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OPGAVEN
Jeg skal ombryde artikler til en specialavis på 
28 sider (indstik i Adresseavisen Syddjurs) til 
Syddjurs Kommune med temaet „Fremtidens 
Djursland“. 

FONTVALG
Jeg har valgt Officina Serif til rubrik (28/30pt) 
og manchet (14/16pt). Begge uden for meget 
skydning for at linjerne ikke kommer til at stå 
og flagre. Brødteksten har jeg sat med en Fru-
tiger Regular 9/13pt og fastsat til grundlinjen. 
Jeg har givet brødteksten lidt ekstra skydning 
for at lette læsningen. Dette har jeg også sik-
ret mig ved at inddele i 3 spalter og derved 
holde mig under 65 tegn pr. linje.

KONTRASTER
Da rubrik/manchet er en font med serif og 
brødtekst er uden, har vi allerede der skabt 
en kontrast. En anden kontrast finder vi også 
i character-stylen, som jeg har brugt i rubrik-
ken for at fremhæve vigtige ord. Jeg bruger 
charactor-stylen alene, da jeg ikke ville kunne 
bruge en nested style, da det ikke er fast at 
det samme ord i rubrikken er det som skal 
fremhæves.
Da journalisterne gerne vil gøre opmærksom 
på de nye tilflyttere til Syddjurs Kommune, 
skal artiklen om tilflytterparret fra Rønde 
ombrydes på en lidt anderledes måde end 
de andre artikler. Her har jeg startet teksten 
længere nede på siden med en større sats på 
rubrikken. På den måde er der kontrast artik-
lerne imellem, men uden at bryde for meget 
med stilen.

ÆSTETIK
Ved brug af spalter har jeg sørget for at tekst 
og elementer holder samme bredde og der-
ved skaber ro og en rød tråd. Dette sikrer jeg 
mig også ved at holde samme mængde luft 

mellem elementerne, som der er registreret 
ved gutter i spalterne; 5mm. Til de fleste bil-
leder har jeg holdt optisk overkant med brød-
teksten eller rubrikkens x-højde. Ellers har jeg 
fuldt tekstens grundlinje, altså optisk under-
kant, eller hvis placeret i bunden af siden; mi-
nimum en linjeafstand fra brødteksten over 
billedet. 

GRUNDLÆGGENDE KOMPOSITION
De grundlæggende indstillinger for formatet 
er fastlagt. Indstikket skal være i skåret stør-
relse 230x300mm. Før tilskæring er produktet 
254x310mm med bleed på 5mm i top og bund 
samt 12mm i siderne. 
Som før nævnt, har jeg for at holde et overord-
net ens og strømlinet udtryk, valgt at inddele 
mine sider med spalter indenfor min margen på 
10mm. Der er blevet delt op i tre spalter med 
gutter på 5mm for at give luft til linjerne. Dette 
sætter jeg ind på min master sammen med si-
detal og avistitel.
Baseline grid’et har jeg sat til at starte på 26,458 
mm, så det holder optisk kant med rubrikken, 
da brødteksten i nogle af artiklerne fortsætter i 
toppen af siden.

KVALITETSVURDERING
Jeg synes jeg har fået lavet en overskuelig ar-
bejdsgang med paragraph styles og basisop-
bygningen af siderne på min master. Kunden 
er meget tilfreds med resultatet, da artiklerne 
giver den rette opmærksomhed til Syddjurs 
borgere.

Natbussen kører 
lige til Rønde
Tilflytterpar fra Aarhus med to små børn har ikke fortrudt, at de skiftede rækkehuset i Risskov ud 
med en villa med udsigt i Rønde. Familien er næsten blevet overvældet af mødet med Rønde by

Udsigten ud over Kaløvig er betagende fra 
terrassen hos Rønde-parret, Anitta og Brian 
Linde-Jørgensen, en tirsdag eftermiddag.

Majsolen skinner, kaffen damper, og fo-
tografen flytter rundt på palmer, borde og 
stole for at få de bedste skud.

Børnene, Lærke på 4 og Jeppe på 3, leger 
nedenfor terrassen med deres kanin.

Til daglig går de sammen med jævnaldren-
de i Børnehaven Vigen et skridt eller to fra 
bopælen.

„Vi har gjort et scoop ved at flytte til Rønde,“ 
siger Anitta Linde-Jørgensen, 40.

Det lyder jo som ren balsam for en borgme-
ster og hans crew af byrådskolleger og em-
bedsmænd, der nærmest messer bosætning, 
bosætning, bosætning ...og børnefamilier fra 
Aarhus i søvne.

Hun er uddannet skolelærer med en cand.
pæd. som overbygning og arbejder hos VUC 
Djursland som studievejleder og lærer i ma-
tematik.

Brian Linde-Jørgensen, 44, er uddannet byg-
ningskonstruktør og pendler hver dag frem 
og tilbage mellem Rønde og Bjerringbro, 
hvor han arbejder hos Grundfos som byg-
ningskoordinator.

Fra storbyen til Rønde

Anitta og Brian Linde-Jørgensen har ti år på 
bagen som par, og når dette læses, er de ble-
vet smedet i hymens lænker i den smukke 
Bregnet Kirke.

Fremtidens Syddjurs4
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MASTERPAGE
1 Margin: Top 10mm, Bund
  12,133mm, sider 10mm

2 Bleed: 5mm i top og bund
  12mm i siderne

3 Spalter: 3 med 5mm gutter

4 Hjælpelinjer: Øverste til placering
 af rubrikker: 21,87mm. Nederste
 til x-aksen af rubrikken for at holde
 optisk overkant: 24,54mm

5 Baselinegrid: Starter på 26,458mm  
 for at holde brødtekstens x-højde  
 på samme x-højde som rubrikken  
 og derved have samme optisk  
 overkant.

6 Sidetal, datomærkning og titel
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PARAGRAPH & CHARACTER STYLES
Da alle teksterne i avisen skal ombry-
des stort set ens, har jeg valgt at benyt-
te mig af funktionen ’Apply „Rubrik“, 
then next style’ for at få en hurtig 
arbejdsgang.

Jeg har derfor lavet rækkefølgen Ru-
brik › Manchet › Brødtekst UI › Brødtekst 
MI ved at indsætte næste style i ’Next 
Style’.
Da der selvfølgelig ikke er placeret 
mellemrubrikker de samme steder i 
alle tekster, skal jeg ind og manuelt 
markere teksten for mellemrubrikker 
efterfulgt af Brødtekst UI.

Det samme er gældende for min cha-
racter style jeg har på rubrikken. Her 
er det forskellige ord jeg vil fremhæve 
rubrik til rubrik, så dette gøres også 
manuelt.
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I byen drukner man i mængden
Igennem fællesskaber og foreninger kæmper en gruppe borgere i Nimtofte for at bevare deres 
landsby. Fællesskabet og viljen til at arbejde for det bliver i sidste ende afgørende for, om det lille 
lokalsamfund overlever.

Både Mette Udengaard og Carsten Bryrup 
har bevidst valgt Nimtofte som det sted, de 
vil bo. På hvert sit tidspunkt er de flyttet fra 
storbyområder til den lille landsby midt på 
Djursland. Siden har de sammen med andre 
ildsjæle kæmpet for at bevare lokalsamfun-
det og styrke fællesskabet i Nimtofte.

„Når man som jeg vælger at flytte til et lille 
samfund som Nimtofte, vælger man fælles-
skabet til. Som tilflytter er det derfor en rig-
tig god idé at deltage i en eller anden form 
for bestyrelsesarbejde, for det giver et net-
værk, som breder sig ud som ringe i vandet,“ 
mener Carsten Bryrup.

Han er formand for Håndværker- Handels- 
og Borgerforeningen i Nimtofte, og den har 
han været medlem af i små 20 år. Formålet 
med foreningen er at støtte borgere og virk-
somheder i området samt sørge for, der er 
aktiviteter, som gør det interessant at bo i 
landsbyen.

Mange frivillige i hjælperbanken

„Vi flyttede hertil for 10 år siden, fordi det 
er et lille trygt samfund, som man kan over-
skue og føle ansvar for. I byen drukner man i 
mængden, men her kan jeg gøre en forskel. 
Jeg har været meget aktiv med at udvikle ak-
tiviteter i byen, specielt dem for børn,“ siger 
Mette Udengaard.

Hun har to sønner, en på syv år og en, der 
lige er blevet konfirmeret. Sammen med Car-
sten og andre aktive i bestyrelsen har hun 
bygget borgerforeningen op, så det er mu-
ligt at gøre alt det, de gør. Hun er for tiden 
dybt involveret i legepladsgruppen, der ar-

bejder på at etablere et legeområde tæt på 
skolen, som i dag er friskole.

„Vi har fået penge fra LAG-Djursland, lo-
kale virksomheder og distriktsrådet. Vi er nu 
nået så langt, at vi kan begynde med første 
fase, som er en cykelbane oppe ved skolen. 
Det kræver mange frivillige hænder, og dem 
finder vi i vores hjælperbank,“ tror Mette 
Udengaard.

Hurtigt fibernet til 
virksomheder og private

Hjælperbanken er en liste med cirka 60 bor-
gere, som på forhånd har tilkendegivet, hvad 
de eventuelt vil og kan hjælpe med, hvis der 
er behov for det, dog uden at have forpligtet 
sig. Banken blev til i forbindelse med projek-
tet Socialt Bæredygtig Landsby, som havde til 
formål at gentænke det lille samfund.

„Som led i et andet projekt, som vi fik EU-
støtte til, dannede vi Nimtofte og Omegns 
Erhvervsklub. Vi undersøgte, hvad der var 
af mikrovirksomheder på højst tre personer. 
I Nimtoftes postnummer var der over 60, og 
halvdelen af dem var enkeltmandsvirksom-
heder,“ fortæller Carsten Bryrup.

Klubben har i dag omkring 30 medlemmer, 
som har mødtes fast en gang om måneden 
de seneste fire år til netværksmøder, som 
danner rammen om et stærkt fagligt, lokalt 
forum. Da der for 10 år siden blev lagt fjern-
varme i byen, lykkedes det også at få fibernet 
til byen. Derfor er der både masser af god in-
frastruktur og godt fællesskab for både fami-
lier og virksomheder i Nimtofte.

Nimtoftes historie og udvikling

Byen er ældgammel og stammer sandsynligvis 
helt tilbage fra vikingetiden. Ind til 1870 var den 
et trafikknudepunkt på Djursland. Det er den 
ikke længere.
Nimtofte Håndværker- Handels og Borgerforen-
ing er fra 1913 og har dermed fejret sit 100 års 
jubilæum for få år siden. De andre foreninger i 
byen er blandt andre

• Nimtofte og Omegns Erhvervsklub

• Distriktsrådet, som er taleorgan for byen over 

for kommunen

• Nimtofte Kulturhusforening

• Midtdjurs Friskoles Støtteforening

Hertil kommer menighedsrådet, spejderne, 
brugsforeningen, lokalarkivet, ældreklubben, 
billardklubben, fjernvarmen og vandværket. 
Foreningerne står tilsammen for en lang række 
faste arrangementer i løbet af året:

• Fastelavn

• Vinterbal med revy. Revyen har ligget stille, 

men er ved at genopstå

• Sommerfest

• Fællesspisning og kulturelle arrangementer i 

Kulturhuset

• Sankt Hans aften

• Banko og loppemarked

• Torsdagsklub for de unge

• Halloween

• Fyraftensmøder i erhvervsklubben den første 

onsdag i hver måned 

• Generalforsamlinger

Sådan har foreningerne 
gjort i Nimtofte

Hvert kvartal mødes alle foreninger og klub-
ber i byen i et fælles forum for at koordinere 
og informere om arrangementer. Her bliver 
der også skabt mange nye ideer. Det hele 
munder ud i en stor fælles kalender. Et ek-
sempel på et konkret arrangement på tværs 
af foreningerne er fastelavnsfesten, som 
spejderne, kirken, menighedsrådet, skolen og 
borgerforeningen står for i fællesskab.
I forbindelse med projektet om Socialt Bære-
dygtig Landsby var Mette Udengaard rundt i 
byen at stemme dørklokker for at få folk til 
at melde sig til Hjælperbanken, der i dag har 
60 personer listet op efter, hvad de ønsker at 
hjælpe med.
Kommunikation er meget vigtig, og i dag er 
det ikke tiltrækkeligt at informere igennem 
en enkelt kanal. Man skal bruge mange, og i 
Nimtofte bliver alt sendt ud via

• Facebook

• Nyhedsmail og -brev

• Hjemmeside

• Almindelige breve delt ud i postkasserne

• Avisannoncer

• Opslag i Brugsen
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BESTEMMELSE AF BASELINE GRID
Brødteksten har jeg angivet til at være 
9/13 pt, derfor er skydning sat til 13 pt 
ved indstillingen af baseline grid.
Jeg har sat threshold til 50% for at kun-
ne se griddet, når jeg skal se hele siden.
Da rubrik og manchet varierer i stør-
relse og brødteksten også skal have 
mulighed for at starte i toppen af si-
den, sætter jeg brødteksten til at starte 
på 26,458mm, som er placering for at 
holde optisk overkant med elementer 
og rubrikkerne.
Ydermere har jeg tilpasset bundmar-
gen, så det passer med baselinegridet: 
10mm › 12,133mm.

BESTEMMELSE AF MELLEMRUBRIK
Brødteksten har jeg angivet til at være 
9/13 pt, derfor er skydning sat til 13 pt 
ved indstillingen af baseline grid.
Udregning ser således ud:

Jeg vurderer at 9pt er en passende 
mængde før mellemrubrikken, så det-
te placeres i ’Space Before’ under ’In-
dents and Spacing’ i mellemrubrikkens 
paragraph style.

13  x  2
- 14  x  1

26
-  14

12

FØR LUFT VED MELLEMRUBRIK EFTER LUFT VED MELLEMRUBRIK
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UDSKIFTNING AF TEGNSÆTNING
Journalisternes tekster skal have rettet 
deres tegnsætning til citationstegnene 
„9966“.
Dette gøres med ’Find/Change’ funk-
tionen. Jeg vælger at lave søgningen 
på ’Story’ for kun at ramme den tekst-
boks, jeg er i. Dette giver mig også et 
bedre overblik, da der hurtigt kan ske 
fejlerstatninger, hvis journalisterne har 
anvendt forskellig tegnsætning.

Jeg starter ud med at finde det første 
venstre citationstegn i teksten, kopie-
rer dette, trykker Ctrl+F for at åbne 
’Find/Change’ menuen, og indsætter 
tegnet i ’Find what’. Dernæst angiver 
jeg at tegnet skal skiftes ud med ’Dou-
ble Left Quotation Mark’. Her tjekker 
jeg om det skiftes til det rigtige ved 
at vælge ’Change’. Rettes det korrekt, 
kan jeg fortsætter jeg ved at trykke 
’Find Next’ og derefter ’Change All’.

Det samme gøres ved de højre citati-
onstegn med ’Double Right Quotation 
Mark’.
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LÆSERETNING
På side 5 har jeg et citat, som skulle 
bruges som et større element på siden. 
Da bredden på citatet er to spalter 
bredt og skal bruges som et blikfang, 
besluttede jeg at den skulle placeres i 
midten af siden.

Dette ville give nogle problemer med 
læseretningen, som jeg opdagede ved 
første placering, da elementet ville 
bryde spalterne på en sådan måde at 
øjnene ville gå fra øverste del af anden 
spalte til øverste tredje spalte.

Jeg sikrede mig en naturlig læseret-
ning ved at placere elementet i midten 
af siden, så spalterne wrapper omkring 
det uden at bryde spalterne.
Elementet bryder selvfølgelig den mi-
derste spalte, men da der stadig er 
sammenhæng i hele første og hele 
tredje spalte, vurderer jeg at læseret-
ningen er intakt.

FØRSTE PLACERING ENDELIGE PLACERING


