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Bli din egen e-redaktør. 
Du har sikkert kommet over et og annet Flash-
basert e-magasin. Kanskje har du sukket og irritert 
deg over enda en Flash-greie og tenkt "hvorfor kan 
de ikke bare bruke PDF"? Flash-magasiner kan 
være krøkkete å lese og navigere i, men la gå. De 
tar seg godt ut på siden, og den lille bøyen når du 
blar er tøff. 
 
Dette første nummeret av #kreativweb handler 
om å lage et magasin raskt og rimelig på egen 
hånd. Word, en enkel publiseringsløsning, et par 
skrifttyper, noen bilder – vær så god! 
 
Jeg merker at jeg er imponert over Word og alt 
effektmakeriet man kan få til der. Det er på Sett 
inn-menyen det foregår. Utover det er min konklu-
sjon at et rent PDF-format faktisk ikke er så dumt 
når tekstmengden er stor. Bare nevner det. 
 
I år er det for øvrig 25 år siden weben ble født. I 
den anledning ser vi på verdens første nettside og 
fire andre verdens første publiseringsting. Jeg tar 
en imaginær hatt av for herrene Cave, Niépce, 
Gutenberg og Berners-Lee. 
 

Solveig Hansen 

redaktør 
 

Verdens første trykkskrift: 

 
 

 Verdens første fotografi: 

 
 
 

 Eksponeringstid: 8 timer 
 
 

#kreativweb er en del av TransOnlines språk- 

og e-publiseringsblogg 

 

Redaktør: Solveig Hansen 

 

E-post: solveig.hansen@transonline.no 

 

Forsidebilde: iStock 

 

Dette magasinet er i sin helhet designet i 

Word 2010 for Windows. 
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Kjøp et program du installerer på datamaskinen, 

eller velg en abonnementsløsning på nettet. 

Issuu 
Dette er kanskje den mest brukervennlige 
løsningen for e-magasin. 
 
Issuu (uttales som det engelske "issue") er 
en populær digital plattform for publisering 
av magasiner, kataloger og nyhetsbrev, 
både på PC-er og mobilenheter. Alt du 
trenger å gjøre er å laste opp publikasjonen 
i for eksempel PDF- eller Word-format, så 
blir den konvertert til et e-magasin som du 
kan lese sammen med andre publikasjoner 
på Issuu.com. Du kan også få koden for å 
bygge inn magasinet på ditt eget nettsted 
slik at leserne ikke trenger å forlate siden 
din for å lese det. 
 
Issuu fås som en gratis løsning med grunn-
leggende funksjoner, eller som abonne-
mentsløsning. Per i dag er det ikke mulig å 
bygge inn video. 

 
DNAML.com har spesialisert seg på fritt-
stående løsninger for e-publisering. Blant 
produktene deres er DeskTop Author, 
ePageWiz og PDF2PageTurn, alle relativt 
rimelige e-bokverktøy som ofte tilbys til 
svært rabatterte priser. Bøker, kataloger og 
andre publikasjoner du lager i disse pro-
grammene, kan publiseres på eBook.com og 
eBrochures.com. 

 

ePageWiz 
Dette er et frittstående verktøy som du 
installerer på datamaskinen. Det fås i 
Junior-versjon og full versjon og er egnet 
for brosjyrer og kataloger, e-bøker, maga-
siner og multimediepresentasjoner. I full-
versjonen kan du også lage smart TV-
apper. 
 
Du kan opprette alt innholdet direkte i 
ePageWiz, eller du kan importere en PDF-
fil og finpusse den etter behov før du 
lagrer den endelige publikasjonen. Pro-
grammet støtter videofiler (FLV, MP4) og 
Flash (SWF), og du kan legge til lenker til 
eksterne sider. Publikasjonen kan vises i en 
nettleser eller i en egen leser, EPP Reader.  
 
Produktinformasjon  
Veiledningsvideo 
 

PDF2PageTurn 
Med PDF2PageTurn lager du en PDF-bok 
på et blunk. I likhet med ePageWiz instal-
leres også dette programmet på data-
maskinen, og du trenger ikke en egen 
leser. Det består av en veiviser der du 
velger PDF-fil og i hovedsak lar veiviseren 
gjøre resten. 
 
Produktinformasjon 
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Holder det med en PDF-fil? 

Hvis du vil ha en PDF-fil med høyere sikker-
het enn det du får når du lagrer en fil i 
PDF-format i for eksempel Word, er 
pdfFactory en god løsning. Du kan blant 
annet sperre for kopiering og utskrift. I 
Pro-versjonen kan du også lage krypterte 
PDF-filer og beskytte filer med passord. 
Pro-versjonen har dessuten en bokmerke-
funksjon som gjør det mulig å lage en 
innholdsfortegnelse med lenker til de 
aktuelle artiklene. pdfFactory installeres 
som en skriverdriver og kan brukes til å 
sette sammen flere PDF-dokumenter til én 
enkelt PDF-fil. 

Royaltyfri bilder 

Bruk bilder du vet du har lov til å benytte 
redaksjonelt. iStock tilbyr royaltyfri bilder, 
illustrasjoner, video og lydfiler i alle pris-
klasser, fra et par dollar og oppover. Du 
kan også betale med såkalte "kreditter" 
som du fyller opp kontoen med på for-
hånd. 
 
Royaltyfri bilder vil si at du får en lisens til 
fri bruk av bildene, men eierrettighetene 
tilhører fortsatt fotografen eller bilde-
byrået. Du beholder bildene, men har ikke 
tillatelse til å selge dem videre eller bruke 
dem for eksempel i maler for videresalg. 
 
 

Illustrasjon: iStock 
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InDesign er det mest brukte layoutprogrammet for proffer, 

men Word holder lenge for oss som driver smått. Effekt-

godbitene finner du på Sett inn-menyen. Word 2010 for 

Windows er brukt her. 

Forsiden 
Hvis du vil fylle hele forsiden med et 
bilde, starter du med å tegne et rektangel 
eller en firkant som fyller hele siden, og 
deretter setter du inn bildet under Figur-
fyll. Hvis bildet er kvadratisk, tegner du 
om nødvendig en firkant ved å holde 
nede Skift-tasten mens du drar opp bilde-
firkanten. Hvis du ikke gjør dette, risi-
kerer du at proporsjonene blir feil. Den 
delen av bildet som er utenfor siden på 
skjermen, blir kuttet. Ikke sett inn bildet 
direkte som bakgrunn (under Sideopp-
sett), da det vil gjøre at bildet gjengis som 
en flislagt bakgrunn i PDF-filen. 
 
Skriv teksten i tekstbokser, som er lette å 
formatere hver for seg og flytte rundt på 
skjermen. Fjern omriss og fyll i tekst-
boksen hvis du vil ha en gjennomsiktig 
bakgrunn som ikke dekker bildet. 

Innmaten 
Også her er det praktisk å bruke tekst-
bokser for å gjøre det enkelt å justere lay-
outen. Slå eventuelt på støttelinjer (på 
Visning-menyen) i Word for å gjøre det 
lettere å justere objekter i forhold til hver-
andre på siden. Du kan justere mellom-
rommet mellom støttelinjene under Juster 
helt til høyre på Sideoppsett-menyen. 
 
Husk å generere en innholdsfortegnelse. 
Så er det bare å lagre filen i PDF-format for 
opplasting eller eksport til publiserings-
verktøyet, ePageWiz i dette tilfellet. 
 

 Du kan flytte et rektangel, en tekst-
boks osv. fremover eller bakover. Merk det 
du vil flytte, høyreklikk og velg Plasser 

. lengst frem eller Plasser lengst bak
 
Se også "Fra spalte til spalte" på side 8. 
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Lagre oppsettet som en mal 
Når du er fornøyd med oppsettet ditt, bør 
du lagre det som en mal for senere bruk. 
Slik gjør du det: 
 
1. Klikk på Fil-menyen og deretter på Ny. 
2. Klikk på Nytt fra eksisterende under 

Tilgjengelige maler. 
3. Klikk på magasindokumentet ditt og 

deretter på Opprett ny. 
4. Gjør ønskede endringer. Du kan for 

eksempel sette inn markører for å vise 
hvor overskrifter, ingress, brødtekst osv. 
skal starte. Behold skriftstørrelser, 
farger o.l. Sett inn instruksjonstekst og 
bilder som skal vises i alle magasiner du 
lager. 

5. Klikk på Fil og deretter på Lagre som. 
6. Rull til toppen av mappelisten, og klikk 

på Maler under Microsoft Word. 
7. Gi den nye malen et filnavn, velg Word-

mal under Lagre som, og klikk på Lagre. 

 
Når neste nummer av magasinet står 
for tur, klikker du på Fil, Ny og åpner 
Mine maler, der malen er lagret. 
 

 

 

Ikke bruk for mange skrifttyper. Bruk 

gjerne varianter av samme skriftfamilie, for 

eksempel fin, fet og skript. På denne 

forsiden brukes Garamond, Segoe Print, 

Segoe UI og Segoe UI Semibold med for-

skjellige teksteffekter. Blant annet er 

tittelen strukket i høyden  

 

I trykte publikasjoner er det vanlig med 

seriffskrift i brødteksten. På skjerm er det 

lettere å lese seriffløs skrift. 
 

Trenger du skrifter? Se fonts.com. 
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Tittel og to spalter. Dette er den grunnleggende magasinlayouten i Word. 

Sette inn spalter 

1. Start med å skrive inn tittelen. 

 

 
 

Klikk deretter på Sideoppsett-menyen, 

Spalter og Flere spalter. Velg To og 

Herfra og fremover.  

 

2. Skriv teksten. Når den venstre spalten 

er fylt, fortsetter teksten automatisk i 

høyre spalte. 

 

3. Du kan når som helst gå manuelt til 

høyre spalte ved å trykke på 

Ctrl+Skift+Enter.  

 

Bytte tilbake til én spalte 

4. Når du vil bytte tilbake til én spalte, 

velger du Sideoppsett, Spalter, En. Dette 

må du gjøre fra høyre spalte. 

 

nnfelt forbokstav (initial) er dekora-

tivt i artikler. Plasser markøren i 

ønsket avsnitt, klikk på Sett inn-

menyen og velg Innfelt forbokstav i 

Tekst-gruppen på menybåndet. Denne 

funksjonen er deaktivert for tekstbokser. 

 

u kan formatere den innfelte 

forbokstaven og velge antall 

innfellingslinjer. I dette av-

snittet er bokstaven tre linjer høy. 

 

5. Spaltene er nå slått av, og du er tilbake i normal modus. 

 

Hoppe fra tekstboks til tekstboks

I 
 

Du kan ikke bruke spalter i tekst-
bokser, men du kan lenke sammen 
tekstbokser slik at teksten flyter 

automatisk fra boks til boks. Stå i 
den første tekstboksen. Når den er 
merket, ser du "Tegneverktøy" 

over Format-menyen. Klikk og velg 
Opprett kobling i Tekst-gruppen. 
Markøren endres til en kaffekopp. 
Klikk i neste tekstboks, og innholdet i 

flyte inn i 

en tekst-

boble! 
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markørkoppen tømmes 
ut. Klikk på Bryt kobling 
hvis du vil bryte lenken. 
Du kan også la teksten 
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Illustrasjoner og bilder, også fra Norge, på iStock.com 

"Gule 

lapper i 

mange 

farger" 

på Royal 

Vectors 

http://issuu.com/home
http://issuu.com/home
http://www.magazinedesigning.com/
http://www.istockphoto.com/
http://inspirationhut.net/tag/magazine-layout/
http://www.royalvectors.com/vector-search?q=sticky+note
http://www.royalvectors.com/vector-search?q=sticky+note
http://www.royalvectors.com/vector-search?q=sticky+note
http://www.royalvectors.com/vector-search?q=sticky+note
http://www.royalvectors.com/vector-search?q=sticky+note
http://www.royalvectors.com/vector-search?q=sticky+note


❶ The Gentleman's Magazine er det 

første tidsskriftet med en bredere appell, 

utgitt første gang i 1731. Redaktør Edward 

Cave var den første som brukte termen 

"magasin" om et tidsskrift. Målet med det 

månedlige magasinet var å bringe utdrag 

fra dagspressen som et utdannet publi-

kum ville være interessert i. En av de 

viktigste bidragsyterne var Samuel 

Johnson, som blant annet rapporterte fra 

debattene i Underhuset og bidro til at 

magasinet begynte å publisere mer originalt 

stoff. Cave skrev selv flere artikler under pseudonymet Sylvanus Urban. The Gentleman's 

Magazine ble distribuert til hele den engelsktalende verden. Siste utgave utkom i 1907. 

❷ Verdens første fotografi som har over-
levd over tid, er tatt av franskmannen 
Joseph Niépce i 1826 eller 1827, etter at 
han i mange år hadde prøvd å fiksere 
bilder slik at de ble permanente. Bildet 
viser utsikten fra arbeidsværelset hans i 
Gras, og vi ser takene på noen gårds-
bygninger og himmelen. Eksponerings-
tiden var 8 timer, kanskje enda lengre. 
 
Niépces arbeid til tross, det er Louis 
Daguerre, også han franskmann, som 
regnes som fotografiets oppfinner, og fotografiets 
offisielle fødselsår er 1839. Niépce forble relativt ukjent inntil bildet hans ble gjen-
oppdaget av forskere på 1950-tallet. Det ikoniske bildet befinner seg nå på Harry Ransom 
Center ved Universitetet i Texas, og Niépce har fått den anerkjennelsen han fortjente. 
Han har til og med fått et krater på månen oppkalt etter seg. Det har Daguerre også. 

 
Synes du kameraet ditt er tregt? Tenk deg da en 

eksponeringstid på 8 timer! Så lang tid tok det 

nemlig i 1826. 
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❸ Gutenbergs bibel er verdens første 
trykte bok. Mannen bak det nærmere 1300 
sider lange praktverket er Johann Guten-
berg, den tyske gullsmeden og metallurgen 
som oppfant boktrykkerkunsten. Han 
utviklet en metode for å støpe løse bok-
stavtyper, konstruerte en trykkpresse og 
laget sitt eget oljebaserte blekk. 
 
Boken ble trykt rundt år 1455 og er den 
latinske bibeloversettelsen, Vulgata. 
Den regnes blant de mest verdifulle og 

vakreste bøkene i 
verden. De illuminerte initialene og de røde 

overskriftene ble påført manuelt etter trykking. 
 
Av de godt og vel 160 eksemplarene som ble trykt, er et 

femtitalls eksemplarer på papir og et titalls på pergament 

bevart. Bildet ovenfor viser et utsnitt av utgaven på Harry 

Ransom Center. De kjøpte den i 1978 for 2,4 millioner 

dollar. Den er digitalisert og tilgjengelig på nettet. 

 

❹ Teksten i Gutenbergs bibel er satt med gotisk skrift. Det 

er verdens første trykkskrift, og den fås selvsagt som TTF-

skrift, Gutenberg Textura. 

❺ World Wide Web så dagens lys i 1989. Verdens første nettside ble skrevet på web-
fader Tim Berners-Lees NeXT-maskin på CERN og handlet om WWW-prosjektet. Den 
beskrev de viktigste funksjonene, som lenker og søk. Søkemotorer sto høyt på listen over 
ønskede funksjoner. Det opprinnelige innholdet eksisterer ikke lenger, men det finnes en 
kopi fra 1992, gjenopprettet på den opprinnelige adressen. 
 

Verdens første nettleser, utviklet av Berners-Lee, 
het WorldWideWeb. Den fungerte imidlertid bare 
på NeXT-operativsystemet. I 1992 kom den første 
nettleseren som også kunne kjøre på andre mas-
kiner. Den var tekstbasert, og alt måtte skrives inn 
via tastatur, til og med lenker. Det var først da de 
grafiske nettleserne kom at weben tok av. Mosaic, 
Netscape, Internet Explorer.  
 
Resten er historie. 

  

Verdens første trykkskrift 

 

Kopi av verdens første nettside i  
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en tekstbasert leser. Klikk og les. 

http://line-mode.cern.ch/www/hypertext/WWW/TheProject.html
http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/gutenbergbible/#top/web/pgstns/01.html
http://moorstation.org/typoasis/designers/steffmann/samples/g/gutenbg_text.htm
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
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