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Kunden 
Forlaget B&H Publishing Group er en underafdeling til 
Life Way Christian Resources, Nashville. De udgiver et 
bredt udvalg af bibler og kristne publikationer, herunder 
også en lang rækker romaner. 

Opgaven 
En studieBibel med 1500 principper spredt ud på det 
Nye og Gamle Testamente skulle ombrydes. Principper-
ne indeholder referencer med sidetal og disse skal der-
for linkes sammen med det dokument, der henvises til. 
Ved at linke sidetal til dokumentet, undgår man at skul-
le gennem samtlige dokumenter og rette henvisninger, 
hvis noget undervejs i ombrydningen skulle rykke sig. 
Dette betyder også, at der er en del forarbejde, der skal 
gøres før, den egentlige ombrydning kan påbegyndes. 

Typograferingen forgår derfor i to dokumenter. Eet 
til selve Bibelteksten og eet der indeholder alle princip-
perne. Overskrifterne på principperne skal laves om til 
et hyperlink, beskrevet i bilag 1. 

Med conditional text mark-up bliver teksten, der skal være 
henholdsvis blå og med blå marginkant, markeret op. Når 
alt er markeret op, køres der et script, der tildeler teksten 
det format, den skal have. Den blå farve ligger altså på et 
lag bag teksten, uafhængig af typografien. Igen, når det 
er scriptet på denne måde, betyder det ingenting, at tek-
sten rykker sig. Man kører bare scriptet påny. 

Herefter skal biblen samles. Dette forgår manuelt og 
da principperne er tildelt en henvisning, er de nemme at 
sætte på plads. Denne henvisning slettes, når princippet 
er placeret. 

Med et anchored object placeres en firkant, der skal in-
deholde en QR-kode til hvert princip. Disse leveres af 
kunden.

Biblen er nu klar til ombrydning, eliminering af hore-
unger og flowes i en book. 

Dokumentet 
 ★ Format 171 x 228 mm
 ★Marginer: 

  Top: 10 mm 
  Bund: 11,4 mm 
  Yderst: 10 mm 
  Inderst: 15 mm

 ★ Baseline grid 10 pt
 ★Gutter 3 mm

Se bilag 2 for opsætning af dokumentet.

Skriftvalg
Biblen er sat med Karmina samt Karmina Sans. Den er 
god til bibler, da den netop er designet teksttunge op-
sætninger, som fx Bibler og større romaner. I dette til-

fælde er fodnoterne 7/8 pt. Selve Bibelteksten er sat 
med seriffer, og principperne er sat med sans. Det giver 
en god kontrast og Bibelteksten får en flot og klassisk 
stemning. Også versetallene er sat med sans, da disse 
skal være nemme at skelne fra Bibelteksten. Se bilag 3 
for infomation om Karmina.

Typografering
I en Bibel findes mange Paragraph Styles. Der er flere 
metoder, hvorpå en Bibel kan typograferes. Det afhæn-
ger af, hvordan manus er leveret.

Hvis et afsnit skal starte med kapiteltal –og dette skal 
vises som uncial/dropcap, som det oftest er i bibler, skal 
denne feature implementeres som en Nested GREP-sty-
le i afsnittets Paragraph Style. Der er forskel på, om der 
er eet eller flere cifre i kapiteltallet og derfor skal der 
mindst 3 forskellige styles til dette, een til 1 ciffer, een til 
2 cifre osv. Det højeste kapiteltal i Biblen er 150. Se bilag 
4 for information om paragraph og Character Styles 
brugt i projektet samt klargøring af manus.

Komposition
Dokumentet er sat op med to spalter og løs 
højrekant (ragged lines). I stylen til principper-
ne er der speciferet, at de skal spanne henover 
begge spalter. 

Mastersider
Der er opsat en masterside i InDesign, som bru-
ges til alle bøgerne. På denne findes automatisk 
paginering og kolumnetite/section marker. Se bilag 5 
omkring mastersidernes elementer.

InDesign Book 
Hver bog i biblen er i et dokument for sig selv. Der er 66 
bøger, samt ind- og udløb, som alle er sat sammen i en 
book. På den måde opdateres sidetallene automatisk fra 
forrige dokument. Se bilag 6.

Amerikansk ombrydning  
versus dansk ombrydning
I en amerikansk, eller enhver anden udenlandsk om-
brydning, er der forskellige ting at tage højde for. I Dan-
mark er det normalt, at der ikke bruges indryk i første 
linje. Hverken efter en mellemrubrik eller en blank linje. 
Indrykket er derimod en slags standard i USA. Derfor 
er manus også leveres med indryk og jeg skal ikke kor-
rigere for dette i InDesign. 

Derudover skal sproget selvfølgelig ændres, så ord-
delinger bliver korrekte. Og sidst, men ikke mindst, er 
der forskel på citationstegn, hvor vi i Danmark bruger 
99 nede og 66 oppe, bruger de i amerika 66 oppe og 99 
oppe.

Kvalitetsvurdering
Projektet er blevet aldeles vellykket. Arbejdet med hy-
perlinks på kryds og tværs på knap 2000 sider kan være 
akrobatisk og man skal virkelig være vågen for ikke at 
slette en reference. Biblen fungerer efter hensigten og 
er helt sin egen med de unikke QR-koder til hvert prin-
cip. En god og gedigen studieBibel!
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Prøvedesigns
Prøve designs er sendt til kunden. Typisk 2-3 stykker
Her ses eet spaltet og to spaltet.
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Bilag 1 Hyperlinks i InDesign CS5
Paletten til hyperlinks findes i Window – Interactive –  
Hyperlinks

1 2

3

Markér det tekst, der skal henvises  til.

Fra drop-down-menuen i hyperlinkspaletten vælges 
New Hyperlink Destination.

Type skal stå til Text Anchor. Navnet skal altså være nav-
net på selve princippet. Hvis man markere sin tekst vil 
navnet automatisk udfyldes med den markerede tekst. 
Der er nu lavet et link til at stykke tekst, hvis informa-
tion kan hentes ind fra et andet dokument.

Når der skal referes til det nyoprettede link, sættes mar-
køren hvor teksten ønskes at starte. Tryk på New cross 
reference markeret på illustrationen med en rød cirkel. 

Vi vælger, at der skal linkes til et text anchor, som vi 
specificerede i step 2. Nu skal dokumentet findes.  

Hvis det ikke er åbent i InDesign vælges Browse.

4



Sandie Andersen ★ 2Krogh ★ Juni 2012 ★ Hold 12hf20mgH3

Typografi &  
Ombrydning •

Nu skal det text anchor vi skal bruge, vælges fra listen. 
Alle destinationer, der findes i 52-1 Thessalonians.indd, 
kan vælges fra drop-down menuen. (5) Herefter skal 
referencen formateres, så det omkranses af tekst. I det-
te tilfælde ønsker vi, at der eksempelvis skal stå (See 1 Co 
#12: Church Disipline, p. 1573.). 

(6) Derfor har jeg allerede predefineret diverese forma-
ter, hvori disse referencer kan optræde. Måske er der 
flere efterfulgt af hinanden, eller der skal stå review i 
stedet for see. I Definition ses koden for single. Klik på 
„OK“ og referencen sidder nu i teksten og sidetallet vil 
opdateres automatisk ved ombrydning.

I den røde cirkel ses det formaterede link.

5 6
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Bilag 2 Dokumentet
Screendumps af dokumentets opsætning.

Dokumentet måler 171x228. Tallene kommer fra en tidli-
gere publication af biblen.

Facing pages; jeg arbejder i spreads.

Bleed; der går ikke noget til kant i dokumentet, men jeg 
sætter altid min bleed til 3 mm hele vejen rundt.

Marginer og kolumner defineres i layout på mastersiden.

Når man arbejder med så mange sider som i fx en Bi-
bel, skal der bruges ekstra margin på indersiden. Ellers 
risikerer man, at teksten mod ryggen (indermargin) bli-
ver utrolig svær at læse i midten af bogen –medmindre 
man „brækker ryggen“ (på bogen).

Ligeledes definerer jeg mit gutter, altså luften mellem 
spalterne.

1 2
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Bilag 3 Skriften Karmina
Biblen er sat med Karmina 9/10, samt Karmina Sans 9/10.

Karmina er en gammelantikva der primært er udviklet 
til pocket books. De robuste seriffer gør, at Karmina kan 
printes i en meget lille punktstørrelse og stadig være 
utrolig læselig. Derfor fungerer den til bibler af alle 
slags. 

Udover de gode egenskaber Karmina har som font i sig 
selv, bliver den også leveret i fire vægte samt small 
caps, ligature & fractions. Alt sammen ting man kan 
støde på i en Bibel, eller enhver anden slags bog for 
den sags skyld (hvis grafikeren kan sit håndværk).

Robuste serifferKarmina består af 
kraftige hårstreger

Hårde kanter

Samt en høj x-højde

Karmina
KarminaKarmina
Karmina



Sandie Andersen ★ 2Krogh ★ Juni 2012 ★ Hold 12hf20mgH3

Typografi &  
Ombrydning •

Bilag 4 Paragraph Styles

Listen af Paragraph Styles i denne Bibel er lang og jeg 
vil ikke komme ind på dem alle. Som det fremgår af 
screen dump (1) er alle styles grupperede. På den måde 
er det nemmere at holde styr på dem.

I gruppen Scripture ligger alle styles, der hører til selve 
Bibelteksten. Igen er der under-mapper til Scripture.

Stylen „Paragraph“ indeholder det, vi også kalder brød-
tekst. Der er i alt 7 slags brødtekst. Paragraph 1-1 består af 
brødtekst, der indeholder eet kapiteltal. 1-2 indeholder 2 
cifre osv.

Et uncial er et bogstav eller et tal, der dykker ned på 
næste linje. I dette tilfælde dykker vores uncial 3 linjer.

Selvom det kun er eet ciffer, der skal laves til uncial, de-
finerer man i stylen, at der skal bruges 2 characters.

Kapiteltallet er altså altid efterfulgt af en mængde luft. 
Oftest en thin space. Hvis ikke denne mængde luft indgik 
i selve uncialen, vil det „klaske sammen“ med resten af 
teksten.

Her ses det færdige uncial. 

1

2

3

4
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Bilag 5 Mastersiden

1
2 3

Alle sider i biblen tildeles Mastersiden.

(1) A står for current page number. Dette 
hentes altså automatisk. (Menuen: Type – 
Insert Special Character – Markers – Current 
Page Number).

(2) Left Chapternumber & Left Versenumber.
Der er defineret en variabel, der henter 
det første kapiteltal samt første versetal 
på venstre side. Denne variabel er skabt 
udfra Kapitel- og Versetals-Stylen og 
derefter defineret via menuen: Type – 
Text Variables – Define.

Her er dog en del manuelt arbejde, da 
kapitelnummeret til tider er fortsat fra 
forrige side. Så kan InDesign ikke finde 
det og siderne skal derfor gennemgåes 
manuelt for en sikkerheds skyld.

De er delt op på hhv. venstre og højre 
side, da man refererer til første kapitel-
tal/versetal på venstre side og sidste ka-
piteltal/versetal på højre side, dvs 2 defi-
nerede variabler.

(3) Section Marker; denne ændres på før-
ste side i et dokument, ved at højreklikke 
og vælge Numbering & Section Options. (4)
Her skrives navnet på bogen. Fx Johan-
nes Evangeliet.

4
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Bilag 6 InDesign Book
2000 sider er nemmest at holde styr på i en book.

Her ses et uddrag af booken.

1

2

3

(1) Navnet på min book. Jeg arbejder altid fra 
booken. Det er vigtigt, så man ikke kommer til at 
rette i et dokument, der ligger uden for booken. 

Når der tages backup (hver dag), kopieres altså 
mappen med dokumenterne. Booken indeholder 
derfor altid de samme dokumenter.

(2) Det lille ikon kaldes Style Source. Hvis alle doku-
menterne synkroniseres, tages der styles fra dette 
og fordeles ud på samtlige dokumenter.

(3) En åben bog. Dokumentet er altså åbent.
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Færdig ombrudte sider
Hele publikationen findes sammen med det fysiske 
portfolio


