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Kunden 
Billedhugger Peter Hesk Møller, Skovlunde. 

Opgaven 
Peter ønskede sig en bog, som han kunne bruge i for-
bindelse med at promovere sig selv som kunstner og bil-
ledhugger. Den skulle indeholde værker fra 2002 til 2012, 
men samtidig også i høj grad fortælle hvem Peter Hesk 
Møller i virkeligheden er. Altså ikke bare den gængse bil-
ledbog man kan bladre i og så lægge fra sig, men en for-
tælling om kunstværket og dets skaber, om passionen 
og dedikationen. Min opgave var derfor at formidle en 
stak fotos af skulpturer, skitser, en enkelt opskrift, teg-
ninger, diverse tekster, fortællinger samt gamle billeder 
fra familiealbummet, ud til kunder og andre interesse-
rede. Nøgleordet bag publikationen er „Scrap-Bog“. 

Målgruppe & budskab
Den primære målgruppe er naturligvis potentielle kun-
der. Både privatpersoner, men i høj grad også store vel-
renomerede virksomheder. Det er også disse skulpturer 
der er skildret i bogen. Men derfor er bogen alligevel 
ikke rettet direkte mod erhvervslivet, da det er PETERs 
bog. Og det er PETER der vil fortælle sin historie på sin 
egen måde. Bogen skal fortælle historien om skulptu-
rerne og skaberen bag dem, men samtidig også hvad 
en skulptur kan betyde og gøre for os i vores dagligdag. 

Papirvalg 
Overordnet skulle der vælges papir, der passede til vo-
res nøgleord, „Scrap Bog“. Her var det jo nærliggende at 

vælge forskellige typer af papir for at opnå denne „sam-
men-klippede“ effekt. I en regulær scrap bog findes 
der udklip fra diverse aviser, glitterede blade, gulligt og 
blank. Der er råt brunt „genbrugs“-papir, blankt alumi-
niums papir der skinner, gennemsigtigt kalke, mat satin 
og almindeligt bogpapir samt et enkelt ark til kunstne-
rens personlige hilsen til modtageren.

 ★Dedikationspapir; Peter har selv skaffet dette
 ★ Kvist genbrug 
 ★Majestetic Marble 
 ★ Silk  
 ★Cromatic Kalkér
 ★Multi design invero 

Skitsering og ideer
Når den overordnede plan er lagt er det tid til at gå i 
tænke boksen og få nogen ideer på papir. En brainstorm 
er vigtig for et projekt som dette. Se bilag 1.

Bagefter skitserede jeg nogle ord fra min brainstorm. Se 
alle skitser i bilag 2.

Det skulle selvfølgelig minde så meget om en scrap bog 
som muligt.

Skriftvalg
Bogen er sat med Adobe Arno Pro. En smuk serifskrift 
med flotte swashes. Bogen er en tung og stor sag og 
skriftvalget er i stor kontrast og letter tyngden en smu-
le. Selvom der er rigeligt „White Space“ på mange sider 

er indholdet på siden ikke blæst op, men efterlader luft 
der giver et pusterum. Manuelt er der blevet knebet 
mellem nogen af swashbogstaverne. Se bilag 3 for mere 
information om Arno Pro, samt hvilke skrifter der var 
med i overvejelserne. 

Ud over dette er Peters egen håndskrift også brugt. I 
forbindelse med en tidligere udgivelse blev denne scan-
net og konverteret til en font. I scrapbogens ånd er den 
font brugt på små gule lapper, med en lille kommentar 
til billedet og disse er spredt ud over bogen.

Farvevalg & billedbehandling
Farverne er trukket ud fra fotos i bogen. Den røde er fra 
Peters kedeldragt, en mat blå blev trukket ud af voksen 
på en flamingo-skulptur. Derfor var der ikke lagt en farve 
palette før alle billeder var placeret, så man dermed kan 
finde en farve og stemning, der passer til billedet. Ud-
over dette er der lavet repro på billederne til genbrugs-
papiret. Se bilag 4 for screen shots af billedbehandling.

Design og opsætning af dokument
Efter skitserne var på plads var det tid til at se om det 
fungerede i praksis. 

Jeg startede med at sætte dokumentet op. 25 × 25 cm, 
et kvadrat, hvis format er nedarvet fra tidligere publi-
kationer. Det var derfor nærliggende at arbejde med et 
kvadratisk grid, der blev formet på mastersiden. Se bi-
lag 5 omkring mastersiden og dennes elementer. Her-
efter lavede jeg Paragraph og Character Styles til alle 
tekstelementerne. 

Bogen er inddelt i forskellige „usynlige“ kapitler eller 
„serier“. Derfor skal designet holde sammen på de si-
der, der passer sammen – uden de nødvendigvis er på 
samme opslag. En hovedregel for billeder, er at de enten 
fylder et helt kvadrat, eller et halvt kvadrat. Regler er til 
for at blive brudt og derfor flyder nogen af billederne ud 
over det halve kvadrat. Billeder der ikke går til kant har 
fået skygge. Det får dem til at „poppe“ lidt ud og se ud 
som om de er klistret i. Flere af siderne indeholder blot 
korte citater fra tidligere kunder, venner og bekendte. 
Igen er disse sider også delt op med en stærk kontrast 
for at give det spil.

I den sidste del af bogen findes der et opslag der in-
deholder en opskrift. Dette skiller sig jo aldeles ud fra 
resten. Billederne af retterne var taget med en ternet 
dug som baggrund, så hvorfor ikke lægge denne dug ind 
som baggrund. Det skiller sig stærkt ud fra resten og er 
et sjovt indslag. 

Sådan blev siderne skabt, skridt for skridt, med et 
gennemgående design.

Kvalitetsvurdering
Projektet var en stor mundfuld. Der var mange ting 
at tage hensyn til ift. papirtyper, tryk- og ikke mindst 
false metoder. Flere af billederne var af ringe kvalitet, fx 
taget med mobiltelefon, men den slags må man tage 
med, når der skal stykkes sammen af 10 års erindrin-
ger. Derfor sidder flere af disse ikke lige i øjet, og mange 
langt fra – men dette semi-rustikke udseende matcher 
netop kunstnerens eget udtryk i skulpturerne og virker 
på denne måde som en forstærket effekt.
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Bilag 1 Brainstorm
Jeg lægger ud med en brainstorm ud fra oplysninger om 
det forskellige papir og ordet Scrap-Bog.
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Bilag 2 Skitser
Alle originale skitser findes i plastlommen. 
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Proin scelerisque. Nulla in mi. Integer ac leo. Nunc urna ligula, 
gravida a, pretium vitae, bibendum nec, ante. Aliuam ullamcor-
per iaculis lectus. Sed vel dui. Etiam lacinia risus vitae lacus.

Proin scelerisque. Nulla in mi. Integer ac leo. Nunc urna 
ligula, gravida a, pretium vitae, bibendum nec, ante. Ali-
quam ullamcorper iaculis lectus. Sed vel dui. Etiam lacinia 

risus vitae lacus. Fedra

Proin scelerisque. Nulla in mi. Integer ac leo. Nunc urna ligula, 
gravida a, pretium vitae, bibendum nec, ante. Aliuam ullamcor-
per iaculis lectus. Sed vel dui. Etiam lacinia risus vitae lacus.

Proin scelerisque. Nulla in mi. Integer ac leo. Nunc urna ligula, gravida a, 
pretium vitae, bibendum nec, ante. Aliquam ullamcorper iaculis lectus. Sed 
vel dui. Etiam lacinia risus vitae lacus. Meta

Proin scelerisque. Nulla in mi. Integer ac leo. Nunc urna ligula, 
gravida a, pretium vitae, bibendum nec, ante. Aliuam ullamcor-
per iaculis lectus. Sed vel dui. Etiam lacinia risus vitae lacus.

Proin scelerisque. Nulla in mi. Integer ac leo. Nunc urna ligula, gravida 
a, pretium vitae, bibendum nec, ante. Aliquam ullamcorper iaculis lec-
tus. Sed vel dui. Etiam lacinia risus vitae lacus. Fedra sans 

Proin scelerisque. Nulla in mi. Integer ac leo. Nunc urna ligula, 
gravida a, pretium vitae, bibendum nec, ante. Aliuam ullamcor-
per iaculis lectus. Sed vel dui. Etiam lacinia risus vitae lacus.

Proin scelerisque. Nulla in mi. Integer ac leo. Nunc urna lig-
ula, gravida a, pretium vitae, bibendum nec, ante. Aliquam 

ullamcorper iaculis lectus. Sed vel dui. Etiam lacinia risus vitae 
lacus. Premiera

Bilag 3 Typografivalg & Arno Pro
Nedenfor ses skriftprøver. Den håndskrevne typografi 
er Peters egen indscannede håndskrift, som skulle indgå 
i projektet. Jeg har brugt den her til at se hvad der kun-
ne gå pænt sammen med den.

Skriften Arno Pro er designet af Robert Slimbach fra 
Adobe. Det er en OpenType-font og der findes et hav af 
glyphs og features, der gør Arno Pro helt optimal til en 
produktion som denne. 

1

2

Manuel kerning mellem bogstaverne e & l ved swashes.

I sidste ende faldt valget på Arno Pro (se billede 1). Den 
er slankere og lettere, end de andre skrifter jeg afprø-
vede. (se billede 2). Det hele skulle ses i en helhed før jeg 
defenitivt kunne vælge en skrift.
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Bilag 4 Billedbehandling
Nogle af billederne passede ikke helt i formatet så med 
lidt trylleri kunne de forlænges med (1) Content Aware Fill. 
Dette skal dog bruges med en vis varsomhed, men er et 
godt og sjovt værktøj. 

Billederne til KVIST genbrugspapir krævede yderligere 
repro (2). Her lavede jeg flere testprint på vores printer 
for at ramme det rigtigt, og trække de mørke farver ud. 
Papyrus kunne af ukendte grunde ikke levere en profil 
til tryk på dette papir. Se alle test print i denne lomme.

Inden jeg brugte Content Aware Fill rettede jeg mit canvas 
i image – canvas size.

Scannet dokument af testprint. Billederne er justeret 
med Curves for at give det bedste resultat på det grove 
papir.

1 2
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Bilag 4 fortsat: Fritlagte skitser ved 
brug af Color Range

Fra scannet dokument til færdig fritlagt skitse.

Jeg har renset for „støj“ med Eraser Tool.

1 2

3
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Bilag 5 Mastersiden & det basale design
Screendump af mastersiden og dennes elementer.

Opsætning af grid er lavet ved at multiplicere hjælpe-
stregen horisontalt.

På mastersiden placeres følgende:

 ★ paginering
 ★  kvadratisk grid: 
format 250 mm divideret med 16 = 15,625 mm

 ★ guides & marginforhold
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Færdigtdesignede sider
Hele publikationen findes sammen med den fysiske port-
folio.


