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2006 blir Society for News Design Scandinavia, SNDS, 20 år

på allvar. Idéen till föreningen föddes året före, men den officiel-

la stiftelsen ägde först rum i Stockholm i samband med det allra

första seminariet. Det som började i det lilla bland entusiaster

har vuxit sig större och större till en livskraftig och professionell

organisation, men fortfarande krävs det entusiaster.

Aviserat var med från början. Bladet

kom ut på våren före seminariet som

ett sätt att sprida information och

locka deltagare.

Själv började jag i pressen året efter,

1987 och hörde talas om SNDS bara ett

par år senare. Men då uppfattade jag redan

organisationen som en etablerad institu-

tion. När jag mot sluten av 1995 blev tillfrå-

gad om jag kunde ta över som redaktör för

bladet var det med glädje jag svarade ja.

Tio år har gått och det är hög tid för ett

skifte. Från och med nummer 1 2006 tar Jør-
gen Høg och Lars Pryds i Jyllands-Posten över redaktörskapet.

Jag kan se tillbaka på tio spännande och lärorika år. Mycket

har skett. Tekniskt sett har det blivit otroligt mycket lättare att

göra tidning på tvärs av nationsgränser. Tiden från sänd text till

färdig tidning har gått drastiskt ned och det att hålla kontakt

med kollegor i andra land har blivit lika lätt som med dem som

sitter i rummet vid sidan av. Det går på e-mail under alla om-

ständigheter. 

Branschen har under samma tid gått genom ett eller flera pa-

radigmeskiften. Varken när det gäller innehåll eller form är det

mycket att känna igen. Och ändå är vi kanske bara i början av

den stora förvandlingen.

Det som har gett absolut mest under mina tio år som redaktör

är kontakten med kollegor i Norden, men också Europa och ef-

terhand övriga världen. Ett stort tack till alla er som med er kun-

skap och insikt har bidragit till att skandinavisk press ligger så

långt fram i utvecklingen. Ingens ska vara glömd, men några av

er ska få lite extra uppmärksamhet. 

Tusen tack Jonas Dagson för att du delade med dig av din gra-

fikentusiasm. Dessutom räddade du mitt första nummer med en

överstående artikel från gamleredaktören. Tack Göran Lundberg,

Bengt Engwall och Jan Granlie, mina kreativa, mest fasta medar-

betare de första åren. Tack Pelle Anderson, du var med från bör-

jan och är också med i mitt sista nummer. Tack Uffe Stambej,
Svenåke Boström, Ole Munk, Pål André Berg och Anna Östlund –

ordförandegänget som har bidragit så mycket mer än bara med

det nödvändiga och i lång tid utöver själva ordförandeperioden.

Tack Børge T. Skovsende, Lone Jürgensen och Flemming Hvidt-
feldt för allt som har handlat om Årets Avisside och mycket mer. 

Tack Hannu Pulkinnen, Anders Enström, Per Torberger, Peter
Alenäs, Peter Björknäs, Martin Gradén, Anders Tapola och Jørgen
Høg för alla de gode idéer ni har delat med oss andra.

Tack för mig och lycka till Jørgen (joergen.hoeg@jp.dk) och Lars

(lars.pryds@jp.dk).
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