PORTFOLIO

MMXVIII
Adrian Utzon Dietz

GRAFISK DESIGN & TRYK

INDHOLD

I

III

FOLK, VANDRING OG VELFÆRD ���������� 5

‘VEMOD’ �������������������������������������������������������������������������������������������������� 25

Digitale produkter  � ����������������������������������������������������������������������������� 6

CD udgave � �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

Trykte produkter ��������������������������������������������������������������������������������� 7

LP udgave  � �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27

Invitation og program ��������������������������������������������������������������������� 8

Idé og dogme � ����������������������������������������������������������������������������������������������� 28

Tidsskriftet ������������������������������������������������������������������������������������������������ 10

gotiske Initialer ����������������������������������������������������������������������������������� 29

Skrifttype � ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 11

optimering af billedemateriale ����������������������������������� 30

sociale medier og web ����������������������������������������������������������������� 12

fællesnævnere i trykfarver ������������������������������������������ 31

notesblok � ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14
Konferencemappe  � ������������������������������������������������������������������������������ 15

II

Udarbejdet af Adrian Utzon Dietz under læretid på
Eks-Skolens Trykkeri ApS / Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk
i perioden Marts 2016 – oktober 2018.

V

design til nettet ��������������������������������������������������������������������������������� 19

CURRICULUM VITAE �������������������������������������������������� 37

workflow i wordpress � �������������������������������������������������������������� 20

 Profil  � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38

Wordpress i flere sprog � �������������������������������������������������������� 21

 Erhvervserfaring  � ������������������������������������������������������������������������������ 39

Historie og nutid � ��������������������������������������������������������������������������������� 22

Uddannelsesbaggrund ��������������������������������������������������������������� 39

Sat med DIN Next LT Pro.
Printet hos Christensen Grafisk
på 350gsm/150gsm Scandia White 2000.
Oplag: 4 eksemplarer.



BRANDING OG INFOMATERIALE ���� 33

Brief og eksisterende grafisk udtryk ��������������� 18

BRUMLEBY MUSEUM WEBSITE ��������� 17

Kolofon

IIII



Portfolio mmxviii

I
280 mm

FOLK, VANDRING
OG VELFÆRD
Socialpolitisk Forening

210 mm

4



Portfolio mmxviii

Adrian Utzon Dietz

Folk, vandring og velfærd
Om kunden

Målgruppe

tryksted

Socialpolitisk Forening er stiftet i
1898 af Fernando Linderberg. Min
kontakt for al grafisk produktion er
Generalsekretær Allan Bærentzen, som
også er primus motor for konferencen.

Medlemmer af Socialpolitisk Forening
samt politikere, debattører, medier og
øvrige interesserede.

Eks-Skolens Trykkeri ApS

Dato
September – oktober 2016

Opgave
Design og layout af
markedsføringskampagne samt
materiale til konference

Teknik
Digitalprint, offsettryk

målstoksforhold 1:5

Færdiggørelse
Bukkestreg og fals (program)
Nikkelhæftning (tidsskrift)
Spiralryg (notesblok)
Udstansning (konferencemappe)

Farver
RGB
CMYK
Pantone

Trykte produkter

Folk, Vandring
og velfærd
INVITATION TIL
TODAGES KONFERENCE

deadline

DEMOKRATIDIALOGER 1 – ET SOCIALT EUROPA?

Løbende op til konference der blev
afholdt 26. og 27. oktober 2016.
Programmet for konferencen falder
løbende på plads og udbygges, så
derfor pushes den ad flere omgange.

26. og 27. oktober 2016 • Konventum (LO-Skolen) • Helsingør, Danmark

DEMOKRATI DIALOGER
2016 & 2017

Vandring og velferd
Medborgerskap og inklusjon
Kommunikasjon og innflytelse

Konferencen tager fat i de fælles europæiske
udfordringer, som vi oplever i fht. demokrati og
velfærd. Vi ønsker med konferencen at trække
tråde fra de skandinaviske velfærdssystemers
(hidtidige) succes til de globale udfordringer
verden står overfor – har Europa løsningen?
Og måske undrende spørge – hvorfor er de
skandinaviske lande, i større eller mindre
grad, ved at forlade den model, som selv i
de seneste års krisetid har vist sig som stærk
og konkurrencedygtig i fht. såvel demokrati,
som lighed, velstand, erhvervsmæssig
konkurrencekraft og lykke?!
Aksel Braanen Sterri
Allan Larsson
Annelise Murakami
Christian Sølyst

Digitale produkter

Daniel Suhonen
Hilde Sandvik
Knud Aarup
Laura Auken Larsen

Mandana Zarrehparvar
Marc Trensig
Mads Busck
Mogens Lykketoft

Niels Skousen
Per K. Larsen
Peter James Stark
Rushy Rashid

Steen Hildebrandt
Stian Slotterøy Johnsen
Stine Bosse
Thorsten Hellmann

Vagn Berthelsen
m. fl.

Kjell Magna Bondevik
Rushy Rashid

Sherin Khankan
Mogens Lykketoft

Hilde Sandvik
Aksel Braanen Steeri

Sven Egil Omdal
Stine Bosse

Daniel Suhonen
Allan Larsson, m. fl...

Program

Flyer

Kuglepen

210 × 297 mm

148 × 210 mm

Orange m. hvidt tryk

4 sider

2 sider

Forside, yderside

Facebook-bannere
851 × 315 px

For-invitation til
todages konference

Vandring
og Velfærd

Tidsskrift for Socialpolitisk Forening

Demokratidialoger 1 – ET SOCIALT EUROPA?

Nr. 4 / 2016

Forside, yderside

Web-bannere
880 × 285 px

Konferencen tager overordnet fat i de fælles
europæiske udfordringer, som vi oplever i
fht. såvel demokrati og velfærd. Vi ønsker
med konferencen at trække tråde fra de
skandinaviske velfærdssystemers (hidtidige)
succes til de globale udfordringer verden står
overfor – har Europa løsningen?

Folk, vandring
og velfærd

Og måske undrende spørge – hvorfor er de
skandinaviske lande, i større eller mindre
grad, er ved at forlade den model, som selv
i de seneste års krisetid, har vist sig som
stærk og konkurrencedygtig i fht. såvel
demokrati, lighed, velstand, erhvervsmæssig
konkurrencekraft og lykke?!
Allan Larsson

Marc Trensig

Niels Skousen

Steen Hildebrandt

Aksel Braanen Steeri

Mogens Lykketoft

Rushy Rashid

Stine Bosse, flere følger ...

DEMOKRATIDIALOGER 1 – ET SOCIALT EUROPA?
26. og 27. oktober 2016 • Konventum (LO-Skolen) • Helsingør, Danmark

TEMA

Folk, vandring
og velfærd

Folk, vandring
og velfærd
DEMOKRATIDIALOGER 1 – ET SOCIALT EUROPA?
26. og 27. oktober 2016 • Konventum (LO-Skolen) • Helsingør, Danmark

26.-27. oktober 2016 • Konventum (LO-Skolen) • Helsingør, Danmark
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Forinvitation

Web-bannere

Web-bannere

A4, pdf, 4 sider

160 × 600 px

930 × 180 px
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Konferencemappe

Tidsskrift

Notesblok

215 × 313 mm

170 × 240 mm

148 × 170 mm

Konturskæring, bukkestreger og elastik

40 sider

64 sider

SOCIALPOLITISK FORENING

7
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Invitation og program
Invitationen og programmet for konferencen udgjorde i og
for sig kernen og den røde tråd i kampagnen, hvor fra de
øvrige elementer og delopgaver knopskød fra. Den indledende
invitation startede som sort på hvid og blev udbygget og
udvidet undervejs som konferencens program faldt på plads og
flere deltagere blev bekræftet og skulle tilføjes programmet.
Man kan godt kalde det en øvelse i at få meget indhold ind
på ret lidt plads. Vi både startede og sluttede med at disponere
indholdet på fire A4 sider og i mellemtiden var indholdet vel
blevet fordoblet.
Da det endelige program kom på plads, ville kunden gerne
have den »fik et pift«, så vi valgte at invertere den. Det gjorde
også at evt. deltagere kunne differentiere den fra de tidligere
invitationer som var sendt ud.

udformning

målstoksforhold 1:4

For-invitation til
todages konference

Vandring
og Velfærd

Demokratidialoger 1 – ET SOCIALT EUROPA?

Konferencen tager overordnet fat i de fælles
europæiske udfordringer, som vi oplever i
fht. såvel demokrati og velfærd. Vi ønsker
med konferencen at trække tråde fra de
skandinaviske velfærdssystemers (hidtidige)
succes til de globale udfordringer verden står
overfor – har Europa løsningen?
Og måske undrende spørge – hvorfor er de
skandinaviske lande, i større eller mindre
grad, er ved at forlade den model, som selv
i de seneste års krisetid, har vist sig som
stærk og konkurrencedygtig i fht. såvel
demokrati, lighed, velstand, erhvervsmæssig
konkurrencekraft og lykke?!
Allan Larsson

Marc Trensig

Niels Skousen

Steen Hildebrandt

Aksel Braanen Steeri

Mogens Lykketoft

Rushy Rashid

Stine Bosse, flere følger ...

26.-27. oktober 2016 • Konventum (LO-Skolen) • Helsingør, Danmark

De stock-fotos der går igen på alle de forskellige delprodukter
som en slags filmstrimmel, er de eneste grafiske elementer
som ikke er decideret indhold, men snarere skal skabe
nogle stemninger og associationer hos læseren. De er
tiltænkt at fungere i stedet for buzz words som EU politik,
klimaforandringer, flygtningeproblematikker, arbejdskraftens
frie bevægelighed, vores børns fremtid, økonomiske
konjuktursvingninger, osv.
Nu er Generalsekretæren ikke just en mand som ynder
at begrænse sig, så det var i hvert fald ikke nogen mulighed
at lave et »less is more«, minimalistisk design, med alt det
indhold han sendte efter mig. Opgaven var derimod at skabe et
tydeligt og letaflæseligt visuelt hierarki, så modtageren nemt
kunne decifrere de mange oplysninger om konferencen én ad
gangen.

For-invitation, web-pdf, 1. udgave
210 × 297 mm
4 sider

Folk, Vandring
og velfærd
INVITATION TIL
TODAGES KONFERENCE

DEMOKRATIDIALOGER 1 – ET SOCIALT EUROPA?
26. og 27. oktober 2016 • Konventum (LO-Skolen) • Helsingør, Danmark

Adrian Utzon Dietz

farvestyring ved tryk
Det er slående i hvor høj grad den orange farve (50% magenta,
100% gul) på programmet har ændret sig fra skærm til tryk
og ift. den faste sag, Socialpolitik. Det skyldes formentlig en
blanding af flere faktorer; for det første – og det er nok den
mest centrale grund – har jeg valgt »Convert to Destination
(Preserve Numbers)« ved export af tryk-pdf’en, hvilket vil
sige at farveværdierne (i dette tilfælde 50% magenta, 100%
gul) for al vektorgrafik bliver bevaret, mens billeder bliver
konverteret til CMYK i henhold til den farveprofil der er valgt.
Havde jeg derimod valgt »Convert to Destination« (uden
Preserve Numbers), havde de orange elementer istedet
fået CMYK værdierne 44% magenta og 100% gul – altså 6%
mindre magenta ved brug af profilen »PSO Uncoated 260%
(Eks-Skolens Trykkeri)«, som vi på daværende tidspunkt
brugte til tryksager på ubestrøget papir. Det er ligeledes
værd at bemærke hvordan den mørkegrå baggrund rundt om
billedefrisen synes at være taget noget til og blevet mørkere
end forventet.
Udover det er der trykt på ubestrøget papir hvilket betyder
øget punktbredning, forstørrede rasterpunkter og derved
dybere/mere mættede farveflader. Det skulle den grovere
rasterfinhed (150 lpi*) dog gerne til dels kompensere for,
men vi har haft en mistake om at vi har døjet med en særlig
høj punktbredning på vores trykmaskine. Vi har senere
fået foretaget en opmåling af vores trykmaskine, og ud fra
denne lavet en kalibrerings- og lineariseringskurve, som

Forskel i orange farve ved tryk på hhv. ubestrøget (nederst
og øverst) og bestrøget papir (tidsskriftet i midten)

kompenserer for punktbredningen, dels i Topsetteren, som
fremstiller trykpladerne, og dels på selve trykmaskinen, hvor
punktbredningen er mest udtalt. I denne process fandt vi f.eks.
ud af at 50% raster svarede til hele 80% raster grundet den
akkumulerede punktbredning.
Inden opmålingen bevirkede dette at vi måtte lysne vores
billeder enormt meget for at overkompensere for det at vi
»trykte så mørkt«.

målstoksforhold 1:4

Folk, Vandring
og velfærd
INVITATION TIL
TODAGES KONFERENCE

DEMOKRATIDIALOGER 1 – ET SOCIALT EUROPA?
Dag 1
Onsdag d. 26. oktober
26. og 27. oktober 2016 • Konventum (LO-Skolen) • Helsingør, Danmark

Dag 2

Konferencen tager fat i de fælles europæiske udfordringer, som vi oplever i fht. demokrati og velfærd. Vi ønsker med konferencen at trække tråde fra de skandinaviske
velfærdssystemers (hidtidige) succes til de
globale udfordringer verden står overfor
– har Europa løsningen?
Og måske undrende spørge – hvorfor er de
skandinaviske lande, i større eller mindre
grad, ved at forlade den model, som selv i
de seneste års krisetid har vist sig som stærk
og konkurrencedygtig i fht. såvel demokrati,
som lighed, velstand, erhvervsmæssig konkurrencekraft og lykke?!
Aksel Braanen Sterri
Allan Larsson
Annelise Murakami
Daniel Suhonen

Hilde Sandvik
Knud Aarup
Laura Auken Larsen
Mandana Zarrehparvar

Marc Trensig
Mogens Lykketoft
Niels Skousen
Per K. Larsen

Peter James Stark
Rushy Rashid
Steen Hildebrandt
Stian Slotterøy Johnsen

Gridopsætning med spalter og guides i InDesign.

11.00 – 12.00

Ankomst, registrering, og let frokost/sandwich. (indkvartering fra kl. 14)

7.30 – 8.40

Morgenmad for overnattende i restauranten. Kaffe, te og brød for tilrejsende ved konferencelokalet

12.00 – 12.10

Velkomst ved Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening.
Introduktion af moderator Rushy Rashid, radiovært, journalist, forfatter og foredragsholder, bestyrelsesmedlem i Fonden for Socialt Ansvar, Ideer for Livet Fonden.

8.45 – 9.15

Fuck The Poor – Marc Trensig, dansk/spansk kunster og gallerist, som har
rejst rundt i Europa med sit projekt Fuck the Poor, der bruger reklameindustriens
PR-midler til at sætte fokus på hjemløshed, fattigdom og andre indbyggede paradokser i de vestlige kapitalistiske samfund.

12.10 – 12.50

Skandinavien, Europa og de globale udfordringer.
Mogens Lykketoft, formand for FN’s 70. generalforsamling, tidligere
finansminister og formand for Folketinget m.m.

9.15 – 10.00

12.50 – 13.30

Et socialt triple A i Europa – de ubehagelige spørgsmål.
Allan Larsson, specialrådgiver for EU-kommissionens formand Jean-Claude
Juncker i sociale spørgsmål, tidl. svensk finansminister m.m.

FNs verdensmål og bæredygtighed – kan Europa ad demokratisk vej
tilstrækkelig hurtigt og klart træffe de »nødvendige« beslutninger?
Steen Hildebrandt, Ph.D. og professor emeritus på Aarhus Universitet
og professor på CBS.

10.00 – 11.00

13.30 – 14.00

Demokratidialog – Debat mellem Mogens Lykketoft og Allan Larsson.

14.00 – 14.30

Kaffe og værelses check-in for overnattende.

Tre indlæg til dialog om velfærd og demokrati.
– Tilbage til politikken v/ Aksel Braanen Sterri, journalist og forfatter (N).Workshops
– Penger, magt og propaganda i velfærdstjenesterne v/ Daniel Suhonen,
Angiv ved tilmeldingen 1. og 2. prioritet hvilken workshop, A-H,
leder af Katalys – Institut för facklig idéutveckling.
du foretrækker at deltage i.
– Ulighed i Sundhed v/ Rushy Rashid, radiovært, journalist og forfatter.

Konferencen tager
fat i de fælles europæiske
14.30 – 15.15
Civilsamfundets og organisationernes (kritiske) rolle og udfordringer.
udfordringer, som vi oplever i fht. demokrati
og Johnsen, generalsekretær, Frivillighet Norge, har baggrund fra
Stian Slotterøy
velfærd. Vi ønsker med konferencen
at trække
forsvaret
og landsrådet for Norges børne- og ungdomsorganisationer (LNU).
Slotterøy Johnsen har en mastergrad i informationsteknologi og samfundsvidenskab
tråde fra de skandinaviske velfærdssystemers
fra
Universitet
(hidtidige) succes til de globale udfordringer i Oslo.
verden står overfor – har Europa løsningen?

Stine Bosse
Thorsten Hellmann
Vagn Berthelsen
m. fl. ...

15.15 – 16.00

SIM (Social Inclusion Monitor) Europe Reform Barometer 2016.

Europæiske,
Og måske undrende spørge – hvorfor
er de danske og skandinaviske resultater.
Dr. Thorsten Hellmann, Bertelmann Stiftung, Tyskland. Økonom med ansvar for
skandinaviske lande, i større eller mindre
analyse af benchmarks på arbejdsmarkedet, økonomi og socialpolitik. Bertelmann
grad, ved at forlade den model, som
selv i
Stiftung er en stor tysk tænketank, stiftet i 1977, hvis arbejde »fokuserer på mennesker
de seneste års krisetid har vist sig som stærk
eftersom individer må være i stand til at deltage – politisk, økonomisk og kulturelt – i
og konkurrencedygtig i fht. såvel demokrati,
takt med at verden udvikler sig mere og mere komplekst«. Oplægget er på engelsk.
som lighed, velstand, erhvervsmæssig
16.00
17.30
Workshops – med både oplæg og aktiv deltagelse, se bagsiden for tilmelding.
konkurrencekraft
og–lykke?!
Aksel Braanen Sterri
Allan Larsson
Annelise Murakami
Christian Sølyst

Daniel Suhonen
Hilde Sandvik
Knud Aarup
Laura Auken Larsen

Mandana Zarrehparvar
Marc Trensig
Mads Busck
Mogens Lykketoft

Niels Skousen
Per K. Larsen
Peter James Stark
Rushy Rashid

Torsdag d. 27. oktober
Er vores demokrati i stand til at give svar på spørgsmål som fordeling af velfærd, den teknologiske
udvikling, flygtninge- og migrantsituationen og klimaforandringerne? Hvad betyder dette i forhold til
de europæiske og nordiske demokratier og deres fremtid? Indebærer disse udfordringer en trussel eller
giver det fantastiske muligheder til at virkeliggøre øget frihed og det gode liv for alle?

Det europæiske fællesskab og de enkelte landes velfærdssystemer står overfor store udfordringer i disse
år. Både arbejdskraftens frie bevægelighed og det stigende antal flygtninge og migranter, der søger væk
fra krig, frygt og fattigdom, har bidraget til diskussionen om, hvordan Europa bevarer fællesskabet og de
enkelte landes velfærdssystemer. Vi tager pulsen på den aktuelle situation og de udfordringer, Danmark,
Skandinavien og de øvrige europæiske lande står over for.

Columns, guides og Grids
For at sikre et stramt layout og ensartethed i de forskellige
elementer placeres elementer i henhold til præcist udregnede
grids, som kan opsættes vha. en kombination af Margins and
columns, Guides, Baseline Grid og evt. Document Grid i InDesign.
Det kan være en stor hjælp til at overholde gestaltlove, og
sørge for at elementer flugter, samt at de forskellige afstande
er ens rundt omkring på siderne.

#Grafisk_Produktionsforståelse

Steen Hildebrandt
Stian Slotterøy Johnsen
Stine Bosse
Thorsten Hellmann

A) Menneskerettigheders rolle i fastholdelse
VagnafBerthelsen
demokrati og velfærd v/ Mandana Zarm. fl.rehparvar, chefkonsulent, medlem af Den
Danske National Komitee af ICSW (International Council on Social Welfare) m.m.
B) Civilsamfundets rolle v/ Laura Auken Larsen, centerleder, Center for Frivilligt Socialt
Arbejde.
C) Det grænseoverskridende arbejdsmarked
v/ Christian Sølyst og Mads Busck, LO.
D) Fattigdom/Ulighed v/ landssekretær Per K.
Larsen, European Anti-Poverty Network.

11.00 – 11.45

11.45 – 12.00
12.00 – 12.45

A) – Menneskerettigheders rolle i fastholdelse af demokrati og
Paneldebat m. Aksel Braanen Sterri, Daniel Suhonen og Rushy Rashid.
velfærd v/ Mandana Zarrehparvar, chefkonsulent, medlem
Dialoger og paneldebat modereres af Hilde Sandvik, journalist og stifter af det
af Den Danske National Komitee af ICSW (International
Council on Social Welfare) m.m.
nordiske netmedie www.broen.xyz
B) – Civilsamfundets rolle v/ Laura Auken Larsen, centerleder,
Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
Kaffepause.
C) – Det grænseoverskridende arbejdsmarked v/ LO.
LO er dansk paraplyorganisation for 18 fagforbund og
Hvad sker der med velfærden i Norden og Europa? Er det vigtigt med
repræsenterer 1,1 millioner medlemmer.
nytænkning i forhold til velfærden i vores samfund?
Stine Bosse, formand for Europa-bevægelsen, ledende dansk forretningskvinde, i
2010 udnævnt af FN´s generalsekretær til rådgiver for FN´s tusindårsmål.

12.45 – 13.00

Debat og afrunding.

13.00 – 14.00

Frokost/afrejse – OBS: Konventum er kendt for sin gode mad, ikke mindst frokostbuffeten.

E) Den teknologiske udviklings betydning
for arbejds(tager)markedet v/ Peter James
Stark, HK.
F) Klimaændringernes betydning v/ Vagn
Bertelsen, generalsekretær, IBIS Oxfam
G) Kunstens og kulturens rolle v/ Erik Marc
Trensig, galleri Hans & Fritz Contemporary.
H) Medborgerskab v/ Annelise Murakami, lektor PH Metropol, best. medl. ICSW Europa.

17.30 – 18.15

Præsentationer og resultater fra workshops.

Konferenceprogram

18.15 – 18.45

Pause, klargøring til spisning.

18.45 – 20.15

Middag.

210 × 297 mm

20.15 – 21.30

Niels Skousen live.
Herefter netværk og fri diskussion.

4 sider

DEMOKRATIDIALOGER 1 – ET SOCIALT EUROPA?

Konferencen er én af tre demokratidialoger i 2016 og 2017:

Der er teleslynge
i hovedsalen og
enkelte workshops
på LO-skolen

Konventum (LO-Skolen)

DEMOKRATIDIALOG 1
– Vandring og velfærd i Europa
26. og 27. oktober 2016
Konventum (LO-Skolen), Helsingør, DK

DEMOKRATIDIALOG 2
– Medborgerskab og inklusion
23. marts 2017
Uppsala, SE

DEMOKRATIDIALOG 3
– Kommunikation og indflydelse
Arendalsuka, 16.-18. august 2017
Arendal, NO

Pris og tilmelding
Tilmelding senest 3. oktober på:
post@socialpolitisk-forening.dk

Betaling

Reg. nr.: 8401 (Merkur Bank)
Konto nr.: (000)1134867
Mrk. ’Vandring og Velfærd’.

Kontakt
Socialpolitisk Forening træffes på
tlf. +45 40 23 43 20 eller
post@socialpolitisk-forening.dk

Udenlandsk betaling
SWIFT code: MEKUDK21
IBAN: DK3084010001107640

OBS
Tilmelding er gyldig ved betaling, efter
først til mølleprincippet.

Overnatning
Værelse bestilles separat og koster
DKK 795,- for enkeltværelser.
DKK 990,- for dobbeltværelse.
(der er 70 værelser).

Fortilmeldinger er stadig gældende i fht.

Pris
DKK 1.200,- pr. person for offentligt
ansatte/institutioner. DKK 600,- for
NGO’er, studerende, overførselsindkomster. DKK 500,- for medlemmer af
Socialpolitisk Forening.
Prisen inkluderer også
Sandwich onsdag, festmiddag onsdag,
morgenmad og frokost torsdag.

* 150 lpi (lines per inch) svarer til 59 lpcm (lines per centimeter) som er

D) – Fattigdom/Ulighed. EAPNs minimumsindkomstsprojekt
v/ landssekretær Per K. Larsen, EAPN (European Anti-Poverty Network).
E) – Den teknologiske udviklings betydning for arbejds(tager)
markedet v/ Peter James Stark, HK (dansk fagforening for
handel og kontor).
F) – Klimaændringernes betydning v/ Vagn Bertelsen, generalsekretær, IBIS Oxfam (uafhængig udviklingsorganisation).
G) – Kunstens og kulturens rolle v/ Erik Marc Trensig, galleri
Hans & Fritz Contemporary.
H) – Medborgerskab v/ Annelise Murakami, lektor PH Metropol, best. medl. ICSW Europa.

tidligere priser. I
Demokratidialoger

Personer der har booket værelser til 900
– Et Socialt Europa?
kr. vil få refunderet forskellen.

Støttet af:

vores standard rasterfinhed til ubestrøget papir.
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Tidsskriftet

#Grafisk_Design #Typografi

Adrian Utzon Dietz

Skrifttype
Tidsskrift for Socialpolitisk Forening

Tidsskrift for Socialpolitisk Forening

Socialpolitik var den faste sag vi indtil midten af 2017 layoutede
og trykte 6 gange årligt for Socialpolitisk Forening. Den danner
derfor også udgangspunktet for det grafiske udtryk til resten af
emnerne i kampagnen.
Al indholdet til bladet er trykt i sort, mens omslaget er i
4-farve. Enkelte gange var der farveannoncer sidst i bladet,
som kunne placeres på samme omslåningsark som omslaget,
der var trykt på samme papir som indholdet.
Bladet fulgte en helt fast skabelon for at effektivisere
produktionen og holde prisen nede. Der er stort set ingen
billeder eller illustrationer, så det er egentlig bare en kabale af
tekst der skal gå op, og kan i store træk kun gå op på én måde.
Der er altså så godt som ingen kreativ frihed i netop denne
sag. Til gengæld betyder det at vi kan layoute et blad på typisk
36 eller 40 sider til sammenlagt 7,5 timers hyre eller én dags
arbejde, inkl. rettelser, og ofte kunne vi også gøre det hurtigere
end det.

Tidsskrift for Socialpolitisk Forening
Nr. 4 / 2016

Nr. 3 / 2017

Nr. 5 / 2016

TEMA

Folk, vandring
og velfærd
TEMA

TEMA

Et socialt EU?
Ungdommen
anno 2016

Forsider af Socialpolitik

Den gennemgående skrift i alt materiale vi har produceret for
Socialpolitisk Forening er Foundry Sans. En ret moderne (den er
skabt i 1990 af »The Foundry«) humanistisk sans serif font, som
trækker inspiration fra Stempel Garamond samt Sabon, designet
af Jan Tschichold.
Den indeholder de 7 forskellige vægtede snit som vist her,
hvilket er et fint udgangspunkt ift. at skabe overblik i layoutet
når man arbejder med én font og – for indholdet i tidsskriftets
vedkommende – én farve: Sort. Det betyder at vi vælger at
variere størrelser, skriftsnit og raster (40% sort, 70% sort,
etc.) på de forskellige niveauer af tekst, for at skabe et tydeligt
typografisk hierarki. Som min mester, Mads Wolff, der i sin tid
har stået bag designet af tidsskriftet har udtrykt det: »Et studie
i gråtoner.«
Dog har Foundry Sans kun én italic (svarende til normal i
sin vægtning*), hvilket så betyder at man må nøjes med at
kursivere i brødteksten.

Ledetekster

Grå tekst vs. sort tekst

En af de mest tidskrævende elementer er de såkaldte
ledetekster (eller lede tekster som vi yndede at kalde dem
internt sats-afdelingen). De står ude i marginen og relaterer sig
til en bestemt linje i brødteksten. De placeres i særskilte text
frames ud for bestemte linjer efter brødteksten er ombrudt.
Problemet opstår når redaktøren vælger at ændre i afsnit så
teksten forskubber sig over flere linjer – så skal ledeteksterne
også rykkes manuelt og man kan ret hurtigt miste overblikket.
Som en konsekvens heraf valgte vi på et tidspunkt at
automatisere ledeteksternes placering i text frames som
anchored objects, der var placeret i brødtekstens text flow,
men selv lægger sig ud i marginen og justerer sig ind mod
ryggen. Opsætningen er lidt kringlet at få til at spille første
gang, men det betaler sig helt klart i det lange løb, og det er
tilfredsstillende at bruge InDesigns funktioner til fulde og lade
automatisering gøre det hårde arbejde for en.

Når vi vælger at lade elementer som rubrikker og paginering
stå i lysere rasterprocenter fremfor dækkende sort er det
hovedsageligt for at skabe balance. De federe snit vi anvender
til rubrikker, ledetekster, paginering, etc. ville give et tungere og
mere insisterende indtryk ift. brødteksten, hvis de stod i 100%
sort.
Til gengæld er det en skidt idé at lade de tynde snit stå i
raster, da stregerne i små størrelser kan blive så tynde at de
kun udgøres af ganske få rasterpunkter på trykpladen. En
dækkende sort tekst uden raster vil altid stå knivskarpt på tryk.
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Displacement

Kapitalismen
knækker ikke

Vilje til at ændre
verden

Økonomisk
usikkerhed

Tidens parametre kan karakteriseres som forskydning4 og mobilitet. Vi
er alle fordrevne (displaced) og vi er alle mobile. Noget kan opleves som
positivt, såsom Skyping eller Erasmus-udveksling, mens andet opleves
forstyrrende. Tænk bare på rodløshed og hjemløshed mange flygtninge
og indvandrere oplever og må udholde på deres nomadiske rejse.
Opfat det nomadiske begreb som værende normativt i fht. at beskrive
en etik, der bygger på princippet om dualitet. Kortlægningen af en tidligere fase af kapitalismen kunne udarbejdes binært: selv og andre, kultur
og natur, herre og slave, Hegel og Marx, tese og antitese. Men vi er nu
gået væk fra det dualistiske system, de beskriver, til et monistisk.5 Et
system der lukker sig om sig selv. Vi må acceptere, at kapitalismen ikke
knækker sammen. Den kan bøje, men den knækker ikke.
Som Deleuze og Guattari påpegede, så er kapitalismen fleksibel og
kan let tilpasses til enhver given statsform; fra det skandinaviske socialdemokrati til den kinesisk autoritarisme. Dette betyder ikke, at vi ikke
kan bekæmpe kapitalismen, men snarere at skal vi bruge passende teknikker til at gøre det; modarbejde den indefra, åbne rum til alternativer.
Den perverterede politiske økonomi bestående af kontrolleret mobilitet
og opportunisme kalder på nye analytiske redskaber. Hvis vi ønsker at
navigere i, endsige ændre på, dette system, så må vi ændre vores etik,
bekæmpe negativitet med bekræftelse og inerti med kreativitet. Vi skal
give folk en vilje til at ønske en anden verden, til at udlede fra og genterritorialisere det fleksible systems elendigheder ved at gøre det til subjekt
for konstante forandringer i forvanskningen af betingelserne for en avanceret kapitalisme. Resultatet er et subjekt, der er multipelt, tilblivende,
i konstant fluktuation. Ligesom det dialektiske subjekt var passende i
forhold til at omvælte et dualistisk system, så er det multiple, processuelle subjekt det, der er i stand til at pervertere det fleksible system.

Tilbage til et normalt liv... Gå ud og shoppe!
Det modernes livs materialistiske og egoistiske form er ikke en naturlig
iboende menneskelig tilstand. Vi har i Vesten gennemlevet en lang æra
med stabilitet, indhyllet i en illusion af uendelige økonomiske forbedringer. Men det er bag os nu. I den overskuelige fremtid vil vi være dybt
økonomisk usikre. Vi har med sikkerhed mindre tiltro til vores fælles
mål, vores miljømæssige velfærd eller vores personlige sikkerhed end
noget andet tidspunkt før. Vi har ingen idé om hvad slags verden vores
børn vil arve, men vi kan ikke længere lade os narre til formode, at det
vil ligne, den vi kender i dag.
Vores samfund er besat af rigdom, med udelukkelse af andre værdier; vores regeringer er involverede i en ’privatiserings- og den private
sektor-kult’; og uligheden mellem rige og fattige er vokset dramatisk.

Foundry Sans Extra Bold
Foundry Sans Bold
Foundry Sans Demi
Foundry Sans Medium
Foundry Sans Italic
Foundry Sans Normal
Foundry Sans Light
Foundry Sans’ 7 forskellige snit
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Et socialt Europa?
Et socialt Danmark
igen?
For en gammel socialdemokrat har det været nedslåede, at
Europa – i kølvandet på finanskrisen – er slået ind på en sparekurs, der svækker velfærd og social tryghed og øger ulighederne. Sparekursen begrundes i EU med nødvendigheden af
at nedbringe offentlig gæld.
AF MOGENS LYKKETOFT

Nedskæringer er
ikke vejen

* Her menes der med vægtning stregernes tykkelse og deraf skriftbilledes
overordnede mætning eller gråværdi. En måde at efterteste et
skriftbilledes gråværdi er at skrive en række varierede ord sort på hvidt
i Photoshop i fx. et italic og regular skriftsnit og dernæst rasterisere

Øget kritik af ned
skæringspolitikken

Sparekursen i EU
Men dét strider mod al min lærdom som økonom, uddannet i Keynes’
lære, at nedskæringer er vejen til orden i statsfinanserne. Tværtimod
viste vi under min tid som finansminister i 1990’erne faktisk, at vejen ud
af stor gæld er at investere i uddannelse, innovation og infrastruktur og
derved skabe grundlaget for større beskæftigelse, flere skatteindtægter
og færre, der er afhængige af offentlig forsørgelse.
Det er også åbenbart at spare- og nedskæringspolitikken i Europa har
medvirket til at låse os fast på en lav vækst og at den – især i det hårdt
gældsramte Sydeuropa – har medvirket til social og politisk polarisering
og en stigende skepsis over for hele det europæiske samarbejde.
Det er et lille opmuntrende træk at Kommissionen har opgivet at give
bøder til Spanien og Portugal for deres ’for store’ budgetunderskud, og
at Den Internationale Valutafond kritiserer den utilstrækkelige gældseftergivelse til Grækenland.
FN’s mål om bæredygtig udvikling og klima lægger også op til et
brud med sparepolitikken for at gennemføre store beskæftigelsesfremmende investeringer i mere bæredygtig infrastruktur, Det vender jeg
tilbage til om et øjeblik.
En stadig større gruppe af gamle og nye økonomer på begge sider
af Atlanten kritiserer den hidtil fulgte kurs i Europa.
Det er mit håb, at selv borgerligt ledede regeringer erkender, at den
hidtidige kurs hverken er vejen til bedre økonomi, mere social sammenhængskraft… eller til deres eget genvalg.

og blurre begge linjer vandret. Resultatet vil blive en aflang mere
eller mindre grå kasse, svarende til forholdet mellem sort og hvid i
skriftbilledet. Som en tommelfingerregel skal eksempelvis en Bold og en
En gennemsnitlig side i Socialpolitik med fire ledetekster i den ydre margin.
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Adrian Utzon Dietz

sociale medier og web
Facebook har vane at ændre størrelser og specifikationer
ustandseligt, så hver gang der skal laves en ny coveropsætning, er det en god idé lige at checke hvad de seneste
gældende mål nu hedder.
Det er også sådan at cover photo beskæres forskelligt på
desktop visning og på brugerens facebook app. Det har jeg
på det viste eksempel valgt at tage højde for ved at placere
al nødvendig information inden for de midterste 520 pixels,
mens det ude i siderne mere er »bonusgrafik« for facebookbrugere på den almindelig computerskærm. Altså skelner jeg i
designet her mellem »need to have« og »nice to have«, og her
er det super brugbart at sætte dokumentet op i InDesign med
hjælpelinjer, som hjælper mig med til at se.

online Kompression
Ikke så underligt at facebook – som en social medie platform
med over en milliard brugere – er nødt til at komprimere
billeder godt og grundigt, for at spare plads i deres
serverhaller. Alle jpg-billeder – hvad enten man uploader hi-res
eller i forvejen selv har lavet web-kompression på dem – synes
at få én over nakken med kompression som skaber grimme
artifacts og gør små tekster uskarpere.
Typisk plejer jeg at prøve mig frem ved at uploade cover
billedet på min egen »lukkede« test-facebook-side, før jeg
sender det ud i verden eller til en kunde. Det afslører dels
hvordan kompression degraderer billedet og dels om der skulle
være noget galt ift. beskæring i hhv, desktop/mobil visning, og
så ses det hvordan det tager sig ud i facebooks design.

»call-to-action«
Man har som administrator af facebook-sider mulighed for at
lave en »call-to-action«-knap under sit cover-billede, hvor man
f.eks. kan linke til en ekstern side. Det gjorde vi brug af i dette
tilfælde ved at lave en iøjenfaldende boks med en pil ned mod
knappen, og en tekst der fortalte at deadline for tilmelding af
konferencen nærmede sig.

Traditionelle web-bannere
Hver gang et nyt nummer af Socialpolitik blev færdiggjort,
skulle der med udgangspunkt i forsiden af bladet, laves et
facebook cover, samt et banner til headeren på Socialpolitisk
Forenings hjemmeside, i et lidt smallere format. Det samme
gjorde vi for at skabe opmærksomhed omkring konferencen.
InDesign har de mest omfattende værktøjer til at styre
typografi og derudover er det nemt at lave højopløseligeres
versioner af bannere til fx. retina skærme, ved blot at exportere
billedet i 150 eller 300 ppi – al vektor tekst får pæn antialiasing
og lænkede billeder kommer ud med en tilsvarende højere
effektiv ppi.

Web-bannere til hjemmeside, 880 × 285 px

Reklamer, reklamer ...

Vandring
og velfærd

TODAGES
KONFERENCE:

ENDELIGT
PROGRAM

ere
20+ oplægshold
Web-banner til annoncering på tredjeparts-site, 930 × 180 px

Generalsekretæren ville også have tværformats- og
højformatsbannere til at annoncere konferencen på
tredjeparts-sites. Jeg havde måske valgt at lave dem som
flash-film, hvor man med et par enkelte animationer kunne
skabe mere blikfang hos brugeren. Måske det også kunne have
fungeret godt med »filmstriben«. I lyset af tidsbegrænsningen,
ændrede jeg dog blot dimensionerne på mine dokumenter og
rykkede tingene og deres størrelser rundt i et layout der så
harmonisk ud ift. formatet. Her var en af udfordringerne at
få de små linjer til at stå skarpt og læsbart i de begrænsede
pixeldimensioner.

DEMOKRATIDIALOGER 1 – ET SOCIALT EUROPA?
SIDSTE TILMELDING

26. og 27. oktober 2016 • Konventum (LO-Skolen), Helsingør •

SØNDAG D. 16. OKTOBER.
VÆRELSER DOG 10. OKTOBER. 

Udsnit af banner i 72 ppi, her vist i 100%

Mobil område: 520 × 315 px*
Desktop område: 851 × 315 px*

* Angivede pixel-dimensioner var gældende i efteråret 2016. De er blevet ændret af facebook talrige gange siden. Pr. efteråret 2018 er der nu også forskel på et
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page cover photo og et event cover photo. Der plejede i sin tid også at være facebooks egen tekst samt sidens profilbillede henover cover-billedet, alt efter hvad

Web-banner til annoncering på

ens side hed. Men pt. ligges cover-billedet for sig selv, uberørt af øvrige elementer.

tredjeparts-site, 160 × 600 px
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notesblok

målstoksforhold 1:2

#Grafisk_Produktionsforståelse

Adrian Utzon Dietz

Konferencemappe

målstoksforhold 1:4

Forside, yderside

Det at vi på Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk kun har en
2-farve trykmaskine, betyder at trykkerne vasker af flere gange
dagligt. Derfor har vi ikke noget imod at blande og hælde
specialfarver i maskinen, i modsætning til de fleste gængse
trykkerier med 4-farve maskiner der kører i døgndrift. De
linjerede indholdssider til notesblokken er derfor trykt med én
farve: Pantone 144, som er den orange der ligger tættest på den
cmyk-orange, vi har brugt hidtil.
Det giver desuden et skarpere resultat med en dækkende
Pantone-farve, fremfor en orange bestående af magenta og gul,
i det der hverken vil opstå problemer med pasning, eller synlig
diffusiering af tynde linjer, som kun trykkes med en enkelt
farve.
Omslaget til notesblokken er derimod 4-farve og på tykkere
papir, ligesom konferencemappen.

Dybere sort
Den sorte baggrund på omslaget består af 100% sort og 40%
cyan. Vi kunne også godt have tilføjet magenta og gul, op til en
maksimal sammenlagt farvemængde på 260%, i henhold til
vores trykprofil for ubestrøget papir. Denne begrænsning er sat
på baggrund af ubestrøget papirs evne til at bære farve og skal
reducere risikoen for afsmitning i trykmaskinen.*
Dog synes jeg at store mængder farve på ubestrøget papir
har det med at kunne blive en smule skinnende, når lyset
reflekteres direkte fra papiret.
Indersiden af omslaget til notesblokken samt indersiden
af konferencemappen skulle ganske enkelt have en massiv
sort toneplade, så der nøjedes vi med 100% sort uden cyan.
Da der hverken er nogle motiver eller tekst at tage hensyn
til, bedte vi blot trykkeren for at skrue godt op for den sorte
farve, hvilket resulterer i en højere density og en mørkere sort.
Forskellen fra yderside og inderside kan godt svagt fornemmes
hvis man kigger i ordentligt lys og er bevidst om det, men den
gennemsnitlige konferencedeltager vil næppe bemærke det.

Konferencemappen med program, tidsskrift, notesblok og
kuglepen var tiltænkt alle de deltagende på konferencen,
hvorfor der også var et hvidt felt til at skrive navn på mappens
forside.

Indhold

Forside

215 × 313 mm

215 × 313 mm

Huller til elastik
ø 4 mm, afstand 200 mm

Folk, vandring
og velfærd

Sideflap
215 × 313 mm

DEMOKRATIDIALOGER 1 – ET SOCIALT EUROPA?

konturskåret

26. og 27. oktober 2016 • Konventum (LO-Skolen) • Helsingør, Danmark

Ryg 2

Bundflap

(11 mm + 1 × forsætning)

215 × 135 mm

Ryg 1

Ryg 3
(11 mm + 2 × forsætning)

= 11,4 mm

konturskåret

11 mm

= 11,8 mm

Notesblok med omslag i 4-farve og indholdssider i
Pantone 144 U. Indholdssiderne er med vækslende indre og ydre
marginforhold for at give plads til spiralryggen i midten.

stanseform
Med udgangspunkt i en eksisterende mappe, og de øvrige
tryksager, konferencemappen skal indeholde, besluttes nogle
mål, som rentegnes i InDesign. Målene afprøves og justeres ud
fra en printet dummy af mappen og det materiale den skal inde
holde, som jeg renskærer og falser i en mindre målestok,
grundet vores kontorprinters begrænsede format.
Jeg er i kontakt med en bogbinder hos vores underleverandør
JC Stans, for at forhøre mig om stanseformen ser korrekt ud og
vil kunne falses pænt. Bogbinderen har imidlertid en rettelse
til udformningen, nemlig at der skal tages højde for forsætning,
som bogbinderen kalder det. Ved forsætning forstås i dette
tilfælde, den afstand, som formens »rygge« skal øges, for at
hhv. sideflappen kan ligge lige oven på bundflappen, og forsiden
dernæst kan ligge pænt oven på sideflap og bundflap.
Forsætningen er for sideflappens ryg 1 × arktykkelse,
da den lægger sig henover bundflap, og for forsidens ryg

* Offset-farve tørrer i princippet aldrig helt. Har man fedtede fingre kan
man nemt komme til at tvære farven ud og sætte tydelige mærker. Alt
afhængig af farvemængde og papirtype lader vi typisk et oplag ligge en
halv eller hel dag, før vi skærer eller sender det videre ud i verden til
bogbinder eller lign.
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2 × arktykkelse, da den lægger sig hen over begge flapper. Vores
trykker og jeg måler i fællesskab tykkelsen på ét ark 350g/
m2 MultiDesign White, vha. hans mikrometerskrue, og får den til
0,35 mm.
Herefter tilpasses stanseformen ved at øge de nævnte rygge
med hhv. 0,4 mm og 0,8 mm (Jeg runder op til 0,4 mm for at være
på den sikre side – hellere lidt for meget end lidt for lidt).
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BRUMLEBY MUSEUM
WEBSITE
Nationalmuseet
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Brumleby Museum website
Opgave

Dato

Design og opsætning af launch-side
og udbygning til tosproget website i
forbindelse med åbning af Brumleby
Museum

Oktober – januar 2016

om Kunden

Deadline for website

Nationalmuseet er Danmarks største
kulturhistoriske museum. I Brumleby
på Østerbro har man renoveret den
historiske købmandsforretning.

22. december 2016

Farver
Adobe RGB / sRGB

link
http://www.brumlebymuseum.dk/

Brief og eksisterende grafisk udtryk
Vi har i forvejen produceret en række tryksager forud
for åbningen af Brumleby Museum i efteråret 2016, da
Nationalmuseet beder os lave websitet dertil. Der foreligger en
ret klar og enkel visuel stil for museets materiale, som beror
på et centreret layout, en skrifttype i versaler og et farveskema
i sort, hvid, gul samt historiske monokrome billeder. Det er
derfor ret lige til for mig at tage udgangspunkt i denne stil.
Kunden ønskerret hurtigt en præsentationsside, der kort kan
annoncere museets snarligt forestående åbning, forud for at de

selv har materialet klar. Sitet skal desuden være på to sprog,
dansk og engelsk.
Det er med Wordpress fint nok at lave en foreløbig
launch‑side, som så efterfølgende kan udbygges med
undersider i backend, mens launch-siden forbliver urørt. Det
betyder dog i praksis at hele den visuelle ramme skal være
på plads fra start af, når siden går i luften. Her i blandt er en
hjemmestrikket navigation i to niveauer, som jeg »håndkoder« i
CSS for at få den til at passe med deres eksisterende design.

design til nettet
Alle forekomster af sort er lysnet en anelse (rgb 34-34-34
fremfor 0-0-0) mens den hvide er dulmet meget lidt (rgb
»253-253-253« frem for »255-255-255«). Det gøres fordi at
den maksimale kontrast kan være anstrengende for øjnene i
længden, når det handler om at læse brødtekst på en skærm.
Jeg tænker de færreste bevidst vil bemærke forskellen, men
det vil måske nok kunne mærkes, at kontrasten er mere
dæmpet og behagelig, end hvis den havde været maksimal.
Havde et design skulle være i negativ fremfor sort på hvidt, ville
jeg have gjort noget tilsvarende, nok endda i højere grad.
Den gule farve er særlig vigtig for kunden, da muren rundt
om området samt en stor del af Brumlebys huse – foruden
selve museet – er malet i den klassiske »støvede gul«. Fra
hæftet og plakaten der allerede er produceret kan aflæses
Pantone 7402 U. Farven er aflæst vha. Acrobat Pro med Output
Preview værktøjet, og jeg konverterer denne vha. Photoshops
farvehjul til rgb og får værdierne »246-218-154«. Denne farve
synes dog på websitet lidt for flad og vag sammen med den
hvide baggrund, og derfor ændrer jeg den efterfølgende til en
lidt klarere udgave af samme nuance, nemlig »250-212-118«,
eller #fad476.

Adrian Utzon Dietz

Farveskema til tryk

K: 100

Pantone 7402 U

[Papir]

Farveskema til web

#222222

#fad476

#fdfdfd

REFRIGERATOR DELUXE BOLD
Header-fonten: ‘Refrigerator Deluxe Bold’ bruges udelukkende i versaler.

web-typografi
ƘƘ Overskrifter og navigation: ‘Refrigerator Deluxe Bold’
Skriften er uploadet på webhotellet og importeres
via stylesheet med @font-face. CSS-reglen
»text‑transform:uppercase« sikrer at alt står i majuskler.

Østerbros Husholdningsforenings bibliotek blev stiftet samtidig
med oprettelsen af butikken i 1868. En vigtig del af den
kooperative idé var, at brugsforeningerne ikke kun skulle sørge for
billige fødevarer, men også bibringe medlemmerne åndelig føde.
Et bibliotek i forbindelse med butikken var derfor en naturlig del

ƘƘ Brødtekst: ‘Nunito Sans’
Importeres til stylesheet via Google Fonts, ligeledes med
@font-face.

Brødtekst til Brumleby Museums website: ‘Nunito Sans’.

Foto: Brumleby Museum / Eks-Skolens Trykkeri ApS

Brumleby 134, Blok N
2100 København Ø
info@brumlebymuseum.dk
brumlebymuseum.dk

1. SAL / 1 ST FLOOR

BEDRE BOLIGER / BRUGSFORENING / BIBLIOTEK

KONTOR

OFFICE

På kontoret havde bestyrelsen
hjemme. Her foregik al administration
af husholdningsforeningen. Det var her,
man udbetalte dividende til medlemmerne. De mange opgaver betød møder
flere gange om ugen og bestyrelsesmøde
hver lørdag, hvor butikkens priser og
varer blev diskuteret.

Based in the office, the board managed
the administration of the co-operative
association. Here, members received their
dividend bonus. Due to the many tasks,
it was necessary to hold meetings several
times during the week as well as a board
meeting every Saturday, at which the store
goods and prices were discussed.

UDDELERLEJLIGHED

SALESMAN’S FLAT

Over butikken boede uddeleren og hans
familie, samt en medhjælper. Uddeleren
var ansat af bestyrelsen til at drive butikken. Han havde ansvaret for vareindkøb,
regnskaber og butikkens daglige drift.

The salesman lived above the store with
his family and an assistant. Employed by
the board, the salesman was in charge of
running the store and his responsibilities
included purchases and accounting.

Brumleby 134, Blok N, 2100 København Ø
brumlebymuseum.dk
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Plakat

Hæfte

50 × 70 cm

160 × 160 mm, 8 sider

Målstoksforhold: 1:10

Målstoksforhold: 1:5

BRUMLEBY MUSEUM WEBSITE

Uddrag fra Custom CSS med importering af web-fonte. De forskellige udgaver af »Refrigerator Deluxe« skal sikre funktionalitet på tværs af forskellige browsere.

NATIONALMUSEET
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workflow i wordpress
Efter at haveop sat en håndfuld eller to sider med Wordpress,
har jeg tilegnet mig en nogenlunde systematisk metode at
arbejde med opsætningen på. Når jeg efter, at have snakket
med kunden og lavet nogle wireframe-skitser, har fået en
idé om den grundlæggende udformning, installerer jeg et
enkelt tema som er i nærheden af det jeg skal bruge. Jeg kan
efterfølgende »håndkode« CSS oven på temaet som det passer
mig. I dette tilfælde valgte jeg at tage udgangspunkt i Origami,
udviklet af SiteOrigin. Et simpelt lyst tema med vandret
navigation.
Jeg benytter altid en række gratis plugins fra udviklerne
SiteOrigin, som udvider Wordpress’ almindelige funktionalitet:

#Grafisk_Produktionsforståelse

Adrian Utzon Dietz

Wordpress i flere sprog

rækker(rows), som så kan inddeles i en, to eller flere
spalter i forskellige procentvis forhold. Hver spalte kan
så indeholde en editor til tekst, et billede, en widget eller
endda en Layout Builder inde i en anden Layout Builder
(tænk Inception...). Spalterne vil på smallere enheder
kollapse og vises i fuld bredde under et vist breakpoint,
og der er mulighed for at vælge i hvilken rækkefølge de
vil blive vist lodret. Har man brug for at omdisponere sit
indhold, fungerer Page Builder som Drag-and-drop, så det
er hurtigt og overskeuligt at flytte elementer rundt. Der er
desuden en række skabeloner man kan bruge, foruden en
øvrige features i SiteOrigin’s Page Builder.

ƘƘ Siteorigin Custom CSS
Med Custom CSS får jeg en editor på min Wordpress
backend, som jeg kan bruge til at overskrive temaets
eksisterende CSS. Editoren er overskuelig, den
farvelægger de forskellige syntakser, og jeg har mulighed
for at gå tilbage til en tidligere udgave af mit stylesheet,
hvis jeg skulle have lavet rav i den.

ƘƘ SiteOrigin Widgets Bundle
Tilføjer en masse forskellige Widgets som går godt i
spænd med Page Builder. Fra denne pakke er SiteOrigin
Image og SiteOrigin Editor dem jeg har anvendt mest.
Udover disse indeholder pakken widgets som Google Maps,
Contact Form, Testimonials, Image Grid, Call-To-Action, og
mange flere.

ƘƘ SiteOrigin Page Builder
Dette plugin udvider den almindelige Wordpress sideeditor til en såkaldt Layout Builder. Her kan tilføjes

Med hensyn til billedegallerier med lightbox-funktion, er
»Gallery Bank« et udmærket plugin som fås i både gratis
udgave og en professionel licens med flere muligheder.

Et tosproget website kræver en »spejling« af hver underside i
hver af sprogene. Dette kan gøres med et plugin:
ƘƘ Polylang
Med Polylang får jeg lov til angive yderligere sprog udover
det, Wordpress i forvejen er installeret i. Det andet sprog
vælges fra en lang liste af understøttede sprog og der
skal vælges »landestandard« (i det her tilfælde »da_DK«
og »en_GB«), som bl.a. bruges til oversættelse af andre
tekststrenge i Wordpress (se næste afsnit). Der er i øvrigt
mulighed for at vælge et flag som ikon, hvilket jeg gjorde
brug af.
Når begge sprog er sat op har jeg for hver underside et ekstra
panel ved navn »Sprog«, hvor i den tilsvarende side i det andet
sprog skal angives. På den måde vil den passende oversatte
side dukke på når brugeren skifter sprog, for alle de sider
hvor en oversættelse er angivet. Hvis en underside ikke har en
»spejling« i det sprog man skifter over til, vil man blive sendt til
forsiden i stedet.
Det var også nødvendigt at lave oversættelser af de faste
elementer i footeren hvor adresse, kontakt og åbningstider
figurerer. Med installationen af Polylang er der mulighed for at
angive at en Widget kun skal vises på et bestemt sprog.

Udvidet funktionalitet vha. plugin under »Widgets« i Wordpress backend.

Mulighed for angivelse af oversættelse – »spejling« – for indholdsside.

Total oversættelse af cms
Der er dog ikke nødvendigvis tale om en fyldestgørende
oversættelse af Wordpress med et enkelt plugin. Afhængig
af installation og opsætning kan man have brug for også
at oversætte andre af Wordpress tekststrenge som f.eks.
»søg«/«search«. Wordpress grundinstallation er i dette tilfælde
på dansk, og derfor skulle alle standard tekststrenge gerne
virke på det sprog, men det samme gør sig ikke nødvendigvis
gældende for tredjeparts-plugins, som ikke er oversat til dansk.
Backend bliver hurtigt en blanding af dansk og engelsk, og som
udvikler er det fint nok, men for kunden og slutbrugeren skulle
sproget gerne være helt konsekvent, i hvert fald på frontend.
Har man brug for at oversætte specifikke tekststrenge, kan
det gøres manuelt med eksempelvis et andet plugin ved
navn »Multilanguage by BestWebSoft«, hvor der også kan
indhentes databaser for mange sprog som løbende udvikles og
oversættes af det globale Wordpress-udvikler community.

Opsætning af indholdsside med SiteOrigin Page Builder. Her med 5 rækker (rows), hvor
der er valgt forskellige forhold mellem spalternes bredder, samt at veksle mellem
skiftevis billeder til venstre og tekst til højre, og modsat i næste række.
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Historie og nutid
Nationalmuseet havde selv hyret en fotograf til at tage
et nutidigt billede af facaden fra præcis samme sted og
vinkel som et historisk billede af den daværende Østerbros
Husholdningsforening. De havde et ønske om at lave en
interaktiv »før og efter«-funktion, hvor brugeren selv kunne se
og opdage lighederne i de to billeder.
Udgangspunktet i de to billeder var forholdsvis godt, men
naturligvis taget med vidt forskellige kameraer og objektiver,
så for at få alle linjer til at flugte bedst muligt, satte jeg
hjælpelinjer (guides) ind langs de tydeligste linjer på bygningen
og tilpassede billederne vha. værktøjet Adaptive Wide Angle.
Begge billeder er først konverteret til Smart Object således at de
rettelser jeg foretager ligger som Smart Filter og derved ikke er
destruktive ift. originalen, og jeg i øvrigt altid kan justere på ny.

Guides langs de tydeligste vandrette og lodrette linjer på bygningen. De er en hjælp når de to motiver skal nørgles på plads oven på hinanden.

tilpasset. Det synes at lykkedes nogenlunde tilfredsstillende,
med undtagelse af fortorvet i bunden af billedet, som ser ud
til at være blevet lagt på ny i mellemtiden, og muligvis er det
gamle billede taget fra et lidt lavere perspektiv. Det hænger
godt sammen med at menneskerne på det gamle billede
også ser ud til at være væsentligt lavere rent fysisk – måske
fotografen og hans apparat har været det samme!

Interaktiv funktion
Det simple plugin »Before after image slider« gør præcis
det som vi har brug for – maskerer et billede med et andet
ved hjælp af en slider. Rent teknisk foregår det ved at det
ene billede ligger oven på det andet – præcis ligesom da jeg
arbejdede med at få dem til at passe i Photoshop – og vha. CSS
skjules det ene i takt med at slideren rykkes til den ene side, og
vice versa.

Transformerende vandrette og lodrette linjer i Photoshops »Adaptive Wide Angle« filter.

Tilpasning af oprindeligt motiv
Jeg arbejder på en scanning af et billede som er taget for over
hundrede år siden. Derfor er Photoshop ikke i besiddele af
kameraets linseprofil, da det ikke figurerer i billedets metadata
og formentlig heller ikke i Adobe's arkiv i det hele taget. I
stedet bruger jeg filteret Adaptive Wide Angle som er i stand
til at aflæse billedets krumning af linjer og krænge dem lige.
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Justeringsstregerne kan tvinges lodrette og vandrette vha. hhv.
Alt- eller Shift-tasten.
Her ses det også tydeligt hvordan linjerne i udkanten af
billedet synes at krumme ekstra meget, i fht dem inde på
midten som er blevet rettet op.
Jeg placerer det originale billede og genskabelsen oven
på hinanden i samme photoshop dokument, så jeg ved hjælp
af opacity og guides hurtigt kan se fremskridtet i at få dem

BRUMLEBY MUSEUM WEBSITE

[image-comparator left="http://www.brumlebymuseum.dk/wp-content/uploads/2016/12/historie2.jpg" left-alt="Dengang"
right="http://www.brumlebymuseum.dk/wp-content/uploads/2016/12/nutid2.jpg" right-alt="I dag"][/image-comparator]

Shortchode til implementering af »Before-after-image-slider«. Før- og efter billeder hostes i Wordress’ Media
Library og linkes inde i koden. Alt-tags angives for god skiks skyld. Resten klarer plugin-koden.

NATIONALMUSEET
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LP udgave

Solbrud – Vemod

målstoksforhold 1:7

Gatefold LP cover, Yderside
642 × 315 mm

500 stk. (CD)
1000 stk. (LP, første tryk)
1000 stk. (LP, genoptryk)






Ðe Sdst Ły
Ffald
Mennekevæk
Besat af Møk

Teknik

Slbud – Vemd

Oplag

Design og layout af
Albumcover (CD + LP)

Slbud – Vemd

Opgave

Solbrud er et dansk metalband dannet
i København 2009. ‘Vemod’ er bandets
tredje fuldlængde album.
Indisciplinarian er et småt
independent pladeselskab med base i
Danmark og fokus på tung musik.
Vendetta er et tysk label, hvis katalog
rummer en række kvalitetsudgivelser
indenfor hovedsageligt black metal og
doom-genren.

Slbud – Vemd

Om kunderne

Deadline for trykfiler


Ðet Sdst Ły




VENDETTA

Indisc18

10. marts 2017

Farver

Vemd

VENDETTA

Færdiggørelse

Vemd

VENDETTA
Indisc18

Indisc18

Ryg

Forside

8 mm

317 × 315 mm

Slbud – Vemd

Bagside
317 × 315 mm

Ðe Sdst Ły
Ffald
Mennekevæk
Besat af Møk

Udstansning
Fals og limning (LP cover, LP
innersleeve)
Shrinkwrap

Indisc18

Adobe RGB
CMYK (ISO Coated V2 eci)
Pantone
Mat lak (LP, genoptryk)


F fald

Vemod

LP-labels
ø100 mm






Offsettryk

A & B side

A

CD udgave

Målstoksforhold 1:5

2
Ðet Sidste Ły#

22
Forfald

et sidste lys forsvinder bag bjerge
klædt i blod • Minder om sorg fra forgangen tid • Et sidste farvel, til den
jord jeg kaldte mit hjem.
I gru og død, i grus og støv – den
åndsforladte planet • Nedslåede
sind, suger marv af benene • Når
blind leder blind, falder begge i graven
• Dommen skal findes i ruiner.
Velkommen til de dødes rige •
Velkommen til dødningehjemmet •
Omfavnet af skygger • Hvor døde
øjne lurer i mørket.
Ład mig ej rådne på seng • Lad mig
ej visne som halm • Træde vande i sølet • Svinde ind med sorg i
sind • Som I, sygne hen.

h du, der i mørke forledte – du som
drukner i hovmod • Bærer dødens
mærke på din pande • Du der spreder
rædsel og usandhed gennem løgne
• Så blændet af pompt og pragt •
Mens krig og død og pest og sult
igennem verden rider • Høste stormen skal du – som den vind du såede,
nu er tiden at bryde op.
Jeg får at leve – I får at dø • De
fortabte der ledes af blinde • En sang
om længsel – leder dem mod mulden •
Undergangsprofetier I spå – så lad
det være undergangen I vil få.
Nu begyndelsen er nær • Når lyden af tusinder svært din dødsdom signer • Skademenneske, æd din dom.

∆

∞

Additional sound effects by Tobias Hjorth & Troels Hjorth

Acoustic guitars, Sitar & Zither by Adrian Utzon Dietz
Church organ by Troels Hjorth
Recorded in Hellig Kors Kirke, Nørrebro

Tracked & mixed by Łasse Ballade
at Ballade Studio#, Copenhagen
January-February 2017

Mastering by Flemming Rasmussen
at Sweet Silence Studio# North, Helsingør
March 2017
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Besat af Mørke

LP innersleeve

Ole Łuk – Vocal & guitar
Adrian Utzon Dietz – Guitar
Tobias Hjorth – Bass
Troels Hjorth – Drums

Solbrud are

642 × 315 mm

Artwork

Gatefold LP cover, Inderside

Łogo by Ole Łuk
Cover photos by Jeppe Utzon
Ðesign & layout by Adrian Utzon Dietz

andrer imellem de ældgamle krogede træer •
Under nattens kappe og de funklende stjerners
skær • Forledt, mellem kviste og grene • Draget
– betaget – alene.
Månens blege lys kaster skygger, der leder
min vej • Ind i dybet min længsel mig trækker •
Gammel som tiden, en ældgammel higen • Som
skibet i storm, der finder sin havn.
Verden omkring mig forsvinder • Ind i evigheden mit legeme
vandrer • Hvor min sjæl forenes med den evige nat • Derind
– hvor mit sind finder fred.
Lyset forsvinder • Jeg ganger ad mørken sti • På et leje af
grene og mos, på skovens bund jeg skal hvile • Omringet af
stilhed • Tryllebundet af mørket.

307 × 315 mm
A side

Ðesign & Łayout by Adrian Utzon Ðietz
From photo# by Jeppe Utzon
Solbrud Łogo by Ole Łuk

Artwork

∆
All lyrics by Ole Łuk

Indisc18CD

VENDETTA

Solbrud are

Ole Łuk – Vocal & guitar
Adrian Utzon Dietz – Guitar
Troels Hjorth – Ðrums
Tobias Hjorth – Bass

Vemod

222
Menneskeværk

2222
Besat af Mørke

∆
Additional sound effects By Tobias Hjorth & Troels Hjorth

Vemod

ivsgangen er slut – fremtiden glemmer • Udvisker
hvert et spor, nu menneskeværket ender • Ingen
træller for flere herrer, ej høster anden mands
korn • Mænd og våben daler • Den evige strid
– snart levn fra fordums tid.
Hvad spirede op må nu forgå, hjemstavnen er
atter fri • Smådyr og kryb stiller sulten på jeres
usle lig • Jorden I skamløst besudlede, æder
hver en krop • Mens skov og dal og hav, endelig ånder lettet op
• Slægternes marv – samler støv i martyres grav.
Ðet er en liden tid så jeg har vunden • Så er den ganske strid
med et forsvunden • Sorgen tog freden, men døden tager sorgen
• Tavshed i aftenrøden – velsigner døden.
På Sjølunds fagre sletter • Ved Østersøens bred • Hvor
skoven kranse fletter • Der vil jeg finde fred • Hvor sølverkilden
glider • Nu ved ruiners fod • Her stolt i gamle tider • Et kongerige
stod.
Livets væld udrinder • Mens evigheden venter.

ivsgangen er slut – fremtiden glemmer
• Udvisker hvert et spor, nu menneskeværket ender • Ingen træller for
flere herrer, ej høster anden mands
korn • Mænd og våben daler • Den
evige strid – snart levn fra fordums
tid.
Hvad spirede op må nu forgå •
Hjemstavnen er atter fri • Smådyr
og kryb stiller sulten på jeres usle
lig • Jorden, I skamløst besudlede
æder hver en krop • Mens skov og
dal og hav, endelig ånder lettet op
• Slægternes marv – samler støv

i martyres grav.
Det er en liden tid så jeg har vunden • Så er den ganske strid
med et forsvunden • Sorgen tog freden, men døden tager sorgen •
Tavshed i aftenrøden – velsigner døden.
På Sjølunds fagre sletter • Ved Østersøens bred • Hvor skoven kranse fletter • Der vil jeg finde fred • Hvor sølverkilden glider
• Nu ved ruiners fod • Her stolt i gamle tider • Et kongerige stod.
Livets væld udrinder • Mens evigheden venter.
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Forfald

CD label
x

ø120 mm

h du, der i mørke forledte – du som drukner i
hovmod • Bærer dødens mærke på din pande
• Du der spreder rædsel og usandhed gennem
løgne • Så blændet af pompt og pragt • Mens
krig og død og pest og sult igennem verden rider
• Høste stormen skal du – som den vind du
såede, nu er tiden at bryde op.
Jeg får at leve – I får at dø • De fortabte
ledes af blinde • En sang om længsel – leder dem mod mulden •
Undergangsprofetier I spå – så lad det være undergangen I vil få.
Nu begyndelsen er nær • Når lyden af tusinder svært din
dødsdom signer • Skademenneske, æd din dom.

2222
Besat af Mørke
222
Menneskeværk

∆
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Menneskeværk

et sidste lys forsvinder bag bjerge klædt i blod
• Minder om sorg fra forgangen tid • Et sidste
farvel til den jord jeg kaldte mit hjem.
I gru og død, i grus og støv – den ånsforladte
planet • Nedslåede sind suger marv af benene
• Når blind leder blind falder begge i graven •
Dommen skal findes i ruiner.
Velkommen til de dødes rige • Velkommen til
dødningehjemmet • Omfavnet af skygger • Hvor døde øjne lurer
i mørket.
Lad mig ej rådne på seng • Lad mig ej visne som halm • Træde
vande i sølet • Svinde ind med sorg i sind • Som i, sygne hen.

andrer imellem de ældgamle krogede
træer • Under nattens kappe og de
funklende stjerners skær • Forledt,
mellem kviste og grene • Draget
– betaget – alene.
Månens blege lys kaster skygger, der leder min vej • Ind i dybet
min længsel mig trækker • Gammel
som tiden, en ældgammel higen •
Som skibet i storm, der finder sin
havn.
Verden omkring mig forsvinder •
Ind i evigheden mit legeme vandrer •
Hvor min sjæl forenes med den evige
nat • Derind – hvor mit sind finder fred.
Lyset forsvinder • Jeg ganger ad mørken sti • På et leje af grene
og mos, på skovens bund jeg skal hvile • Omringet af stilhed •
Tryllebundet af mørket.

2
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ivsgangen er slut – fremtiden glemmer
• Udvisker hvert et spor, nu menneskeværket ender • Ingen træller for
flere herrer, ej høster anden mands
korn • Mænd og våben daler • Den
evige strid – snart levn fra fordums
tid.
Hvad spirede op må nu forgå •
Hjemstavnen er atter fri • Smådyr
og kryb stiller sulten på jeres usle
lig • Jorden, I skamløst besudlede
æder hver en krop • Mens skov og
dal og hav, endelig ånder lettet op
• Slægternes marv – samler støv
i martyres grav.
Det er en liden tid så jeg har vunden • Så er den ganske strid
med et forsvunden • Sorgen tog freden, men døden tager sorgen •
Tavshed i aftenrøden – velsigner døden.
På Sjølunds fagre sletter • Ved Østersøens bred • Hvor skoven kranse fletter • Der vil jeg finde fred • Hvor sølverkilden glider
• Nu ved ruiners fod • Her stolt i gamle tider • Et kongerige stod.
Livets væld udrinder • Mens evigheden venter.

All lyrics by Ole Łuk
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andrer imellem de ældgamle krogede
træer • Under nattens kappe og de
funklende stjerners skær • Forledt,
mellem kviste og grene • Draget
– betaget – alene.
Månens blege lys kaster skygger, der leder min vej • Ind i dybet
min længsel mig trækker • Gammel
som tiden, en ældgammel higen •
Som skibet i storm, der finder sin
havn.
Verden omkring mig forsvinder •
Ind i evigheden mit legeme vandrer •
Hvor min sjæl forenes med den evige
nat • Derind – hvor mit sind finder fred.
Lyset forsvinder • Jeg ganger ad mørken sti • På et leje af grene
og mos, på skovens bund jeg skal hvile • Omringet af stilhed •
Tryllebundet af mørket.
∆
All lyrics by Ole Łuk
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Mastered by Flemming Rasmussen
At Sweet Silence Studio# North, Helsingør
March 2017
Recorded and mixed by Łasse Ballade
At Ballade Studio#, Copenhagen
January-February 2017
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Ole Łuk – Vocal & guitar
Adrian Utzon Dietz – Guitar
Tobias Hjorth – Bass
Troels Hjorth – Drums

Łogo by Ole Łuk
Cover photos by Jeppe Utzon
Ðesign & layout by Adrian Utzon Dietz

Acoustic guitars, Sitar & Zither by Adrian Utzon Dietz
Church organ by Troels Hjorth
Recorded in Hellig Kors Kirke, Nørrebro
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VENDETTA

Digifile CD cover (Maltese cross)

Falset plakat

Inderside

600 × 300 mm

LP innersleeve
307 × 315 mm

377 × 371 mm plano

CMYK + Pantone 877 (Metallic)

B side
Acoustic guitars, Sitar & Zither by Adrian Utzon Dietz
Church organ by Troels Hjorth
Recorded in Hellig Kors Kirke, Nørrebro
∞
h du, der i mørke forledte – du som
drukner i hovmod • Bærer dødens
mærke på din pande • Du der spreder
rædsel og usandhed gennem løgne
• Så blændet af pompt og pragt •
Mens krig og død og pest og sult
igennem verden rider • Høste stormen skal du – som den vind du såede,
nu er tiden at bryde op.
Jeg får at leve – I får at dø • De
fortabte der ledes af blinde • En sang
om længsel – leder dem mod mulden •
Undergangsprofetier I spå – så lad
det være undergangen I vil få.
Nu begyndelsen er nær • Når lyden af tusinder svært din dødsdom signer • Skademenneske, æd din dom.
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et sidste lys forsvinder bag bjerge
klædt i blod • Minder om sorg fra forgangen tid • Et sidste farvel, til den
jord jeg kaldte mit hjem.
I gru og død, i grus og støv – den
åndsforladte planet • Nedslåede
sind, suger marv af benene • Når
blind leder blind, falder begge i graven
• Dommen skal findes i ruiner.
Velkommen til de dødes rige •
Velkommen til dødningehjemmet •
Omfavnet af skygger • Hvor døde
øjne lurer i mørket.
Ład mig ej rådne på seng • Lad mig
ej visne som halm • Træde vande i sølet • Svinde ind med sorg i
sind • Som I, sygne hen.
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Additional sound effects by Tobias Hjorth & Troels Hjorth

377 × 371 mm plano

Vemd

Mastering by Flemming Rasmussen
at Sweet Silence Studio# North, Helsingør
March 2017

Yderside

Tracked & mixed by Łasse Ballade
at Ballade Studio#, Copenhagen
January-February 2017

Digifile CD cover (Maltese cross)
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Forside
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Ðet Sidste Ły#
et sidste lys forsvinder bag bjerge klædt i blod
• Minder om sorg fra forgangen tid • Et sidste
farvel til den jord jeg kaldte mit hjem.
I gru og død, i grus og støv – den ånsforladte
planet • Nedslåede sind suger marv af benene
• Når blind leder blind falder begge i graven •
Dommen skal findes i ruiner.
Velkommen til de dødes rige • Velkommen til
dødningehjemmet • Omfavnet af skygger • Hvor døde øjne lurer
i mørket.
Lad mig ej rådne på seng • Lad mig ej visne som halm • Træde
vande i sølet • Svinde ind med sorg i sind • Som i, sygne hen.

Artwork

Ðesign
& Łayout
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photo#
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Mastered by Flemming Rasmussen
At Sweet Silence Studio# North, Helsingør
March 2017

∆
Additional sound effects By Tobias Hjorth & Troels Hjorth
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et sidste lys forsvinder bag bjerge klædt i blod
• Minder om sorg fra forgangen tid • Et sidste
farvel til den jord jeg kaldte mit hjem.
I gru og død, i grus og støv – den ånsforladte
planet • Nedslåede sind suger marv af benene
• Når blind leder blind falder begge i graven •
Dommen skal findes i ruiner.
Velkommen til de dødes rige • Velkommen til
dødningehjemmet • Omfavnet af skygger • Hvor døde øjne lurer
i mørket.
Lad mig ej rådne på seng • Lad mig ej visne som halm • Træde
vande i sølet • Svinde ind med sorg i sind • Som i, sygne hen.
∆
Additional sound effects By Tobias Hjorth & Troels Hjorth

Idé og dogme

gotiske Initialer

Fire bandmedlemmer, fire numre, fire sangtitler, fire initialer,
fire sangtekster og fire ekstra flapper at anbringe dem på.
Rækkefølgen og placeringen gav sig selv ud fra trykkeriets
skabelon; når coveret er lukket, åbner første flap mod venstre
og på dens inderside kommer første nummer til syne (1).
Næste låge folder ned, og så fremdeles med de to sidste mod
urets retning. Altså måtte teksterne placeres således at første
sangtitel og tekst er på vest, dernæst andet nummer på syd, så
tredje på øst, og sidst det fjere på nord, for at komme til syne i
samme rækkefølge som numrene ligger på albummet.
Samtidig gav ydersiderne af de ekstra flapper mulighed for
at anbringe credits til hhv. audio (1) og artwork (3) på hver deres
respektive side og baggrund, svarende til – eller i hvert fald
inspireret af – åbningssekvensen i en film.

Min interesse for gotiske skrifttyper og i særdeleshed initialer
har ledt mig til at opbygge mit eget lille digitale arkiv af
dekorerede begyndelsesbogstaver, som jeg har scannet
ind fra diverse bøger. Første skridt var at finde de fire
begyndelsesbogstaver jeg skulle bruge, altså det første bogstav
i hver af de fire sangtekster, og så se hvad jeg havde på lager
eller kunne skaffe, med netop de 4 bogstaver i nogle flotte
udgaver. Der er et hav af forskellige typer, perioder og stilarter,
så jeg fandt nogle som jeg synes spillede godt sammen med
Gutenberg typografien.
Det tyske forlag Taschen har et online-arkiv hvor der vha.
et login er adgang til en ret stor database med jpg-billeder af
historiske initialer og skriftprøver, alt sammen i nogenlunde
fornuftig opløsning. Jeg fandt en serie jeg synes var fed, og for
at få dem omdannet til randskarpe vektorobjekter, behandlede
jeg dem enkeltvis med følgende fremgangsmåde:
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Ole Łuk – Vocal & guitar
Adrian Utzon Dietz – Guitar
Troels Hjorth – Ðrums
Tobias Hjorth – Bass
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et sidste lys forsvinder bag bjerge klædt i blod
• Minder om sorg fra forgangen tid • Et sidste
farvel til den jord jeg kaldte mit hjem.
I gru og død, i grus og støv – den ånsforladte
planet • Nedslåede sind suger marv af benene
• Når blind leder blind falder begge i graven •
Dommen skal findes i ruiner.
Velkommen til de dødes rige • Velkommen til
dødningehjemmet • Omfavnet af skygger • Hvor døde øjne lurer
i mørket.
Lad mig ej rådne på seng • Lad mig ej visne som halm • Træde
vande i sølet • Svinde ind med sorg i sind • Som i, sygne hen.

Menneskeværk
Artwork

Ðesign & Łayout by Adrian Utzon Ðietz
From photo# by Jeppe Utzon
Solbrud Łogo by Ole Łuk
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ivsgangen er slut – fremtiden glemmer • Udvisker
hvert et spor, nu menneskeværket ender • Ingen
træller for flere herrer, ej høster anden mands
korn • Mænd og våben daler • Den evige strid
– snart levn fra fordums tid.
Hvad spirede op må nu forgå, hjemstavnen er
atter fri • Smådyr og kryb stiller sulten på jeres
usle lig • Jorden I skamløst besudlede, æder
hver en krop • Mens skov og dal og hav, endelig ånder lettet op
• Slægternes marv – samler støv i martyres grav.
Ðet er en liden tid så jeg har vunden • Så er den ganske strid
med et forsvunden • Sorgen tog freden, men døden tager sorgen
• Tavshed i aftenrøden – velsigner døden.
På Sjølunds fagre sletter • Ved Østersøens bred • Hvor
skoven kranse fletter • Der vil jeg finde fred • Hvor sølverkilden
glider • Nu ved ruiners fod • Her stolt i gamle tider • Et kongerige
stod.
Livets væld udrinder • Mens evigheden venter.

ƘƘ jpg-billede åbnes i Photoshop, motiv beskæres og
opskaleres til 2400 ppi. Konverteres til grayscale, dernæst
konverteres til bitmap ud fra 50% Threshold. Gemmes som
tiff-fil.
ƘƘ t iff-fil åbnes i Illustrator. Herfra image trace i sort, ignore
white, og med den højeste detaljegrad.
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Forfald

h du, der i mørke forledte – du som drukner i
hovmod • Bærer dødens mærke på din pande
• Du der spreder rædsel og usandhed gennem
løgne • Så blændet af pompt og pragt • Mens
krig og død og pest og sult igennem verden rider
• Høste stormen skal du – som den vind du
såede, nu er tiden at bryde op.
Jeg får at leve – I får at dø • De fortabte
ledes af blinde • En sang om længsel – leder dem mod mulden •
Undergangsprofetier I spå – så lad det være undergangen I vil få.
Nu begyndelsen er nær • Når lyden af tusinder svært din
dødsdom signer • Skademenneske, æd din dom.

h du, der i mørke forledte – du som drukner i
hovmod • Bærer dødens mærke på din pande
• Du der spreder rædsel og usandhed gennem
løgne • Så blændet af pompt og pragt • Mens
krig og død og pest og sult igennem verden rider
• Høste stormen skal du – som den vind du
såede, nu er tiden at bryde op.
Jeg får at leve – I får at dø • De fortabte
ledes af blinde • En sang om længsel – leder dem mod mulden •
Undergangsprofetier I spå – så lad det være undergangen I vil få.
Nu begyndelsen er nær • Når lyden af tusinder svært din
dødsdom signer • Skademenneske, æd din dom.

∞

∞

Acoustic guitars, Sitar & Zither by Adrian Utzon Dietz
Church organ by Troels Hjorth
Recorded in Hellig Kors Kirke, Nørrebro

Acoustic guitars, Sitar & Zither by Adrian Utzon Dietz
Church organ by Troels Hjorth
Recorded in Hellig Kors Kirke, Nørrebro

Derefter er initialet klar til at copy+paste fra Illustrator til
InDesign, hvor det så vil ligge som et vektor-objekt der frit kan
skaleres, (af)grupperes og farver kan ændres.

alternative glyffer
2222

Besat af Mørke
andrer imellem de ældgamle krogede træer •
Under nattens kappe og de funklende stjerners
skær • Forledt, mellem kviste og grene • Draget
– betaget – alene.
Månens blege lys kaster skygger, der leder
min vej • Ind i dybet min længsel mig trækker •
Gammel som tiden, en ældgammel higen • Som
skibet i storm, der finder sin havn.
Verden omkring mig forsvinder • Ind i evigheden mit legeme
vandrer • Hvor min sjæl forenes med den evige nat • Derind
– hvor mit sind finder fred.
Lyset forsvinder • Jeg ganger ad mørken sti • På et leje af
grene og mos, på skovens bund jeg skal hvile • Omringet af
stilhed • Tryllebundet af mørket.
∆
All lyrics by Ole Łuk
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Ðet Sidste Ły#

Menneskeværk

et sidste lys forsvinder bag bjerge klædt i blod
• Minder om sorg fra forgangen tid • Et sidste
farvel til den jord jeg kaldte mit hjem.
I gru og død, i grus og støv – den ånsforladte
planet • Nedslåede sind suger marv af benene
• Når blind leder blind falder begge i graven •
Dommen skal findes i ruiner.
Velkommen til de dødes rige • Velkommen til
dødningehjemmet • Omfavnet af skygger • Hvor døde øjne lurer
i mørket.
Lad mig ej rådne på seng • Lad mig ej visne som halm • Træde
vande i sølet • Svinde ind med sorg i sind • Som i, sygne hen.
∆
Additional sound effects By Tobias Hjorth & Troels Hjorth

Vemod
Solbrud are

Ole Łuk – Vocal & guitar
Adrian Utzon Dietz – Guitar
Troels Hjorth – Ðrums
Tobias Hjorth – Bass

ivsgangen er slut – fremtiden glemmer • Udvisker
hvert et spor, nu menneskeværket ender • Ingen
træller for flere herrer, ej høster anden mands
korn • Mænd og våben daler • Den evige strid
– snart levn fra fordums tid.
Hvad spirede op må nu forgå, hjemstavnen er
atter fri • Smådyr og kryb stiller sulten på jeres
usle lig • Jorden I skamløst besudlede, æder
hver en krop • Mens skov og dal og hav, endelig ånder lettet op
• Slægternes marv – samler støv i martyres grav.
Ðet er en liden tid så jeg har vunden • Så er den ganske strid
med et forsvunden • Sorgen tog freden, men døden tager sorgen
• Tavshed i aftenrøden – velsigner døden.
På Sjølunds fagre sletter • Ved Østersøens bred • Hvor
skoven kranse fletter • Der vil jeg finde fred • Hvor sølverkilden
glider • Nu ved ruiners fod • Her stolt i gamle tider • Et kongerige
stod.
Livets væld udrinder • Mens evigheden venter.

Gutenberg C skrifttypen fra Alter Littera, som danner grundlag
for al tekst, har en hel del alternative glyffer, som jeg
indstuderede nøje for at skabe det mest interessante resultat.
Eksempelvis er der to forskellige serier af romertal, hvor jeg
synes den version i x-højde fungerede bedst til track-numrene
i designet. Ligeledes har fonten en række stilistiske set og
såkaldt swash-variationer af visse bogstaver, som man kan gå
på opdagelse i.

Indisc18CD

VENDETTA

Adrian Utzon Dietz

En serie af Liturgiske Initialer. Ofte er det ikke et helt alfabet der
fremgår. Et ‘J’ er særligt sjælden, da det er et nyere bogstav.

8843222
8843 2 2 2
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Forfald

To forskellige udgaver af romertal i samme font: ALOT Gutenberg C.

h du, der i mørke forledte – du som drukner i
hovmod • Bærer dødens mærke på din pande
• Du der spreder rædsel og usandhed gennem
løgne • Så blændet af pompt og pragt • Mens
krig og død og pest og sult igennem verden rider
• Høste stormen skal du – som den vind du
såede, nu er tiden at bryde op.
Jeg får at leve – I får at dø • De fortabte
ledes af blinde • En sang om længsel – leder dem mod mulden •
Undergangsprofetier I spå – så lad det være undergangen I vil få.
Nu begyndelsen er nær • Når lyden af tusinder svært din
dødsdom signer • Skademenneske, æd din dom.
∞
Acoustic guitars, Sitar & Zither by Adrian Utzon Dietz
Church organ by Troels Hjorth
Recorded in Hellig Kors Kirke, Nørrebro

Målstoksforhold 1:5
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Forsidemotivet og indersiden af gatefolden er oprindelig fra
en serie af billeder, som min grandfætter har taget med sin
mobiltelefon under vandet. Opløsningen på billederne var
oprindeligt 2048 × 1536 px. Et Gatefold LP cover er 648 mm bredt
i opslag inkl. 3 mm beskæring, svarende til 25,5 tommer. Havde
jeg placeret billedet uden videre, havde det haft en effektiv
ppi på 80 – lige over en fjerdedel af den udbredt anbefalede
minimumopløsning på bestrøget papir. Det havde nok ikke set
særlig godt ud, hvis ikke det fået en tur gennem Photoshop:

Vemd

VENDETTA

ƘƘ Konvertering til »Adobe RGB« og »16 bit« – for at udvide
farverummet, øge farvedybden og reducere banding når
jeg begynder at redigere i billedet.
ƘƘ Med »Image Size« skaleres billedet op til 500% – for
at interpolere frem til flere pixelinformationer. Med
resample-metoden »Preserve Details 2.0«
Slbud – Vemd

Ðe Sdst Ły
Ffald
Mennekevæk
Besat af Møk

ƘƘ »Camera Raw-filter« – her tages for alvor at tage fat i at
ændre ved billedet med »Clarity«, »Sharpening«, »Noise
Reduction« og noget »Grain«, for at skjule grove pixels.

Et par af de oprindelige, ubearbejde motiver i billedserien.






ƘƘ »Convert for Smart Filters« – så ingen filtre er destruktive
ift. originalen, og jeg altid kan justere på ny.

Adrian Utzon Dietz

fællesnævnere
i trykfarver

Indisc18

optimering af billedemateriale

#Grafisk_Produktionsforståelse #Typografi

For mig har det typisk været forbundet med en smule
usikkerhed at sende en så vigtig og langtidsholdbar tryksag
som en albumudgivelse til udlandet. Vi modtager et testtryk af
selve vinylen til at vurdere lyden, men cover, sleeve og label er
der ikke muligheder for at se trykt før vi modtager det endelige
oplag. Kommunikationen med et trykkeri i f.eks. Frankrig,
Tjekkiet eller Tyskland er som regel også lidt besværlig pga.
sprogbarrieren, samt det at det typisk kører via pladeselskabet
som mellemmand.
Jeg kan derfor ikke vide mig sikker på papirtype, farveprofil,
rasterfinhed, om der er styr på diffusiering og om trykkeren
lige er vågen den dag vores covers kører gennem maskinen.
Så da det på forhånd lå fast, at der var tale om negativ tekst på
mørk baggrund, satte jeg mig for at sammensætte et »rent«
farveskema som kunne tjene til at minimere risici. Farverne
har fællesnævnere i de kanaler, hvor det lader sig gøre. Det vil
sige at skriftens farve kun afviger fra baggrundens farve i de
kanaler hvor det er nødvendigt.
Med sådan et farveskema reduceres synlig diffusiering, og
evt. mispasning vil blive mindre tydeligt. Det er et princip der
kunne være interessant at udforske yderligere.

»Dekoration«

»Baggrund«

C: 70

C: 70

»Tekst«
C: 11

M: 35

M: 35

M: 14

Y: 28

Y: 28

Y: 28

K: 0

K: 100

K: 0

Farveskema for innersleeve og inderside af CD‑cover. Der er 28 procent
gul raster over hele siden. Farverne for »Dekoration« og »Baggrund«
har samme værdier i cyan, magenta og gul. »Dekoration« slår ud i
sort, mens »Baggrund« er 100 procent sort. Dvs. ingen rasterforskel
og ingen diffusiering der hvor elementer i de to farver mødes. Tekst

A

er blot tintet med cyan (11 procent) og magenta (14 procent).

Dagger og dobbelt dagger
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et sidste lys forsvinder bag bjerge
klædt i blod • Minder om sorg fra
forgangen tid • Et sidste farvel, til
den jord jeg kaldte mit hjem.
I gru og død, i grus og støv – den
åndsforladte planet • Nedslåede
sind, suger marv af benene • Når
blind leder blind, falder begge i graven
• Dommen skal findes i ruiner.
Velkommen til de dødes rige •
Velkommen til dødningehjemmet •
Omfavnet af skygger • Hvor døde
øjne lurer i mørket.
Ład mig ej rådne på seng • Lad mig
ej visne som halm • Træde vande i sølet • Svinde ind med sorg i
sind • Som I, sygne hen.

h du, der i mørke forledte – du som
drukner i hovmod • Bærer dødens
mærke på din pande • Du der spreder
rædsel og usandhed gennem løgne
• Så blændet af pompt og pragt
• Mens krig og død og pest og
sult igennem verden rider • Høste
stormen skal du – som den vind du
såede, nu er tiden at bryde op.
Jeg får at leve – I får at dø • De
fortabte der ledes af blinde • En sang
om længsel – leder dem mod mulden •
Undergangsprofetier I spå – så lad
det være undergangen I vil få.
Nu begyndelsen er nær • Når lyden af tusinder svært din
dødsdom signer • Skademenneske, æd din dom.

∆
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Additional sound effects by Tobias Hjorth & Troels Hjorth

Acoustic guitars, Sitar & Zither by Adrian Utzon Dietz
Church organ by Troels Hjorth
Recorded in Hellig Kors Kirke, Nørrebro

En historisk måde at angive en fodnote
er med den typografiske dagger, så nu
vi alligevel er ved det retrospektive
design er det en passende måde at vise
en note ang. ekstra instrumenering.
Note to blev så tildelt dobbelt dagger.
Traditionelt vil en dagger også figurere
i selve teksten, på samme måde som
man bruger en asterisk eller fodnote
henvisning.

A-siden af Innersleevet, som huser selve
LP’en. Marginforhold, spaltebredder og

Det færdige motiv til indersiden af Gatefold coveret. Da albummet skulle genoptrykkes
blev det på et almindeligt LP cover, som ikke åbnes op i midten. I stedet valgte vi at få

Tracked & mixed by Łasse Ballade
at Ballade Studio#, Copenhagen
January-February 2017

lavet dette motiv som en plakat, der kunne ligge sammen med pladen, efter den var falset

-mellemrum og alle afstande er udregnet vha.
det gyldne snit i relation til formatet på siden.
Farveskemaet blev ændret en anelse for

henover midten. Plakaten blev trykt i 5 farver: CMYK + den metalliske Pantone 877, der

genoptrykket, og de korslignende sluttegn

– som et lidt eskperimenterende udtryk – danner dele af mellemtonerne i billedet.

mellem note og credits fik samme farve

De motiver der endte med at blive brugt er spejlvendt lodret ift. hvordan de oprindeligt blev taget.

som dekorationerne ved initialerne.

Det gør det mere abstrakte og er måske svært at gennemskue, hvad motivet egentlig forestiller.
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Mastering by Flemming Rasmussen
at Sweet Silence Studio# North, Helsingør
March 2017

SOLBRUD – VEMOD

SOLBRUD / INDISCIPLINARIAN / VENDETTA
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IIII
BRANDING OG
INFOMATERIALE
Kooperationen

Socialøkonomi
i Kooperationen

Kort til folkemøde

Kooperationen er en værdibaseret
arbejdsgiver- og interesseorganisation
for kooperative og socialøkonomiske
virksomheder. På tværs af brancher og
selskabsformer har vi det til fælles, at vi
arbejder ud fra værdier om demokratisk
deltagelse og samfundsmæssig bæredygtighed.

210 × 148 mm

målstoksforhold 1:4

2 sider

I Kooperationen rådgiver vi vores
medlemsvirksomheder, varetager deres
interesser og arbejder aktivt for at skabe bedre
rammer for at drive socialøkonomisk virksomhed i
Danmark. Vores mål er at skabe en stærkere socialøkonomisk
sektor med en tydelig fælles stemme og større synlighed.

Susanne
Westhausen

Peter
Kellermann
Brandorff

Direktør/CEO

+45 33 55 77 42
+45 22 25 00 06
lt@kooperationen.dk

Kooperationen

Ansvarlige sociale
værdier, der holder.
Ordnede forhold
og overenskomst.
Kompetent
rådgivning og
juridisk bistand.
Stærkt netværk og
tæt samarbejde.
Internationalt udsyn
og engagement.

+45 22 25 03 53
pkb@kooperationen.dk

Adrian Utzon Dietz

+45 33 55 77 45
+45 22 25 00 07
sw@kooperationen.dk

Portfolio mmxviii

Lars
Tolstrup

Konsulent

Konsulent

Kooperationen.dk

Kooperationen.dk

Kooperationen.dk

Reventlowsgade 14, 2.

Reventlowsgade 14, 2.

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

1651 København V

1651 København V

Vil du være med?
Som medlem af Kooperationen får du nem og hurtig adgang til juridisk
rådgivning om personaleforhold og erhvervsjuridiske problemstillinger. Vi hjælper
dig også med at holde styr på reglerne for arbejdsmiljø, efteruddannelse mm.

»Udbudspixi«

I Kooperationen er din virksomhed godt organiseret.
Vi er et bæredygtigt fællesskab for fremtiden med mere end 90 års erfaring.

Pantone 2738

Pantone 802 (fluorescerende)

Pantone 805 (fluorescerende)

Læs mere om vores arbejde, og hvad vi kan tilbyde din socialøkonomiske
virksomhed på: www.kooperationen.dk/socialoekonomi

210 × 210 mm

UDBUD OG
SOCIALØKONOMISKE
VIRKSOMHEDER

Virksomheder for en bæredygtig fremtid

Desuden giver medlemskabet dig adgang til juridisk assistance i konflikter, faglig
opdatering og efteruddannelse, deltagelse i lokale netværk, branchenetværk og
politiske udvalg samt generel interessevaretagelse og udviklingsprojekter.

Eller kontakt:
Karen Elisabeth Høeg Gottschalck
T. 20 20 20 40 · keh@kooperationen.dk

9 visitkort i tre Pantone-farver

Arbejdsgiver- og interesseorganisation
for kooperative og socialøkonomiske virksomheder
www.kooperationen.dk

Ulrik Boe Kjeldsen
T. 30 82 19 82 · ubk@kooperationen.dk

12 sider

målstoksforhold 1:2

85 × 55 mm

Gode råd og vejledning til kommunale indkøbere

Når kontrakten skal
i EU-udbud

2. Egnetheds- og tildelingskriterier
Udbudslovens § 190

I egnethedsvurderingen ser du typisk på virksomhedernes erfaring

Ordregiveren kan forbeholde retten til at del-

med lignende kontrakter, deres uddannelsesmæssige og faglige kom-

tage i udbuddet til organisationer, der udeluk-

petencer. Overvej, om det er nødvendigt at opstille strenge mindste-

Når kontrakten skal i EU-udbud, er der flere muligheder for at tage socialøko-

kende beskæftiger sig med de tjenesteydelser

krav – og/eller om du ved udvælgelsen kan lægge vægt på, at også

nomiske hensyn, herunder følgende:

på sundheds-, social- og kulturområdet, der er

virksomheder med et andet formål end de gængse deltager i konkur-

omhandlet i § 186.

rencefeltet.

Stk. 2. En organisation som omhandlet i stk. 1

Det er lovligt i tildelingsfasen at tage »bredere« sociale hensyn – ek-

skal opfylde følgende betingelser:

sempelvis et ønske om at sikre beskæftigelsen eller fremme miljøet.

1. Reserver konkurrencen til socialøkonomiske virksomheder
2. Tilpas egnetheds- og tildelingskriterierne, så
socialøkonomiske hensyn fremmes
3. Kontraktvilkår

Du kan altså lade tilbudsgiverne konkurrere på, hvor stort et socialt el1. Formålet med organisationen er at vare-

ler miljømæssigt ansvar, tilbudsgiverne vil påtage sig i forbindelse med

tage offentlige tjenesteydelsesopgaver

udførelsen af kontrakten. Denne fremgangsmåde åbner for, at tilbuds-

I alle EU-udbud er det muligt at »reservere kontrakten«, så det kun er virksom-

med tilknytning til levering af de tjeneste-

giverne kan være kreative i forhold til, hvordan de vil tage det sociale

heder, der opfylder bestemte kriterier, som kan afgive tilbud, se udbudslovens

ydelser, der er omhandlet i stk. 1.

ansvar, herunder om »ordinære leverandører« vil indgå underaftaler

1. Reserverede kontrakter

§ 54. Mens udbudslovens § 54 gælder for alle EU-udbud, gælder § 190 alene

2. Udbyttet geninvesteres for at opfylde

for kontrakter under det såkaldte »light-regime«.

organisationens målsætninger. Udloddes
eller omfordeles udbyttet, skal dette ske

Begge bestemmelser giver mulighed for, at en ordregiver på forhånd kan af-

ud fra deltagelsesorienterede hensyn.

grænse kredsen af tilbudsgivere til virksomheder, som opfylder de særlige be-

3. Ledelses- eller ejerskabsstrukturerne i den

tingelser i bestemmelserne.

organisation, der gennemfører kontrakten,
er baseret på principper om medarbejderejerskab eller medarbejderdeltagelse eller
skal kræve aktiv deltagelse af medarbej-

Udbudslovens § 54

med socialøkonomiske virksomheder.

Hvis du vil vide mere

3. Kontraktvilkår

Kooperationen er en værdibaseret arbejdsgiver- og

om udbudsloven og socialøkonomi. Her kan du bl.a. finde

eller vilkår bl.a. være forbundet med ansættelse af langtidsledige eller
Vi rådgiver
vores isocialøkonomiske
medlemsvirksomheder,
iværksættelse af uddannelsesinitiativer for ledige
eller unge
løbet af

samt korte opsummeringer af de relevante paragraffer ( § 54

deres
interesser og arbejder aktivt for at skabe
gennemførelsen af kontrakten. Dette kaldes varetager
ofte »sociale
klausuler«.
bedre rammer for at drive socialøkonomisk virksomhed
i Danmark.

dere, brugere eller interessenter.

En ordregiver kan stille krav om, at det alene er beskyttede værk-

På Kooperationens hjemmeside kan du finde mere information

interesseorganisation
Det er lovlig at anvende kontraktvilkår, som forpligter
kontraktpartenfor
til socialøkonomiske og kooperative
virksomheder.
at tage et socialt eller miljømæssigt ansvar. F.eks.
kan sådanne kriterier

vejledning om udbudsloven og om sociale klausuler i udbud
og § 190).
Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe eller
læs mere på www.kooperationen.dk/socialøkonomi

4. Organisationen har ikke fået tildelt en

steder eller økonomiske aktører, hvis hovedformål er social og faglig

kontrakt for de pågældende tjeneste-

integration af handicappede eller dårligt stillede personer, der kan

ydelser af den pågældende ordregiver

deltage i udbuddet, jf. dog stk. 2.

i henhold til denne bestemmelse i de

Overvej: Hvis du mener, at den samlede

seneste 3 år.

opgaveportefølje er for stor at håndtere for en

Stk. 2. Stk. 1 gælder kun, når mindst 30 pct. af de beskæftigede hos

målstoksforhold 1:4

socialøkonomisk virksomhed, kan du overveje at

den økonomiske aktør er handicappede eller dårligt stillede personer

Stk. 3. Kontraktens løbetid må højst være 3 år.

opdele opgaven i mindre delkontrakter og »nøjes«
med at reservere en enkelt delkontrakt.
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1

FRIT OG LIGEVÆRDIGT
MEDLEMSKAB

Kooperativer er frivillige
organisationer, der er åbne for alle,
som vil benytte sig af deres ydelser,
og som er villige til at bidrage aktivt
til udviklingen af organisationen
uden hensyn til køn, social status,
etnisk baggrund, politisk eller religiøs
overbevisning.

PERATIVE PRINCIPPER
2

DEMOKRATISK
MEDLEMSKONTROL

Kooperativer er demokratiske
organisationer, der kontrolleres af sine
medlemmer. Medlemmerne deltager
aktivt i at fastlægge politikker og
træffe beslutninger.
Valgte repræsentanter står
til ansvar overfor medlemmerne. I
primære kooperative virksomheder og
organisationer har medlemmerne lige
stemmeret (et medlem – én stemme),
og kooperativer på andre niveauer er
også demokratisk organiseret.

4

SELVSTÆNDIGHED
OG UAFHÆNGIGHED

Kooperative virksomheder er
selvstændige og uafhængige organisationer, som styres af medlemmerne.
Indgås der aftaler med andre
organisationer, herunder offentlige
myndigheder eller rejses der kapital
fra eksterne investorer, sker det
på vilkår, der sikrer medlemmerne
demokratisk styring og kontrol og
bevarer kooperativets uafhængighed
og handlefrihed.

5

UDDANNELSE, OPLYSNING
OG INFORMATION

Kooperative virksomheder stiller
uddannelse og viden til rådighed for
medlemmerne, valgte repræsentanter,
ledere og ansatte sådan, at de kan
bidrage effektivt til udviklingen af
deres virksomheder.
Kooperative virksomheder
oplyser offentligheden – især unge
og meningsdannere – om forskelle
og fordele ved den kooperative
virksomhedsform.
1 / 34
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3

MEDLEMMERNES
ØKONOMISKE DELTAGELSE

Medlemmerne bidrager på en retfærVi giver jer et dialogbaseret dig måde til og kontrollerer kooperatifagretsligt system
vets økonomi på demokratisk vis. Hele
eller dele af den indskudte kapital
tilhører kooperativets fællesformue.
Det er en betingelse for medlemskab, at man bidrager til kapitalen.
Medlemmerne modtager kun begrænset udbytte for deres bidrag.

Medlemmerne disponerer
overskuddet til følgende formål: at
udvikle den kooperative virksomhed
ved yderligere konsolidering af
egenkapitalen; at tilgodese medlemmerne ved at udbetale dividende i
forhold til transaktioner; eller til at
støtte aktiviteter, der er vedtaget af
medlemmerne.

6

SAMARBEJDE MELLEM
KOOPERATIVER

Kooperative virksomheder varetager
medlemmernes interesser og fremmer
den kooperative bevægelse mest
effektivt igennem samarbejde i lokale,
regionale, nationale og internationale
organisationer.

7

C. UDFØRELSE AF ENTREPRISEN
Entreprenørens ydelse ----------------------------- 9
Arbejds- og detailtidsplan -------------------------- 9
Opdatering af arbejds- og tidsplaner ------------ 10
Afsætning og byggeplads ------------------------ 10
Digitale bygningsmodeller mv. -------------------- 10
Entreprenørprojektering --------------------------- 11
Projektmangler ------------------------------------- 11
Projektgennemgang ------------------------------- 12
Forhold til myndigheder --------------------------- 13
Kvalitetssikring, tilsyn og kassation -------------- 13
Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse - 13
Ændringer i arbejdet ------------------------------- 14
Merbetaling og besparelse ------------------------ 14
Pris, tid og sikkerhed efter en ændring ---------- 14
Hindringer ------------------------------------------- 15
Risikoens overgang -------------------------------- 15
Bygherrens tilsyn ---------------------------------- 16
Entreprenørens repræsentant -------------------- 16
Arbejdsgiver- og interesseorganisation
Projekteringsmøder -------------------------------- 16
for kooperative og socialøkonomiske virksomheder
Byggemøder ---------------------------------------- 16
www.kooperationen.dk
Fælles regler om projekterings- og byggemøder 17
Samarbejds- og loyalitetspligt -------------------- 17
Reventlowsgade 14, 2. · 1651 København V
33 55 77 30
D. BETALING
kontakt@kooperationen.dk
Pris og indeksregulering --------------------------- 17
Ekstraordinære reguleringer ---------------------- 18
Betaling og tilbagehold ---------------------------- 18
Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning ------- 19
Entreprenørens ret til at standse arbejdet ------ 19

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under den
verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.

B hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til forhold af
Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres
§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af en
afgørende betydning for bygherren,
efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.
ændring i arbejdet eller i forudsætninger for dets udførelse skal snarest muligt fremsættes skriftligt eller
på et byggemøde. Det samme gælder en parts krav om forandringer i aftalen som følge af et godkendt
c hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at
forslag fra entreprenøren eller en anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som parten anser for en
entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler, eller
ændring i arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebære en ændring.
7 / 34

Kooperationen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for de

Vi hjælper jer med at
skabe sociale resultater

A hvis der foreligger en væsentlig ansvarspådragende forsinkelse fra entreprenørens side med
hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren,

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring

kooperative og socialøkonomiske virksomheder og organisationer i Danmark.

AB18

Vi arbejder for at skabe opmærksomhed om den kooperative virksomhedsform og
filosofi i samfundet som et bæredygtigt alternativ til det private erhvervsliv.

Pantone 369 og Pantone 431
148 × 210 mm

I. OPHÆVELSE

2 / 34

Kooperative virksomheder arbejder for
en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet gennem politikker vedtaget af
medlemmerne.

»

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret ---- 25
§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest
Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har
Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og skal beskrive
Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt -- 25
30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen.
fremsat reklamation over mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.
ændringen nærmere.
Afslag i entreprisesummen ------------------------ 25
Entreprenørens ansvar for følgeskader
Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til
Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af
og indirekte tab ------------------------------------ 26
eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejdsdage.
selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan forekomme mangler efter afleveringen.
Merbetaling og besparelse
Entreprenørens produktansvar ------------------- 26
Mangelansvarets ophør --------------------------- 26
Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måneder
§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op eller
Fælles regler for eftersyn
efter, at aftalen er ophævet, medmindre der forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel J om
ned
i
overensstemmelse
hermed,
medmindre
der
træffes
anden
aftale,
jf.
§
25,
stk.
4. Regulering efter
H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN
ophævelsens berettigelse.
enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal regulering
1-års eftersyn -------------------------------------- 26
§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, stk. 1, skal være skriftlig og ske med et varsel på højst 60
efter enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20 % af entreprisesummen, beregnet ved at tælle
5-års eftersyn -------------------------------------- 27
og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdage.
Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6,
alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved
Fælles regler for eftersyn ------------------------- 27
for så vidt angår de udskudte arbejder, efter at de er afleveret.
at tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgår
Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de mangler
kun forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen af summen af enten mer- eller mindrearbejder.
I. OPHÆVELSE
ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har påpeget, tillige med entreprenørens eventuelle
Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholdsmæssigt
Bygherrens hæveret ------------------------------- 27
bemærkninger og eventuelle aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist.
efter omfanget af den afleverede etape.
Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker regulering også efter
Entreprenørens hæveret -------------------------- 27
enhedspris,
medmindre
det
godtgøres,
at
forudsætningerne
for
enhedsprisen
ikke er til stede.
Konkurs og rekonstruktion mv. ------------------- 28
Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved eftersynet, kan den mødende part gennemføre det uden den
Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
En parts død ---------------------------------------- 28
fraværendes medvirken og skal da snarest muligt sende protokollen til den fraværende.
meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede
Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 sker regulering efter enhedspris, udføres
misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til bygherren
ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4.
J. TVISTER
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre entreprenøren forinden over
Løsningstrappe ------------------------------------- 29
for Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om
Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i regning skal regningen opgøres med nærmere specifikation af
Mediation og mægling ----------------------------- 29
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan anmodning om
arbejdstimer, materialer og materiel.
Syn og skøn ----------------------------------------- 30
beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen.
Beslutning om stillet sikkerhed ------------------- 30
Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som
Hurtig afgørelse ------------------------------------ 31
Bygherrens hæveret
Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af
spares eller burde have været sparet, dog højst det beløb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen.
Voldgift --------------------------------------------- 32
entreprenørens konkurs tillige garanten – anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.
Vedrører formindskelsen et arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det
§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen helt eller delvist,
omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 10 %.

INTERESSE FOR
SAMFUNDET

DANMARKS KOOPERATIVE ARBEJDSGIVEROG INTERESSEORGANISATION

Noteshæfte

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE
OG FORSINKELSE
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ------ 20
Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse ------- 20
krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.
Forcering -------------------------------------------- 21
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse ---------- 21
Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse ------------ 22
moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres
med tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang bygherren anmoder om det i
F. AFLEVERING
afleveringsprotokollen.
Ændringer i arbejdet
Førgennemgang ----------------------------------- 22
Afleveringsforretning ------------------------------ 23
Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af købesummen
§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte
Afleveringsprotokol -------------------------------- 23
uden moms.
ydelser. En ændring kan gå ud på, at entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet for det oprindelig
aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, eller at aftalte ydelser skal udgå.
G. MANGLER
Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
Mangelbegreb -------------------------------------- 24
forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når
Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt ændring, medmindre bygherren påviser særlige grunde til
Mangler påvist ved afleveringen ----------------- 24
5-års eftersyn
manglerne er afhjulpet.
at lade andre udføre arbejdet, herunder at entreprenørens økonomiske krav for udførelsen ikke er rimeligt.
Mangler påvist efter afleveringen ---------------- 25

3
3
3
4
4
5
5
6

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING
Entreprenørens sikkerhedsstillelse ---------------- 6
Bygherrens sikkerhedsstillelse --------------------- 8
Forsikring -------------------------------------------- 8

Almindelige betingelser
for arbejder og leverancer i
bygge- og anlægsvirksomhed

MIDTEROPSLAG

DE SYV K

A. AFTALEGRUNDLAGET
Anvendelse -----------------------------------------Definitioner -----------------------------------------Lovvalg ----------------------------------------------Bygherrens udbud ---------------------------------Entreprenørens tilbud -----------------------------Entrepriseaftalen ----------------------------------Overdragelse ----------------------------------------Underentreprise -------------------------------------

D hvis der i øvrigt foreligger væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side med hensyn til forhold
Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et
af afgørende betydning for bygherren.
nærmere bestemt arbejde for en ændring, der medfører krav om forandringer i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed. Entreprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte arbejdet, før bygherren har svaret.
Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, at en underentreprenør eller en leverandør fratages
henholdsvis udførelse af arbejde og levering af materialer, såfremt denne væsentligt har tilsidesat
gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljø.
Under samme betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen.
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Entreprenørens hæveret
§ 60.

Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen,
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 Erhvervserfaring

Curriculum Vitae
 Profil
Navn
Fødselsdato
Adresse
Postnr. og by

Mediegrafikerelev, Eks-Skolens Trykkeri ApS

2012 – 2015

Freelance Grafiker/Webdesigner

2012

Praktikant, Mediebureauet Monsun/Modkraft.dk

2010

Facer, Amnesty International

2008

Postomdeler, Postdanmark

2006 – 2007

18. april 2017

2004

Servicemedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening
Praktikant, Gamereactor

Blåmejsevej 9, 1. th

Uddannelsesbaggrund

2400 København NV

E-mail

adrian.utzon.dietz@gmail.com

Telefon

26 79 95 20

2015 – 2018

Mediegrafikeruddannelsen, Københavns Tekniske Skole/Next Uddannelse København

Samboende med smukke Malene.
Ingen børn.

2014 – 2015

Grafisk tekniker grundforløb, Københavns Tekniske Skole

2010 – 2012

Uddannet Multimediedesigner AK, Københavns Erhvervsakademi

2008 – 2009

1,5 semester på Bygningskonstruktør, Københavns Erhvervsakademi

2004 – 2006

Student, Gentofte HF

2003 – 2004

Webdesign linjen, Medieskolen Lyngby

1993 – 2003

Maglegårdsskolen, Charlottenlund

Civilstatus

Dansk
Engelsk
Tysk
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2016 – 2018

Sprog

Fritid

Modersmål

Hører, skriver og spiller musik det meste af den tid jeg kan, og
er guitarist i et veletableret band, hvor vi indimellem tager på
koncertturnéer rundt omkring i Europa. Jeg bruger også meget
tid på at skabe vores artwork og lignende i forbindelse med
udgivelse og promovering af vores musik.

Flydende i skrift og tale
Gebrokkent i skrift og tale

øvrige kurser

CURRICULUM VITAE

2013

Intensivt musikkursus, Rytmisk Center Vesterbro

2013

Grafisk design: Layout og illustration, Københavns Erhvervsakademi

2007

Guitarlinjen, Den Rytmiske Højskole i Vig
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