
Juryens begrundelser for nominering samt hæder, sølv og guld. (rækkefølgen er den samme som i 
præsentationen) 
 
 
HÆDER: 
 
Features  
Landsdækkende dagblade  
 
 
Politiken. 
Fotografen har passeret denne vej og ladet sig fange af dette sceneri, som ifølge fotografen enten er en god 
gammeldags zombieinvasion eller spisetid på Islands Brygge. Fotografen har muligvis skulle vente på, at den 
sidste unge smed sit køretøj fra sig og løb ind for at spise. Og har muligvis skulle vente på at solen lige faldt 
præcis på det sted, der gav billedet det helt fantastiske lys. Men mere arrangeret virker billedet heller ikke 
at være. Det er godt fotograferet, har en sjov kommentar, men mest af alt er det godt set.  
 
 
Politiken. 
Ufiltreret glæde. Umiddelbar reaktion på at se sit barn på en scanning og få at vide, hvilket køn det er. En 
reaktion man ikke kan konstruere elle forcere. Som beskuer søger man henimod kvindernes ansigtsudtryk. 
Øjnene, smilet, hænderne og oplever med dem deres glæde og hvor overvældede der er i det sekund, 
billedet bliver taget. Ingen instruktion nødvendig fra fotografen. En god idé. Godt udført. Fint præsenteret.  
 
Åben klasse 
Landsdækkende  
 
Jyllands Posten 
Alternative måder at portrættere kendte personer på er altid hundesvært. Jyllands Posten formår her at 
vise 100 års fødselaren lidt anderledes end det klassiske portrætfoto. Fint at bruge 100 som halstørklæde, 
til at illustrere Lise Nørgaards alder. Det er en fin og enkel måde at vise hovedpersonen på, med en fin 
streg, i et enkelt layout, med et roligt tekstbillede.  
 
Sektionsforsider 
Landsdækkende dagblade 
 
Jyllands Posten 
Jyllands Posten har her kreeret en forside med en umiddelbar enkelhed, uden synlig angst for det hvide 
papir og med en stramhed i både tekstbilledet og placering af elementer. Til gengæld vælter illustrationen 
sig i symboler, som umiddelbart kunne virke for proppet, men fungerer rigtig godt her.  
 
BT 
BT’s forside gør noget andet end den plejer. Denne forside, med den syvårige pige, Clara, trækker ikke øjet 
ind med en stor, fed rubrik i versaler, som BT ellers normalt benytter, men bruger et roligt og afdæmpet 
sprog i grå, sat i tre små ord, som trækker øjet langt dybere ind. BT’s forside har kun ét billede, kun én 
historie som indtræk. Det er et meget smukt billede, af en tilsyneladende syg pige på syv år. Det sætter 
mange tanker i gang og stiller mange spørgsmål og får en til at ville vide mere om Clara.   
 
Sektionsforsider 
Landsdækkende dagblade 



 
Weekendavisen 
Det er altid et sats at lave en forside uden rubrik og underrubrik. Det er ikke altid det fungerer. Men det gør 
det her. Sådan set ikke fordi vi kender ham, Erik Clausen. Men fordi det er et fremragende billede. Der er et 
citat øverst, men det er ikke det første man ser. Det første der griber en, er hans blik, dernæst hans hånd 
og bevægelsen og sidst glider blikket op forbi Kultur til citatet. Blikket er meget fængende. Hele sidens 
komposition er meget veludført. Altid det sværeste, når man kun har tre elementer der skal skabe 
dynamikken på siden. Flot udført.  
 
 
 
Forside 
Landsdækkende dagblade 
 
Jyllands Posten 
Forsiden som helhed kunne man godt have ønsket sig lidt mere fra – frisen øverst er ikke verdens bedste. 
Men ser man på illustrationen om kristne friskoler, der bygger ud for at få plads til flere elever, ser man et 
helt andet niveau af idé og udtryk. At skrive alfabetet, formet som det kristne symbol, på en tavle, modsat 
en altertavle, er en fantastisk idé og godt udført.  
 
Kommunalvalg 
Landsdækkende dagblade 
 
Jyllands Posten 
Jyllands Posten har lavet en forside med et Danmarkskort, som er fantastisk godt udført, og som er en 
virkelig god idé. Det har med statsgaranti taget virkelig, virkelig lang tid at lave. Både arbejdet med at samle 
tekster ind,der beskriver hver lille landsdel i forhold til kommunalvalget, og så få det stykket sammen, så 
det ligner Danmark. En stor bedrift.  
 
Forsider 
Landsdækkende dagblade 
Weekendavisen 
 
”Åh, det er som en altertavle”, udbrød et af jurymedlemmerne. Det er en utrolig smuk frise. Og det er kort 
og godt det der drager én ved denne forside. Siden er så rolig i udtrykket, så smukt fordelt af elementer, 
farver og variation. Det er i al sin enkelhed bare en smuk side.  
 
Kommunalvalg 
Lokale- og regionale dagblade 
 
JydskeVestkysten 
Det er svært at dække kommunalvalg. Det er det bare. Det vidner det lave antal af indsendte sider til den 
kategori også om. Men i dette tilfælde formår JydskeVestkysten at gøre noget lidt andet end de andre. Det 
er primært billederne, der bærer denne historie. Sjovt at se Koldings borgmester gøre det oplagte som 
historien fortæller, at han gør, nemlig bruger de sociale medier, primært Facebook, til at promovere sig selv 
op til kommunalvalget. Facebook-kongen skrevet typografisk a la Facebook selv gør det, får læseren 
lynhurtigt med på, hvad det handler om. Og lidt pomøst sat op med Dannebrog, passer fint med 
kongetitlen. Det efterfølgende billede på opslaget, er der, hvor juryen blev mest draget. Der er mange ting 
at gå på opdagelse i. De to malerier bag ham, med borgmestre, der glor ud i rummet, mens han selv sidder 



og glor ned i sin mobiltlf. MEN nogen skal have tæsk for rubrikarbejdet her. Facebook-kongen på forsiden 
og facebook-borgmesteren inde på opslaget… Come on! 
 
 
 
Åben klasse 
Lokale- og regionale dagblade 
 
JydskeVestkysten 
Et stort og flot projekt. 12 danske øer portrætteret. Udført over 12 måneder. Et projekt som kræver rigtig 
god koordinering. Klar vinkling og at alle der deltager hele tiden holder motivationen oppe, så udtrykket 
forbliver helt og samlet. Det er lykkes til fulde her. En avis som en kalender, eller en kalender som en avis… 
det er et smukt udført og et imponerende værk JydskeVestkysten har præsteret her.  
 
 
Features 
Lokale- og regionale dagblade 
 
Midtjyllands avis 
Et imponerende projekt med et godt koncept. 11 personer fordelt på 11 forskellige generationer fra en pige 
på 10 til en kvinde på 101 år er blevet fotograferet. Alle placeret i den samme stol, i hver deres miljø. Alle er 
blevet interviewet om året, der gik og forventninger til det nye. De er blevet publiceret enkeltvis i en serie 
og her samlet. Konceptet for serien er godt tænkt og fint udført. Hvis man skulle komme med et par 
kritikpunkter, så mangler rubrikken et vrid mere, layoutet lidt hierarki og lidt variation i placering af 
personerne i billederne. De er alle heltotal og alle er placeret midt i billedet. Det kan også være et koncept, 
men så falder den 101årige udenfor… om man så må sige. Men flot serie med en fin historie.  
 
 
Sektionsforsider 
Lokale- og regionale dagblade 
 
JydskeVestkysten 
Magasinet i JydskeVestkysten har begået en fin forside, med et stille udtryk. Man fanges med det samme af 
lille Sofias øje. Hun blev født 14 uger for tidligt og bliver passet på neonatale afdeling i Kolding. Historien 
handler som sådan ikke om Sofia, men om sygeplejersken som passer hende. Frisen øverst på siden er lige 
så stille som Sofia, der ligger nede på siden. Fint og enkelt fortalt. 
 
 
SØLV 

 
Forsider 
Landsdækkende dagblade  
 
Jyllands Posten  
JP har begået en forside med al for høj decibel. Om man så må sige. Forsvarsministeriet havde tænkt sig, at 
tillade nye kampfly måtte larme mere end den tilladte grænseværdi. Vist ved et billede af lyd. Om det er 
lyden af et kampfly, ved vi ikke. Det ville være smukt ekstra lag, Men idéen med at sammensætte en grafisk 
illustration af lyd med en illustration/ikon af et kampfly er rigtig, rigtig god. Det er smukt udført og 
velplaceret på siden, hvilket altid er svært med to vandrette former (rubrik + illustration). Frisen med 
henvisninger øverst, er hverken smuk eller særlig. Den er mestendels lidt rodet. Men i denne sammenhæng 



med larmen nede på siden, passer den fint. Den passerer også den tilladte grænseværdig. Illustrationen 
bærer hele siden. Fantastisk idé. Og virkelig godt udført.  
 
 
Politiken  
Den lå lige til højrebenet, kunne man næsten sige. En rigtig Politikenside. Historien om en kunstner fra Aros 
malede giftig, rød akrylmaling på et naturareal i Århus, for at diskutere hvordan vi behandler naturen. 
Værket skabte vild opstandelse og medførte en storm af klager fra borgerne. Fantastisk historie, som kan 
fortælles på hundredvis af forskellige måder. Man kunne have fotograferet en bakke fyldt med maling for 
at dokumentere, eller portrætteret den pågældende borger som var den mest aggressive i sin kritik, eller 
en helt tredje eller fjerde måde at gøre det på. Men Politiken vælger at gøre som kunstneren, Katharina 
Grosse. At male noget af Politiken knaldrød. Med sikkert ligeså giftig farve og med statsgaranti, til ligeså 
stor irritation for en del læsere. Der er malet ned i historien nedenunder, som intet har med Aroshistorien 
at gøre. Og ligeledes ind i lederen der heller ikke berører emnet. Og endeligt gør Politiken det, der er totalt 
verboten, at ændre på bladhovedet. Endda markant. Så Politiken laver en intelligent løst forbindelse 
mellem historien om kunst, der anklages for at ødelægge, ved selv at ødelægge, sig selv. Det er superflot 
tænkt, superflot udført.  
 
 
Sektionsforsider 
Landsdækkende dagblade 
 
Jyllands Posten 
JP Århus har også taget fat i historien om Aros, og lagt den på sin sektionsforside. Her vælger man at tage 
en lidt vild beslutning om ingen farve. Overhovedet. Hvis man altså lige ser bort fra annoncerne. JP har 
lavet en enkel stregtegning af et stykke af Mindelunden set oppefra, hvor den meget omtalte røde 
akrylmaling blev hældt udover græs, træer og buske. Man har lavet det som en malebog, hvor læseren 
blive opfordret til at vælge en farve selv. Yderligere har JP inddraget bladhovedet, som også kan ihældes 
farve efter ønske. Idéen er modig, konceptet er stramt, udførelsen er flot. Vores gæt er, at det har krævet 
et par overbevisningsrunder til et par redaktionsmøder, før den har fået lov at flyve?? 
 
 
 
Åben klasse  
Landsdækkende dagblade 
 
Politiken 
Historien om Danmark fortalt af Philip Ytournel og Kjeld Hybel. Som tegneserie. Fortalt over 11 sider i 
kultursektionen. Juryen kunne af gode grunde ikke nå at læse hele serien, men indtrykket er overvældende, 
når man bladrer siderne igennem. Der foreligger uden tvivl et kæmpe research- og planlægningsarbejde, 
forud for processen, inden Philip overhovedet har slået den første lillebitte streg på papiret. Variationen i 
flowet, overblikket, detaljerne, satiren, humoren, både den flade og den sofistikerede. Alt er inddraget i 
fortællingen. Det er et imponerende værk.  
 
 
 
Åben klasse  
Lokale- og regionale dagblade  
 
Nordjyske  



70års jubilæum for de ti første Ferguson-traktorers ankomst til Danmark. Heste blev langsomt udskiftet 
med landbrugsmaskiner i forbindelse med at Fergusontraktoren. Den satte simpelthen gang i udviklingen 
for dansk landbrug, meget kort fortalt. Historien fortælles via tekst og billeder på en fin og underspillet 
måde. På trods af at landbrugsmaskiner, herunder også Ferguson’en, er yderst larmende monstre, så er 
indtrykket, når man bladrer historien igennem, at vi nærmest får vist en smuk væddeløbshest… bare med 
motor. Det er en meget fin historie. Og smukt og varieret fortalt.  
 
 
GULD 
 
Åben klasse 
Landsdækkende dagblade 
 
Politiken 
7 opslag om 7.500 km kyst. Fortalt i Politikens PS-sektion. Rubrikken ’altid den samme og aldrig ens’ sidder 
så meget lige i skabet. Den siger præcis det som en kystlinje er. Foranderlig og uforanderlig på samme tid, 
sat sammen med foto af udvalgte steder langs kysten. Beriget med et lille kort der viser os hvor vi er på 
strækningen, skulle vi have glemt hvor eksempelvis Gniben eller Søndervig strand ligger. Vi får bittesmå 
lunser af fortællinger om dem eller det, vi ser på billederne. Teksterne spiller ligeså fint op til billederne. 
Variationen af motiv og beskæringer gør hvert billede specielt, samtidig med at de alle spiller sammen i et 
flow, der bølger op og ned og frem og tilbage i størrelser og placeringer, som havet i bevægelse. Lyset er 
fantastisk i alle billederne. Valørværdien er tydeligvis blevet arbejdet med, for at få udtrykket ens. 
Motiverne, og dermed fortællingerne er fantastisk varieret så man ønsker at der ikke kun var 7 opslag.  
Fantastisk fortælling. Tillykke.  
 
 
 
 
 
 
 


