




I 1999 tumlede en lille dunet, grå

ælling ud blandt de voksne i den

store grafiske verden . Med en tro

på at den nok skulle kunne begå

sig. Takket være loyale kunder og

dygtige samarbejdspartnere blev

det en succes-historie – ikke helt

ulig H.C. Andersen’s eventyr om

”Den grimme ælling”. CJGrafik

ApS er nu selv ved at være en

fuldvoksen svane med – når vi nu

har muligheden for at skamrose

os selv – et bredt og stærkt vin-

gefang. Samtidig kan vi glæde os

over at være en af de få grafiske

virksomheder herhjemme, der har

en sund økonomi med voksende

omsætning og overskud. Hvilket

dels giver vores kunder en sikker-

hed for, at de trygt kan bestille

deres tryksager i forvisning om, at

vi også er der, når tingene skal

leveres eller genoptrykkes. Dels

giver os en naturlig glæde og lyst

til at udvikle vores arbejdsplads. 

VI SKILLER OS UD MED

LIDT BEDRE SERVICE

Ét af vores vigtigste succes-krite-

rier er, at du som kunde aldrig må

gå forgæves, uanset hvilket behov

og krav du har til såvel tryksager

som andre relaterede opgaver. Vi

har besluttet, som leverandør, at

skille os ud fra mængden ved at

tage ordet "service" lidt mere

seriøst end de fleste. Vi vil gerne

have, at du altid kan regne med

den bedste kvalitet, på rette tid,

til den rigtige pris. I hverdagen

efterlever vi dette ved, at du altid

kan få vejledning, enten af vores

eksterne konsulenter eller af en

af vores dygtige ordrebehandle-

re, der er fast tilknyttet dig og din

opgave. Vores ordresystem er

baseret på daglige rapporter,

hvor vi følger op på hver enkelt

ordre – fra korrektur til levering af

tryksagen – og derfor kan vi altid

svare på, hvor langt i processen

din opgave er. Ligeledes kan du

altid regne med at blive kontak-

tet, hvis der skulle opstå proble-

mer eller afvigelser.

SVANENS DØD – BLEV

NÆSTEN DENS ENDELIGT

I starten af 1920’erne, hvor jagt

på svaner endnu var tilladt, var

Knopsvanen så tæt på at forsvin-

de fuldstændigt fra Danmark, at

det i dag næsten er

et mirakel, at vi kan

glæde os over synet

af den majestætiske

fugl. I 1925 registrere-

des ikke mere end tre

eller fire svanepar

herhjemme.

Total fredning bragte imid-

lertid atter Knopsvanen tilbage til

landet, og i 1950 var antallet ste-

get til 3-400 fugle.

I dag yngler cirka 5.000 sva-

nepar i Danmark. Når de har fået

unger, er de blevet til ikke mindre

end 40.000 svaner!

Knopsvanen blev efter en

seerafstemning i DR’s TV-pro-

gram ”Dus med Dyrene”, i 1984,

kåret til Danmarks Nationalfugl.

3



VI FAVNER BREDT

– MEN KENDER OGSÅ

VORE BEGRÆNSNINGER

CJGrafik leverer næsten alt, hvad

man kan få trykfarve til at hæfte

på. Og så lidt til! Fra kuglepenne

og visitkort til plastringbind, kata-

loger og husstandsomdelte avis-

reklamer! Men dekorering af flyve-

maskiner afholder vi os fra – man

skal kende sine begrænsninger!

Vi producerer kalendere, brevpa-

pir, brochurer, laserark, konvolut-

ter, labels, edb-formularer, printer-

lister, formularsæt, tilbudsmapper,

blokke, ringbind, brevordnere,

plastcharteques med tryk, skilte,

plakater, plastposer, skriveunder-

lag, kontorartikler med tryk og

meget mere!

Vi samarbejder med en bred

vifte af dygtige og seriøse trykke-

rier med hvert deres speciale.

Det betyder, at vi råder over en

uovertruffen fleksibilitet, og altid

kan omstille os efter vores kunders

krav til hvilken som helst tryksag.

SATS, KREATIVITET

OG FLEKSIBILITET

CJGrafik har i dag 6 dtp’ere til-

knyttet, som selvstændigt og ruti-

neret løser vores kunders opga-

ver. Vi kan i de tilfælde behovet

måtte opstå endvidere tilbyde

assistance fra free-lance grafike-

re, tekstforfatter og fotografer.

Vi kan løse enhver opgave for

vores kunder. Også dem der

umiddelbart synes umulige.

CTP

I dag skal tingene gå stærkt. En

tryksag forventes ofte færdigtrykt

og leveret få dage efter godken-

delse. Også her er vi på forkant

med udviklingen. Vi tilbyder CTP

(Computer-To-Plate), hvilket i

praksis betyder, at vores kunder

kan levere et færdigt job, enten

pr. e-mail eller på CD-rom, til

direkte udkørsel på trykplade.

Dette sparer både tid og udgifter

til repromateriale – og uden mel-

lemmateriale i form af film, bliver

den færdige tryksag ydermere af

meget høj kvalitet.

LIDT AF ET TILLØBS-

STYKKE

Der skal et ordentligt vingefang

og et solidt vingeslag til for at få

en op imod 15 kilo tung svane i

luften. Det kræver et både langt

og energiforbrugende tilløb hen-

over vandoverfladen for at kom-

me op i fart og få luft nok under

vingerne til at lette. Nøjagtig som

et tungt passagerfly! Derfor går

en svane kun på vingerne, når det

er højest nødvendigt. Så hellere

tage kampen op imod en eventu-

el trussel.

Med udbredte

vinger måler svanen

op til 2,4 meter fra

vingespids til vinge-

spids. Og det er vin-

dens susen i vinger-

nes svingfjer, der giver den karak-

teristiske fløjtende lyd.

Flydende på vandet  signa-

lerer svanen sin dominans ved at

rejse vingefjerene over ryggen.
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LIDT OM PRINCIPPER

Begrebet offset er henledt af det

engelske ”to set off”, som bety-

der at afsætte eller afsmitte. Og i

store træk er det netop hvad tryk-

ning handler om.

Princippet er ikke helt ulig

kemien i, når vand preller af en

gås. Ja, eller svane, for dén tryk-

sags skyld! I vores verden hand-

ler det også om en fjerlet balance

imellem fedtet trykfarve og vand. 

Trykformen er som regel en

tynd metalplade, der igennem en

fotografisk proces er gjort mod-

tagelig, henholdsvis skyende, for

vand og trykfarve. Metalpladen

spændes omkring trykpressens

pladecylinder og indvalses med

farve og vand. Under trykningen

afsætter pladen farve på en

gummidugsbeklædt cylinder, der

igen overfører farven til papiret.

Alt efter opgavens karakter

vælger vi imellem ark offset og

rotation.

ARK OFFSET

Løsblade, foldere, visitkort og

brochurer er eksempler på, hvor vi

typisk vælger at trykke i ark offset.

Det samme gælder for tryksager

med særlig høj gramvægt (kraftig

papirkvalitet), eller hvis en række

andre krav taler for det – eksem-

pelvis fine rasterbilleder eller lak.

Vi råder over en stor og top-

moderne offset-maskinpark, der

kører arkstørrelser fra 12x18 cm til

72x102 cm på papirkvaliteter fra

ca. 70 gram til 500 gram pr. m2.

ROTATION OG

RULLEPRODUKTION

Brevpapir, laserark og formularer

i store oplag eller reklameaviser i

tabloidformat køres i rotation.

Rotationstryk foregår på papir

i store ruller. I én lang endeløs

bane og ved helt enorme hastig-

heder. Inden papirrullen er løbet

ud, er en ny rulle helt automatisk

accelereret op i fart, og har i et

lynhurtigt skift hæftet sig på den

foregående rulles ende. Uden at

hastigheden er blevet reduceret.

Vi producerer 1,8 millioner

A4-ark om dagen og kan med

den største rotationsmaskine

producere 70.000 A4-ark i timen

– med tryk til kant, skåret, hullet

og perforereret i én og samme

arbejdsgang. Og så ligger papi-

ret tillige UV-tørret og klar til evt.

omgående at blive printet på.

HØNSEFØDDER,

GULERØDDER …

Svanen sætter hver

dag omkring 4 kilo

planter til livs, og dens

lange hals og savtak-

kede næb er et vig-

tigt redskab i konkurrencen med

de øvrige andefugle. Med gum-

pen i vejret og strakt hals kan sva-

nen græsse vandplanter på op til

halvanden meters dybde.

En velnæret svane får generelt

størst succes i livet. Knopsvanens

”knop” er et fedtdepot med tem-

melig stor signalværdi. Jo større

knop, desto dygtigere er svanen

til at finde føde. Og da velnærede

svaner som regel også får unger,

der er gode til at klare sig selv, er

det et ikke helt uvæsentlig krite-

rie, når der skal vælges mage.

At svaner skulle danne par for

livet, har vist sig at være en tillagt

natur. Hannen kan faktisk have op

til 3 eller 4 hunner i sit harem.
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FÆRDIG!  

De færreste tænker på, at når en

opgave er færdigtrykt, ja, så kan

der stadig være en bid vej, inden

tryksagen er helt fiks og flyvefær-

dig. Den skal ofte forbi bogbin-

deriet og renskæres – måske end-

da udstanses, perforeres eller

kacheres.

Bukkestreger, garnbinding og

viklefals samt mange andre fræk-

ke ord og muligheder kan det

være en fordel at kende til, inden

man kaster sig ud i en grafisk pro-

duktion. Hos CJGrafik er vi altid

parate og villige til at rådgive dig.

KONVOLUTTER

Vores største samarbejdspartner

på konvolutter er Bong Bjørnbak

– i dag Europas største konvolut-

producent. Cirka 700 millioner

konvolutter, der hvert år er em-

ballage for danskernes brevfor-

sendelser, kommer fra Bong Bjørn-

bak. Af dem lagde CJGrafik i

2002 ryg og farve til ialt 20 millio-

ner – hvilket gør os til en af de ti

største aftagere af Bong Bjørn-

bak’s konvolutter.

TRYKT OG GODT 

På vores adresse i Karlslunde

lægger vi hyldemeter til et sti-

gende antal tryksager for vores

kunder. Det betyder bla., at man

uden større overvejelser kan ud-

nytte den prismæssige fordel ved

at bestille større oplag.

Med internetadgang kan du som

kunde, til enhver tid, selv vælge at

tage hånd om din lagerbehold-

ning. Vi kalder det WebOrdre. Du

har hele tiden et opdateret over-

blik over det resterende oplag på

vores lagerhotel og kan rekvirere

fra lager – eller genbestille til

trykning, når behovet opstår.

Din brugerprofil kan bla. ind-

stilles til automatisk via e-mail at

gøre dig opmærksom på, når dine

varer har nået en defineret mini-

mumsbeholdning. Kontakt os hvis

du vil vide mere om WebOrdre og

lagerstyring via internettet.

SVANEN ER EN

RIGTIG HØNEMOR

I det tidlige forår læg-

ger svanen 4-8 bleg-

grønne æg, cirka fem

gange større end høn-

seæg. Hannen deltag-

er ikke i selve udrugningen, men

vogter årvågent æggene, når

hunnen i korte perioder forlader

reden for at tage føde til sig. 

Når æggene klækkes efter 5-6

uger tager begge forældrene

imidlertid del i pasningen. De grå

unger kan gå på vingerne allerede

efter nogle få måneder, men har

ikke specielt travlt med at afskrive

det tætte familiebånd. Det er ikke

ualmindeligt i efterårets og vinte-

rens løb at se de store grå ung-

fugle i tæt og hengiven samhørig-

hed med forældrefuglene.

Svaner bliver først kønsmodne

i en alder af 3-4 år og kan blive op

til 25 år gamle. I enkelte tilfælde

endda mellem 30 og 40 år!
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DINE VIS ITKORT PÅ

INTERNETTET

Ligesom du selv har mulighed for

at håndtere dine tryksager på

vores lagerhotel, så kan du i dag

også styre virksomhedens bestil-

linger af visitkort via vores hjem-

meside på internettet.

Med et personligt login kan

du få adgang til den eller de ska-

beloner, der ligger til grund for

netop dine eller resten af virk-

somhedens visitkort. På siden kan

du oprette, ændre og bestille nye

visitkort – og tillige se hvordan de

færdigtrykte kort tager sig ud.

Det lyder enkelt. Det er det også!

Kontakt os, så er du snart igang

med virksomhedens visitkort.

TOTALLEVERANDØR

CJGrafik er andet og langt mere

end brevpapir, visitkort og øvrige

traditionelle tryksager.

Vi ved hvor besværligt, det

kan være, når der skal ”rekvireres

logo hos trykkeren”, for at du kan

bestille reklameartikler et helt

tredje sted. Glem alt om forskelli-

ge farvekode-systemer og mate-

riale i forkert størrelse og op-

løsning! Lad os klare det!

Hvad enten det er reklame-

kuglepenne, nøgleringe, lightere,

bolcher, T-shirts eller noget helt

andet, så tag os med på råd.

Eller indhent et uforpligtende

tilbud, næste gang du har behov

for reklameartikler med tryk på.

VORES EGNE FJER

Da Claes og Jane i 1999 beslutte-

de sig for at indgå forretnings-

mæssigt partnerskab og søsætte

CJGrafik, var de godt klar over, at

det aldrig ville gå, at smykke sig

med lånte fjer. De måtte selv vok-

se sig til fjerpragten og forsvare

den med næb og svømmefødder.

I dag er CJGrafik ApS en vel-

befaren og stærk fugl i søen.

Stadig ung, men med en med-

bragt viden og en ekspertise der

rækker et langt svaneliv tilbage.

Vi er allerede én gang vokset

ud af reden, og har knapt tid til at

spejle os i vores succes. Vi ved

nemlig, at utilfredse kunder kla-

ger ikke – de skifter leverandør!

Og det er et faktum, der holder

os på stikkerne.

Men som H.C. Andersen skriver:

”Det gjør ikke noget at være født

i Andegaarden, naar man kun har

ligget i et Svaneæg!” …

SVANEN PÅ HIMLEN

Ét af nattehimlens smukkeste og

klareste stjernebilleder er Svanen

– eller Nordkorset – der indgår i

den såkaldte Sommertrekant. Net-

op i sommerhalvåret står Svanen i

zenit, dvs. øverst på himlen, midt

i Mælkevejens bånd. Hen på efter-

året vil man i de tidlige aftentimer

kunne se Svanen stå som et lodret

kors i vestlig retning. Stjernen

Deneb (fuglens hale) er én af de

største superkæmpestjerner der

kendes. Den lyser som 60.000

sole i en afstand af 1.600 lysår.

Ét enkelt lysår er 9,4 billio-

ner (tusinde milliarder) kilometer!

Deneb

Albireo

Sadir

Gienah
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UNDSKYLD!

I foråret 2003 bad vi vores grafiker,

Claus, om at udarbejde en profil-

brochure for os. Claus insisterede

på at give den et strejf af H.C.

Andersens dejlige eventyr om

”Den Grimme Ælling” – og selv at

levere brochurens få illustrationer

af svaner. Men facinationen af den

store hvide fugl og dens reserve-

rede privatliv tog hurtigt magten

fra opgavens enkle karakter.

I løbet af året, fra tidligt forår

til sent efterår, fulgte Claus 3 sva-

nepar og deres unger ved Fure-

søen i Nordsjælland. Det blev til

mere end 100 timers observation

på alle tider af døgnet (mange af

dem i våddragt i søens rørskov),

næsten 500 fotos – og ét enkelt

bid af en irriteret svanefar.

Til sidst havde vi det helt skidt

med at skulle klemme vores egen

historie ind i denne brochure.

Undskyld! Til svanerne og

deres unger i Furesøen.



Metalgangen 2-4H
Telefon 70 112 111
Telefax 70 112 110

2690 Karlslunde
www.cjgrafik.dk
info@cjgrafik.dk
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