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11. juni 2019  

 

Begrundelser for tildeling af hæder, sølv og guld 
Årets Avisside 2019 
 
Herunder følger juryens motivationer for tildelingen af hædrende omtale, sølv og guld. Juryen består af: 
Marianne Bahl, Børsen, Lea Korsgaard, Zetland, og Henrik Birkvig, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

11 bidrag fra syv aviser er nomineret. Juryen har i år valgt at tildele hædrende omtale, sølv og guld til 
indstillinger i kategorierne Årets Sektionsforside, Årets Temaforside: Vejret og klimaet, Åben Klasse, Årets 
Featureside og Årets Forside.  

De nominerede indstillinger kommer fra Ekstra Bladet, Politiken, JydskeVestkysten, Jyllands-Posten, 
Nordjyske, Weekendavisen og Fyens Stiftstidende. I alt modtog juryen 102 indsendte bidrag.  

Priserne bliver i 2019 uddelt på de respektive medier og redaktioners lokationer.  

 
______ 

Årets Sektionsforside 
 
HÆDER 
Ekstra Bladet, DOWN WONDER, 28. januar 2018 
Juryens begrundelse: Den overraskende, kreative løsning giver ofte positive signaler som et ›smile in the 
mind‹, når tiøren er faldet. Sådan er det også her med historien om Wozniackis første sejr i en grand slam 
finale. Semantiske drillerier spiller fornemt sammen med perceptions-ditto på elegant vis.  

Personer 
Michael Fogh & Michael Nordstrøm Kjær  

 

______ 

Årets Temaforside: Vejret og klimaet 
 

HÆDER 
Politiken, Nu flytter danskerne sig, 2. december 2018  
Juryens begrundelse: Kampen for klimaet symboliseret gennem begrænsning af flyrejser har umiddelbart 
ikke noget at gøre med de andre historier, der henvises til i toppen af forsiden. Og dog: alting er jo 
forbundet her i verden og således skabes der gennem fotografiets originale beskæringer en forbindelse til 
både spaltning af atomer, Trumps løgne, Brinkmanns sandheder og polakker der skal holde op med at 
bryde kul. Fotografisk kommunikation til eftertanke… 

Personer 
Tomas Østergren & Claus Paaske 

______ 
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Årets Temaforside: Vejret og klimaet 

 
SØLV 
Politiken, Hvem skal løse klimakrisen? 1. december, 2018 
Juryens begrundelse: Et rodnet forgrener sig hele vejen gennem en udgave af Politikens Debat-sektion, der 
er viet til løsningen på tidens klimaproblem. Philip Ytournel står bag det fintmaskede rodnet, som forholder 
sig subtilt til de enkelte debatindlæg, så der hele tiden er nye rodbilleder at gå på opdagelse i uden at det 
tilbagevendende motiv bliver monotomt. Idéen er enkel, den er gennemført og gør sektionen til en af dem, 
man lige har lyst til at gemme i skuffen. 

Personer 
Philip Ytournel, Sandra Bertelsen, Mads Zacho 

______ 

Årets Temaforside: Vejret og klimaet 

SØLV 
Weekendavisen, Elementernes rasen, julen 2018 
Juryens begrundelse: Elementernes rasen og følelsernes ditto har fået volumenknappen skruet helt i top i 
Weekendavisens smukke og imposante tillæg om menneskets forhold til naturen gennem tiden. Fotos, 
illustrationer og vignetter har fået lov at fylde som modvægt til nedslagene i nogle af ide- og 
kulturhistoriens mest centrale nedslag i vores natursyn gennem tiden – og vi kommer vidt omkring fra 
forsidens oliemaleri over fotograferede skyformationer. Tillægget emmer af overskud, af akkuratesse og af 
modet til at træde sømmet helt i bund.    

Personer 
Klaus Wivel, Mai-britt Bernt Jensen    

______ 

Åben Klasse 
 
HÆDER 
Politiken, Sjælsmark, 27. maj 2018 
Juryens begrundelse: ›Ærlige‹ fotografier af børn – enten i form af klassiske portrætter eller i gang med at 
foretage sig en eller anden aktivitet, der åbenlyst ikke er særligt udviklende. Fotoserien fra den ulykkelige 
situation på Sjælsmark i kombination med fakta og udtalelser fra børnene er et stærkt udsagn om et 
Danmark, hvor der er plads til forbedringer af forholdene for flygtninge og deres børn. En layoutmæssig 
detaljer er at portrætter af politikere, der i sidste ende er ansvarlige for disse forhold er i sort/hvid. 

Personer 
Miriam Dalsgaard, Tomas Østergren & Christine Vierø Larsen  
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______ 

Åben Klasse  

HÆDER 
JydskeVestkysten, Astrids liv, 5. august 2018 
Juryens begrundelse: Fotograf og journalist har fulgt spastiske Astrid gennem fire måneder. Det er der 
kommet en meget vellykket feature ud af. Og der er givet god plads: billeder og tekster har fået det 
omfang, som de har krav på. Alt i alt et 16 siders tillæg, som bør give læsere et skud optimisme hvad enten 
man er rask eller selv har en lidelse, som forhindrer et mere normalt liv. Kredit til JyskeVestkysten for at de 
lader stoffet fylde et helt tillæg. 

Personer 
Rune Moesgaard 

______ 

Åben Klasse  

SØLV 
Politiken, Er sorte lige så meget mennesker som hvide? 23. september 2018 
Juryens begrundelse: Vores syn på verdens udfordringer kan sjældent reduceres til et spørgsmål om sort 
eller hvid, et ja eller et nej, for virkeligheden er fyldt med alle nuancerne der imellem. Men somme tider – 
når vores dybeste menneskelighed er på spil – er verden faktisk sort eller hvid. For intet barn, for eksempel, 
bør dø af sult. Og bare fordi barnet er sort, fratager det ikke vores ansvar for at hjælpe. Jan Grarup har 
skrevet en knytnæve af et essay om det Afrikanske kontinents behov for vores hjælp og hans essay ledsages 
af sort/hvide fotos fra hans rejser på kontinentet. Skal vi handle, skal vi huske. Og billedet af et sultende 
barn med øjne som en gammel mand, der kalder på os, er svært at glemme.     
 
Personer 
Jan Grarup, Karina Kofoed 
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______ 

Årets Featureside 

HÆDER 
Jyllands-Posten, Overvægt i tal, 8. juli 2018  
Juryens begrundelse: Vi ved det jo sådan set godt: fedmeepemien er over os. Danmark ligger på en 8. plads 
med henhold til antallet af svært overvægtige i verden. På trods af den linde strøm af slanke- og kogebøger. 
Så, man kan ikke bringe fakta hyppigt nok og featuresiden gør netop det: skærer ind til benet (sorry for the 
pun). Den opmærksomhedsskabende illustrations synvinkel er lige i øjet: glo lige ned ad dig selv, næste 
gang du er på vægten. 

Personer 
Rina Kjeldgaard 

______ 

Årets Featureside 

HÆDER 
Nordjyske, Maraton, 18. juni 2018 
Juryens begrundelse: At lave fotografier fra sportsbegivenheder er som regel ikke ligefrem en af de mest 
udfordrende opgaver for fotografer. Claus Søndberg har fået den gode idé at skyde portrætter af 
marathonløbere på målstregen, hvor følelserne får frit løb: lettelse, udmattelse, stolthed, glæde, ømhed. 
Billederne har alle samme format med undtagelse af det nødvendige brud for at undgå en for monoton 
helhed i sidens layout. 

Personer 
Team Maraton 

______ 

Årets Featureside 

GULD 
Ekstra Bladet, Yemen, 9. september 2018 
Juryens begrundelse: Når man ser Rasmus Flindt Pedersens fantastiske billede fra Yemen, gribes man 
umiddelbart af Ralahs lillebitte hånd, og føres lynhurtigt hen til rubrikken og tilbage til Ralahs ansigt og ned 
til billedteksten. Billedkompositionen respekteres af rubrikken, der understøtter fotofortællingen, og 
konstruerer en fin diagonal. Rubrik og billedtekst er uden tvivl blevet forsøgt placeret mange forskellige 
steder, før man har besluttet sig. Tid er en vigtig faktor, når man arbejder med historier af den her slags. 
Der er tydeligvis brugt tid og kræfter på at få den fortalt rigtigt, nærværende og så enkelt som muligt. En 
umulig opgave. Men løst fantastisk. 

Personer 
Lisbeth Hvidt, Lars Bach, Susanne Finderup & Rasmus Flindt Pedersen 
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______ 

Årets Forside 

GULD 
Fyens Stiftstidende, Og swinger det – pianomand, 1. oktober 2018 
Juryens begrundelse: Der findes basically to måder at lave en forside på. Den med en idé og den uden. 
Idéen skal være anderledes end alle de andre og udførelsen løfte udtrykket de sidste hakker op i himmelen.  
Den gode forside, er en hvor tekst og billede sammen fortæller historien, og igangsætter beskuerens 
fantasi. Fyens Stiftstidende har formået at lade os danne vores egne billeder af afdøde Kim Larsen, mens 
sidste smøg brænder ud. Et fint sidste billede på en mand, vi alle syntes vi kendte og vidste hvordan så ud. 
 
Personer 
Ida Simmelholt, Sander S. Astrup, Martin Seymour, Vibeke Volder 

 

______ 

 


