
TALEPAPIR – PRÆSENTATION ÅRETS AVISSIDE 2017 v. STEEN HEBSGAARD 

Kære alle sammen – redaktører, udgivere, journalisterne, kommentatorer, kommunikatorer og 

eksperter – og hvad I nu ellers sidder med af titler. Barberet ned til det væsentlige – handler 

det her om journalistik. 

“Journalister er overfladiske, unøjagtige og upålidelige. De ligner i det hele taget deres med-

mennesker”. (citat) 

Det blev sagt af den hedengangne forfatter Soya, som på den måde ligesom kridtede banen op 

på den journalistiske halvdel.  

Nu er det så, at vi skal hylde journalistikken og iderigdommen i vores medier – og det er der 

også i år stor grund til. Med risiko for at gå en dramatikers visdomsord imod, vil jeg på vegne 

af juryen sige, at det langt fra er vores opfattelse, at journalisterne er overfladiske og unøjag-

tige. 

Det vil I få at se – efterhånden som vi løfter sløret. 

For nok oplever vi store økonomiske udfordringer i vores metier. Hårdere kamp om annonce-

kronerne, dyrere distribution mm. – men den såkaldte krise er ikke gået ud over kvaliteten. 

Tværtimod – det er tydeligt, at der skal leveres kvalitetsjournalistik for at tiltrække og fast-

holde læserne – og det bliver der. 

Vi kan se, at mange ugeaviser leverer et indhold, som gør dem uundværlige for læserne, og 

som det også er fremgået af flere indlæg i dag, gør os afgørende for det lokale demokrati og 

udviklingen i - ja med lidt store ord – hele fremtiden for et lokalsamfund. 

Vi har haft godt 100 indstillinger. De er vendt og drejet og vurderet, inden vi fandt ud af, 

hvem der skulle nomineres, og hvem der skal have priser. 

Det er lidt færre end sidste år – men stadig udtryk for den meget høje kvalitet. 

Det er som sagt spændende og inspirerende læsning – men også en stor udfordring, når vi 

blandt så mange fine indstillinger skal vælge, hvem der skal præmieres med guld, sølv og 

bronze eller hædrende omtale.   

Og hvem vi af indlysende grunde ikke har hæder til, selv om det er af høj kvalitet. 

Der er par kendetegn ved årets bidrag. Sidste år fyldte flygtningedebatten meget. I år er syg-

domshistorier et hit i de indsendte bidrag – og I vil se, at de fylder - også blandt de nomine-

rede og præmierede.  

Vi kan også se, at ugeavisernes brug af Facebook til at aktivere læsere og fastholde loyalitet 

går igen i mange af indstillingerne. 



 

I har i øvrigt selv haft mulighed for at danne Jer et billede af alle de nominerede bidrag. Vi 

har i år fået lagt links til alle indstillinger, som er med i det sidste kapløb om priserne. Tjek 

Danske Mediers hjemmeside ud eller Danske Mediers nyhedsbreve. Og bliv klogere – eller 

inspireret. 

Juryen er udpeget af Fagudvalget for Ugeaviser i Danske Medier. Og udvalget har tilsynela-

dende været så tilfreds med vores indsats sidste år, at vi alle er genvalgt. 

Den består af Christian Stavik, digital chef på Berlingske Medier. Han tilfører juryen en digi-

tal kompetence, som vi andre kun er ved at opbygge. Må vi nok erkende. Han har derfor haft 

stor indflydelse ved udpegningen af vinderne af den digitale pris.  

Så er der redaktør for Herlev Bladet, Mette Lyhne – min præmieuddeler, som står klar - og 

fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Peter From Jakobsen. Nu hed-

der det faktisk tidligere fagmedarbejder ved DMJX. Peter er fratrådt her 1. oktober. Det er 

derfor også sidste år, Peter er med her i juryen, hvor han har været med siden prisens opret-

telse. Peter – du har bidraget med din store faglighed – men det har også været berigende at 

lære dig at kende og suge af din erfaring og indsigt. Tak for kampene …  

For en god ordens skyld. Juryen består af to redaktører fra ugeaviser, som begge har leveret 

bidrag, der kan kandidere til priser. Men ingen jurymedlemmer bedømmer sig selv og ender 

med at blive inhabil. 

I de tilfælde, hvor et jurymedlems blad er indstillet, deltager jurymedlemmet ikke i bedøm-

melsen. Man bliver enten sendt udenfor – eller bedt om at holde din kæft. Det sidste er svært 

for os – så det ender med hyppige besøg på Danske Mediers toilet. 

Vi skal have kåret vinderne.  

Jeg skal lige bede vinderne af medaljer i de fire kategorier stille op til fotografering – når 

overrækkelsen er slut. Selv om I er sultne og tørstige og skal have en god plads – så har vi en 

sulten fotograf parat med et tomt SD-kort. 

Vi har som tidligere år valgt at give hædrende omtale til nogen, som vi synes kom tæt på en 

medaljeplacering. 

 

NYHEDER 

Den første kategori er nyheder - og her var der så mange kvalificerede indstillinger, at vi 

valgte at give hæder til tre medier. 

Der er hæder til Det Grønne Område for en historie om formodet hashsalg på Lundtofte 

Skole. 



Hvordan kan en lille forkølet fjer blive til fem overophedede hashpiber? 

Sådan skrev redaktøren i en leder omkring en sag, vi gerne vil hædre. Det vil vi, fordi man her 

vender en sag på hovedet. En politikers læserbrev om hashsalg på en skole – er jo guf for en 

lokaldebat og de politisk løftede pegefingre, Hvis ikke det var for Det Grønne Områdes fine 

og velskrevne afdækning af, at det rent faktisk ikke finder sted. Et eksempel på at en IKKE-

historie kan blive til en god historie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der er også hæder til en avis og en sag, som også påkaldte sig vores opmærksomhed – men 

samtidig kalder på en mere bevidst brug af måske færre men større fotos.  Det ændrer dog 

ikke ved den nyhedsmæssige bundlinje, at der også her er tale om en sag, som fik politisk be-

vågenhed og kritik, og som tager fat om boligforholdene for en befolkningsgruppe, der måske 

ikke har så let ved at protestere og gå til tasterne. Det hædres Brønshøj-Husum Avis for. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den tredje hæder går til Ugeavisen Esbjerg for en nyhedshistorie om en åbenlys fejl af poli-

tiet – et voldsoffer, der redder en uskyldig mand i retten – og en velskrevet historie om, hvor-

dan offeret blev overfaldet, samt en flot forside og god brug af fotos.  

Behøver vi at sige at politiet lagde sig fladt ned. 

Hædrende omtale til Ugeavisen Esbjerg. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Og så til den første medalje – bronze. Sæt en debat på spidsen – og få en åbenlys tabersag 

skrinlagt. 

Det er hovedbudskabet i bronze-vinderen. Når man sidder på et kommunekontor og kæmper 

med at finde boliger til de allerfattigste familier, der ender på gaden, og i sin kreativitet finder 

på at lave en liste over campingpladser med helårsvogne – endda uden at spørge camping-

pladser – som kan indkvartere de husvilde og nødstedte? Ja er man nærmest forpligtet til som 

lokal ugeavis at tage fat om sagen. Og gøre det skarpt, velskrevet og flot serveret. 

Det satte debatten om dagpengereformen på spidsen i den pågældende kommune. 

Og sagen blev skrinlagt – inden den for alvor blev født. 

Avisen er Ugeavisen Esbjerg, der kan supplere den hædrende omtale før med bronze. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Så er vi kommet til sølvet: 

Det kan vel aldrig være et mål i sig selv at få politikere til at droppe vedtagne planer. 



Men at afdække de åbenlyst og veldokumenterede konsekvenser ved en beslutning er så af-

gjort potentiale i en vurdering af nyheder. Og når det så ender med, at et byggeri suspenderes, 

og en plan fuldstændig droppes, er vi nået til det ædleste formål med og ideen i at udgive en 

ugeavis med en publicistisk ambition.  

I dette tilfælde afdækker avisen og journalisten med god brug af illustration, kildemateriale og 

hemmeligstemplede rapporter (det var de så ikke længere …) sagen om Københavns Kom-

mune, der ville opføre en ny skole tæt ved Benzinøen på Amager. 

Tænk sig. Der kunne have ligget en skole der - uden Amager Bladets indgriben.  

Sølv til Amager Bladet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Og nu til det første guld: 

Hvad er en god nyhed? Det finder vi flere eksempler på i årets portion af indstillinger. 

Nok bugner ugeaviserne ofte af glansbilled-historier og snoreklip. Men der er så afgjort også 

plads til den tunge, vedholdende, stædige, og gravende journalistik. 

Den fandt vi hos guldvinderen, der har udvist en imponerende stædighed og ganske enkelt 

slog benene lidt væk under juryen. Ikke bare med antallet af artikler, men også med en journa-

listik, der både er vedkommende, dybdeborende, kritisk og hamrende spændende læsning. 

Det starter med en stille undren og en journalistisk nysgerrighed i forbindelse med et tilsyne-

ladende positivt tiltag i lokalsamfundet. Det udvikler sig til samtaler med 100 kilder, et større 

gravearbejde, brugen af aktindsigt i alle dens facetter, og viser en vedholdenhed og grundig-

hed, som altid bør være varemærket, når man vil løbe journalistisk spidsrod mellem politikere 

og borgere, som i starten synes, at ugeavisen er tendentiøs, og som sår tvivl om journalistens 

integritet. 

Det er sagen om en skoleleder i Gribskov Kommune, der brugte penge på et skakprojekt i sin 

egen virksomhed. Og det er belønningen for et mod og vedholdenhed – selv i stormvejr. 

Guld til Ugeposten Gribskov 

 

FEATURES 

Næste kategori er features.  

Også her var der mange højt kvalificerede bidrag, så udover medaljevinderne har vi valgt at 

give hædrende omtale til to medier: 



Der er hæder til Herlev Bladet, som med inspiration i filmens verden fortæller ”39 ord fra og 

om et menneske i Herlev”. Det er en anderledes historie om byens borgere. Det er et format, 

der tilfører avisen mere lethed, og det er blevet et populært format blandt avisens læsere.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der er også hæder til den nu lukkede Lokalavisen Odense. Avisen, der nåede ud til 100.000, 

ville markere, at den var hele Odenses lokalavis og ikke kun skrev om, hvad der foregik i by-

midten. Derfor startede avisen en stor temaserie, hvor redaktionens journalister over en række 

uger zoomede ind på livet, som det blev levet i seks forskellige bydele.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Og så til metallet. 

Feature kategorien svømmer i år over af sygdomshistorier, men en er mere velskrevet end de 

andre. En tager historien lige det skridt længere, der gør, at læseren sidder tilbage med en for-

nemmelse af at kunne hjælpe og gøre noget. Sådan er det med ’En chance til Lasse’, hvor 

journalisten kommer tæt på en umulig situation og med stor sprogforståelse formidler, hvor 

hård en sygdom ALS er. Til sidst giver den også mulighed for økonomisk at støtte det mira-

kel, Lasse håber på. Det er godt, det er vigtigt, det er lidt ud over det sædvanlige. Derfor 

bronze til Rødovre Lokal Nyt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Også sølvet tager udgangspunkt i sygdom og død.  

Meget svært emne, meget fin manglende berøringsangst, fløjlsfin beskrivelse af en familietra-

gedie, fantastisk case. Det står klokkeklart, hvad et børnehospice kan, og hvad samfundet og 

systemet kan gøre for at bakke op om familier i sådanne fuldstændigt rædselsfulde situationer. 

Det er tydeligt, at journalisten har brugt tid og omtanke på at opbygge det tillidsforhold til ca-

sen, der skal til, for at læserne kan få indblik i så følsom en historie. Den er velskrevet i en 

grad, der bringer tårerne frem. Billederne kunne have været bedre og mere velvalgte, men 

journalisten har her selv måtte stå for fotograferingen, og det kommer der uhyre sjældent no-

get vanvittigt godt ud af uanset, hvad folk med effektiviserings/sparebriller på mener om den 

sag. Tillykke til Villabyerne med et stykke med absolut flot, nødvendig og gennemarbejdet 

journalistik. Sølv. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Og så er vi kommet til guldet. 

Ugeavisen Esbjerg gør med ’Kampen om Stengårdsvej’ det, der burde blive gjort dagligt i alle 

landets ugeaviser: De spørger dem, det hele handler om. I stedet for bare at bringe politihisto-

rierne fra et område med store problemer, tager de der hen, taler med dem, der gør noget ulov-

ligt og forærer dermed deres læsere et helt nødvendigt perspektiv. Og de sørger selvfølgelig 



for at give politiet mulighed for at svare på kritikken. Artiklerne er rasende velskrevet, og al-

lerede fra underrubrikken forstår vi, at her en vinkel og en fortælling, som vi bliver nødt til at 

læse. Opsætningen er på vanlig Esbjerg Ugeavis’ måde gennemført og gennemtænkt. Et for-

billedligt eksempel på, at ugeaviser selvfølgelig sagtens kan levere journalistik på landsdæk-

kende niveau. 

Velfortjent guld til Ugeavisen Esbjerg.  

 

REDAKTIONELLE IDEER 

Vi er nu kommet til kategorien Redaktionelle ideer – og lad det være sagt med det samme – 

iderigdommen er stor. 

Juryen har valgt at give hæder til to projekter. 

Der er hæder til Ugeavisen Esbjerg for ”Årets star i city kåret”. 

Hvad stiller man op med en rutineopgave som omtale af et årsmøde i den lokale cityforening, 

der omfatter alle midtbyens butikker. Ugeavisen Esbjerg fik den gode ide at tage til mødet og 

dække det som en regulær Oscar- eller Hollywood-begivenhed. Det kom der et velskrevet, 

meget læst og kommenteret opslag i avisen ud af. Den gennemførte redaktionelle ide var på 

den måde også til gavn for avisens forhold til vigtige annoncører. Hæder til Ugeavisen Es-

bjerg. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Og også hæder til Rødovre Lokal Nyt for et initiativ til fordel for Kræftens Bekæmpelse.  

Avisen aktiverede læserne med et 24 timers indsamlingsforløb, som bl.a. inkluderede et re-

kordforsøg på løbebånd, der gav 50.000 kr. til det gode formål. I forbindelse med rekordforsø-

get var der underholdning mm. Samtidig satte avisen fokus på kræftsagen i spalterne. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Og til metallet: 

Der er bronze til Ugeposten Gribskov for artikelserien ”Flaske Finns Mindebænk”. 

Med ”Flaske Finns Mindebænk” har Ugeavisen Gribskov sat fokus på en af Helsinges mere 

skæve eksistenser, Finn Eigaard, også kaldet ”Flaske Finn”, som døde i september 2016. Fla-

ske Finn var en kendt skikkelse i byen og ydede en stor indsats ved altid at holde rent og pænt 

ved stationen. 

Ugeavisen greb ideen om at mindes Finn ved at samle penge ind til en stenbænk opstillet med 

udsigt til Flaske Finns elskede station i Helsinge. På dagen for afsløringen dækkede Ugepo-

sten begivenheden tæt, først og fremmest på Facebook. 



Projektet er virkelig godt gennemført og belønnes her både for det utraditionelle initiativ og 

for at have inddraget både læserne og byens handelsliv på en kreativ og engagerende måde. 

Tillykke til Ugeposten Gribskov 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sølvet går til en af de redaktionelle ideer og initiativer, som gør en forskel i lokalsamfundet.  

På Herlev Bladets Facebook-side spurgte redaktionen, hvor Herlev-borgerne følte sig utrygge. 

Og redaktionen samlede de mange bud på et kort, der på en iøjnefaldende og klar måde syn-

liggør, hvilke steder i lokalområdet, borgerne helst undgår. Herlev Bladets journalistiske dæk-

ning førte til, at kommunalbestyrelsen besluttede at sætte penge af til belysning af de steder, 

de fleste af læserne havde peget på. 

Projektet belønnes for at inddrage læserne aktivt i journalistikken og for på en meget enkel og 

klar måde at visualisere resultatet af crowdsourcing-projektet og i øvrigt at gå videre med re-

sultaterne på en løsningsorienteret måde. 

Sølv til Herlev Bladet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Og nu er vi kommet til guldet, som går til en af de mest iderige og aktivistiske lokale ugeavi-

ser. Rødovre Lokal Nyt for serien ”Stop ensomhed”. 

Rødovre Lokal Nyt er tidligere blevet belønnet for en løsningsorienteret og forholdsvis aktivi-

stisk tilgang til lokaljournalistikken. Og dette projekt viser igen, at ugeavisen er i stand til at 

gøre en stor forskel i lokalsamfundet.  

Sammen med læserne og brugere af byens institutioner lykkedes det Rødovre Lokal Nyt at 

sætte fokus på ensomheds-problemer. Blandt andet blev eleverne på Rødovre Gymnasium en-

gageret i projektet og skrev artikler til avisen. Initiativet kulminerede med en stor støttefest i 

Kulturhuset Viften med 400 gæster. I alt blev der indsamlet 20.000 kr. til at hjælpe udsatte 

unge. 

Projektet belønnes for at sætte et svært emne på den lokale dagsorden og engagere mange 

mennesker og organisationer i sagen undervejs. Andre ugeaviser kan lære en del af Rødovre 

Lokal Nyt, når det gælder evnen til at gennemføre så effektfulde projekter ved at tænke stort 

og konceptuelt.   

Tillykke til Rødovre Lokal Nyt 

 

DIGITALE PRIS 



Vi uddeler i år for anden gang en pris, der belønner de bedste digitale initiativer. I fjor var fel-

tet lidt tyndt – men det er tydeligt, at mange lokale ugeaviser har taget et stort skridt fremad 

ikke mindst i forhold til brug af sociale medier i forhold til i fjor. 

Juryen har valgt ikke at give hædrende omtale her – men at gå direkte til de tre vindere. 

Bronzen gives til et medie, der har høje ambitioner og enorm vilje til at bruge video til at en-

gagere sit publikum på Facebook. Det er så godt, at det i perioder bliver TV på Facebook, 

mere end net tv på mediets præmisser. Indsats og niveau er imponerende, dette er arbejde som 

bør inspirere og smitte andre redaktioner. 

Bronze til Ugeavisen Kolding 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

At planlægge en digital vindercase er svært. Kombineret med traditionelle dyder som et væ-

sentlig stofområde bliver det ikke nemmere. Men hvad gør vel det, det er bare at give alt. Po-

litik er svært at skabe det helt store på. Men her er alle positioner ryddet for en søndag 

udenom det vanlige - og det for at lave politisk omtale som kick off 100 dage inden valget. 

Resultatet er mange gode artikler og gode læsertal på et tungt stofområde. Nyskabelse på et 

traditionelt kerneområde! 

Sølv til Ugeposten Gribskov 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Og nu kommer vi til et initiativ, som imponerede juryen, og som virkeligt har engageret bru-

gerne. 

Det er et projekt, der startede i det helt små. Små ambitioner, lille budget og uden den helt 

store plan. Det gælder også årets vinder. Men netop der ligger det geniale. Det fungerer 

enormt godt på den lille skærm, de to journalister elskede at være på skærmen, og brugerne 

elskede at have dem der. En enkel ide, enormt stærkt gennemført, og resultater vil give redak-

tionel og kommerciel effekt i mange år fremover: Julekalenderen er strålende gennemført hele 

vejen med humor, tilstedeværelse og et all in digitalt engagerende koncept! 

Klip: https://www.facebook.com/roedovrelokalnyt/videos/1193374090738890/ 

Julekalenderen er produceret af Rødovre Lokal Nyt, som får guld. 

 

ÅRETS UGEAVIS  

Det er en særlig glæde at uddele denne specielle pris. 

Måske specielt for mig - lige her i dag - og på grund af modtageren. 

https://www.facebook.com/roedovrelokalnyt/videos/1193374090738890/


Jeg skal nok undlade i bedste Vild med dans-stil at strække pinen ud … 

Men jeg vil godt afslutningsvis – inden Årets Ugeavis og de øvrige vinderne skal herop, og vi 

alle skal ind til festmiddagen – lige runde af. 

Jeg har nu været med i juryen i – det må blive en del år - men i hvert fald som formand de se-

neste fire år. Jeg har erkendt, at hvis jeg sad dernede sammen med Jer og ventede på en fest-

menu og havde set den samme formand gennem fem år – så ville jeg tænke ”Gu’ ved hvordan 

det ville være med fornyelse?” 

Derfor. Tiden er inde til at trække stikket nu. Det har været et tidkrævende, men også særde-

les inspirerende arbejde. Det kræver tid at læse sig gennem 100 indstillinger og afveje dem 

mod hinanden – men det har givet stor inspiration i mit daglige arbejde som redaktør på Ikast 

Avis. 

Så tak til juryen, en stor tak til Christian for mange års selskabeligt, fagligt og konstruktiv 

samvær. 

Hold fanen højt. Vi har brug for at klappe os selv på skuldrene og vise omverdenen, at det, 

der sker rundt på mange ugeaviser, er fornem journalistik i bedste klasse. Jeg er sgu ærlig talt 

stolt over at være en del af en branche, der røgter det publicistiske hverv, som I gør. 

Årets Ugeavis 2017. 

Ifølge prisens fundats gi’s den til en avis, som gennem aktiviteter, initiativer eller på anden 

måde har gjort sig bemærket, og som herigennem kan være til inspiration for andre lokale 

ugeaviser. Det kan både være gennem redaktionelle og/eller kommercielle initiativer.  

Vinderen får 10.000 kr. og et diplom. 

Så vidt ordlyden i fundats’en. 

Vi har i juryen set på de mange indstillinger – både til de enkelte priser og til Årets Ugeavis. 

Og nået frem til en enstemmig afgørelse efter et tæt kapløb: 

Men inden vi afslører det, og I efterfølgende kaster jer over middagen, skal jeg efter den sid-

ste diplom-overrækkelse bede alle vindere af medaljer og diplomer komme herop, så vi kan få 

taget de foto, der vil pryde mange af vores ugeaviser i den kommende uge. 

Tilbage til Årets Ugeavis. 

Det er en avis, der gennem mange år har været helt fremme, og som har hentet mange diplo-

mer, og vundet guld i de fleste kategorier på et eller andet tidspunkt. 

Det er en avis, som er særdeles læseværdig, og som forstår at kombinere gode redaktionelle 

initiativer og artikler, så avisen både redaktionelt men også kommercielt er attraktiv for byens 

borgere og forretningsliv. 



Det er en avis, som er en fin ambassadør for alle lokale ugeaviser, og som derfor fortjener tit-

len Årets Ugeavis. 

Og det er for mig en stor glæde præcis nu at kunne overrække min sidste præmie herfra til en 

avis og dens redaktør, der står som rollemodel for alt det, vi brænder for.  

Årets Ugeavis er 

Ugeavisen Esbjerg 

Et stort tillykke til Erik og alle hans engagerede medarbejdere. 

 


