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ÖP snyggast i Europa
Östersunds-Posten har utsetts till en
av Europas bäst designade tidningar.
ÖP vann förstapriset i en av huvud-
klasserna i tävlingen European News-
paper Award.

– Jätteroligt. I dag blir det blommor
och tårta, säger chefredaktören Bosse
Svensson till Pressens Tidning.

Östersunds-Posten segrade i klassen för lokala mor-

gontidningar. I motiveringen står det att tidningen

«präglas av stor visuell klarhet och nyanser« och att

«den är väl avvägd och avspänd».

– Vi har länge jobbat med att låta tidningens tilltal

bli mjukare och rundare. Tilltal och design hör ihop,

säger Bosse Svensson till Pressens Tdining.

European Newspaper Award är en tävling som ar-

rangeras av den tyske formgivaren Norbert Krüpper i

samarbete med Medium Magazin i Frankfurt och Der

Österreichische Journalist. Sammanlagt har cirka 300

tidningar från 26 länder deltagit.

Priserna i de övriga huvudklasserna gick bland an-

nat till The Guardian och Die Zeit.

Andra svenska tidningar som belönas i årets Euro-

pean Newspaper Award är Norrköpings Tidningar och

Piteå-Tidningen.

Bakom ÖP:s formframgång står i första hand layout-

chefen Gun Råberg-Kjellerstrand, redigeraren Anna
Sundkvist och illustratören Ulla Granqvist-Kallstrom.

Den sistnämnda belönades med två priser i tävlingen

för sina illustrationer.

I oktober 2004 gick Östersunds-Posten över från ber-

linerformat till tabloid. Formatbytet hade en positiv ef-

fekt på upplagan. Enligt siffror från Tidningsstatistik

ökade ÖP upplagan med cirka fem procent (till 31 200

ex) under första halvåret 2005.

Ribergård og Munk i Norge
Ribergård & Munk er blevet valgt som designkonsulen-

ter for det norske dagblad Sunnmørsposten (oplag

35.000), som planlægger en omlægning til tabloidfor-

mat – samt indførelse af Saxotech-systemet til sidepro-

duktion – i 2006.

Itä-Häme: Bedste lokalavis i Finland
Et stort tillykke fra os til Heinola-avisen Itä-Häme

(oplag 12.000), som er blevet udnævnt til Finlands be-

dste lokale dagblad 2005. I samme konkurrence

vandt Itä-Häme (som blev tabloidavis dette forår med

Ole Munk som designkonsulent) prisen for bedste bil-

ledbrug i lokalaviser.

Kilde: Nyheter fra Ribergård & Munk
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Premiärnumret var späckat med annonser, och

det var rätt sorts annonser. Yves Saint Laurent,

Mercedes, Dior, Cartier, Louis Vuitton – alla ville de

vara med när Le Monde bytte design. Det var rätt

tänkt, för den nya formen var en nyhet i dagstid-

ningar över hela världen.

Som i de allra flesta fall är valet av typsnitt

mindre viktigt än tidningens nya struktur. Här rå-

der en treenighet där första sektionen ägnas åt ny-

heter, del två åt fördjupning, reportage och debatt

under vinjetten «Décryptages» och den tredje de-

len åt kultur, nöjen, mat, livsstil, resor och tävling-

ar, sammanhållet under titeln «Rendez-Vous».

Men också i design och typografin strävar nya

Le Monde efter att öka kontrasterna. Förstasidan

toppas av ett nyhetsfoto (i färg) och en rejäl rubrik,

med inte sällan fyra rader och två rader nerryckare

– kanske i rejälaste laget. Jämfört med gamla Le

Monde är det färre puffar: någon vågar välja, och

välja bort. Det är välgörande. Men det finns ingen

risk att Le Monde-läsarna blir illitterata i första ta-

get, huvudartikeln på sidan ett är fortfarande 

l-å-n-g.

Och visst, det ska inte vara «Verdens Gang»,

även om Le Monde redan var tabloid, och dessu-

tom kvällstidning. Att ge sig på Le Monde, som har

status som nationalklenod i Frankrike, gör man in-

te hursomhelst. Förmodligen har det skotska de-

signteamet Ally Palmer och Terry Watson fått kom-

promissa en hel del med tidningsledningen. Eller

kanske med hela redaktionen, känd som den är för

sina stormöten.

– Vi började jobba med tidningens projektgrupp

i april, berättar Ally Palmer. Vårt första jobb bestod

i att visualisera vad gruppen redan kommit fram

till vad gäller struktur och innehåll. Den första

dummyn var klar på försommaren.

Kodnamn Vivaldi. Gruppen hade tagit kodnamnet

«Vivaldi», efter «De fyra årstiderna»: under vintern

skulle konceptet diskuteras fram, under våren

skulle designen ta form, under sommaren skulle

den implementeras tekniskt, och slutligen skulle

den nå läsarna under hösten.

– Le Monde är en tidning med stark tradition,

men den har aldrig varit känd för sin visuella de-

sign, eller foto och grafik, säger Ally Palmer. Vår

största utmaning var att ändra på detta och samti-

digt se till att tidningens trovärdighet inte drabba-

des. Vi var tvungna att visa redaktörer och journa-

lister att det fortfarande var le Monde.

För den som är bekant med Le Mondes interna

liv är det lätt att föreställa sig vilka konvulsioner

detta ledde till. Det är vanligt att redaktioner delas

i två läger inför en förändring: de som är för och de

som är emot. I fallet Le Monde var motvinden

hård. 

Troligen hade Palmer och Watson velat gå läng-

Av Pelle Anderson
Pelle Anderson är journa-
list och designer och en
av initiativtagarna til
gratisavisen Metro.

pelle@a4.se

Le Mondes
sista chans

Tiden är på väg att rinna ut för Le Monde, värl-
dens mesta franska dagstidning. Med minskan-
de läsarsiffror och ekonomiska förluster, där
var femte läsare slutat köpa tidningen under
de senaste tre åren, satsar de nya ägarna allt
på ett kort. Tisdagen den 8 november kom tid-
ningen i en ny kostym, åtföljd av en reklam-
kampanj för fyra miljoner Euro. Ska detta vän-
da trenden?

Nya förstasidor – Bilderna är större än tidigare, men fortfarande inte                stora jämfört med den nordiska traditionen.
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re i sin redesign, men detta är det möjligas konst,

och säkert är resultatet det som gick att uppnå år

2005. 

Allt på rätt plats? Annonskampanjen för nya Le

Monde gick under temat «Låt oss sätta sakerna på

sin rätta plats». Har omgörningen lyckats med det-

ta? Ja, i stort sett. Ledaren, som tidigare gömdes

inne i tidningen, ligger nu på en egen fast placer-

ing på sidan 2. I en tidning där åsikter är så viktiga

som i Le Monde är detta ett givet val. I längd och

typografi är ledaren föredömlig, och kompletteras

av analyser och en kommenterande politisk teck-

ning. 

Le Monde är med rätta känd för sina tecknare,

och Plantu finns oftast kvar på förstasidan, låt vara

att konkurrensen med fotot tvingat också Plantu

att färglägga sina teckningar. Det är inte alltid

lyckat.

Ett enkelt och effektivt vinjettsystem tvingar in

lite luft i toppen på sidorna och hjälper läsaren att

orientera sig. Den tredelade strukturen komplette-

ras under veckan med olika bilagor.

Färgskalan är dämpad och smakfull, med en

kraftig blå linje under loggan på ettan. Loggan är

för övrigt inte omritad, den version som Jean-

François Porchez tog fram 1994 håller ett tag till.

Färgen i tidningen koncentreras till annonser och

featuresidor, på nyhetssidorna är fotot ofta grått.

På så sätt fortsätter Le Monde att släpa efter, men

det är så det brukar vara i början när en tidning går

från svartvitt till färg.

Spaltbredderna varierar i Le Monde, beroende

på annonserna. Tidigare var nästan hela tidningen

sexspaltig, med en spaltbredd på 44 mm, nu är

toppartiklarna på sidorna femspaltiga, på bredd 54,

medan artiklarna i botten varierar mellan smal-

och bredspalt. Den bredare spalten är givetvis att

föredra, av läsbarhetsskäl. Ibland, särskilt om det

är notiser, används ojämn höger.

Artiklarna åtskiljs av ett propert system av feta

vågräta linjer, emellanåt med vinjettrubriker un-

derstrukna med en strecklinje. Mellan artiklarna

ligger vertikala, tunna linjer – något som helt sak-

nades i gamla Le Monde, som därför ibland såg lite

rörig ut.

Bilderna får ta mer plats än tidigare, och det är

säkert här Palmer/Watson lagt mest krut i diskus-

sionerna med uppdragsgivaren. Hur det ser ut om

tre månader får vi se, men premiärveckan var

fräsch med riktiga nyhetsfoton, något Le Monde i

stort sett saknat tidigare. Ett uppslag med en stor

nyhetsgrafik närmade sig Svenska Dagbladets eller

Ny Tekniks klass. 

Typsnitten då? Ja, brödtexten är läsligare, men

mest för att den är större och kraftigare. Detta väl-

komnas dock säkert av Le Mondes snabbt åldrande

läsekrets. Typografin som helhet har en balans

Fransk dagspress i kris
Trots goda vinster för lokaltidningar (och fantastiska
vinster för några stora regionaltidningar) så är
dagspressen en krisbransch i Frankrike. Samtliga betal-
da, dagliga Paris-tidningar utom katolska La Croix och
kommunistiska L’Humanité, backade i upplaga det se-
naste året. Le Soir står inför ett akut hot om konkurs.
Upplagesiffrorna nedan gäller för första halvåret 2005.
För ett land med 60 miljoner invånare, där enbart hu-
vudstaden rymmer fler människor än hela Sverige, är
upplagesiffrorna pinsamt låga. Var får fransmännen sina
nyheter ifrån? TV förstås, och nyhetsmagasin som Le
Point, Le Nouvel Observateur och andra, som kommer
varje vecka. Men för den som är van vid skandinavisk
tidningskultur, och upplagesiffror, låter det som bort-
förklaringar. Något är allvarligt fel med franska tidning-
ar.

Titel Sålda ex
Le Parisien/Aujourd’hui 496.000
Le Figaro 326.000
Le Monde 324.400
Libération 134.000
La Croix 96.400
France Soir 58.500
L’Humanité 49.500

Noteras skall också att Le Monde är dyrare än huvudfi-
enden Le Figaro. När Figaro tar 1 euro tar Le Monde 1
euro och 20 cent. Och det för en tidning som ofta vari-
erar mellan 32 och 40 sidor.

           stora jämfört med den nordiska traditionen.
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Kan britter-
na lyckas

göra en seriös
dagstidning utan
att den ser tråkig
ut borde frans-
männen också
klara det. 

Pelle Anderson

”
som inte fanns i gamla Le Monde, där mellanrubri-

kerna var alldeles för svarta och den fetaste rubri-

ken kunde sitta längst ner på en sida. Men typsnit-

ten i sig? Nja, jag måste erkänna att jag inte gillar

rubriksnittet Rocky – men det är en personlig åsikt

utan stor betydelse. 

Viktigare är om det passar Le Monde, och här är

jag inte övertygad. Det ser lite gammaldags ut, lite

retro, och den kondenserade feta varianten som

används på insidorna sätts alldeles för tät, på ett

sätt som drabbar läsbarheten. 

Det hade troligen varit bättre, fast svårare, att

lära redaktionen skriva kortare rubriker. Men det

franska språket, åtminstone den franska som

praktiseras i Le Monde, lämpar sig inte för kortare

meddelanden. Där passar engelskan bättre.

Det var dock helt rätt att välja en antikva för ru-

brikerna. Att som belgiska Le Soir gå över till en fet

linjär (sans serif), och till och med sätta rubrikerna

i versaler på ettan, det är inte så klokt. Åtminstone

inte om man är Le Monde. I exempelvis tisdagar-

nas ekonomi- och jobbilaga använder Le Monde fet

Benton i rubriker, och det blir lite för mycket.

De långa underrubrikerna, eller nerryckarna,

som tidigare låg mellan rubrik och artikel har nu

gjorts om till enspaltiga ingresser av skandinavisk

typ. Dessa är dock i nyhetssektionen satta med ru-

briksnittet kondenserad Rocky, och blir extremt

staketartade och svårlästa. Bättre då i bakvagnen,

där både rubriker och ingresser sätts i Benton: det

blir bredare och mer lättsmält för ögat.

Mediafolk som kommenterat den nya formen

har redan påpekat den klara inspirationen från In-

dependents tabloid för två år sedan. Kan britterna

lyckas göra en seriös dagstidning utan att den ser

tråkig ut borde fransmännen också klara det. Och

för säkerhets skull lät Le Monde två britter göra de-

signen.

Det förtjänar för övrigt att sägas att fransksprå-

kiga tidningar allt oftare går över ån efter vatten

för ny design: belgiska Le Soir vänder sig till Mario
Garcia, schweiziska Le Matin till John Belknap, och

nu Le Monde till Ally Palmer och Terry Watson.

Kan inte fransmännen själva? Den som läser

franska tidningar vet svaret.

Nära till makten. Le Monde har alltid haft nära

till makten; och är naturligtvis en makthavare av

egen kraft. På så sätt påminner tidningen om

många andra stora dagstidningar i världen, ingen

nämnd och ingen glömd. Men Le Monde kom till

efter ett direkt beslut av general de Gaulle, som ef-

ter andra världskriget konfiskerade Le Temps till-

gångar och lät sin nya tidning ta hand om tryckeri

och redaktionslokaler. Så gott som samtliga gamla

dagstidningar i Frankrike stämplades som «colla-

Nya insidor – Bilderna får ta mer plats än tidigare, och det är säkert här Palmer/Watson lagt mest krut i diskussionerna med uppdragsgivaren.



aviserat nr. 4, 2005 7

bos», samarbetsorgan med tyskarna, och deras till-

gångar fördes över till nya ägare. 

Ett ark till att börja med. Den 18 december 1944

kom första numret av Le Monde, ett enda ark,

tryckt på bägge sidor. Alltså ett under av koncen-

trerade nyheter, ett koncentrat som därefter aldrig

uppnåtts av tidningen. Från början ingick de Gaul-

les förre pressekreterare i Le Mondes ledning, men

snart distanserade sig redaktionen från statens in-

flytande. Den miljon franc man fått som grundplåt

betalades tillbaka i april 1945 – till informationsmi-

nisteriets oförställda förvåning. I stället tog redak-

tionskollektivet gradvis makten på Le Monde. 

På femtitalet vann Le Monde internationell re-

spekt för sin hållning gentemot Frankrikes ockupa-

tion och tortyr i Algeriet. Franska regeringar svara-

de med censurförsök, och den franska terroristor-

ganisationen OAS utförde bombattentat mot tid-

ningen. 

På sextitalet konfirmerades maktstrukturen på

Le Monde när de 1 000 aktierna fördelades så att

redaktionen fick 400, tidningsledningen 50 plus

110, övriga anställda 40 och grundarna 400. Regler

för journalisternas inflytande slogs fast, och redak-

tionens makt är sedan 1970-talet så stark att Le

Mondes chefredaktör och direktör inte kan genom-

föra något utan dess stöd.

1970-talet var också skördetid för Le Monde, som

fått ett brett stöd i studentkretsar under Maj 1968.

Upplagan ökade, och nådde 1979 hela 445 372 ex,

vilket gjorde tidningen till Frankrikes tredje största

efter regionala Ouest-France och rikstidningen

France-Soir.

Under 1980-talet genomgick Le Monde såväl en

breddning av ägarbilden som försök till omstruktu-

rering av tidningen. En del av personalen sades

upp, lönerna sänktes med 10 procent, men uppla-

gan nådde aldrig upp till 1970-talets guldår.

Störst på nätet. 1990-talets konjunkturnedgång

med åtföljande annonstapp drabbade Le Monde

hårt. Tidningen fick in 295 miljoner franc från nya

ägare, men upplaga och intäkter fortsatte neråt.

Flera försök att modernisera Le Monde, en del mer

lyckade än andra, gjordes under nittitalet, och nya

redaktionella avdelningar infördes. Men viktigare

var att pressarna för första gången fick fyrfärgs-

verk, och att tidningen startade sin internetsite,

www.lemonde.fr. 

Le Monde på nätet är nu en av de största frans-

ka nyhetssiterna, enligt egna uppgifter med tre

miljoner unika besökare per månad. I tidningen

ser man dock även efter omgörningen väldigt få

hänvisningar till nätet, och vice versa, vilket är

väldigt underligt. Vill man inte få läsarna att ta del

• Nya Le Monde använder omväxlande fem och
sex spalter, beroende på annonsformat. Det ser ut
som om tidningen provar nya papperskvaliteter,
men jag är inte helt säker. Ny typografi kan ge så-
dana synvillor, det vet jag av egen erfarenhet.

• Det märks att formgivarna tagit många och långa
diskussioner om fotots betydelse. På Le Monde
har tusen ord alltid sagt mer än en bild, och det
kan man inte ändra på i en handvändning. Men ett
steg på vägen har tagits. En annan sak är att Qu-
intin Leeds är ny AD på Le Monde. Tidigare var
han på Libération där fotot har haft en helt annan
roll. Så det finns hopp.

• För brödtext används Fenway, artiklarna sätts i
9/10 punkter. Typsnittet tecknades ursprungligen
av Matthew Carter för amerikanska Sports Illustra-
ted (1998), sedermera adopterad något omritad av
Business Week (2003). Det företer stora likheter
med Times New Roman.

• Som rubrikstilar ser vi två kontrasterande snitt,
en antikva och en linjär (sans serif). Det är dels
Rocky, en antikva som på insidorna tyvärr används
i kondenserad form, smal alltså. I topp på sidorna
är rubrikerna feta, resten av artiklarna har magra
rubriker. Det är ett enkelt men effektivt sätt att
stärka hierarkien. Rubrikerna är dock fortfarande li-
ka pratiga. 

• På förstasidan är Rocky satt i en elegant Light
(tunn) variant och med vanlig teckenbredd. Rocky
Light används också som rubrikstil för fördjupning-
arna i «Décryptages». Typsnittets upphovsman
Matthew Carter har tagit fram en särskild version av
typsnittet för Le Monde, ursprungsversionen ritades
för amerikanska Rocky Mountain News (2002). 

• I rollen som kontrasterande linjär ser vi Ben-
ton Extra Light, en arvtagare till News och Trade
Gothic, tecknad av Cyrus Highsmith på Font Bureau
i Boston. 

Benton Extra Light används i avdelningen «Ren-
dez-Vous» i slutet av tidningen. Typografin tjänar
till att förstärka rytmbytet och ge det lättare mate-
rialet en identitet som skiljer sig från nyheterna
och analysen på sidorna innan.

• I faktarutor, bildtexter och smårubriker ser
vi också Benton Sans Regular och Bold, ofta satt
8/10.

• Le Monde gjorde sig alltså av med brödtexts-
nittet Le Monde, som Jean-François Porchez skapa-
de 1994. På sätt och vis är det synd, det är ett ut-
märkt typsnitt, men inte sällan tvingas man som
formgivare att byta ut trotjänare som inte passar
med nya kamrater. 

Och att bli ersatt till förmån för Matthew Carter
är ingen skam för en typtecknare.

t

Fakta om den nya formen
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av bägge kanalerna? Redaktörerna borde lära av

sin spanske namne El Mundo!

Läsarna är över huvud taget inte särskilt närva-

rande i Le Monde, annat än som presumtiv publik

(en minskande sådan). Varför inte mer läsarmed-

verkan, mer utrymme för debatt, mer insändare?

Dialogen uteblir, och detta i landet som uppfann

det politiska samtalet. Det är inte bra.

Le Mondes gömda ansikte. År 2003 kom boken

«Le Mondes gömda ansikte», publicerad i Spanien

under stort hemlighetsmakeri. Författarna var räd-

da att bli stoppade, och inte utan orsak. Boken,

över 600 sidor tjock, är skriven av två kända frans-

ka journalister, Philippe Cohen och Pierre Péan.

Först försökte Le Monde tiga ihjäl boken, men när

andra tidningar skrev om boken gick Le Monde till

motattack i en text på tre hela sidor. Allt var lögn

och förtal, hävdade tidningen.

Vad gjorde Le Mondes redaktörer och ledning så

upprörda? Framförallt tre saker: tidningens redak-

tionella ledning anklagades för att använda spal-

terna för personliga vendettor mot politiker de inte

gillade, boken hävdade för det andra att persona-

len styrdes med diktatoriska metoder och för det

tredje att direktörerna blåst upp siffrorna i tidnin-

gens ekonomiska redovisning. En redaktör ankla-

gades dessutom, med hänvisning till ett uttalande

av president Mitterrand, för att vara CIA-agent.

Vad var sanning och vad var lögn? Troligt är att

de passionerade författarna gått till överdrift i någ-

ra fall, men få betvivlar att Le Monde drivit kam-

panjjournalistik gentemot politiker redaktörerna

inte gillar. Vilken tidning har inte gjort det?

Efter att ha stämt författarna med skade-

ståndskrav på sammanlagt flera miljoner euro

gjorde Le Monde upp i godo. Den över 600 sidor

tjocka boken trycks inte längre (den hann dock säl-

jas i cirka 300 000 ex, så marknaden kanske var

mättad i alla fall), och Cohen och Péan bad Le

Monde om ursäkt. Jean-Marie Colombani, måltavla

för en stor del av attacken, är fortfarande chef över

Le Monde.

Allt rödare siffror. Le Monde gick in i 2005 med

ett rekordminus på 60 miljoner Euro, och för året

väntas tidningen gå ytterligare 20 miljoner euro

back. Nya injektioner av friskt kapital, senast från

franska koncernen Lagardère och spanska Prisa

(utgivare av El Pais), kan ge respit på resan men

ändrar inte färdriktningen: vinn nya läsare eller dö

med läsekretsen.

Fransk dagspress är ingen hälsosam historia,

även om Le Figaro hävdar att den omgörning som

tidningen lanserade i oktober var lyckosam. Läsar-

na blir äldre och äldre, de unga tittar på nyheter på

internet eller läser 20 Minutes eller Metro. Annon-

sörerna är inte heller intresserade, naturligt nog.

Dagspressens del av annonskakan är mycket

mindre i Frankrike än i övriga Europa - inte så för-

vånande med tanke på upplagesiffrorna.

Distributionen är ett annat problem. Nästan alla

tidningar som kommer ut i Paris är lösnummersål-

da, och det blir allt färre ställen att köpa tidningar

på. Detta gynnar de gratisdistribuerade dagstid-

ningarna, som finns där läsarna finns.

Men vem vet, kanske Le Monde hittar ett sätt

att samarbeta med gratispressen? Premiärdagen

för den nya formen distribuerade franska Metro en

bilaga i 300 000 exemplar med reklam för nya Le

Monde. I ett uttalande sade Metro att «den ledande

gratistidningen Metro öppnade sig för Le Monde,

den ledande franska dagstidningen». 

Det Jean-Marie Colombani och hans team hop-

pas på är en vändning av upplagetrenden. The Gu-

ardian har nått över 400 000 i upplaga (+18%) för

första gången på två år efter sin redesign i septem-

ber i år, med formatändring till Berliner. Även Le

Figaro hävdar att de ökat i upplaga efter sin om-

görning och formatminskning i oktober. Lyckas in-

te Le Monde upprepa tricket – att behålla sina trog-

na läsare samtidigt som de hittar nya – ser framti-

den mörk ut för tidningen.

PS: För ordningens skull vill jag informera läsaren

om att jag känner Ally Palmer och betraktar ho-

nom som vän, kollega och ibland konkurrent. Jag

har försökt att inte låta detta inverka på min text –

men du dömer själv.

Pelle Anderson

Le Monde 
i medvind
Le Monde har, økt oppla-
get sitt med 19 prosent
etter at avisen kom ut i
nytt format i november.
Opplaget er nå, ifølge
det spanske medienetts-
tedet, Difusión, på 
146 000 på solgte aviser
i Frankrike.

Fransk dagspress är ingen hälsosam historia,
även om Le Figaro hävdar att den omgörning

som tidningen lanserade i oktober var lyckosam. 
Läsarna blir äldre och äldre, de unga tittar på nyhe-
ter på internet eller läser 20 Minutes eller Metro.

”



aviserat nr. 4, 2005  9

Moving stories. Powerful images. Global reach.

Sales and marketing by:

Represented in Germany, Austria
and Switzerland by:

www.bullspress.com

Contact your KRT International (www.krtinternational.com)
representative for an ID and password to subscribe 

or purchase graphics à la carte. 

Tribune Media Services 
Europe +44 20 7588 7588 

Bulls Press 
Denmark +45 35 389 099
Finland +358 9 612 96 50
Frankfurt +49 69 9592 7126
Norway +47 22 98 26 60
Poland +48 22 845 90 10
Sweden +46 8 555 206 00

KRT Graphics enhances your newspaper’s
storytelling and helps your readers better relate
to our changing world. We offer a wide variety

of graphics on everything from war and the
environment to business and human genetics.
Our European staff also produces additional

graphics of specific interest to European
readers. Select graphics are available in 

several European languages.

From words to pictures, KRT combines content
from 62 premier news organizations with
coverage from our Denmark bureau and
Washington, D.C., to tell and illustrate 
stories better and more comprehensively 

than any other news service.

2791.01

World-class graphics from the
leader in news graphics. 

2791-01_SND KRT ad_7.qxd  10/18/2005  4:19 PM  Page 1



10 aviserat nr. 4, 2005

Av Trond Degnes

Trond Degnes er informa-
sjonsdirektør ved Sykehu-
set Østfold. Han var var
medlem av Aviserats re-
daksjonskomité 1987-
1988. 

Jeg tror jeg kan konkludere med en
gang: Etter syv uker med det nye A-
magasinet er en vinner tilbake. 

Da jeg med stor interesse grep tak i førsteutga-

ven fredag 21. oktober 2005, var jeg noe usikker.

Starten virket ikke imponerende. 

Etter å ha fulgt bilagskampen de siste ukene vet

jeg hvorfor jeg fikk denne følelsen: Da Aftenposten

hentet fram A-magasinet fra 12 års Tornerosesøvn,

skapte de noe helt nytt, noe uvant. Mens avisene

de siste par tiårene har vært flinke til å etterape

hverandre, kom Aftenposten med en nyskapning

som er ytterst løfterik for norsk dagspresse. 

Med Dagbladets Magasinet i bakhodet og VGs

Helg i netthinnen, klarte jeg ikke med en gang å bli

fortrolig med A-magasinets nye form og profil.

Men som Tornerose har magasinet i løpet av få ut-

gaver ristet av seg rusk og rask og fremstår som en

vinner. 

Det må glede alle avisvenner å få en vinner til-

bake.

Da Aftenposten i 1993 valgte å legge ned A-ma-

gasinet, var det et stort tap for norsk dagspresse.

A-magasinet var det journalistiske fyrtårn som

aviser og ukeblad strakk seg etter. Fotoreportasjer,

iøynefallende illustrasjoner og moderne layout

skapte et magasin med internasjonalt ry. Ytterst få

aviser og magasiner i Norden har gått helt til topps

i den internasjonale konkurransen til Society for

News Design i USA. På kongressen i San Fransisco i

1990 kunne Aftenposten takke for gull i klassen «Il-

lustrasjoner». Ingen over  – ingen ved siden av!

Nå er «vinneren» tilbake. I boken «Visuell visjon

– i fritt fall?» som kom i 1995, skrev jeg:

«Det ville vært sterkt ønskelig om Aftenposten

så seg i stand til å gjenopplive A-magasinet, i en

ny form.»

En vinner er tilbake

Nye A-magasi-
net. Etterlengtet
og populær. Aften-
postens helgema-
gasin er gjenopp-
stått for tredje
gang.
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Nå er det gjort – nettopp i ny form! I beste Aften-

postens-ånd har magasinmakerne tatt vare på det

beste fra vinneren som gikk inn i 1993: Navnet er

beholdt. 

De gode journalister med språksans og nyhets-

teft er tilbake. Og ikke å forglemme Rolf M. Aa-

gaards fotoreportasjer. Alle disse ingrediensene

finner du for eksempel i utgaven for 18. november. 

Med denne ballast er en magasinform for 2005

skapt. Spennende stoff om forskning og vitenskap

er i fokus. Intervjuobjekter er valgt med omhu for å

gjøre leseren mer klok. Selvsagt hører også under-

holdsningsstoffet med i et moderne magasin anno

2005.

Det som også gjør A-magasinet til en vinner er

den profesjonelle presentasjonen av temaer som

hver i sær skaper suksess i andre medier. I A-ma-

gasinet finner barn og unge lesestoff som de i dag

ellers ser i NRKs «Newton». Stoff som Illustrert vi-

tenskap har «enerett» på, finner vi nå i A-magasi-

net. Tankegods fra fagblad/ukeblad er presentert i

ny journalistisk form. Dermed er det nye A-maga-

sinet blitt «magasinet for alle». 

Egen profil. Den tidligere A-magasin-redaktøren

Per Egil Hegge karakteriserte nedleggelsen i 1993

som et «blårussgrep». I 2005 er A-magasinet langt

mer avhengig av å vinne konkurransen i annonse-

markedet. Også på denne avgjørende arena tror jeg

A-magasinet har store muligheter for å bli en vin-

ner. 

I markedskonkurransen klarer de seg bra med

sin egen profil. Men som bilag i den nye tabloide

mor Aftenposten, har de begge mange synergief-

fekter å trekke veksler på. 

Derfor vil hovedprodukt og bilag skape felles

styrke og utviklingsmuligheter i dagens harde

avis- og bilagskamp.

 tilbake
A-magasinet som gikk
inn i 1993 fikk i 1990 gull
for denne illustrasjonen i
den store internasjonale
konkurransen til Society
of Newspaper Design. 
Nå kan det nye A-magasi-
net med sin form og sitt
innhold slå knock out på
sine konkurrenter.
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SNDS og medlemsbladet Aviserat
feirer begge 20 år i 2006. Her føl-
ger et tilbakeblikk på historien for-
talt av Per H. Baugstø.

Intensjonene om et fagblad/medlemsblad for

SND/S var blant formålene som de 22 «fødselshjel-

perne» til organisasjonen drøftet på stiftelsesmøtet

i Bergen i juni 1985. 

Og Aviserats første nummer kom i april året et-

ter, i forkant av den offisielle stiftelsen og det førs-

te store seminaret, i Stockholm.

Førsteutgaven var redigert av redaksjonskomi-

teen som ble satt ned i Bergen: Lars Arnborg,

Kerstin Wigstrand og Thomas Hall. Det besto av fire

sider, i A-4 format, og logoen var utført av Ernst
Dernehl. 

Førstesiden reklamerer for Stockholm-semina-

ret i mai, med blant annet oppfordringer til å sen-

de inn sider til en designkonkurranse i forbindelse

med seminaret, og slår dertil opp et intervju med

Sven Lidman – en av de virkelig interessante fore-

dragsholderne på seminaret. 

Dessuten får vi vite at en USA-reise er under

planlegging, og at Puerto Rico, som er arena for

årets internasjonale kongress, er et av stoppeste-

dene. Vi finner også bortimot en side tettskrevet

referat fra høstens kongress i Chicago, hvor farger

var hovedtema.

Kommer ut i A3. Den neste utgave av Aviserat

ble redigert og publisert av den danske redaksjons-

komiteen, valgt på den konstituerende generalfor-

samlingen i Stockholm: Bjarne Fristed, Hans Møller
og Susanne Korsager. Utgivelsen fant sted i forkant

av Århus-seminaret, mai 1987, og det er den sam-

me komité som står for utgivelsen av nr. 3, 4 og 5

samme år. 

Fra og med nr. 3 skjer det imidlertid en stor fo-

randring med Aviserat. Bladet legger om til A-3

format, og en ganske kraftig papirkvalitet. Og bla-

det kommer med 8 sider i dette formatet. Det fort-

setter også den norske komiteen med: De overtar

ansvaret i desember 1987, med nr. 6 av bladet. Re-

daksjonskomité: Trond Degnes, Ole Madland og

Gudbrand Bolstad.  

I sin andre norskredigerte utgave (nr. 7 totalt),

på nyåret 1988, bringer Aviserat for første gang

oversikten over de vinnende sidene i «Årets Avissi-

de», den opprinnelig norske konkurransen som nå

er blitt nordisk. Og det blir gjort i fire farger med

svært god kvalitet. Presentasjonen er stiftet inn i

Aviserat som et 8-sidig A-4 bilag. Vi får vite at

eneste utdelte gulldiplom det året, gikk til Hel-

singin Sanomat. 

Aviserat fortsetter å komme ut i A-3 format og

med skiftende redaksjonskomiteer fram til høsten

1989. Styret, med Børge T. Skovsende som for-

mann, mener da at man bør få en ordning med

fast redaktør og så regelmessige utgivelser som

mulig, og fra oktober 1989  overtar Per H. Baugstø i

en slik nyopprettet utnevnelse. Han har jobben i

halvannet år, inntil Olav Gorseth overtar, først som

vikar for Baugstø, deretter fast.

Baugstø knytter til seg faste medarbeidere i Sve-

rige og Danmark, og det fungerer meget bra. Dansk

20 år i 2006: Et tilbakeblikk på medlemsbladet Aviserat

Nummer
4, 1991.
4-farge på
forsiden.

Tidlig A4-
utgave.
Sort-hvitt.
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medarbeider er Carsten Gregersen, og i Sverige er

det først Per-Arne Fernsund, senere Åke Edwardson.

I Gorseths redaktør-periode kommer også Ole
Munk, Børge T. Skovsende og  Carl Henning inn

som faste medarbeidere.

Formatskifte. Baugstø la designen av Aviserat ra-

dikalt om. Han gikk tilbake til A-4 formatet, og må-

let var å holde 2o  sider. Det lykkedes stort sett,

men økonomien var stram, og iblant måtte det re-

duseres til 16 sider. Gorseth la seg stort sett på 16

sider, men ble sogar «tvunget» ned i 12. 

A-4 formatet ble beholdt, og Aviserat kommer

fortsatt ut i A-4, men nå er sidetallet 24-28.

Fra 2. utgave 1994 er Ole Munk redaktør. I redak-

sjonen har han med seg Zarah Lüsch, Inga
Havbjerg, Børge T. Skovsende og Olav Gorset. 

Med Ole Munk fikk Aviserat blant annet ny logo.

Den holdt seg til et stykke inn i Ingrid Lohnes re-

daktør-periode – som fortsatt er den aktuelle. Så

endret logoen seg på ny, fra og med nr. 3, 1998, og

det skjedde sammen med en videreføring av spesi-

elt 1.-sidens utseende. 

Viktig kontaktflate. Under Ingrid Lohnes hånd

(tok over nummer 1, 1996) presenterer Aviserat seg

i dag som et meget profesjonelt utlagt fagblad. Den

redaksjonelle linje skal ikke vurderes her, men hva

vi kan slå fast er at bladet i dag skiller seg betyde-

lig fra sin tidlige A-4 tilværelse. Man ser det spesi-

elt i fordelingen mellom det faglig vurderende, til

dels lange artikkelstoffet, og de små og variable

nyheter.

At bladet også preges en del av redaktørenes

nasjonale tilhørighet, er ikke til å unngå. I Baugstø

og Gorseths tid var bladet norsk-preget, i Munks

periode dansk i formen, for tiden svensk-dominert.

Det er vel egentlig bare bra; det har forsterket det

nordiske tilsnitt.

Vanskelig å selge annonser. Økonomisk har Avi-

serat vært en tung bør for SND/S, men man har og-

så vært villig til å betale for den verdi bladet repre-

senterer overfor medlemmene. For de fleste er Avi-

serat den viktigste, for mange den eneste, regel-

messige forbindelsen mellom organisasjonen og

den samlede medlemsmassen.

Baugstø gjorde iherdige forsøk på å gjøre Avise-

rat til et annonseorgan for dertil relevante firmaer.

Bladet var, selv i beskjeden utforming dyrt å pro-

dusere, og distribusjonen ble også tyngende.

Baugstø fikk til slutt knyttet til seg et annonse-by-

rå, Heggedal Marketing ANS, i et forsøk på skaffe

inntekter, men det ble aldri noen suksess. I 1990

utgjorde annonseinntektene kun 25 000 kroner, og

allerede året etter gav annonsebyrået opp; marke-

det var for tregt.

I denne perioden sparte man en del utgifter ved

at NATS (Nordisk Avisteknisk Samarbetsnemnd)

gjennom sitt kontor i Stockholm påtok seg å distri-

buere bladet. Men etter godt og vel ett år opphørte

også den ordningen.

I 1990 kostet fire utgaver av Aviserat 91 500

danske kroner (annonseinntektene trukket fra);

det utgjorde nær en tredjepart av SND/S´ samlede

inntekter. I 1999 beløp kostnadene seg til 125 600.

De siste fem årene har bladet kostet foreningen

snaut 100 000 i året. (Reds tillegg)

k på medlemsbladet Aviserat

Nummer
3, 1997.
Ole Munk tar
over som for-
man i fore-
ningen etter
seminaret i
Billund.

Dagens
blad. Men
snart gårda-
gens. I januar
tar Lars
Pryds og
Jørgen Høg i
Jyllands-Pos-
ten over som
redaktører for
Aviserat.
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Når Fædrelandsvennen, Stavanger
Aftenblad, Bergens Tidende og
Adresseavisen i midten av septem-
ber neste høst går over fra fullfor-
mat til tabloid, gjenstår bare Møre-
Nytt i sort-hvitt som fullformatsa-
vis i Norge.

Men redaktør Erik Bergman har ikke for avsikt å stå

alene. 

– Vi følger godt med på hva som skjer, sier han.

Også om det idag ikke er fattet noen beslutning-

er om tabloidovergang for avisen på Ørsta så er

pressen tilrettelagt for nytt format, om enn ikke

for farve, men også den saken blir fortløpende vur-

dert.

Avisen Agder – Flekkefjords Tidende gikk over

til nytt format 19. oktober og mot slutten av mai

gjør Sunnmørsposten samme sak. Beslutningen

ble tatt tidlig, men gjennomføringen er blitt utsatt

grunnet behov for ny presse som vil kunne trykke

4-farve på alle sider.

Tabloid september. I de fire regionavisene går ar-

beidet med overgangen fremover. Endelig dato er

ikke fastsatt, men med stor sannsynlighet skifter

alle fire aviser format enten lørdag 16. eller man-

dag 18. september.

Alle fire tar sikte på å gjøre en stor del av jobben

internt.

Redaksjonen i Stavanger Aftenblad har allerede

hatt idédugnad. Redaksjonen vil også  – både grup-

pevis og enkeltvis bli invitert inn i deler av prosjek-

tet. For designarbeidet har avisen for avsikt å bru-

ke en ekstern konsulent.

– Hvem dette blir er ikke avgjort, men vi vurde-

rer flere muligheter. For oss er det viktigst å finne

frem til en modell der vi har eierskap til tabloiden

på alle nivåer, der vi utvikler og får tilført ny kom-

petanse, samtidig som den eksterne konsulenten

gir oss de tilbakemeldingene som skal til for at det-

te blir et moderne, nyttig og journalistisk topp pro-

dukt, sier utviklingsredaktør Gottfred Tunge.

I forlengelsen av tabloid-prosjektet skal medie-

huset gjennomgå hele den redaksjonelle pakken:

prioriteringene, innretningen, seksjonering, res-

sursene og så videre.

– Det blir en total gjennomgang av hvor vi står

og hvor vi går og hvordan vi kommer dit. Det vil

sannsynligvis også bety at vi samtidig igangsetter

et organisasjonsarbeid med sikte på å finne frem

til modeller som er mest mulig i samsvar med den

journalistikken og de prioriteringene vi vil gjøre

fremover – i papir, på nett og i TV.

– Vi vil også bruke egne krefter på skrivekurs,

på design/layout og ik-

ke minst i forhold til å

endre tenkningen

rundt det som alle sier

er den viktigste end-

ringen – nemlig at alle

ledd må lære seg mye

bedre planlegging, ut-

dyper  Gottfred Tunge.

Kvalitetsikring i vest.
Bergens Tidende har

gode krefter internt

som skal brukes i for-

bindelse med for-

matskiftet.

– I designprosessen

kommer vi  likevel i pe-

rioder til å leie inn no-

en «djevelens advoka-

ter», mest for å kvali-

tetssikre og finpusse

produktet, forteller pro-

sjektleder Magnus
Rustøy.

Men designen er ik-

ke det eneste som vil

bli forandret.

– Vi bruker selvsagt

denne anledningen til å

snu steiner i hele orga-

nisasjonen, og regner

med at det vil føre til

helt klare produktfor-

bedringer, sier Rustøy.

Blant annet er det

etablert et utvalg satt sammen av medarbeidere

fra forskjellige deler av redaksjonen. 

– Gjennom verkstedarbeide skal vi idéutvikle og

komponere forslag til en Bergens Tidende som le-

serne og kundene skal kjenne seg igjen i. Samtidig

som vi skal se på mulighetene til å fornye journa-

listikken, skal det også legges et løp for å forbedre

de redaksjonelle planleggings- og arbeidsprosesser

som kreves  i et nytt format.

Multimedialt prosjekt i sør. Fædrelandsvennen

gjør hovedparten av omleggingsjobben selv. 

– Vi har vært gjennom store prosjekter de siste

årene. På den måten har vi opparbeidet en viktig

prosjektkompetanse, som gjør oss i stand til å dri-

ve prosessene selv, dog med ekstern assistanse på

avgrensede felt, sier Knut Engen.

Det vil bli gjort tydelige journalistiske endringer

basert på tre forhold.

– Det ene er at vi skal bli mer leserorientert avis.

Det andre er at vi skal utvikle oss vesentlig som

multimedial bedrift ved å få til betydelig bedre

samspill mellom alle kanaler. Brukernes behov

Hele Norge i tabloid om mindre enn ett år
Av Ingrid Lohne

il@mediebedriftene.no

Teksten har tidligere vært
publisert i 
DagensMedier

Gottfred Tunge.

Magnus Rustøy.

Arne Blix.

Knut Engen.
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skal avgjøre når, hvor og hvordan redaksjonelt

stoff og annonser skal formidles. Det tredje er at vi

skal utvikle papiravisen og mediehusets øvrige ka-

naler i tråd med hva som fremkommer i en merke-

vareprosess vi nå er i gang med, forklarer Engen.

Prosessene kan også føre til organisatoriske

endringer. Alle ansatte i alle avdelinger inviteres til

en åpen og inkluderende prosess. 

– Vi skal ha ulike faser frem til september neste

år, både når det gjelder idéutvikling, merkevare og

multimedier. I tillegg skal vi lage flere dummyer,

sier Knut Engen.

Tabloidskole i nord. I Adresseavisen arbeides det

med interne og eksterne krefter parallelt.

– Vi bruker eksterne konsulenter både på an-

nonsesiden, i forhold til leserundersøkelser/pane-

ler og i redaksjonen, melder nyhetsredaktør Arne
Blix. 

Hvilke som blir aktuelle er ennå ikke klart. Klart

er det derimot at det er mer som skal forandres

enn bare et format.

– Vi har laget en fornyelsesplan som omfatter

hele avisproduktet og måten det lages på, sier Blix.

Medarbeiderne blir inkludert gjennom utvik-

lingsprosjekter, egne verksteder og «tabloid-skole»

med avdelinger både for skrivende og dem som ar-

beider på desken.

Husk også den internasjonale konkurransen. 
Se ww.snd.org
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Att det här var ett av de mest spännande tid-

ningsseminarier jag varit med är utom alla tvekan.

En riktig smältdegel av tidningsfolk som i formen

av workshop tittade på olika förutsättningar för att

utveckla tidningen.

Rubriken var «Growing Readership» och delta-

garna kom från Saudi-Arabien, Indien, Pakistan,

Singapore och Förenade Arabemiraten. Det var en

blandning av personer både från redaktioner och

marknadsavdelningar på de olika tidningarna eller

medieföretagen.

Vi tre som hade förmånen att vara ansvariga för

programmet kom från olika världsdelar, Peter Ong,

Singapore, Warren Watson, USA och undertecknad.

Vårt uppdrag var att ta fram bra exempel på lycko-

samma tidningar och goda idéer från våra respek-

tive världsdelar.

De exempel från Europa som presenterades var

några av de tidningar som lyckats i sin övergång

till tabloid, samt de satsningar på nya medier som

görs i Skandinavien och Europa. Bland annat den

svensk-holländska satsningen på e-papper väckte

stort intresse. Liksom det faktum att Europa nu får

fler och fler dagstidningar i A4 format eller halv

berliner (något större än A4). På seminariet redovi-

sades ett tiotal sådana tidningar; Le Matin, 20 cent,

10 Minutter, 24 sata, 20 minutes, News, Hamburger

Morgenpost, Flash, samt de fyra dagstidningarna

för unga i olika åldrar från Play Bac Presse i Frank-

rike med totalt omkring 2 miljoner läsare; Quoti, Le

Petit Quotidien, Mon Quotidien och L’Actu.

Olika kulturer – samma problem. Trots att vi al-

la kom från vitt skilda kulturer var det intressant

att konstatera att vi ändå hade många problem

som var gemensamma. Att nå de yngre läsarna var

en sådan fråga som fick en hel del tid under work-

shopen. Ett annat var den konservativa synen hos

många tidningsledare och medarbetare.

När det gäller satsningen på lokala nyheter be-

rättades det bland annat om Mid Day, en tidning i

Bombay som har en upplaga i uppsving. En av an-

ledningarna är att man satsat stenhårt på lokala

nyheter ner på stadsdelsnivå. Man har 25 reportrar

som täcker in hela stan. Reportrar som aldrig gör

några jobb från redaktionen, man är ute i rörelse

hela tiden. 

När redaktionen på Mid Day gör något utrike-

sjobb så är det oftast med som man säger «a local

flawor». En samlad bedömning var annars att utri-

kesnyheter i tidningarna får allt mindre betydelse,

eftersom de flesta får dessa nyheter via andra me-

dier.

Viktig design? Warren Watson, tidigare API och

numera lärare vid Ball State University, har också

Lokalt i fokus på
Ifra-workshop i Dubai

De tidningar som tar nya grepp
när det gäller verkligt lokalt in-
nehåll, ofta ner på kvartersni-
vå, är de mest lyckosamma.
Samtidigt ökar intresset för
globala frågor, men även då
sett ur ett lokalt perspektiv. De
traditionella utrikesnyheterna
har mer eller mindre spelat ut
sin roll. Det var några av slut-
satserna efter Ifras första
workshop i Mellanöstern. Plat-
sen var Meridien Hotel i centra-
la Dubai.

Av Svenåke Boström

Svenåke Boström er kva-
litetsutvecklare i Sunds-
valls Tidning.

svenake.bostrom@st.nu

Två  av de nya framgångsrika europeiska tidningarna i kompaktformat.
10 minutter (Danmark) och 20 minutes (Frankrike).
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varit president för SND. I en av sina presentationer

ställde han bland annat frågan; «Har designen

verkligen någon betydelse» 

En fråga som, inte helt överraskande kanske,

tveklöst kunde besvaras med ja efter Warrens ge-

nomgång av resultaten från bland annat ameri-

kanska The Readership Institue. Han visade också

på vilken ökande betydelse det visuella intrycket

har och citerade bland annat tidigare Applechefen

«Reading is knowing, but seeing is believing».

Peter Ong, (representant för både SND och Ifra i

Asien) fyllde på med en presentation kring bildens

betydelse och visade exempel på fotografer som

jobbade från helt andra bildvinklar än man van-

ligtvis ser. «Ge läsaren helt nya perspektiv» var

hans uppmaning till bilder som exempelvis en

simhoppare plåtad från hopptornet där man ser

bassängen och publiken från ovan. 

Warren Watson återkom senare med ytterligare

material från en av de stora läsarundersökningar-

na från The Readership Institue. En undersökning

som omfattade 100 dagstidningar av varierande

storlek, samt 37 000 personer, både tidningsläsare

och de som inte regelbundet läser någon dagstid-

ning.

Slutsatserna från denna undersökning kunde

sammanfattas i åtta punkter för att öka läsarnas

intresse:

• Öka betydelsen av läsarservice på alla nivåer.

• Mer lokalt innehåll på mikronivå, mer kring 

lokala personer, vanligt folk och mer kring 

livsstil.

• Mer kalendrar kring lokala händelser och 

nöjen.

• Fler puffar för kommande artiklar och artiklar 

om dagens lokala händelser. 

• Redigera tidningen så att det blir mer lättläst 

och lättare att navigera.

• Utveckla annonsinnehållet, särskilt för 

kvinnor i åldern 25 - 34.

• Jobba för att redaktionellt stärka tidningens 

varumärke.

• Utveckla en konstruktiv företagskultur som 

uppmuntrar förändringar och samarbete.

Warren sammanfattade detta i två utmaningar:

1. Utveckla innehållet så att 

läsarna vill läsa mer.

2. Utveckla designen så att tidningen blir 

lättare att läsa och en positiv upplevelse.

Deltagarna fick totalt med sig ett 40-tal konkre-

ta tips på åtgärder för att locka nya läsare samt för

att skapa nya och bättre kontakter med läsekrets

och kunder.

Deltagare. Fr.v. Adel Khathlan, Watania Distribution Co, Hani Al-Sulaim och Al-Ghamdi Saeed Hilal, Dar Al-Yaum Daily Newspaper, bekantar sig
med europeiska tabloider.
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God tekstdesign fremhever avisens
fortrinn, argumenterer Per Baugstø
i sin nye bok. Hvorfor går det da ik-
ke bedre for de nordiske avisene?

Det finnes lyspunkter i avisenes verden. The Inde-

pendent og Svenska Dagbladet stanset opplags-

nedgangen etter at de gikk over til kompaktformat

– tabloid med klassisk typografi. Det var mulig for-

di de samtidig skjerpet den redaksjonelle linjen og

arbeidet med helheten i tekst, bildebruk og grafisk

uttrykk.

Aviser som tar snarveien – for eksempel Dagb-

ladet og The Times – er dømt til å mislykkes med

redesign og nylanseringer. Etter få måneder vil le-

serne gjennomskue at det dreier seg om stil uten

substans. 

Journalistisk forflatning fører til at fallet i opp-

lagskurven fortsetter. For Dagsavisen har opplaget

sunket med økningen i tittelstørrelsen. Og Det Fri

Aktuelt i København måtte legge ned fordi det ikke

var fritt og aktuelt nok for den moderne, kritiske

leser i 40- og 50-årsalderen.

Faglig testamente. Per Baugstøs bok er hans fag-

lige testamente etter et yrkesliv som journalist, fo-

tograf og redaksjonssjef i Fædrelandsvennen. De

siste 20 årene har han spilt en aktiv rolle i å gjøre

nyhetsdesign – og i særdeleshet det grafiske form-

språket – til en del av den journalistiske disiplinen.

SNDS (Society of Newspaper Design Scandinavia)

ble etablert som et eget skandinavisk kapittel, ba-

sert på miljøet rundt Poynter Institute i Florida.

Resultatet ble en jevn strøm av idéer og avisde-

signere over Atlanteren: Mario Garcia, Rolf Rehe
(Berlingske Tidende), Pegie Starck, Roger Black
(Svenska Dagbladet) og Ally Palmer (Skottland, Da-

gens Næringsliv) har alle satt sine spor på nordiske

avisers utseende.

Men alle forsøk på nydesign mislykkes uten en

kompetent desk som står for den daglige produk-

sjonen av avisen. Boken er en av de mest tettpak-

kede samlinger av gode og dårlige eksempler på

det viktige samspillet mellom tekst, illustrasjoner

og bilde. 

Norge fikk aldri noen egen utdannelse i journa-

listisk presentasjon – i motsetning til for eksempel

Mitthögskolan i Sverige. Baugstøs bok kan tjene

som en solid innføring i uttegningens og bildebe-

skjæringens estetikk.

En fin og velutstyrt bok om tekstdesign ville forøv-

rig stått seg på et sakregister bakerst.

Baugstø har noen bannbuller å utstede mot ak-

tørene i nordisk presse: Eiere  – økokrater – som

snakker om omstilling, men som ikke vil utvikle

det journalistiske innholdet. Og som ikke har for-

stått at mer konsentrerte formater krever mer ar-

beidsinnsats, ikke mindre.

Også den menige journalist får seg et spark i

ribbeina. Journalisten er tilsynelatende ikke klar

over at en tredjedel av hans lesere mangler ele-

mentære leseferdigheter, og at vi kan hjelpe dem

ved å skrive tydeligere og bruke god typografi og

presentasjonsteknikk.

Dersom journalisten fortsetter den svarte kri-

gen – kampen om de største groteske titlene – er

Spaltenes svarte krig
Av Nils G. Indahl

Nils G. Indahl er frilan-
sjournalist med base i Kø-
benhavn.

nils@indahl.com

Per H. Baugstø:
En avis er ment å skulle leses
IJ-forlaget, Kristiansand 2005
285 kroner
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han dømt til å tape for konkurransen

fra Se og Hør.

Nå har ikke avisbransjen sittet helt stil-

le de seneste årene. USA Today og

Metro er eksempler på nyetableringer

som er blitt kommersielle suksesser,

takket være samspillet mellom journa-

listikk og design. Det gleder så klart

Metro-redaktøren å se at én millioner

mennesker leser hans avis på T-banen i

London hver dag. Er det mulig at de is-

teden vil lese Metro på mobiltelefonen

om tre år?

Unngår utfordring. SND og SNDS

droppet begge paper i navnet i 1997 og

heter nå Society for News Design. Det

kunne lede leseren til å tro at Baugstø

vil utvide begrepet nyhetsdesign til å

omfatte de digitale mediene, eller hy-

briden digitalt papir, som nå er i kom-

mersiell produksjon hos Xerox.

Isteden virker det som om han sitter

fast i den sorte skyttergrav. Mario Gar-

cia tar feil når han tror på et fruktbart

samspill mellom den trykte og den digi-

tale utgaven. Lesning foregår best på

papir, og nettet egner seg ikke til for-

dypning.

Dermed unngår Per Baugstø avis-

bransjens største utfordring: Hvordan

få 20- og 30-åringene til å motta nyhe-

ter i et format som passer dem og deres

livsstil? Hvis nyhetsdesign skal gi me-

ning, bør disiplinen da være begrenset

til tekstutforming og presentasjon på

papir? Det er ikke bare typografens

kunnskap som kan styrke den profesjo-

nelle nyhetsdesken. Like viktig er for-

mentlig interaksjonsdesign (mellom

menneske og datamaskin), grafisk de-

sign i digitale medier, og brukervennlig-

het (usability).

Ber om skjerm. Når tolvåringen får ut-

delt et papir på skolen, ber han lærerin-

nen om å få beskjeden på skjerm iste-

den. «Fordi det er så tungt å lese på pa-

pir.» Papirets begrensning blir et hinder

for det som i 2005 burde være journalis-

tens kjernevirksomhet: Formidling av

nyheter der hvor mottakeren faktisk er.

e krig
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Skandinavisk nyhedsdesign deltager
både i European Front Page Compe-
tition og Årets Nordiske Nyhedsde-
sign. Dermed vurderes forsider og
featuresider i to kategorier for
samme pris. Få sammenlignet dine
sider ikke alene i skandinavisk per-
spektiv, men også i europæisk per-
spektiv.

Da konkurrencekomiteen bag Årets Nordiske Ny-

hedsdesign sidste år besluttede at etablere en kon-

kurrence for de bedste europæiske forsider var det

med nogen spænding, der blev set frem til, hvor

mange deltagende europæiske sider, der ville blive

sendt ind. 

Der kom et halvt hundrede stykker, hvilket var

flot. Samtidigt besluttede konkurrencekomiteen at

inddrage alle de bidrag, der var sendt til den nor-

diske konkurrence i den europæiske, således at de

skandinaviske bidrag både blev vurderet sammen

med de europæiske og alene.

Det sker også i år, hvor den europæiske konkur-

rence udvides til også at omfatte featuresider. De

skandinaviske bidrag deltager dermed i to konkur-

rencer – en ren skandinavisk og en europæisk – vel

at mærke uden at det koster mere for de skandina-

viske aviser.

Forhåbentligt en god nyhed i en tid hvor så me-

get andet bliver dyrere dag for dag. Konkurrence-

komiteeen håber, at deltagelsen i to konkurrencer

vil anspore endnu flere til at sende bidrag ind til

dette års konkurrence, så udvalget bliver endnu

større end tidligere. 

Der skulle under alle omstændigheder være go-

de grunde til at deltage i år. For i løbet af det se-

neste år har stadig flere skandinaviske aviser lagt

formatet om fra broadsheet til tabloid.

Vi vil se 
alle sider 
af medie-
branchen

Av Flemming 
Hvidtfeldt

Flemming Hvidtfeldt er
sjefredaktör i tidende.
Han er 
også forman i SNDS’ 
konkurransekomité siden
flere år.

flemming.hvidtfeldt
@nordjyske.dk
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Grip chansen. Det har ikke alene betydet noget

for indholdet, men i allerhøjeste grad også for de-

signet. Nu har alle chancen for at få vurderet de re-

designede sider af en design-kompetent jury udpe-

get af SNDS og de nordiske udgiverforeninger.

Den chance er nok værd at gribe i en tid, hvor

udseende vægter mere og mere i kampen om bru-

gernes gunst. Fungerer den enkelte side? Er der

noget der kunne gøres bedre? Hvad kunne have

gjort mit redesign endnu bedre? Det er blot nogle

af de svar, der gives ved deltagelse. Og ikke mindst

er der noget at hente ved at se de sider, der så i

sidste ende løber med guld, sølv, bronze eller hæ-

der. Hvis man ikke selv er så dygtig, at den side el-

ler det redesign, man har sendt ind, løbet med en

pris.

Finn sidene frem. Der er derfor al mulig grund til

at bruge de kommende uger til at tjekke de sider,

det enkelte medie har lavet i løbet af 2005 for at

finde dem frem og siden sende de bedre ind til

konkurrencen. Sidste frist for indsendelse af 25. ja-

nuar 2006.

Som tidligere år kan man deltage i 12 forskellige

kategorier lige fra en fuldstændig vurdering af et

redesign til vurdering af en enkelt eller flere lokal-

sider. Desuden er en særlig net-jury klar til at vur-

dere netsites fra hele Skandinavien. Den del af

konkurrencen bliver stadig mere interessant, idet

det her ikke alene drejer sig om indhold og form,

men i allerhøjeste grad også om funktionalitet. 

Men foreløbig er det vigtigste, at man finder de

sider frem, som skal deltage i dette års konkurren-

ce. 

Selve bedømmelsen af de forhåbentligt mange

indsendte bidrag finder sted i Billund fra mandag

6. februar til torsdag 9. februar og vinderne offent-

liggøres i forbindelse med det store SNDS-seminar

i Trondheim i maj 2006.

Læs mere om konkurrencebetingelserne på

www.snds.org, hvor du også finder tilmeldingsske-

ma til deltagelsen.

Sidste års jury i færd med at vurdere og diskutere forsiderne, der var sendt ind til konkurrencen.
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Vill du vara med i gänget? 
Eller är du helt enkelt intresserad 

av design?    

Helsinki 2005: Galamiddag mitt i centrum på restaurang Börsen. Efter middag som sig bör i Finland, dans. Foto: Ingrid Lohne
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