE

PRAKTISK OG SMART
og utroligt holdbart

Det Gule Hus

og utroligt holdbart

Omni-spand
Størrelse: B:27 x D:254 x H:211 mm

Volume: 10 ltr.

Vægt: 730 gram

PRIS VED 10 STK.

1.200,-

Omni-spand
Størrelse: B:17 x D:154 x H:180 mm

Volume: 8 ltr.

Vægt: 450 gram

PRIS VED 8 STK.

900,-

Omni-kasse
Størrelse: B:117 x D:24 x H:381 mm

Volume: 5 ltr.

Vægt: 1000 gram

PRIS VED 6 STK.

2.200,-

Omni-låg
Størrelse: B:33 x D:144 x H:2 mm

Volume: 8 ltr.

Vægt: 10 gram

PRIS VED 25 STK.

1.900,-

Omni-hank
Stør relse: B:27 x D:254 x H:211 mm

Volume: 10 ltr.

Vægt: 730 gram

PRIS VED 10 STK.

2.200,-

PRAKTISK OG SMART
og utroligt holdbart

Det Gule Hus

Omni-spand
Størrelse: B:27 x D:254 x 
H:211 mm
Volume: 10 ltr.
Vægt: 730 gram
PRIS VED 10 STK.
1.200,-

Omni-spand
Størrelse: B:17 x D:154 x 
H:180 mm
Volume: 8 ltr.
Vægt: 450 gram
PRIS VED 8 STK.
900,-

Omni-kasse
Størrelse: B:117 x D:24 x 
H:381 mm
Volume: 5 ltr.
Vægt: 1000 gram
PRIS VED 6 STK.
2.200,-

Omni-låg
Størrelse: B:33 x D:144 x 
H:2 mm
Volume: 8 ltr.
Vægt: 10 gram
PRIS VED 25 STK.
1.900,-

Omni-hank
Stør relse: B:27 x D:254 x 
H:211 mm
Volume: 10 ltr.
Vægt: 730 gram
PRIS VED 10 STK.
2.200,-

PRAKTISK OG SMART
og utroligt holdbart

Omni-hank
Stør relse: B:27 x D:254 x 
H:211 mm
Volume: 10 ltr.
Vægt: 730 gram
PRIS VED 10 STK.
2.200,-

Omni-spand
Størrelse: B:27 x D:254 x 
H:211 mm
Volume: 10 ltr.
Vægt: 730 gram
PRIS VED 10 STK.
1.200,-

Omni-spand
Størrelse: B:27 x D:254 x H:211 mm

Volume: 10 ltr.
Vægt: 730 gram

PRIS VED 10 STK.

1.200,-

Før                                      Efter
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OPGAVE
Opgave: Nested Style Sheets
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Opgave: Nested Style Sheets
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TYPOGRAFI
HISTORIE: Den første egentlige standard-
iserede typografi  var romerne ophavs-
mænd til. Romerne anvendte det vi i dag 
kalder majusklerne, dvs. store bogstaver. 
SKRIFTTYPER: I slutningen af forrige år-
hundrede begyndte reklamerne at vinde 
indpas. Med dem fulgte en virkelig stor 
udvikling af nye skrifttyper. Nu var det ikke 
længere blot læsbarheden der havde betydn-
ing. Skrifterne skulle også udsende bestemte 
signaler, samt fungere som blikfang.

www.hansenberg.dk
✆7932 0100

TYPOGRAFI
Historie: Den første egentlige standardis-
erede typografi  var romerne ophavsmænd til. 
Romerne anvendte det vi i dag kalder ma-
jusklerne, dvs. store bogstaver. 
Skrifttyper: I slutningen af forrige århun-
drede begyndte reklamerne at vinde indpas. 
Med dem fulgte en virkelig stor udvikling af 
nye skrifttyper. Nu var det ikke længere blot 
læsbarheden der havde betydning. Skrifterne 
skulle også udsende bestemte signaler, samt 
fungere som blikfang.
�www.hansenberg.dk
�7932 0100
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AKTUELT PORTRÆT

Hjæp til
rige børn 
og unge
MIA BLOM HANSEN
mia.b.hansen@jp.dk

HENRIETTE CHRISTIANSEN: Brænder Eque 
que digende llignatur aliquatus quatquo teture 
poressusdam quaecest laut essundis adis ipsaes-
sit qui o�  cab incto ommos rem is sim quidem 
qui dolorum qui sumquatur a nimos rempore 
ptibea cum rerchit id evenis poriatus et volorro 
repero exera quis impore num, sedi odipsam 
doluptaspel et, odit, ommoluptatus voluptas et 
ommolorem none natio dipsuntia consequate 
solupta si idionsequam as nihicimus et liquae ip-
itaquam quia sam hilibearunt ute poreribusdae 
dolorepudis estio quunt, id molum asperum id 
maioris alis conessi audae volo invel eostem. Ne-
quam, sit eosapellaut excernatia aditiun dignis 
archill uptatus, sequi idistio. Ihil et ullibusto 
blaute rerum incipsa ndelenient volorei ciminc-
tem doluptatem verest, optur? Ur re proris eum 
derersp iendips usdaecat quo tem am, ullorum 
nobit porem ius, voloreped quiae doluptatur?
Mos reiundus, evendaecti aut et aliatibus.
Unt voloruptam dunt ommodi conem la di rem 
quaesti osamusamet eum a quis moluptatur 
sedipsus es quia quas apidusam vid quate ver-
cim aliquo quasi consed quiate eum ut ut aut od 
mincia nimet asinvel escius.
Secestem idi reic tem fuga. Ut laborrovit faciam 
faciist, occum qui beres alitatiis dolest, Us cus 
volut este seque pro eum incia dolor rerio beat-
quat laccate mperio cusam ut alis vel im cuptas 
et ut ut animus moluptibus.

Aktuelt portræt
Hjæp til
rige børn 
og unge
Mia Blom Hansen
mia.b.hansen@jp.dk
Henriette Christiansen: Brænder Eque que 
digende llignatur aliquatus quatquo teture 
poressusdam quaecest laut essundis adis 
ipsaessit qui offi cab incto ommos rem is sim 
quidem qui dolorum qui sumquatur a nimos 
rempore ptibea cum rerchit id evenis poria-
tus et volorro repero exera quis impore num, 
sedi odipsam doluptaspel et, odit, ommo-
luptatus voluptas et ommolorem none natio 
dipsuntia consequate solupta si idionsequam 
as nihicimus et liquae ipitaquam quia sam 
hilibearunt ute poreribusdae dolorepudis es-
tio quunt, id molum asperum id maioris alis 
conessi audae volo invel eostem. Nequam, 
sit eosapellaut excernatia aditiun dignis 
archill uptatus, sequi idistio. Ihil et ullibusto 
blaute rerum incipsa ndelenient volorei 
ciminctem doluptatem verest, optur? Ur re 
proris eum derersp iendips usdaecat quo 
tem am, ullorum nobit porem ius, voloreped 
quiae doluptatur?
Mos reiundus, evendaecti aut et aliatibus.
Unt voloruptam dunt ommodi conem la di 
rem quaesti osamusamet eum a quis mo-
luptatur sedipsus es quia quas apidusam vid 
quate vercim aliquo quasi consed quiate eum 
ut ut aut od mincia nimet asinvel escius.
Secestem idi reic tem fuga. Ut laborrovit fa-
ciam faciist, occum qui beres alitatiis dolest, 
Us cus volut este seque pro eum incia dolor 
rerio beatquat laccate mperio cusam ut alis 
vel im cuptas et ut ut animus moluptibus.
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BRYLLUPSDAGE

Diamantbryllup
TORSDAG DEN 5. JULI
Vodskov Kirke: Ellen og Svend Hansen, 
Hedelunden 15, Randers.

BRYLLUPSDAGE

Diamantbryllup
Torsdag den 5. juli
Vodskov Kirke: Ellen og Svend Hansen, 
Hedelunden 15, Randers.

Bryllup
Lørdag den 6. august
Ribe Domkirke: Julie Lykke Jensen og Ebak 
Hagen Svendsen, Haderlsev.

Sølvbryllup
Mandag den 22. oktober
Vejle kirke: Bodil Madsen og Anders Ven-
delbo, Roskilde

Kobberbryllup
Tirsdag den 18. oktober 
Christiansfeld kirke: Rikke Nielsen og Ole 
Madsen, Roager

Krondiamantbryllup
Mandag den 12. december 
Haderslev Domkirke: Ragnhild Eriksen og 
Søren Tang, Christiansfeld
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Opgaven: 
Du skal udfra en kildefi l vise, at du kan 
producere 12 forskellige visitkort. 

Materiale: 
Du får udleveret en kildefi l som også indehol-
der fotos. Kildefi len er klar til brug.

Design:
Du skal designe et visitkort incl. pasmærker 
(scripts) og du skal bruge kildefi len som manu-
skript. 
Dvs. visitkortene skal indeholde følgende infor-
mation: 
• Navn
• Adresse
• Virksomhed
• Telefon
Derudover skal der være et personbillede.

Du kan arbejde med fontvalg, grafi k og farve 
efter eget valg.

Format:
Visitkort skal udskydes via Data Merge og du 
skal selv udfra dit valgte visitkortformat be-
regne ark-format. Husk der skal være plads til 
pasmærker.

Du får udleveret en kildefi l som også indehol-

(scripts) og du skal bruge kildefi len som manu-

Dvs. visitkortene skal indeholde følgende infor-

Du kan arbejde med fontvalg, grafi k og farve 

Visitkort skal udskydes via Data Merge og du 

regne ark-format. Husk der skal være plads til 

Opgave: Data Merge - Visitkort

OPGAVE
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Opgave: Data Merge - Visitkort

 »One of the 
cool features...«

Brug en datafi l som 
kildefi l til visitkort, 
produktblade, 
brevpapir m.m.

Datafl et/Data merge Med 
InDesigns indbyggede Data 
Merge muligheder, har gra-
fi kere, DTP’ere og designere 
en unik mulighed for at 
automatisere de opgaver der 
er ensformige, tidskrævende 
og ofte kedelige.
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Opgave: Data Merge - Visitkort Grundlæggende trin ved datafl etning

1. Planlæg, hvilke data du kommer til at skulle 
bruge i dit kilde- og måldokument.

Bestem, hvordan det færdige dokument skal se ud, 
sådan at du ved, hvilke felter der er nødvendige for 
at gennemføre fl etningen. Hvis du f.eks. opretter et 
visitkort, kan du evt. bruge følgende datafelter:

<<Navn>><<Adresse>><<Telefonnummer>>
<<Firmanavn>><<Foto>>

Dit regneark eller database ser muligvis sådan ud:Dit regneark eller database ser muligvis sådan ud:

Sørg for, at din datakildefi l er opbygget på en 
måde, så du kan medtage de ønskede felter i mål-
dokumentet. Den øverste række i regnearket skal 
f.eks. indeholde de feltnavne, du vil bruge i måldo-
kumentet, f.eks. "Firma" og "Adresse".

2. Opret et måldokument, der indeholder 
tekst og andre elementer, som forbliver de 
samme i hver version af måldokumentet.

3. Vælg datakilden ved hjælp af panelet
Datafl etning.

4. Indsæt felter fra panelet Datafl etning i mål-
dokumentet.
Du kan tilføje datafelter til en dokumentside eller 
til en masterside. Hvis du tilføjer datafelterne til en 
masterside, får du fl ere valgmuligheder.

5. Se posterne i skærmversion, så du sikrer, at 
måldokumentet ser ud, som det skal.

6. Flet måldokumentet med datakildefi len.
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Her fi nder du Data Merge i InDesign:

Når du har valgt datakilde ser det således ud:

For at udskyde fx visitkort på arket vælges
og nedenstående fremkommer:

Om datakildefi ler
Datakilden kommer typisk fra et regneark- eller 
databaseprogram, men du kan oprette din egen 
datakildefi l med InDesign eller en anden tekstedi-
tor. Datakildefi ler skal gemmes i et komma- (.csv) 
eller tabulatorsepareret (.txt) tekstformat. Se 
brugervejledningen til dit kildeprogram for yderli-
gere oplysninger om eksportering af disse forma-
ter.

I en komma- eller tabulatorsepareret tekstfi l adskil-
les posterne af afsnitsskift, mens felter adskilles af 
kommaer eller tabulatorer. Datakildefi len kan også 
indeholde tekst eller stier, der henviser til billeder 
på en disk.
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Tilføj billedfelter i datakildefi len
Du kan få vist et forskelligt billede i hvert fl ettet 
felt ved at tilføje billedfelter i datakildefi len. Når du 
f.eks. fl etter dokumenter, der indeholder oplys-
ninger fra forskellige fi rmaer, kan du evt. indsætte 
hvert fi rmas logo som en del af fl etningen.

Indsæt billeder i din datafi l: Åbn datakildefi len. Ind-
tast et snabel-a (@) i starten af datafeltnavnet for at 
indsætte tekst eller stier, der henviser til billedfi ler.
Snabel-a'et er kun nødvendigt i første linje. Efterføl-
gende linjer skal indeholde billedstierne. Der skelnes 
mellem store og små bogstaver i stier, og disse skal 
følge navnekonventionerne i det operativsystem, de 
lagres i.

Hvis du får en fejlbesked, når du indtaster  @’et 
i begyndelsen af feltet, skal du indtaste en apo-
strof (’) inden  @’et (f.eks.’@Fotos) for at validere 
funktionen. Nogle programmer, f.eks. Microsoft 
Excel, begrænser brugen af @’et i forbindelse med 
funktioner.

Opbygning af måldokument
Måldokument er dit InDesign dokument hvor din 
datafi l skal indsættes. Hvis du fx laver visitkort er 
her beskrevet et par tips og vitige detaljer.

Her er et færdigt måldokument:

Der skal vælges font, størrelse og placering som 
normalt og det er en god idé at placere de enkelte 
delelementer i hver sin tekstbox.
Udregn hvor stort dit visitkort skal være, beregn 
hvor mange der kan være på dit ark og indregn 
pasmærker. 

Pasmærker kan laves via Script:Pasmærker kan laves via Script:
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”Font-emballage” Design i Illustrator

Emballageopgave:
En emballageopgave hvor vi skal 
designe egen emballage.
Der kan bruges stans fra skolens stans-
bøger, eller laves eget originalt design.

1. Konstruktion
2. Design
3. 3D-visualisering (FantasticFold)
4. Præsentation i Dimension
5. Workfl ow og afsluttes med færdig-

gørelse på skolens skære/falsebord.
6. ”Origami visualiserings software for 

3D Package Design”. En plugin til 
Adobe Illustrator.

Emballagen skal tænkes som et forslag 
til hvordan en font leveres til kunden.
Du vælger selv fonten!

Inspiration: Emballagen bør designmæs-
sigt været præget af den aktuelle font, 
kunne også indeholde historiske elemen-
ter, illustrationer af fx skriftdesigneren, - 
eksempler på særlige kendetegn osv.

Målet med opgaven er øvelse i visuelt 
at præsentere en font, fi nde særlige 
kendetegn mm. Udover typografi ske 
læringsmål giver opgaven kendskab til 
emballagesoftware hvor der visuelt ar-
bejdes med stanseform og 3D præsen-
tation. Desuden afsluttes workfl ow med 
færdiggørelse på skære/falsebord.

OPGAVE

Workfl ow i Illustrator:
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3D animation i Fantasticfold.com

Adobe har et 3D program som ”smarbejder” med Illustrator: FantasticFold.

Konstruktionen skal arkiveres (save as) som en .svg fi l
Design skal eksporteres som en .png fi l.
Drag and Drop i følge vejledningen, - herefter vælger du Exterior Art (udvendig design) og evt. 
Interior Art (indvendig design).

49JHA, DESIGNIA / HANSENBERG 

Du kan vælge Export 3D Model
og dobbeltklikke på fi len og den 
eksporterede fi l åbnes i Adobe 
Dimensions.

Du kan nemt via Keyframes lave 
en animation som i forskellige 
steps viser 
falsning af din emballage.

.svg fi lKonstruktionen skal arkiveres (save as) som en .svg fi l
.png fi l.

Drag and Drop i følge vejledningen, - herefter vælger du 

.svg fi l

Drag and Drop i følge vejledningen, - herefter vælger du Exterior Art (udvendig design) og evt. 

Export 3D Model
og dobbeltklikke på fi len og den 

Adobe 

Export 3D ModelDu kan vælge 
og dobbeltklikke på fi len og den 
eksporterede fi l åbnes i 
Dimensions.

Du kan nemt via Keyframes

Du kan vælge Du kan vælge Export 3D Model
og dobbeltklikke på fi len og den 
eksporterede fi l åbnes i Adobe 
Dimensions.

Du kan vælge Export 3D Model



JHA, DESIGNIA / HANSENBERG 50

Opgave

• Vi skal lave en pdf-fi l som indeholder 
en fi lm som via navigationsknapper kan 
aktiveres og sættes på play/pause.

• Desuden placeres lyfi len: “John Mayer.
mp3”. Lydfi len skal også have tilknyttet 
navigationsknapper.

Lav en videooptagelse med din mobil - fx 
kan du lave en kort præsentation af dig 
selv!
Videooptagelserne bruger vi som 
materiale til denne opgave.

Vedlagte ”John Mayer.mp3” placeres.

Din personlige videooptagelse skal konver-
teres i Adobe Media Encoder til brugbart 
format.

1. Lav et A4 dokument i InDesign.
2. Placer videofi lmen
3. Placer lydfi len
4. Lav navigationsknapper
5. Arkiver en pdf fi l og test.

Opgave: Interaktiv pdf med fi lm og lyd

OPGAVE

Med animationer kan du få objekter til at be-
væge sig i SWF-fi len. Til de skal du bruge disse 
tre paneler: Animation panelet, Timing panelet 
og Preview panelet.

• Animation panelet hvor du kan vælge 
en indstilling for, hvordan et objekt skal 
bevæge sig samt varighed og hastighed af 
animationen.

• Timing panelt der bestemmer, i hvilken 
rækkefølge objekterne på en side skal 
“afspilles” i animationen.

• Preview panelet der viser animationen i 
panelet. Det betyder at du ikke skal arkivere 
fi len for at se din animation, - preview-
panelet kan aktiveres løbende i processen.

Animation i Indesign

ill quia vollestem quodio blab-
ora eni quist, eos dolore sum 
et que et enducim que idia si 
aut autem duciusam qui derum 
sim ad etur, sit utatio. Et qui od-
itatem inctam ad quiat pa vo-
luptum qui as nate corum acia 

que doluptatat essum con niment aperissum 
dus undem facerferibus sollest a nia voles qui 
sequis dolestrume simenihicae coribus esto tec-
turest expelestios eos cum dolutate sit doles-
trumqui cupici cum aliqui doluptas volo illitio 
nsentiur, ape velest velitibus accustotatem si 
tem. Nem libus maximagnam am corioriam adi 
tempe ipsum voluptat quatur, tem eum endam, 
sinis volorrovitae doluptatis quo volo bla ipsan-
di tatur? Ad min repelec usciani magnis as esed 
erupienem ad molorer cienisque la et acitis cust 
hiliqui utenimil id et landaer itatibu sandis etur 
soloribus dolupta soloratios rem quia quo quidis 

mod eum quaeriorro dolendae is atiunt, qui sus 
simagni hitates corrorum volores quae sus nus 
voloris in cum suntorro totae net alit pe et do-
lenihilles aut quas dolorpore molessequam rae 
net eosa volorit aturibus.
Odis molenis magnis aut estio. Ut explabo. Itas-
sum idus, opta solorerum quia corecero expel-
landam estiam, omni torest, eatem at omni qui 
unt ut ullaborrum receperum ressim quam do-
lore et laccus et arumquae. Ut que velignimus 
doluptatur, ius.
Mintotatum quam nectios as eribus simil is etur?
Pe cus molorest, et, sam que archica ecaborit 
quisintur?
Ad ut ut quis corias incia debis molorrum, velent 
velluptatus ressi re ped maximus si ditis deligniet 
la architam natem fuga. Aceaquia net quiatet 
ea dolor repro quiatem ipiendicati berovit, oc-
cum, volorepelent volecabo. Nemo ma dolupid 
maiorrum facitiscit enihit qui consequae solup-

G

GillGi
ll
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Tabel- og celleformater
En tabel består af rækker og kolonner 
af celler. En celle er som en tekstramme, 
hvortil du kan føje tekst, indlejrede gra� k 
eller andre tabeller. Du kan oprette tabel-
ler fra bunden eller konvertere dem fra 
eksisterende tekst. Det er også muligt at 
integrere en tabel i en anden tabel.

I Tabel Opti ons kan du styre din tabel

Billeder og grafi k i celler
Det nye CC opdateringer har gjort det 
muligt at indsætte et billede i en tabel, 
uden bøvl og mas. InDesign vil forstå når 
du indsætter et billede i en celle i en ta-
bel, hvorefter cellen agerer billedramme.

Opgave: Tabel

OPGAVE

side 15

Insert Table
Start med at vælge dit Type 
Tool for alt hvad du gør i en 
tabel kan kun lade sig gøre i 
et tekstfelt.

indesign – table

Når du skal igang med at fremstille din 
tabel kan du sagtens bruge standard 
indstillingerne i InDesign, det er nemlig 
nemt at tilføje eller fjerne  cellerne 
som tabellen består af.

Ovenstående Table Dimensions giver 
en tabel på 4x4 celler, altså 16 celler.

1

Nu er du igang, og kan sætte
formateret tekst ind i cellerne  
eller selv skrive  i cellerne.

I dette eksempel skriver vi selv ny tekst 
ind i cellerne. 

Med dit Text Tool kan 
du ændre på alle cellerne 
– se de blå streger som 
viser forandringen. 
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Ved at bruge Tab tasten 
kan du hoppe fra celle til 
celle.

Nu skal vi igang med at
rette tabellen til, for at 
skabe et layout.

I Table Options kan du style din tabel

3

I Table Setup kan du se 
præmisserne for tabellen 
f.eks. 4 rækker, 4 spalter, 
ramme på 1 pt.. 
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 M
e I Saw Her Standing There • Misery • Anna (Go To Him) • 

Chains • Boys • Ask Me Why • Please Please Me • Love 
Me Do • P.S. I Love You • Baby It’s You • Do You Want 
To Know A Secret • A Taste Of Honey • There’s A Place • 
Twist And Shout

W
ith

 Th
e B

ea
tle

s It Won’t Be Long • All I’ve Got To Do • All My Loving 
• Don’t Bother Me • Little Child • Till There Was You • 
Please Mister Postman • Roll Over Beethoven • Hold Me 
Tight • You Really Got A Hold On Me • I Wanna Be Your 
Man • Devil In Her Heart • Not A Second Time • Money 
(That’s What I Want)

A H
ar

d D
ay

’s 
Ni

gh
t A Hard Day’s Night • I Should Have Known Better • If I 

Fell • I’m Happy Just To Dance With You • And I Love Her 
• Tell Me Why • Can’t Buy Me Love • Any Time At All • I’ll 
Cry Instead • Things We Said Today • When I Get Home • 
You Can’t Do That • I’ll Be Back

Be
at

le
s F

or
 Sa

le

No Reply • I’m A Loser • Baby’s In Black • Rock And Roll 
Music • I’ll Follow The Sun • Mr. Moonlight • Kansas City 
/ Hey-Hey-Hey-Hey! • Eight Days A Week • Words Of Love 
• Honey Don’t • Every Little Thing • I Don’t Want To Spoil 
The Party • What You’re Doing • Everybody’s Trying To Be 
My Baby

He
lp

!

Help! • The Night Before • You’ve Got To Hide Your Love 
Away • I Need You • Another Girl • You’re Going To Lose 
That Girl • Ticket To Ride • Act Naturally • It’s Only Love • 
You Like Me Too Much • Tell Me What You See • I’ve Just 
Seen a Face • Yesterday • Dizzy Miss Lizzy

Ru
bb

er
 So

ul

Drive My Car • Norwegian Wood (This Bird Has Flown) • 
You Won’t See Me • Nowhere Man • Think For Yourself • 
The Word • Michelle • What Goes On • Girl • I’m Looking 
Through You • In My Life • Wait • If I Needed Someone 
• Run For Your Life

Re
vo

lve
r

Taxman • Eleanor Rigby • I’m Only Sleeping • Love You To 
• Here, There And Everywhere • Yellow Submarine • She 
Said She Said • Good Day Sunshine • And Your Bird Can 
Sing • For No One • Doctor Robert • I Want To Tell You 
• Got To Get You Into My Life • Tomorrow Never Knows

Sg
t. P

ep
pe

r

Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band • With A Little Help 
From My Friends • Lucy In The Sky With Diamonds • Get-
ting Better • Fixing A Hole • She’s Leaving Home • Being 
For The Benefi t Of Mr. Kite • Within You, Without You • 
When I’m Sixty-Four • Lovely Rita • Good Morning, Good 
Morning • Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (Reprise) 
• A Day In The Life

Ma
gi

ca
l M

ys
te

ry
 To

ur Magical Mystery Tour • The Fool On The Hill • Flying • 
Blue Jay Way • Your Mother Should Know • I Am The Wal-
rus • Hello, Goodbye • Strawberry Fields Forever • Penny 
Lane • Baby You’re A Rich Man • All You Need Is Love

Th
e B

EA
TL

ES

Back in the U.S.S.R • Dear Prudence • Glass Onion • Ob-
La-Di, Ob-La-Da • Wild Honey Pie • The Continuing Story 
of Bungalow Bill • While My Guitar Gently Weeps • Hap-
piness Is A Warm Gun • Martha My Dear • I’m So Tired • 
Blackbird • Piggies • Rocky Raccoon • Don’t Pass Me By 
• Why Don’t We Do It In The Road • I Will • Julia • Birth-
day • Yer Blues • Mother Nature’s Son • mm.

Ye
llo

w 
Su

bm
ar

in
e Yellow Submarine • Only A Northern Song • All Together 

Now • Hey Bulldog • It’s All Too Much • All You Need Is 
Love • Pepperland • Sea Of Time • Sea Of Holes • Sea 
Of Monsters • March Of The Meanies • Pepperland Laid 
Waste • Yellow Submarine In Pepperland

Ab
be

y R
oa

d

Come Together • Something • Maxwell’s Silver Hammer 
• Oh! Darling • Octopus’s Garden • I Want You • Here 
Comes The Sun • Because • You Never Give Me Your 
Money • Sun King • Mean Mr. Mustard • Polythene Pam 
• She Came In Through The Bathroom Window • Golden 
Slumbers • Carry That Weight • The End • Her Majesty

Le
t I

t B
e

Two Of Us • Dig A Pony • Across The Universe • I Me Mine 
• Dig It • Let It Be • Maggie Mae • I’ve Got A Feeling • 
One After 909 • The Long And Winding Road • For You 
Blue • Get Back

He
y J

ud
e

Can’t Buy Me Love • I Should Have Known Better • Pa-
perback Writer • Rain • Lady Madonna • Revolution • 
Hey Jude • Old Brown Shoe • Don’t Let Me Down • The 
Ballad of John and Yoko
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