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Sæt billeder på 5

Indledning

Sæt billeder på
Dagbladet Politiken havde i flere år en fast spalte med titlen ”Dagens
dumme spørgsmål”. Den fjerde juni 1998 skrev en Politiken-læser således:
”Jeg har i den seneste tid bemærket at flere og flere flager med rød-hvide farver – dag og nat – med et langt, smalt trekantet flag, der er bundet
lodret op og fæstnet to steder som et almindeligt flag”.
Der er altså ikke tale om en vimpel, fastslår redaktør Erik Nielsen – og
fortsætter: ”Vor læser spørger derfor: Hvornår dukkede denne type flag op,
og er de lovlige?
(…) Og hvem er mere oplagt at ringe til end en person, der i sin dagligdag
ikke beskæftiger sig med andet end flag, stænger og sidst men ikke mindst
roliganudstyr. Sådan en findes faktisk i Aalborg. Han hedder Ole Marcus og
er direktør for Aalborg Flagfabrik.
– Jamen det flag, du her omtaler, er en Dannebrogsstander. Til forskel fra
en vimpel, der er 20 centimeter i højden og måler halvdelen af flagstangens
længde, er standeren 50 centimeter i højden og måler kun en tredjedel af
stangens længde, siger nordjyden, der har beskæftiget sig med flag i en del
år efterhånden.”
Tja, det lyder jo meget enkelt. Men helt ærligt: Er du i stand til at forestille
dig hvordan de to flag ser ud – og hvad forskellen på dem helt præcis går
ud på?
Nej, vel?
Men prøv at blade videre til næste side:
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Indledning

Dannebrogsstander

Vimpel

Nåh, sådan. Det kunne I jo bare have sagt!
Men nej – det kunne vi netop ikke. Det var det vi, eller rettere sagt flagfabrikdirektør Ole Marcus, gjorde et behjertet forsøg på. Intet ondt om
det, og beskrivelsen var der heller ikke noget galt med. Vi var bare havnet
i en af de situationer hvor et billede – som det hedder med en fortærsket

• 2 fæstningspunkter
• Højde: 50 cm
• Længde: en tredjedel
af flagstangens
længde

• 1 fæstningspunkt
• Højde: 20 cm
• Længde: halvdelen af
flagstangens længde

kliché – siger mere end tusind ord.
Vi skal skynde os at understrege at det er en kliché, og at det bestemt
ikke er i alle situationer at billedet er ordet overlegent. Til tider kan du
forklare mere med nogle få ord end med tusind billeder – og i mange tilfælde vil den bedste løsning være at kombinere tekst og billede. Det var jo
i øvrigt også det vi gjorde med Dannebrogsstanderen, og det er primært
det denne bog handler om.
Vi vil således ikke bruge pladsen på at prædike billedets overlegenhed
over ordet, men prøve at inspirere dig til at ”sætte billeder på”. Dine budskabers chance for at bryde igennem informationsmuren er nemlig
størst, hvis du mestrer kunsten at kommunikere med både billeder, ord –
og det der ligger midt imellem.
Midt imellem?
Ja, du læste rigtigt. Det er blandt andet det, vi skriver om i bogens første
kapitel.
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Dine budskabers
chance for at
bryde igennem
informations
muren er størst,
hvis du mestrer
kunsten at kom
munikere med
både billeder, ord
– og det der
ligger midt
imellem.
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Værktøjskassen
Menneskets
hjerne består af
to halvdele
som fungerer
principielt
forskelligt. Du
kommunikerer
mest effektivt
hvis du kan
kombinere
de to halvdeles
funktioner.
Udsnit af annonce
for reklame
bureauet
Kunde & Co.

Den menneskelige hjerne består grundlæggende af to halvdele: højre og
venstre.
At dette er en meget forenklet karakteristik, og at hjernen i virkeligheden er langt mere kompliceret sat sammen, skrives der meget om – men
en sådan diskussion levner denne bogs begrænsede sidetal ikke plads til.
Vi bruger den forenklede model.
De to hjernehalvdele fungerer principielt forskelligt. Den venstre opfører sig nogenlunde som en avanceret computer: Støder den på et problem, deler den det op i småbidder og løser disse én ad gangen. Så vidt
muligt i en logisk orden.
Når din venstre hjernehalvdel arbejder, kan du sammenligne det med
at lave mad efter en opskrift. Du tager de enkelte ingredienser og behandler dem i den rækkefølge, opskriften foreskriver. Du behøver ikke anlægge et helhedssyn på retten.
Ikke før den er serveret…
Højre hjernehalvdel huser fantasien
Der findes også mennesker der laver mad med højre hjernehalvdel. Det er
her fantasien og intuitionen bor.
Den type mennesker spekulerer måske mindre over om ingredienserne
ryger i gryden i den rigtige rækkefølge, men har sandsynligvis dannet sig
en forestilling om hvordan den færdige ret skal smage. Måske også hvordan den skal se ud. Hvordan de så når frem til det, kan de sikkert ikke beskrive. Men nogle gange lykkes det, og så smager maden himmelsk. Andre gange er det hele lige til at smide ud.
Den højre hjernehalvdel fungerer nemlig ikke logisk, og derfor er den
sværere at kontrollere. Højre hjernehalvdel deler ikke indtrykkene eller
problemerne op, men opfatter dem samtidigt – og i helheder. Højre hjernehalvdels afgørelser bliver dermed sværere at argumentere for (også
fordi det er venstre hjernehalvdel der skal formulere argumenterne).
Hvorfor kan jeg lide den slags mad, eller det musikstykke, eller det billede? Det ved jeg ikke, det kan jeg bare.

Højre hjernehalv
del deler ikke
indtrykkene eller
problemerne op,
men opfatter
dem samtidigt
– og i helheder.
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Systematik og fantasi
Som regel bliver resultatet bedst hvis begge hjernehalvdele har arbejdet
sammen om at lave maden. Det er en fordel at have helhedssynet og fantasien, men en lille smule systematik skader som regel heller ikke. Nogle
delproblemer løser du bedst med venstre hjernehalvdel, andre med højre.
Det samme er tilfældet når du skal lave kommunikation. Du slipper
bedst fra det, hvis du kan få din systematiske sans til at spille sammen
med dine intuitive evner.
Og ligesom dine middagsgæster bruger også dine læsere begge hjernehalvdele, når de skal tilegne sig de budskaber du sender dem.
Groft udtrykt kan man sige, at vi læser billeder med højre hjernehalvdel
og ord med venstre.
Sammensætning af ord og billeder
Skriftsproget er en abstraktion, og vi er nødt til at kende koden for at
kunne uddrage en mening af bogstavsammensætningerne. Man skal læ
re at læse. Når man har lært det, kan man bruge læsningen til at tilegne
sig informationer.

Ligesom dine
middagsgæster
bruger også dine
læsere begge
hjernehalvdele,
når de skal t il
egne sig de bud
skaber du sender
dem.

For den trænede læser er dette en så smertefri proces, at han eller hun
slet ikke spekulerer over at det kræver en indsats at læse. Og billederne
danner sig i læserens hoved undervejs, ligesom når vi får fortalt en historie. Den højre hjernehalvdel bliver også stimuleret.
Men uanset hvor meget læsefærdighederne trænes op, så er det ikke
muligt at læse uden at gøre en aktiv indsats.
Og for at få læseren til at gøre en aktiv indsats kræves at vedkommende
enten har lyst til at gøre den indsats – eller føler sig tvunget til det.
I dag konkurrerer utrolig mange medietilbud om vores opmærksomhed.
De prøver alle sammen at hægte en krog i os – at give os lyst til at konsumere dem.
Derfor er det efterhånden ikke ret mange steder vi stadig ser kommunikation udformet som ren skreven tekst. Faktisk kan vi kun komme i tanker om tre: den skønlitterære bog, brevet –
 og den faglige rapport (dit
barns fristil, en videnskabelig rapport, mødereferater, regnskaber, dags
ordener etc).
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For de to første teksttyper gælder det, at lysten til at læse som regel er
der i forvejen. Du køber bogen eller låner den på biblioteket, fordi du er
nysgerrig efter hvad forfatteren har på hjerte. Og får du et brev, vil du formentlig gerne vide hvad afsenderen vil dig.
Nogle læser måske også fristile, mødereferater og regnskaber af lyst.
Men skorter det på lysten, tager pligten som regel over. Trænger ingen af
delene sig tilstrækkeligt på, ryger papirerne direkte i arkivskabet – eller i
papirkurven.
Beskæftiger du dig med massekommunikation, kan du sjældent tillade
dig at nøjes med de læsere der automatisk – af lyst eller pligt – er interes
serede i hvad du vil fortælle. Som regel vil du gerne ud til et større publikum end de i forvejen indviede. Skal det lykkes, er du nødt til at forstærke
læserens tilbøjelighed til at tilegne sig dit budskab.
Prøv at forestille dig læserens situation, når han eller hun sidder med
din tryksag i hånden.
Det kan være svært at få den nødvendige distance til noget man selv
har lavet. Men måske hjælper det at huske på hvordan du selv oplever
det, når du sidder med din avis, dit fagblad eller et magasin om et eller
andet – der ikke lige er det du brænder allervoldsomst for.
Den typiske læser ”græsser” rundt på siderne. Man er ikke dybt koncen-

Beskæftiger du
dig med masse
kommunikation,
kan du sjældent
tillade dig at
nøjes med de
læsere der auto
matisk – af lyst
eller pligt – er
interesserede i
hvad du vil
fortælle.

treret om indholdet, men tænker højst sandsynligt på andre ting samtidig med at man – mere eller (som regel) mindre bevidst – spejder efter
noget der ser interessant nok ud til at man vil dykke ned i det. Måske kører radioen eller fjernsynet samtidig.
Ikke ligefrem de bedste odds for at tiltrække sig opmærksomhed, vel?
Skal du have en chance her, rækker det ikke at sende præcise, logiske
budskaber til læserens (den potentielle læser, altså) venstre hjernehalvdel. Der er nødt til at være noget der kan fange den umiddelbare, intuitive interesse.
Du må prøve at stimulere vedkommendes højre hjernehalvdel. Og det
gør du bedst med billeder.
Billeder kræver nemlig ingen aktiv indsats for at blive aflæst. De kommer til os, helt uden at vi behøver anstrenge os. Faktisk kan vi slet ikke
lade være med at aflæse dem.
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Forskellige typer billeder
Den type billeder, der appellerer stærkest og mest umiddelbart til vores
højre hjernehalvdel, er fotografier. Simpelthen fordi de ligner virkeligheden mest. Ser vi et billede af et menneskeligt ansigt, er det næsten som
om mennesket selv var til stede hos os i stuen. Det sætter en masse følelser i gang. Et godt billede er et meget stærkt budskab.
Men det er også et meget flertydigt budskab.
Se én gang til på fotografiet side 10. Du så garanteret ikke bare ”to der
laver mad”. Du dannede dig en masse forestillinger om situationen, miljøet, billedets alder etc. Alt dette kaldes billedets medbetydninger (eller
konnotationer, hvis man foretrækker fremmedord).
Så på en måde kan man godt sige at også dette billede ”siger mere end
tusind ord”. Det siger bare ikke tingene særlig præcist eller konkret, og

Ser vi et billede af
et menneskeligt
ansigt, er det
næsten som om
mennesket selv
var til stede hos
os i stuen. Det
sætter en masse
følelser i gang.
Et godt billede er
et meget stærkt
budskab.

det er ikke nemt for os der afsender budskabet at kontrollere hvad du får
ud af det. Nogle ser måske en idyllisk historie om ung tosomhed, andre
får negative associationer om småborgerlighed og konservatisme – og
andre igen aflæser måske billedet som ”kitsch”, som en pastiche over
halvfjerdsernes æstetik. Tolkningen afhænger, blandt meget andet, af
modtagerens forudsætninger.
En skala over visuelle virkemidler
Tegner vi en skala over de virkemidler vi har til rådighed når vi laver
trykt massekommunikation, kan fotografiet placeres yderst til højre. Det
appellerer til vores fantasi og vores intuition – men ejer ikke den logik,
stringens og linearitet som venstre hjernehalvdel kræver for at kunne

Mikrotypografi

Makrotypografi

Svag visuel appeal
God kontrol over budskabet

Grafik

Illustrationer

Fotos

Stærk visuel appeal
Ringe kontrol over budskabet

forstå et budskab. Det er svært at forklare noget faktuelt ved hjælp af et
fotografi.
I den modsatte ende af skalaen – længst ude til venstre – anbringer vi
selve teksten, det man i fagsproget kalder ”brødteksten” eller mikrotypo
grafien. De små spinkle typer har ikke megen gennemslagskraft når det
handler om at fange publikums opmærksomhed, og vi kan næppe bruge

Disse virkemidler har du til rådighed når du laver trykt masse
kommunikation. Vi har afsat fem fikspunkter på skalaen
– men i virkeligheden er den trinløs.
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dem til at lokke nye læsere til.
Til gengæld: Har vi først fået krogen i læseren, kan vi styre modtagelsen
af vort budskab mere sikkert med ord end med billeder.
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Skalaen er trinløs
Brødtekst og fotografier er imidlertid ikke de eneste våben vi har i kampen for at få kontakt med vore læsere. Spektret består af langt mere end
dets to yderpunkter. Faktisk er her tale om en trinløs skala – hvor virkemidlerne lapper over hinanden.
For eksempel findes der teksttyper, der har stærkere visuel effekt end
den uanselige brødtekst. Overskrifter, manchetter, citatuddrag og mange
andre typografiske varianter fremhæver dele af teksten og gør den visuelt mere appellerende end brødteksten. Teksten ”bliver et billede” og kan
bruges som blikfang. På den måde kan du også fremhæve de dele af dit
budskab, som du finder vigtigst, og vise læseren at de er vigtige.
Du kan læse mere om dette i kapitlet ”Den typografiske indgang: Når
teksten bliver et billede”, som begynder på side 103.
Og ”et billede” er ikke nødvendigvis synonymt med et fotografi. Der findes masser af andre billedtyper.
Du kan fx vælge en tegnet illustration. Tegninger har som regel ikke
samme umiddelbare gennemslagskraft som fotos, men en god tegning
kan sagtens lokke læserne ind på siden. Og eftersom du selv – eller rettere tegneren – bestemmer hvad der skal med på illustrationen, kan tegninger kommunikere mere præcist og kontrolleret end fotografier.
Det kræver imidlertid (blandt andet) at tegneren vil det samme med sin
tegning som du. Det gode samarbejde med illustratoren er et af de punkter, vi kommer ind på i kapitlet ”Tegningens muligheder og be

Tegninger har
som regel ikke
samme umiddel
bare gennem
slagskraft som
fotos, men kan
kommunikere
mere præcist og
kontrolleret end
fotografier.

grænsninger”, som begynder på side 63.
Når verbale og visuelle virkemidler spiller sammen, fatter vi bedre
Og så kan du integrere billede og tekst i én og samme illustration, eller
hvad vi skal kalde det. Nogle gange er det nære samspil mellem verbale
og visuelle virkemidler afgørende for forståelsen af budskabet. Dette er
fx tilfældet i tegneserier, hvor billed- og ”lyd”siden hænger lige så uløseligt sammen som i en film – og i det man kalder informationsgrafik (eller
”leksigrafi”). Hvis du mestrer kunsten at få billed- og tekstelementer til at
spille sammen, kan du virkelig ”skære tingene ud i pap” for dine læsere –
I tegneserier hænger billed- og ”lyd”siden lige så uløseligt sammen som i en film.
Fra Hergé: Det gådefulde juveltyveri.
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og få dem til at forstå selv komplicerede sammenhænge.
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Eksemplet med Dannebrogsstanderen på side 6 er et eksempel på informationsgrafik. Fjern teksten, og det bliver som at se en film uden lyd. Du
bliver nødt til at gætte dig til hvad historien går ud på.
Der er mange lighedspunkter mellem det at fremstille informationsgrafik – og så det du gør når du layouter en side eller et opslag. Med sin kombination af billed- og tekstelementer er grafikken i princippet en miniudgave af et helt layout. Dog, som regel, med hovedvægten lagt på billedsiden – og kun små overskuelige tekststykker. Læs mere om dette i kapitlet ”Informationsgrafikken: Den forklarende tegning”, som begynder på
side 85.
Fem fikspunkter på skalaen
Informationsgrafikken er en mellemting mellem et billede og en tekst. Eller begge dele på én gang. Den typografiske indgang er en tekst, der bliver
et billede. Tegningen er et billede, der fortæller en historie. Og så er der
foto-vignetten, collagen, billedmontagen, det manipulerede fotografi,
portrættet med tilhørende citat … ja, og hvad skal vi kalde en illustration
som den overfor?
Skalaen er som sagt trinløs, og der er mange flere muligheder – overlap
og mellemformer – end de fem fikspunkter vi har afsat. Den dygtige
”bladsnedker” kender hele denne brede vifte af virkemidler –
 og er bevidst om at de har hver deres karakteristika og unikke muligheder.
Det er ikke så vigtigt hvad man kalder tingene – vi skal ikke skændes
om hvorvidt Lise Rønnebæks illustration er en tegning eller et foto –
men det er nyttigt at vide sådan cirka hvor på skalaen man befinder sig.
Nogle slags billeder er gode til at forklare ting, men måske ikke så

Bladsnedkerens
opgave er at
kende til den
brede vifte af
virkemidler – og
være bevidst om
at de har hver
deres karakteris
tika og unikke
muligheder.

umiddelbart interessevækkende. Andre fanger umiddelbart publikums
opmærksomhed, men sender flertydige signaler ud.
Vi lægger ud med den type billeder der er allerbedst til at blive set:
Fotografiet.

Titelblad fra ”Børnenes computerbibel”. Illustration: Lise Rønnebæk.
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Fotografiet – den bedste ”eye-catcher”
Når du ser Alt for Damerne (eller en konkurrent) hænge i kioskvinduet,
mødes du af et kvindeansigt. Det kunne være en af dine veninder der
smilede til dig gennem ruden. Men det er det ikke. Det er et fotografi.
Ingen anden slags billeder ligner virkeligheden så meget som fotogra
fier. Illusionen kan være så stærk, at vores underbevidsthed i glimt lader
sig narre – og tror at billedet er virkelighed. Derfor er fotografiet også den
stærkeste ”eye-catcher” vi har.
Og eftersom vi mennesker interesserer os allermest for os selv, og næstmest for andre mennesker, så er fotos af mennesker den ubestridte nummer ét på hitlisten over visuelle virkemidler (hvis billederne bevæger sig,
virker det naturligvis endnu stærkere – men det er jo ikke fjernsyn denne
bog handler om).
Medieforskeren Jørgen Poulsen, som i de senere år har interviewet en

Fotos af 
mennesker er
den ubestridte
nummer ét på
hitlisten over
visuelle
virkemidler.

mængde avislæsere, har stillet den typiske læsers foto-præferencer op således:
1. Smukke kvinder.
2. Kendte mænd.
3. Kvinder.
4. Mænd.
5. Dyr med pels!
Det er altså – ifølge Jørgen Poulsen – hvad vi helst vil se billeder af.
Eftersom listen jo nok er ment som en joke – omend med en kerne af
alvor – må vi tilgive ham at han tilsyneladende har glemt ”børn”. Bortset
fra det er der utvivlsomt noget om det han siger, og her har vi sandsynligvis årsagen til at såvel dame- som mandeblade plejer at pryde deres
forsider med et kvindeportræt.
Det velvalgte blikfang
Det er formentlig samme ræsonnement der får diverse fabrikanter af
teknisk udstyr – fra biler til blandingsbatterier – til konsekvent at garnere reklamerne for deres produkt med en smuk kvinde. Med eller uden
pels.
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Så hvis du alene går efter at fange læserens opmærksomhed, skulle dette altså være måden at gøre det på. Og en sådan billedpolitik skal ihvertfald nok skaffe dig læserreaktioner.
Men man kan jo have andre motiver til at putte billeder i sit blad. For
eksempel at styrke, supplere eller understøtte den historie man vil fortælle. Og eftersom det vel ikke er alle dine historier der handler om
smukke kvinder eller dyr med pels, vil det være hensigtsmæssigt at tage
andre muligheder med i dine overvejelser.
Denne annonce
vil sikkert skabe
negative
associationer hos
de fleste kvinder
– mens en stor
gruppe mænd
sikkert bliver i
godt humør af at
se på den.
Derimod er det
formentlig et
fåtal, der synes
det er en vel
egnet illustration
til emnet.
Annonce fra ”De
grafiske fag” 1989.

Også fordi fotos, som omtalt på side 15, er så rige på medbetydninger. Ligesom vi aflæser de bittesmå signaler i et andet menneskes ansigt – og
undertiden oplever modstridende meldinger (din mund siger nej, men
dine øjne siger ja) – så tillægger vores højre hjernehalvdel også de billeder, den ser, en mængde ekstra betydninger. Herunder værdier, positive
såvel som negative, der ikke altid svarer til hvad billedmageren havde
tænkt sig at udtrykke.
Disse betydninger kan variere alt efter hvem modtageren er. Billedet af
den unge dame, der er så glad for sit densitometer, vil sandsynligvis skabe negative associationer hos de fleste kvinder – mens en stor gruppe
mænd sikkert bliver i vældig godt humør af at se på det. Derimod er det
formentlig et fåtal, der synes det er en velegnet illustration til emnet.

Vores højre
hjernehalvdel
tillægger de bille
der, den ser, en
mængde ekstra
betydninger.
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– positive såvel
som negative –
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billedmageren
havde tænkt sig
at udtrykke.

Før billedet bliver taget
Ønsker du at illustrere din historie med et fotografi, bør du begynde med
at finde ud af hvilken type foto der egner sig bedst til at belyse netop
denne historie. Dette har konsekvenser for hvad du skal sige til fotografen, allerede når du stiller opgaven.
Der er stor forskel på at bede fotografen om at registrere en bid virkelig
hed med sit kamera – og så at bede ham eller hende om at være med til
at billedliggøre en idé. Ligesom der er forskel på hvordan du kan behandle disse to billedtyper, når tryksagen senere skal layoutes (mere herom på
side 53-55).
Tænk på en konkret historie der ligger på venteliste til dit blad (eller en
anden type tryksag). Hvad skal fotografiet fortælle i netop den aktuelle
sammenhæng?
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To eksempler på
dokumenterende
fotos. Omend
situationerne er
usædvanlige,
har vi tillid til at
disse billeder ikke
er konstruerede.
Fotografer:
Øverst: AP.
Nederst:
Måns Langhjelm,
Göteborgs-Posten.
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Der er principielt to muligheder:
• Dokumentation: Se, sådan her ser (så) det ud.
• Illustration: Se, her er et bud på hvordan virkeligheden også kan opfattes.
Ønsker du at vise hvordan en begivenhed så ud, at portrættere et menneske eller på anden måde dokumentere det der siges i artiklen – eller vil
du skabe et visuelt udtryk der illustrerer din historie?
Svaret finder du i dit materiale. Tænk historien igennem (læs den, hvis
den allerede er skrevet) og overvej hvilke elementer læserne kan have
lyst til ikke blot at forestille sig, men at se.
Det mest oplagte eksempel finder vi i det klassiske interview: Næsten
uanset hvor kendt den interviewede person er i forvejen, vil vi gerne se
ansigtet på den der udtaler sig. Dette gælder ligeledes for enqueter, reklamens ”testimonials” og lignende.
Også begivenheder, steder og ting, der beskrives i artiklen, kan vække
læserens visuelle nysgerrighed.
Har du svært ved at gennemskue om der er naturligt gode billedmuligheder i din historie, kan en snak med fotografen hjælpe dig på vej.
Dokumentation: Portrættet og det nyhedsorienterede fotografi
Skal du bruge et portræt af direktør Jensen til din artikel, fordi det er relevant at vise dine læsere hvordan ”giraffen” ser ud, så fortæl fotografen
det. Fortæl også vedkommende hvorfor direktøren er interessant for dig
og dine læsere. Meget firkantet udtrykt: Er han en helt eller en skurk?
Fortæl hvad I skriver om ham, eller i det mindste tankerne omkring artiklen. Hvad du vil med den – og med fotografiet.

Fortæl fotografen
hvad du vil med
artiklen – og med
fotografiet.

Derimod bør du som hovedregel ikke blande dig i hvordan direktøren
skal se ud på fotografiet. Det er meget muligt at du allerede har et billede
for dit indre blik – men du gør klogest i at lade det blive dér. Det er fotografen der skaber billedet, ikke dig.
”Jeg ser for mig at han sidder på sin fars stol. Bag ham hænger anegalleriet.
Solen skinner ind ad vinduet, så hans ansigt er i modlys. Sekretæren, i en lil
le skræddersyet dragt, skænker kaffe, mens direktøren holder sin papirkniv i
venstre hånd – og en konvolut i højre, hvorpå der står hans navn. Man skal

26 Sæt billeder på

Sæt billeder på 27

Kapitel 2 · Fotografiet

Kapitel 2 · Fotografiet

kunne se at brevet kommer fra det konkurrerende firma. Han smiler til se
kretæren, eller skal det mon være fotografen han smiler til?”
Kender du den slags fotografier? Hvad er det der sker?
Jo, der sker det at redaktøren iscenesætter en virkelighed oppe i sit hoved: skaber en billedhistorie, der ikke eksisterer. Dermed bliver det ikke
den visuelle virkelighed, der inspirerer fotografen, men en tænkt – måske
fortænkt – situation.
Måske passer virkeligheden slet ikke til de forestillinger ideen er udsprunget af, måske er de implicerede slet ikke med på den. Under alle
omstændigheder sætter redaktøren fotografen på en grim opgave ved at
bede ham eller hende levere sådan et billede.
Lad i stedet fotografen tage af sted og selv finde ud af hvor de gode og
billedrige fortællinger om direktør Jensen er. Fotografen er blevet briefet
om historien – og har nu den viden der skal til for at kunne tage det bedste billede. Udnyt fotografens evne til at se.

Udnyt
fotografens evne
til at se.

Det vil som regel være nødvendigt at aftale om billederne skal være
sort/hvid eller farve (eller begge dele). Dels har du formentlig visse praktiske begrænsninger i forhold til trykningen af din publikation. Dels aflæHvordan man ikke skal briefe fotografen.

Tegning: Ole Munk.

ses og fortolkes et sort/hvidt billede i vor farverige dagligdag helt anderledes end et kulørt, og valget mellem sort/hvid og farve bør stemme
overens med dine generelle intentioner med historien.
Diskutér eventuelt også i hvor høj grad fotografen skal holde sig til fx
en naturtro farveholdning – eller frit kan bruge løs af diverse filtre. Altså
stilen i fotografiet. Alt dette kan jo også hænge sammen med dit bladkoncept, og med de andre illustrationer der optræder i historien – og i resten af bladet.
Men giv i øvrigt fotografen spillerum til at udføre sit arbejde.
Du må stole på at han eller hun afleverer et fotografi der kan dokumentere din historie, inspireret af de faktiske forhold. Bliver du skuffet, så
vælg en anden fotograf næste gang – eller prøv at påvirke vedkommende
gennem en konstruktiv efterkritik (mere herom på side 118).
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Fotografen skal have mulighed for at lade sig
inspirere af de visuelle muligheder der ligger i
opgaven.
Klaus Riskær Pedersen, fotograferet af Søren Zeuth for
DSB-magasinet ”Ud at se”. Portrættet af Henning
Stærk er et PR-foto, her hentet fra Politiken. Elisabeth
Rygård er fotograferet af Tomas Bertelsen til ”Børn &
Unge”. Picasso er fotograferet af Karry H. Lasch, og
siden er fra Sydsvenska Dagbladet.

Kapitel 2 · Fotografiet

Kapitel 2 · Fotografiet

Illustration: Stemningsbilleder, montager, collager, trickfotos
Når det handler om at skabe et idérigt og spændende fotografi, og du
ikke er bundet af en hændelse der skal dokumenteres, vil du opdage at
det kan være sværere at arbejde uden begrænsninger end med. Hvor skal
man begynde?
Tag dig tid til en lille brainstorm, eventuelt sammen med et par gode
kolleger. Det kan ligeledes være en god idé at invitere de implicerede bilHvad er det for et
billed-udsagn du
skaber?
Kan man følge
og forstå tanken
med din komposi
tion, din
sammenstilling af
billedelementer?

ledmagere – fotograf, grafiker og/eller layouter – med allerede ved idéud-

Fotograf:
Albert Watson.

hvis de ikke passer til budskabet.

viklingen, hvis det er muligt.
Dernæst bør du, efter at have ladet ideerne flyde frit, prøve at se mere
nøgternt på mulighederne – og sikre dig at du faktisk får fortalt den historie du havde i tankerne, inden din visuelle side “tog over” og begyndte
at bombardere dig med fantasirige billedkoblinger. ”Kill your darlings” er
en kendt talemåde inden for kommunikation. Meningen med den er at
det undertiden kan være nødvendigt at droppe selv nok så kreative ideer,
Husk på læserens forudsætninger. Din læser har ikke det samme kendskab til emnet som du. Hvad er det for et billed-udsagn du skaber? Kan
man følge og forstå tanken med din komposition, din sammenstilling af
billedelementer?
Når billedet skal vælges
En sjov måde at udnytte
collage-formen på.
Fra Creative Review, august
1996. Illustration: Tom
Lubbock.
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De enkle billedideer er ofte dem
der er nemmest
at opfatte.
De tre politiske
tenorer er fra The
European, fotos: AP.
Fotografen Sisse
Jarner står for
reklamesøjlen fra
SiDs ”Fagbladet”.
Fotografiet af
”Linie 3” er taget af
Jørgen Sperling,
brugt i Politiken.
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To dage efter kommer din fotograf tilbage fra opgaven – og dumper en
konvolut med femten forskellige ”skud” på dit skrivebord. Hvilke(t) af
dem skal du vælge? Hvordan vurderer man et fotografis kvalitet?
Her er mange parametre at tage stilling til. Format, komposition, kontrast, motivets forhold til historien osv osv.
Grundlæggende kan vi imidlertid tale om to sider af ethvert fotografi (i
mange tilfælde afhænger den ene side af den anden, men alligevel forekommer det os hensigtsmæssigt at skille dem ad):
• Den ”journalistiske” side, hvor du betragter billedet konkret: Hvad foregår der på billedet? Hvad for en historie fortæller det? Og passer billedets
historie til hvad de andre elementer – først og fremmest teksten – udtrykker?
• Den ”æstetiske” side, hvor du betragter billedet abstrakt. Her er det i
princippet ligegyldigt hvad billedet forestiller. Faktisk kan det være en
fordel at vende fotografierne på hovedet, når du skal vurdere den rent
æstetiske side. På den måde ser du nemlig tydeligst den gode komposition, du fokuserer på de klareste kontraster og de mest velafstemte farver.
Med til fotoets æstetiske side hører den tekniske kvalitet. Som regel ønsker vi jo at billedet er skarpt – og korrekt eksponeret, fremkaldt og kopieret. Mere herom på side 49-51.
Private konnotationer
Et billede der
fortæller en (eller
flere?) historier –
og som samtidig
er fremragende
komponeret.
Fotograf:
Thomas Löfqvist,
Sydsvenska
Dagbladet.

Det gode fotografi fungerer både journalistisk og æstetisk. Og hvad vil
det så sige at fotoet ”fungerer”?
Det er til dels et spørgsmål om personlig smag.
Du har sikkert et billede hængende på væggen eller siddende i albummet, som ingen andre kan se noget særligt i – men som siger dig noget.
Sådan udvælger”bladsnedkeren” også sine billeder af og til. Og det er i
orden. Det er vigtigt at have sig selv med – at lave tingene sådan at man
selv kan lide dem. Men hvis man vil arbejde med kommunikation, må
man kunne skelne mellem rent private vurderinger – og hvad der gælder
for andre end én selv. Derfor vil vi prøve at indkredse hvordan man mere
generelt kan karakterisere ”et godt billede”.
Den mangeårige redaktør for The Sunday Times, Harold Evans (nuvæ-
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Hvis man vil
arbejde med
kommunikation,
må man kunne
skelne mellem
rent private
vurderinger – og
hvad der gælder
for andre end én
selv.

Sæt billeder på 37

Illustrationen

En krigsfange
vender hjem fra
Vietnam:
I det nederste
billede under
streges historien
af personernes
bevægelser.
I det øverste
modarbejdes den.
Det øverste foto er
taget af Jime Domke
fra San Francisco
Examiner, det
nederste af Sal Veder
fra AP.
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rende chef for blad- og boggiganten Condé Nast i New York), nævner i sin
fremragende bog Pictures on a Page (se litteraturlisten side 138) tre eksempler på hvad der kan gøre et fotografi velegnet til publikation. Evans
taler om animation, relevant kontekst (sammenhæng) og endelig ”meaning” – som vel bedst kan oversættes med mening eller betydning. Billedet behøver ikke besidde alle tre kvaliteter, siger Evans: én eller to af dem
er nok.
Animation
Med ”animation” menes at der er bevægelse (måske ligefrem action?) i
billedet. Bevægelsen skal så vidt muligt være klar, tydelig og let at aflæse
– og den skal passe til det billedet skal fortælle. Se på de to eksempler til
venstre, hvordan bevægelsen i det ene foto underbygger (understreger)
handlingen i billedet – farmand kommer hjem – og i det andet nærmest
modarbejder den.

Her skabes
billedets
animation først
og fremmest af
fodboldspillernes
synsretning.
Foto fra JyllandsPosten 1990.
Fotograf:
Lars Krabbe.
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Relevant kontekst
– eller sammenhæng – handler om den ”scene” billedet sætter for histo
rien. Hvad fortæller omgivelserne?
Amatørfotografen ser kun sit motiv: Lillemor på chartertur. Den professionelle fotograf er derimod lige så opmærksom på det der er udenom.
Markante elementer i billedet skal være betydningsbærende og relevante for fortællingen.
Når vi taler komposition, er begreberne ”positive og negative flader”
centrale. Groft udtrykt er de positive flader selve motivet, mens de negative er ”luften” udenom. Ofte er det i billedets negative flader, scenen bliver sat – og den relevante (eller irrelevante) kontekst træder frem.

Amatørfoto
grafen ser kun
sit motiv: Lille
mor på charter
tur. Den profes
sionelle fotograf
er lige så
opmærksom på
det der er
udenom.

Irrelevant
kontekst?
Dels får læseren
ikke at vide hvad
en ”HSB-grop”
er for noget, dels
har fotografen
overset slangen
bag hr. Andows
hoved!

To billeder fra en brandstation. Det øverste skaber en relevant kontekst, det
nederste kunne være taget hvor som helst.

Udsnit af side
fra Sydsvenska
Dagbladet,
8 oktober 1998.

Fra Harold Evans’ bog ”Pictures on a Page”.
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Æstetikken er i
top, og der er
gjort meget ud af
både at vække
nysgerrighed og
invitere indenfor.
Men fremkalder
billedet de rigtige
associationer hos
læseren?
Opslag fra Børsens
Nyhedsmagasin
1993.
Foto: Per Morten
Abrahamsen.
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Som allerede nævnt er det vigtigt at tage udgangspunkt i modtagerens
referenceramme, læserens betingelser for at aflæse indholdet i billedet.
Vi har været inde på de misforståelser der kan opstå, når bestræbelserne på at skabe en billedhistorie går over gevind. I tilfældet direktør Jensen (side 25-27) resulterede sammensætningen af konstruktion og
dokumentation i en absurd og uinteressant visuel oplevelse. Redaktionssekretæren brugte sin fantasi, men ikke særlig fantasifuldt. Og ideen forholdt sig ikke til de visuelle realiteter.
Men fotografen kan også tage fejl. I sine bestræbelser på at skabe et
fantasifuldt og spændende fotografi kan vedkommende glemme at tage
afsæt i historiens indhold og vinkling.
Æstetikken er måske i top – men rent journalistisk er indholdet ikke i
orden, hvis det leder læseren i den forkerte retning. Hvorfor skal den pæne dame fx slæbes ud i den affaldsdynge?
Meaning

Rent journalistisk
er indholdet ikke
i orden, hvis
fotografiet leder
læseren i den
forkerte retning.

(mening, betydning): Nogle fotografier fortæller en historie i sig selv. De
er afrundede enheder der i princippet kan stå alene – forudsat at vi kender, eller i det mindste tror vi kender, aktørerne og konteksten.
Undertiden benyttes den type billeder netop som såkaldte ”billedhistorier”, højst med en billedtekst til lige at hjælpe aflæsningen på gled.
Billeder med selvstændig ”meaning” kan også bruges i kombination
med artikler og andre billeder.
I sådanne tilfælde er det vigtigt at være opmærksom på relationen mellem den historie billedet fortæller og den/ de historier resten fortæller.
Det kan være helt i orden at bruge billedet som en ”på den anden side”effekt – hvis man blot er klar over at det er det man gør.
Meaning.
Foto: Hans Runesson.
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Nogle fotografier fortæller en historie i sig selv.
De er afrundede enheder, der i princippet
kan stå alene.
Til venstre: Forside fra Rosengårdstidningen,
udgivet af Sydsvenska Dagbladet. Foto: Hussein El-Alawi.
Øverst: Fra ”Pictures on a Page”. Foto: Thurston Hopkins.
Herunder: Fra Dagens Nyheter, Moskva, oktober 1993.
Foto: Leif Engberg.
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Billedvinklen kan være med til at skabe meaning i fotografiet. Det er ikke
ligegyldigt hvorfra fotografen tager sit fotografi.
I billedet øverst til højre medvirker den valgte billedvinkel endvidere
til at sætte scenen – at skabe den relevante kontekst. En fodboldmillionær på
en pløjemark. En trane i spurvedans. Eller: Verdens ensomste mand?
Herover: Udsnit af side fra Politiken, 17 januar 1999. Fotograf: Jens Dige.
Til højre: Udsnit af forside fra Sydsvenska Dagbladet, 25 februar 1999.
Fotograf: Lars Dareberg.
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Fotografiet set fra designerens synsvinkel
Den amerikanske avisdesigner Mario Garcia behandler i sin bog Con
temporary Newspaper Design brugen af billeder, set fra designerens synsvinkel. Garcia angiver fire kriterier for hvornår et fotografi egner sig til at
blive trykt: Det første kalder han appropriateness, det andet ”impact” e
 ller
gennemslagskraft, dernæst design-muligheder og endelig teknisk kvalitet.
Appropriateness
kan vel bedst oversættes til at fotografiet skal være passende til lejlig
heden – altså dels fortælle den rigtige historie, dels have den rigtige stil
eller det rigtige udtryk.
Undertiden synes det ret oplagt: De færreste vil finde på at illustrere en
reportage om prostitution i Paris med et billede af Eiffeltårnet. Lige så
indlysende forekommer det, at et billede af et parcelhus ikke er den optimale illustration til artiklen om husejernes økonomi.
Men problematikken kan også være mere sofistikeret. Det kan fx virke
forstyrrende for en nyhedsartikel, hvis den bliver illustreret alene ved
hjælp af et konstrueret, illustrerende fotografi uden nogen form for nyhedspræg. Man skal måske lede efter relevansen og sammenhængen
langt inde i artiklen.
Er der virkelig ikke andre mere direkte aflæselige muligheder, ingen
portrætter, ingen dokumentation – så er det måske værd at overveje en
anden billedtype end et foto. Måske en tegnet illustration – eller en grafik.
Et smukt billede,
men det hjælper
ikke historien ud
over rampen.
Her havde fx
en forklarende
grafik været mere
passende.

Impact

Politiken
15 januar 1999.

af de omgivelser du anbringer det i. Generelt er det de enkle fotografier
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eller ”gennemslagskraft” er næsten det samme som Harold Evans kalder
animation (side 37). Et stillestående billede kan dog også have gennemslagskraft – se fx portrættet af den smukke kvinde på forsiden af Alt for
Damerne (side 20).
En forudsætning for at fotografiet har gennemslagskraft er at det er
nemt at aflæse. Og aflæseligheden afhænger både af selve fotografiet og
der har størst gennemslagskraft. Enkle rent figurativt, med let opfattelige

En forudsætning
for fotografiets
gennemslagskraft
er at det er nemt
at aflæse.
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former – og farvemæssigt, med rige kontraster.
Design-muligheder
Med udtrykket ”design-muligheder” tænker Garcia på fotografiet i layout-sammenhæng: Hvilke muligheder skaber fotografiet som form
element i forhold til at bygge et spændende layout op? Fritlægninger,
beskæringer og ekstreme formater kan have stor effekt. At skære alt
uvæsentligt fra et fotografi, få den enkle figur skåret til benet og placeret
rigtigt, kan give en fantastisk flot – og journalistisk godt vinklet – indgang til historien. Mere herom side 57.
Det kan også tænkes, at billedets indhold eller en del af det lægger op til
et særlig tæt samspil med fx en rubrik eller et citat. I så fald skal du sørge
for at anbringe teksten således at læseren får øje på sammenhængen.
Visse fotografer finder det provokerende, hvis man bruger deres billeder
så forholdsvis snævert – mens andre selv tænker i disse baner, når de fotograferer.
Hvis ideen til en særlig designløsning kommer allerede inden fotografi-

At skære alt
uvæsentligt fra et
fotografi, få den
enkle figur skåret
til benet og
placeret rigtigt,
kan give en
fantastisk flot –
og journalistisk
godt vinklet –
indgang til
historien.

et er taget, bør du tale med fotografen om det, da der er meget han eller
hun kan gøre for at få det teknisk bedste resultat. Skal en figur fx fritlægges, kan fotografen vælge billedvinkel, lys og baggrund derefter.
Får du først ideen, når du sidder med det færdige fotografi, kan det alligvel være en klog strategi at fortælle fotografen om det inden vedkommende ser det færdige resultat. Både af hensyn til fotografens blodtryk,
Den kraftige
beskæring
understreger
billedets
fortælling, og
rubrikken spiller
nært sammen
med fotografiet.
Udsnit af side fra
The Bremerton Sun,
28 september 1997.
Foto: AP.

og med henblik på jeres fremtidige samarbejde.
Den tekniske kvalitet
Den tekniske kvalitet af et professionelt fotografi er (bør ihvertfald være)
en ganske anden end af vore egne pletskud fra familiealbummet. Forskellen bliver rigtig tydelig, når fotografiet bliver trykt. Prøv at se skarpheden i dit dias med en lup! Eller kornene i det sort/hvide aftryk.
Men forskellige vilkår for professionel fotografering giver også forskellige resultater. I et studie kan fotografen styre skarphed, lys og raffinerede
billedvinkler og beskæringer i meget højere grad end ved en on-locationoptagelse. I ”marken” må fotografen ofte tage til takke med de lysforhold
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Læseren vil
næsten altid
fokusere mere på
billedets indhold
end på den
tekniske kvalitet.
Årets sportsbillede
i Sverige 1952.
Fotograf:
Sture Ryman.
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der nu er på stedet – og vælge film derefter. Der er måske kun kort tid til
optagelserne, og de implicerede personer kan have alle mulige andre gøremål samtidig.
Undertiden kan netop den mangelfulde tekniske kvalitet være en del af
budskabet. Fx kan ”spionfotos”, med deres kornethed og uskarphed, give
et skær af autenticitet og drama som ville svækkes hvis billedkvaliteten
var i top.
Fotografiets tekniske kvalitet er således ikke uden betydning. Alligevel
skal man nok gøre sig klart at de fleste læsere – i alle andre sammenhænge end de allermest eksklusive magasiner og reklamefotos – fokuserer mere på billedets indhold end på den tekniske kvalitet. Du skal naturligvis være garant for at rene dilettanterier ikke får plads i bladet, men du
skal også huske hvad dine læsere lægger mærke til.
Når billedet skal i bladet
Nu har du valgt det/de billede(r) du vil bruge, og tilbage står opgaven
At barndoms
billedet af
Saddam Hussein
er kornet og
uskarpt, giver det
et skær af
autenticitet.
Udsnit af opslag fra
TIME Magazine
februar 1991.
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med at få det/dem til at fungere bedst muligt i bladet.
Hvad angår billedernes placering i forhold til hele fladen, til hinanden
og til andre elementer på opslaget, kommer vi ind på det i kapitlet om
layout og redigering (som begynder på side 123). Her vil vi skrive om behandlingen af det enkelte billede – om komposition og beskæring.
Først og fremmest skal det understreges, at der grundlæggende er forskel på hvordan du kan tillade dig at behandle et dokumenterende fotografi (læs side 25-27) og et illustrerende (side 31).
En af det dokumenterende fotos væsentligste kvaliteter er netop at det
dokumenterer virkeligheden. Selvfølgelig ved vi allesammen godt at man
med Adobe Photoshop kan få billeder til at fortælle stort set hvad som
helst – men meningen med at bruge dokumenterende fotos er nu en
gang at skildre virkeligheden, og du skal passe på ikke at bryde dine læseres tillid til at det er det du gør. Derfor er det ”forbudt” at lave om på dokumenterende fotos – uanset om vi blot snakker spejlvending eller er
ude i mere hard-core manipulation.
Som det ses i eksemplet overfor, kan selv beskæringen påvirke billedets
dokumentationsværdi. Alligevel vil vi bestemt ikke fraråde billedbeskæ
ring, som er en vital del af det at få en tryksag til at fungere. Men vær op-

Det er ”forbudt”
at lave om på
dokumenterende
fotos

mærksom på hvad der sker med historien, når du fjerner dele af billedet.
Større handlefrihed med illustrerende fotos
Man kan lave helt
om på billedets
historie ved at
beskære det.
Opslag fra bogen
”Pictures on
A Page”.

Vi må således tilråde at du ændrer så lidt som muligt ved dokumenterende fotos. Derimod står du langt friere, når det gælder illustrerende fotos.
Her skal du først og fremmest gå efter det bedst mulige helhedsresultat –
og så nytter det ikke med en jomfrunalsk insisteren på at billeder er
”ukrænkelige”.
Ikke mindst når du anvender arkivfotos, kan du være tvunget til at redigere i billedet for at få det til at passe til dit formål. Du skal måske beskære billedet, lægge en farvet baggrund ind – eller på anden måde foretage
en teknisk bearbejdelse af fotografiet. Herved kan du ændre hele fortællingen i billedet.
Kompositionens betydning
En velfungerende komposition fremhæver fotografiets betydnings
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bærende elementer, så man får øje på dem. Den betoner billedets aktive
felter – hvadenten det drejer sig om den plads en bevægelse optager, eller
det er centrale figurative elementer.
Kompositionen skal hjælpe læseren med at afkode billedets komponenter i den rigtige rækkefølge, og bevægelsen i billedet (eller, som her, den
retning personernes blik peger i) skal underbygge denne rækkefølge.
En harmonisk komposition giver balance i fotografiet. Uanset hvordan
det vendes, vil det ikke ”vælte”. Kompositionen giver den ro i billedet, der
skal til for at læseren uforstyrret kan fordybe sig.
Positive og negative flader
Billedets positive og negative flader har lige stor betydning for kompositionen. Det er ikke Stravinskys ansigt, der gør portrættet af komponisten
så stærkt, men måden det er anbragt på i forhold til klaveret og rummet
udenom. Faktisk er det kompositionen der fortæller historien!
Det er i evnen til at betragte og vurdere billedets helhed – både de posi-

Kompositionen
fortæller
historien.

tive og negative flader – at den professionelle billedmager adskiller sig

Igor Stravinsky,
fotograferet af
Arnold Newman.

tører”, burde snakken om negative flader være irrelevant. Men læserne

fra amatøren.

Billedets
positive og
negative flader
har lige stor
betydning for
kompositionen.

Man kunne indvende at eftersom flertallet af vore læsere også er ”amaregistrerer de negative flader. De ved det bare ikke!
Spørger du hvad billedet forestiller, svarer læserens venstre hjernehalvdel. Og den ser kun de positive flader. Men højre hjernehalvdel kikker
med, og det er den der bestemmer om hjernens ejermand kan lide billedet eller ej.
Ofte er det også i billedets negative flader, medbetydningerne (konnotationerne) opstår. Vi har skrevet om medbetydninger flere steder, bl a på
side 15 og 23.
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Beskæring
Til forskel fra grafik og tegninger, der stort set altid er færdigkomponerede fra ”kunstneren”s hånd, vil du ofte kunne gøre et fotografi ”bedre” –
altså få det til at passe bedre til formålet – ved at beskære det. Med den
rigtige beskæring kan du styre læserens fokus, du kan skabe drama, og
du kan skabe nye historier i kendte billeder.
Som du kunne se på side 52, kan man lave helt om på billedets historie

Med den rigtige
beskæring kan du
styre læserens
fokus, du kan
skabe drama, og
du kan skabe nye
historier i kendte
billeder.

ved at beskære det. Måske vil du også mene at det er det man har gjort i
eksemplet overfor? Det øverste billede er blevet et af Vietnam-krigens
ikoner. Men originalbilledet er fra en tv-optagelse – hvor billedet så ud
som det nederste. Billedmanipulation? Jamen tv-kameramanden foretog
jo også en beskæring dengang han optog filmen. Og sådan kan man blive
ved.
Uanset om du ønsker at lave om på billedets historie, eller blot ”stramme den op”, er billedbeskæring ideelt set en proces der består af tre trin:
1. Udpeg de elementer der behøves for at fortælle historien.
2. Skær alt det uvæsentlige fra.
3. Lad dit layout underbygge billedets fortælling.
Når vi skriver ”ideelt set”, er det fordi virkeligheden desværre ofte er en
anden. Nemlig at tekstmængden efterlader et hul af en bestemt størrelse,
som fastlægger billedets format. Layout er – også – det muliges kunst.

Øverst ses et af Vietnam-krigens ikoner. Nederst Eddie Adams’
originale foto, blandt andet med flere personer. Man kan sagtens
argumentere for at beskæringen har gjort billedet ”bedre” …
men det fortæller også en anden historie. Manipulation?
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Fotografiets
beskæring sætter
umiddelbar fokus
på en væsentlig
side af historien.
Fra Savannah
Morning News,
juli 1998.
Foto: AP.

Fritlagte billeder
skaber ofte liv på
en side – og giver
gode muligheder
for visuelt
samspil med
teksten.

En hård
beskæring kan
gøre os opmærk
somme på ting
vi ellers ikke ville
have set.

Fra Politiken,
3 marts 1999.
Foto: AP.

Fra TIME
Magazine,
november 1992.
Fotografer: Terry
Ashe, Steve List og
Shelly Katz.
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Tekniske forhold der skal med i overvejelserne
Hvor hårdt du kan beskære et billede, hænger også sammen med i hvilken størrelse det skal bringes. Viser du kun et lille udsnit af et fotografi,
kan det jo ende med en opfotografering på adskillige hundrede procent.
Og det er ikke alle billeder der kan klare det.
Gengivelse af et mindre skarpt fotografi bliver bedst i ikke for stor opfotografering. Da har det mulighed for at klare sig fint, specielt hvis kontrasterne er store. Men husk at de ”mindre heldige” elementer i et fotografi
bliver ekstra synlige ved opfotografering. Specielt skal du være på vagt
over for store inaktive flader i fotografiet – der pludselig kan virke særdeles markante, når de bliver gengivet i overstørrelse.
Endelig har papirkvaliteten betydning for det trykte fotografi. Et krideret og meget hvidt stykke papir gengiver farverne og kontrasterne mere
nøjagtigt end et mindre hvidt papir.
Mange mener at blankt papir er godt til fotogengivelse, mens mat papir

Store inaktive
flader i fotogra
fiet kan virke
særdeles markan
te, når de bliver
gengivet i over
størrelse.

gør teksten nemmere at læse – og at man derfor må afveje hvad der er
vigtigst i den enkelte tryksag. Papir og trykmetode er med til at bestemme hvilken rasterfinhed man kan anvende – hvilket har betydning for
hvor fine detaljer der kommer med i reproduktionen af fotografiet. En
grov raster sætter også begrænsninger for hvor små du kan gøre dine billeder.
Kraks Grafiske Katalog indeholder en kortfattet beskrivelse af vigtige
forhold omkring repro og tryk. Men du i tvivl om hvorvidt et fotografi
kan leve op til det du ønsker at bruge det til, er det en god idé at tale med
trykkeriet.
I det øverste fotografi bruges en markant beskæring til at underbygge
fortællingen – og den inaktive store flade giver mening.
Foto fra fagbladet “Sygeplejersken”. Fotograf: Nicolai Howalt.

Opfotograferingen af fotografiet nederst til højre har medført en stor tom
flade midt i billedet, der kunne være anvendt mere kreativt – fx som på
forsiden til venstre.
Kvinderne med de røde flag er fotograferet af Henrik Sørensen til “Kvindernes Fag
blad. “Folkeskolen”s forside er fotograferet af Les Kaner.
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Tegningens muligheder og begrænsninger
Vi vil indlede dette kapitel med en grov generalisering: En tegning fanger
ikke læserens opmærksomhed lige så effektivt som et foto.
Og fortsætte med, halvvejs, at dementere vores påstand: Selvfølgelig er
en smaddergod tegning et bedre blikfang end et middelmådigt fotografi.
Men eftersom en tegning aldrig kan komme til at ligne virkeligheden i
samme grad som et foto, vil fotografiet altid have et forspring – hvad angår visuel appeal.
Heldigvis er der mange andre gode grunde til at vælge tegninger frem
for fotos. Også her er det i dit materiale, du finder svaret på spørgsmålet:
Hvilken billedtype skal jeg vælge?
Det kan dreje sig om materialet til hele tryksagen: Måske har du allerede fire historier der bliver illustreret med fotos. Og nu vil du gerne variere
rytmen lidt.
Eller om den enkelte historie: Måske lægger historien ikke op til den virkelighedstro form for illustration, et foto er. Den handler fx ikke om bestemte personer, men om en bestemt slags mennesker. Eller om fagforeningsbossen, som du allerede har vist. Eller om noget abstrakt, som ikke
kan fotograferes.
Noget som ikke kan fotograferes.
En tegner bestemmer
selv hvad der skal
med på tegningen –
og hvordan det skal
se ud.
Tegning af Saddam
Hussein fra Die Taz,
1988.
Tegner: Nel.

Tegneren er, i modsætning til fotografen, ikke bundet af virkeligheden.
En fantasifuld tegner kan beskrive verden frit efter forgodtbefindende.
En tegning kan gøre brug af alskens gods fra fantasiens verden.
Den mulighed skal du prøve at udnytte positivt – og til det yderste – for
den er kernen i tegningens tiltrækningskraft og univers.
En tegner kan helt og aldeles selv bestemme hvad der kommer med på
tegningen – og helt og aldeles hvordan det ser ud.
Er ansigtsudtrykket ikke helt rigtigt på det tegnede portræt, jamen så er
det jo bare at viske ud og tegne om. Stemningen i tegningen kan vendes
med en blyantsstreg.
Skal der i hjørnet af tegningen tilføjes en lille glad hund, der netop er
glad, fordi den har fået et stort kødben, er det ikke noget problem. Tegne-

En tegning kan
gøre brug af
alskens gods fra
fantasiens verden.
Den mulighed
skal du prøve at
udnytte positivt –
og til det yderste
– for den er ker
nen i tegningens
tiltrækningskraft
og univers.

ren kan få os til at se at hunden er glad på grund af kødbenet.
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Hermed antydes det også, at medbetydningerne er lettere at styre i en
tegning end i et fotografi. Hele billedhistorien er konstrueret af tegneren.
Derfor kan han eller hun også – i en vis udstrækning – bestemme vores
tolkning af indholdet.
Og ihvertfald i højere grad end fotografen, der hele tiden er nødt til at
”Stregen”
styrer os ind på
oplevelsen på
forhånd.
Øverst: Steen
& Stoffer, tegnet af
Bill Watterson.
Nederst: Prins
Valiant, tegnet af
Hal Foster.

forholde sig til den fysiske virkelighed for enden af kameraet. En kompliceret situation som kan tage timer at stille op i et fotoatelier, fordi hvert
eneste billedelement har en særlig betydning, skaber tegneren på få sekunder.
Opfattelsen styres af forventningerne til tegneren
Men det tegnede univers har også sine begrænsninger. Som læsere er vi
meget stil- og genrebevidste i forhold til tegninger. ”Stregen” styrer os
ind på oplevelsen på forhånd – inden vi begynder at opleve og afkode historien i den aktuelle tegning vi præsenteres for.
Vi vil også have en tendens til at kæde tegningen sammen med de omgivelser den forekommer i, før vi ser den rigtigt. Står tegningen fx øverst
på avisens lederside, venter vi automatisk en samfundspolitisk kommentar, sikkert bidende ironisk og spids. Nogle glæder sig – andre springer
måske den del af siden over.
Sætter vi os til rette med ”Steen & Stoffer” eller en anden tegneserie i
samme streg, forventer vi at komme til at grine. I ”Prins Valiant” ser vi
derimod frem til en spændende historie. Vi ville blive meget forvirrede,
hvis det viste sig at være omvendt.
At vælge den rigtige tegner
En tegners streg er personlig. Og har vi læsere (og bladredaktører) først
sat en tegner i bås: ”humoristisk”, ”ondskabsfuld”, ”kunstnerisk”, ”morbid”, ”crazy” eller hvad båsen nu kan indeholde – så skal der meget til for
at få os til at ændre syn på vedkommende.
Dette kan virke uretfærdigt – men hvis tegneren ønsker at bryde ud af
sin spændetrøje, må vedkommende selv tage initiativet. Selvfølgelig kan

For mange
tegnere er det et
større problem,
hvis de ikke er
placeret i en
bestemt bås, end
hvis de er.

du da give din tegner et los bagi hvis du synes han eller hun trænger til
at forny sig, eller prøve at inspirere med en opgave der er anderledes end
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vedkommende er vant til. Men for mange tegnere er det faktisk et større
problem, hvis de ikke er placeret i en bestemt bås, end hvis de er. Båsen
og de begrænsninger, den indebærer, er med til at skabe tegnerens faglige profil og identitet.
Derfor: Hvis du ønsker variation i stregen, skal du hellere sørge for at få
kontakt med nogle flere tegnere. Og hver gang overveje hvilken slags tegning – og dermed hvilken tegner – du har brug for.
Føler du trang til at få dit illustrator-netværk udvidet, kan vi anbefale
foreningen Danske Illustratorers årbog, hvor du kan se prøver på hver enkelt tegners ”streg”.
Det kan også være en god idé at holde udkig efter gode illustrationer i
andre tryksager end din egen.
Før tegningen bliver lavet
Når du har valgt hvem du vil have til at hjælpe dig med at visualisere din
historie, er det vigtigt at du er specifik i din briefing af tegneren. Han eller hun er nødt til at kende tegningens rolle i sammenhængen for at kunne levere det ønskede resultat.
Hvilken type tegning vil være den rigtige ”medfortæller” af historien?
De fleste tegninger kan rubriceres under én af nedenstående fire overskrifter. De fire tegningstyper forholder sig forskelligt til den helhed de

Når du har valgt
hvem du vil have
til at hjælpe dig
med at visuali
sere din historie,
er det vigtigt
at du er specifik
i din briefing.

indgår i:
• Vignetten
• Den meddigtende tegning
• Den kommenterende tegning
• Portrættet
En tegners streg er personlig. Ønsker du
variation i stregen, kan det være en god
idé at holde kontakt med flere gode
tegnere. Og hver gang overveje hvilken
slags tegning – og dermed hvilken tegner
– du har brug for.
Øverst: Doping i Tour de France,
tegnet af Poul Holck.
Nederst: Michael Jackson, tegnet af Roald Als.
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Med denne opdeling kan du skyde dig ind på hvilken slags tegning du
har brug for – og aftale dette med tegneren inden vedkommende sætter
blyanten til papiret.
De fire typer beskrives nærmere på de følgende sider.
Styr på det tekniske inden briefingen
Når du bestiller en tegning, er der også visse praktiske ting du skal huske
at tale med tegneren om inden vedkommende går i gang.
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To illustrationer
der begge er
rentegnet på
computer.
Øverst er en
stregtegning
scannet ind og
farvelagt på
skærmen.
Nederst er hele
tegningen (bort
set fra drengen i
vinduet) lavet på
computer.
Tegninger fra
JP København.
Tegner: Ole Munk.
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Det er af afgørende betydning for tegneren at vide nogenlunde hvor
stor du forestiller dig at tegningen skal være i den færdige tryksag. Det
får betydning for tegningens detaljerigdom, på stregtykkelsen – og på
hvor stor tegneren vælger at tegne sin original. Mange tegnere vil vælge
at udføre tegningen i nogenlunde samme størrelse som den skal bruges i,
da det er nemmest at styre. Andre tegner altid i overstørrelse, fordi ned
fotograferingen hjælper til at skjule unøjagtigheder og giver tegningen
en mere ”skarp” karakter.
Er papirvalget usædvanligt, bør du give tegneren besked derom. Fortæl
også hvis trykteknikken er en anden end almindelig 4-farve offset – fx
sort/hvid eller sort plus en spotfarve.
Uanset trykteknik er det en god idé at diskutere farverne i tegningen på
forhånd. Har du allerede andre illustrationer der skal indgå på opslaget,
eller har du ideer om en bestemt stil eller farveholdning, bør dette ligeledes fremgå af briefingen.
Er intet andet blevet nævnt, vil tegneren gå ud fra 4-farve offset med en
rasterfinhed på 48-60 l/cm.
Er du i tvivl om disse forhold, så ring til trykkeriet inden du briefer tegneren. Det samme gælder hvis du allerede har tegningen, og ikke har
tænkt dig at bruge ovenstående standarder. Trykkeren kan vurdere en
eventuel risiko for kvalitetsproblemer, som der helst skal tages højde for
inden materialet afleveres til tryk.

Trykkeren kan
vurdere en
eventuel risiko
for kvalitets
problemer, som
der helst skal
tages højde for
inden materialet
afleveres til tryk.

Elektroniske originaltegninger
Flere og flere tegnere arbejder helt eller delvis på computer, og mange
vælger at fremsende originalen i elektronisk fom. Denne teknik passer
fint til moderne tryksagsproduktion, der jo ligeledes er fuldt digitaliseret.
Her er hverken grund til eller plads til at gå i dybden med de tekniske
forhold omkring computer-illustrationer –
 men forskellen på bitmap- og
vektortegninger er relevant for den der overtager produktet.
En bitmap-illustration kan have et lige så varieret og organisk udtryk
som en ”rigtig” tegning. Den svarer rent teknisk til et indscannet billede
– og har ofte samme omfang, hvilket indebærer at den er tung og langsommelig at sende via e-mail.
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Vektortegninger vil for det meste have et mere tydeligt ”glat” computerpræg med ensartede farver og airbrush-lignende forløb. Som regel fylder
de væsentlig mindre end bitmap-illustrationer og egner sig derfor til
elektronisk transmission.
Synes man ikke om vektortegningens sterile computerpræg, kan tegneren bearbejde stregen på forskellige måder. Nogle vælger en ”hybridform” hvor der startes med en stregtegning på papir – som siden ind
scannes, digitaliseres og farvelægges på computer.
Til brug i tryksager bør tegningens elektroniske format være enten EPS
(duer både til bitmap og vektor) eller TIFF (kun bitmap).
Der findes to TIFF-formater – ét til PC og et andet til Macintosh. Hvis du
ikke har et billedbehandlingsprogram der kan åbne begge typer, skal du
huske at oplyse tegneren om hvilken computerplatform du arbejder på.

Husk at oplyse
tegneren om
hvilken com
puterplatform du
arbejder på.

Det kan godt lade sig gøre
at få en computertegning til
at se ”menneskelig” ud.
Tegninger fra JP København.
Tegner: Ole Munk.
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Vignetten: Et illustrativt blikfang
Måske har du hørt begrebet vignet brugt anderledes end vi gør det her.
I denne bog betyder ”en vignet” en illustration hvis primære formål er at
skabe blikfang. Den kan indeholde en symbolladet værdi, der relaterer sig
til artiklen, men behøver det ikke. For eksempel fungerer et dekorativt
tegnet bogstav – et ”uncial”, som P’et overfor – også som vignet.
En mønstret eller tegnet bund kan ligeledes opfattes som en form for
vignet. Og et foto kan anvendes som vignet, hvis det er tilstrækkelig enkelt og let aflæseligt uden for mange detaljer.
Vignetten kan være med til at underbygge en stemning, der opfattes
umiddelbart og ordløst, og uden en mængde medbetydninger.
Den kan have opmærksomhedsværdi for hele opslaget – på lige fod
med de øvrige layoutelementer. Og den kan hjælpe læseren med at finde
rundt, at lede øjet hen til artiklens indledning.
Vignetter kan være guld værd for en historie, der ikke naturligt indeholder andre gode illustrationsmuligheder.
Også vignetten skal behandles med omtanke
At vignetten “kun” har til formål at skabe opmærksomhed, gør det ikke
mindre vigtigt at bruge og behandle den korrekt. En vignet bør ikke fylde
for meget i forhold til de øvrige elementer. Den må ikke fremstå med mere vægt end den kan bære. Helt små vignetter kan have en særdeles god
effekt – der absolut ikke stiger proportionalt med vignettens omfang!
Er der god plads til artiklen, og får du alene af den grund lyst til at for
større vignetten, kan det være en god idé at give lidt mere plads eller luft
omkring de øvrige elementer i stedet.
Bruger du flere vignetter i samme historie, kan de dele artiklen op i
overkommelige bidder – som en slags visuelle mellemrubrikker.

Helt små vignet
ter kan have en
særdeles god
effekt – der a
 b
solut ikke stiger
proportionalt
med vignettens
omfang!

Men det vil hurtigt komme til at virke ensformigt hvis du bruger den
samme vignettegning igen og igen. Også hvis du gentager samme vignet,
hver gang I skriver om et bestemt emne.
Nogle vignetter har karakter af visuelle klicheer. Handler historien om
arbejdsløshed, så bringer vi en kø foran arbejdsformidlingen. Penge? Så
griber vi efter dollartegnet. Osv. Faktisk er det herfra selve begrebet ”kli-
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ché” stammer, for i gamle dage havde håndsætterne en æske med metalklicheer til enhver lejlighed.
Den form for skamridning af selv nok så gode vignetter kan vi ikke anbefale. Opfattes vignetten ikke som en kliché første gang du bruger den,
så skal den nok blive det femte gang. Og bruger du clip art-vignetter fra
cd-rom eller internet, støder læseren ikke blot på vignetten i din tryksag,
men også tusind andre steder.
Den meddigtende tegning
Som betegnelsen antyder, er denne form for tegning karakteriseret ved
at tegneren digter med på historien – ud fra samme synsvinkel som den
skrevne del. Tegnerens opgave er at tage udgangspunkt i et eller flere af
Vignetten kan
være med til at
underbygge en
stemning, der
opfattes umiddel
bart og ordløst,
og uden en
mængde med
betydninger.
Vignet fra
HK-Servicefagbladet Replik.
Tegner: Jens Hage.

artiklens budskaber og gengive disse i visuel form.
Den meddigtende tegning kan have mange formål:
• At visualisere pointer i artiklen. Artiklen er blevet vinklet og vægtet 		

I denne form for
tegning digter
tegneren med
på historien
– ud fra samme
synsvinkel som
den skrevne del.

som den skal, nu mangler der bare en illustration hvis væsentligste for
mål er at skabe blikfang.
• At fremhæve bestemte sider af sagen, som du tillægger særlig vægt. På
denne måde bliver tegningen med til at styre hvordan artiklen bliver 		
læst og opfattet.
• At uddybe en pointe – altså en form for dokumenterende eller forkla-		
rende tegning der kan have lighedstræk med et dokumenterende foto
(læs side 25) eller en informationsgrafik (side 85).
•	At fastsætte stemningen i historien – og måske gøre læseren opmærksom på hvilke briller den skal læses med. Fx kan det fremme læsnin-		
gen, hvis man umiddelbart fornemmer en humoristisk undertone.
En god tegning er aldrig billedgjorte ord eller sætninger
Den meddigtende tegning knytter sig således tæt til teksten. Det kan have den kedelige bivirkning, at billeddannelsen i tegningen også knytter
sig tæt til teksten. Er artiklen skrevet billedrigt og/eller med mange metaforer, kan det være fristende at bede tegneren illustrere disse billeder.
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Man kan også tænke sig at tegneren af sig selv inspireres til at tage fat
fra samme billedvinkel.
Men pas på! Overvej en ekstra gang om det så bliver den rigtige tegning. Hvis artiklen i sig selv formår at skabe interessante billeder og sammenstillinger i læserens hoved, skal dette så forstyrres? Vil det underbygge hele historien – give læseren et hint, vække nysgerrigheden? Eller vil
det blot fortælle den samme pointe to gange? To ens billeder (uanset om
det ene består af ord) bliver let ”overkill” – og virker kedeligt, den gode artikel og den gode tegning til trods.
Endnu værre bliver det hvis det er enkelte ord i artiklen der leverer ammunition til tegneren. ”Jensen stod tilbage med skægget i postkassen”,
står der, og så får du en tegning af en mand med skægget nede i en post-

To ens billeder
bliver let ”over
kill” – og virker
kedeligt, den
gode artikel og
den gode tegning
til trods.

kasse. Men det er jo ikke en tegning af en situation eller en stemning –
det er en tegning af en talemåde. Måske anvendelig i en rebus eller en
kryds-og-tværs, men ikke som illustration til en artikel. Med den form for
illustrationer taler du ned til læserne, og det bryder de sig ikke om.
Den meddigtende
tegning, når den
er bedst.
Illustrationen
leverer den rigtige
pointe klart og
tydeligt
– og tegneren gør
hæmningsløst
brug af sin
fantasiverden.
Tegning af 
Niels Bo Bojesen
fra HK-Servicefagbladet Replik.

Den kommenterende tegning
Når du bestiller en kommentar hos din tegner, beder du vedkommende
om at sætte sig ind i det emne der er udgangspunktet for den historie der
skal illustreres – og komme med sit syn på emnet.
Det er således tegnerens egne opfattelser og meninger der udtrykkes i
tegningen. Den bliver en præsentation af én måde at forholde sig til artiklens emne på – nemlig tegnerens. Denne præsentation kan være
flyvsk og fantasifuld, bidende ond, måske humoristisk – men den vil altid
være udtryk for en holdning. Og du skal være forberedt på at denne holdning ikke nødvendigvis er identisk med din egen, eller med journalistens
– eller med chefredaktørens – eller forbundsformandens!
Det mest rendyrkede eksempel på en kommenterende tegning er avisernes ”dagens tegning”, hvor avisens faste tegnere tager verdens begivenheder, eller begivenheder der relaterer sig til avisens øvrige indhold,
under kærlig behandling – som oftest uden at være bundet af avisens
”officielle” holdning til emnet.
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KØR, FOR SATAN!
Politiet er rystet over morgenbilisternes fremfærd i glat føre.
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Kommenterende
illustrationer
kan antage
mange former.
Herover: Opslag fra
HK-Magasinet,
december 1993.
Illustration:
Ulla Hauer.
Til venstre: Tegning
fra JP København,
januar 1998.
Tegning: Ole Munk.
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Det vidunderlige
ved det tegnede
portræt er, at kunst
neren kan forholde
sig til realiteterne
som han eller hun
lyster.
Men i denne kunst
neriske frihed ligger
også et ansvar – for
vi læsere tillægger
ethvert ansigt et utal
af medbetydninger.
Øverst: Portræt af Sten
Hegeler, Psykolog og
forfatter, tegnet af
Preben Ohlsson,
Information. Nederst:
Portræt af Karin Retvig,
Sektorformand i
HK-Service, tegnet af
Anette Carlsen, Replik.
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Portrættet
Et tegnet portræt skal på en eller anden måde ligne den der portrætteres.
Helst sådan at man ikke et sekund er i tvivl om hvem det forestiller. Men
tegningen skal ikke ”ligne” på samme måde som et fotografi gør det. En
tegning vil altid være en fortolkning – i højere grad end fotografiet.
Der findes så mange ”fornuftige” tegninger, der er vældig tro mod vores
dagligdags virkelighedsopfattelse af hvordan mennesker og ting ser ud.
Disse tegninger udnytter ikke tegningens potentiale til at sætte vores
sanser i svingninger, til at gøre os opmærksomme og betragte vores omgivelser på en ny måde.
Den gode portrættegning giver et helt nyt bud på hvordan virkeligheden kan opfattes. De bruges sjældent som erstatning for et fotografisk
portræt, men som en selvstændig udtryksmåde. Portrættet kan være satirisk, komisk, eventyrligt – eller det kan på anden måde bruge tegnerens
frie univers til at fortælle en selvstændig historie om den portrætterede
person.
Det tegnede portræt kan således bruges på samme måde som den kommenterende tegning, hvor tegnerens personlige synspunkt bliver en del
af helheden. Men der kan også være tale om en på forhånd aftalt udtryksform, således at portrættet er med til at fremhæve karakteristika

Portrættet kan
være satirisk,
komisk, eventyr
ligt – eller det
kan
på anden måde
bruge tegnerens
frie univers til at
fortælle en selv
stændig historie
om den portræt
terede person.

ved personen, der er relevante i forhold til historiens øvrige elementer –
eller således at portrættets tone eller stemning svarer til hvad redaktionen ønsker at udtrykke.
Frihed under ansvar
Det vidunderlige og samtidig karakteristiske ved det tegnede portræt er,
at kunstneren kan forholde sig til realiteterne som han eller hun lyster.
Men i denne kunstneriske frihed ligger også et ansvar – for vi læsere tillægger ethvert ansigt et utal af medbetydninger.
Ét er at ”offeret” kan blive ked af at se sig selv portrætteret som heks eller djævel – hvis denne værdiladning faktisk passer til din historie, kan
det være i orden. Men hvad nu hvis det faktisk var meningen at skrive et
positivt portræt af staklen, og illustrationen så leder læserne i den stik
modsatte retning?
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Lad os her for et øjeblik vende tilbage til spørgsmålet om valg af tegner,
som er ekstra aktuelt i denne forbindelse. Evnen til at ”fange” og skildre
folks særlige karakteristika i en tegning, den såkaldte karikatur, er nemlig
snævert knyttet til den enkelte tegners stil. Visse tegnere er knaldgode til
at tegne karikaturer, men duer stort set ikke til andet. Og nogle karikatur
tegnere har svært ved at skifte stil, således at alle deres portrætter på en
eller anden måde kommer til at ligne hinanden.
Det betyder ikke nødvendigvis at du skal undlade at benytte dem – men

Evnen til at ”fan
ge” og skildre
folks særlige
karakteristika i
en tegning, den
såkaldte karika
tur, er snævert
knyttet til den
enkelte tegners
stil.

blot at du skal bruge dem kritisk.

At en tegner bliver
sat i bås er som
regel ikke en hæm
sko, men en fordel.
Båsen og de
begrænsninger,
den indebærer, er
med til at skabe
tegnerens faglige
profil.
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Flemming Nyborg
er kendt som en
suveræn tegner
på sit specielle felt:
Teaterportrætter.
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Så enkelt kan det
gøres. Billedet
siger mere end
tusind ord …
men bemærk at
ordene ikke kan
undværes!

Informationsgrafik: Den forklarende tegning

Grafik fra
JP København
november 1998.

Informationsgrafik bygger på integration af visuelle og verbale virkemid-

Midt på skalaen over visuelle og verbale virkemidler finder vi informationsgrafikken. Eller leksigrafi, som det også kaldes – netop fordi udtryksformen befinder sig midt imellem ord og billeder. ”Leksi” kommer af det
græske lexis, som betyder ord, og ”grafi” af grafo – at tegne (eller skrive).
ler – eller, lidt forenklet udtrykt, af billeder og ord.
Informationsgrafikken rummer helt unikke muligheder for at forklare
tingene på en pædagogisk måde. ”Skære tingene ud i pap”, som man siger. Den svenske lærebogsforfatter og informationsgrafiker Sven Lidman
har kaldt grafikken for ”det tredje sprog”. Det han hermed sigter til, er
grafikkens ”synergi-effekt”: at kombinationen af billeder og ord, hvis den
er heldigt udført, kan rumme information der rækker ud over hvad de to
elementer hver især fortæller.
Prøv blot at studere grafikken på bogens næste opslag. Den handler om
Napoleon Bonapartes felttog imod Moskva. Den skraverede kurve viser
dels hærens rute ind gennem Rusland – dels angiver stregtykkelsen hæ
rens størrelse på det pågældende tidspunkt. Efter en forgæves belejring

Kombinationen af
billeder og ord
kan rumme
information der
rækker ud over
hvad de to
elementer hver
især fortæller.

af hovedstaden vender den franske hær om, og tilbagetoget ses på den
sorte kurve.
På dette tidspunkt er det imidlertid ved at blive vinter i Rusland – hvilket kan ses på den nederste temperaturkurve, der bliver lavere og lavere
efterhånden som dagene skrider frem. Den samlede grafik fortæller en
mængde forskellige historier – og det på en måde så hver enkelt læser
kan skabe sig sin egen beretning om ”general Napoleon og hans ti tusind
mand”.
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Nogle kalder
dette kort
over Napoleons
felttog mod
Moskva for
”verdens bedste
informations
grafik”.
Tegnet af den
franske ingeniør
Charles Joseph
Minard i 1861.
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Informationsgrafikken viser en helhed – og deler den op
Dette er en af de unikke egenskaber ved informationsgrafikken, der bygger på at læseren (eller ”seeren”, skal vi måske sige) på samme tid registrerer en visuel helhed (med højre hjernehalvdel) og deler den logisk op
(med venstre).
På den måde bliver grafikken en mini-udgave af et layout, der jo netop
også er en helhed komponeret af visuelle og verbale elementer.
Og man kan stille de samme krav til en grafik som til et layout. Grafikken skal både have billedværdi og informationsværdi, og disse to størrelser
bør være afbalancerede i forhold til hinanden.
Hvor billedværdien kan sammenlignes med emballagen, der i butikken
skal fange øjet og signalere til forbrugeren hvad varen indeholder, svarer
informationsværdien til dét der er indeni. Hvis billedværdi og informationsværdi ikke passer sammen, går det ud over kommunikationen. Lover

Grafikken skal
både have billed
værdi og informa
tionsværdi, og
disse to størrelser
bør være afbalan
cerede i forhold
til hinanden.

udseendet mere end indholdet kan holde – smager chokoladen fx ikke så
En tegning
med dybde eller
3 d-effekt
(fx perspektiv) vil
i mange tilfælde
virke mere
indbydende end
en helt ”flad”
tegning.
To grafikker fra
1995. Den øverste er
fra Jyllands-Posten,
den nederste fra
Politiken.

lækkert som indpakningen fik os til at tro – bliver køberen utilfreds. Og er
varen faktisk af en højere kvalitet end emballagen lader ane, vil der ikke
være så mange der får glæde af den som afsenderen havde tænkt sig.
Det bør tilføjes, at tommelfingerreglen – billedværdi skal modsvare informationsværdi – nok kun gælder for publikationer til et bredere publikum. Målgrupper med specialinteresser – fx læsere af erhvervs- og videnskabsstof – vil i langt højere grad være tilbøjelige til at ofre den tid, det
tager at sætte sig ind i en grafik hvor informationsværdien er større end
billedværdien.
En vanskelig genre
Det er svært at lave god grafik. Der er ikke så mange mennesker der mestrer kunsten at formulere sig klart med både højre og venstre hjernehalvdel. Oven i købet er det om ikke et krav, så ihvertfald en stor fordel
hvis man kan tegne – for selv om man som regel bruger eksisterende billedmateriale som udgangspunkt for en grafik, vil det ofte være nødvendigt at lave om på forlægget for at få grafikken til at kommunikere optimalt. Hvilket kan være en stor udfordring, hvis man tegner som en brækket arm.
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Hvad er det?

En tegning med dybde eller 3 d-effekt (fx perspektiv) vil i mange tilfælde virke mere indbydende end en helt ”flad” tegning. Et eksempel herpå
ses til venstre. Den ”flade” tegning øverst på side 86 er formentlig kalkeret direkte over DSBs forlæg, en teknisk tegning – hvorimod den rumlige
Øjets naturlige
Øjets fysiske
Organisationen
udseende
struktur
af dele i forhold
		til helheden

tegning nedenunder er en viderebearbejdning, som er sværere at fremstille men lettere at aflæse.
At en rumlig tegning ikke altid er at foretrække, demonstrerer den
fremragende cykelsti-grafik på side 84. Undertiden – som i dette eksempel – er den enkleste løsning også den bedste.

Hvordan
virker det?

Fire slags informationsgrafik
Informationsgrafik optræder i et utal af forskellige medier og sammenØjets fysiske
bevægelse

Systemet:
De enkelte deles
funktioner i relation
til hinanden

Processen:
Dét at se
– en rækkefølge
af begivenheder

hænge, og følgelig findes der mange forskellige udformninger. Ikke desto
mindre kan de fleste eksempler kategoriseres under en eller flere af disse
fire overskrifter:
• Overblik og indblik – fx et ”fugleperspektiv” af en bebyggelse, en gennemskåret bygning eller ”eksploderet” genstand,

Hvor meget
er der af det?

• Procesbeskrivelser – fx trin-for-trin skildringer af handlingsforløb, 		
brugsanvisninger, tegneserier etc,
• Visualisering af tal – fx kurver, søjler og lagkager, samt
• Geografiske beskrivelser, såsom landkort og gadekort.
Øjets fysiske
størrelsesforhold

Kvantitet og
tendens til forøgelse
eller formindskelse

Delingen i afsnit
i forhold til
helheden

Som beskrevet overfor kan de fire grafiktyper betragtes som svar på
spørgsmålene ”hvad”, ”hvordan”, ”hvor meget” og ”hvor”.
Når du henvender dig til en grafiker for at få lavet en informationsgrafik, er det vigtigt at du ved hvad du vil have grafikken til at fortælle. Eller

Hvor er det?

forklare, for det er som regel det vi bruger informationsgrafik til. Vel kan
en veludført grafik have en billedværdi der gør den til en god illustration
– et flot blikfang på opslaget – men det mest interessante ved en grafik
er at den i sig selv fortæller en historie. Og det er behovet for en historie –
Øjets naturlige
areal

Øjets lokalisering
i omgivelserne:
Hvor befinder
det sig?
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Øjets position
i forhold til		
andre elementer:
Hvordan kommer
jeg til det?

en forklaring – der skal få grafik-alarmklokkerne til at ringe hos dig.

Det er behovet
for en historie
der skal få grafikalarmklokkerne
til at ringe hos
dig.

Oversigt over de forskellige former for informationsgrafik.
Frit efter W Bowman: Graphic Communication.
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Se på den historie, du vil fortælle. Hvis teksten allerede foreligger, så se
på den.
Du kan med held anvende informationsgrafik:
• hvis teksten mangler noget for at være lettilgængelig – eller trænger til
at blive suppleret med et eller andet, fx baggrundsoplysninger,
• hvis teksten indeholder noget der er svært at forstå, og som kan forkla res ved hjælp af grafik –
• eller, i heldige tilfælde, hvis teksten er så spændende og velskrevet, at 		
den vækker nysgerrighed efter mere.
Visuel research er en del af arbejdet
Men her forudsætter vi at teksten allerede er skrevet. Desværre svarer
dette også ofte til virkeligheden – men det er ikke idealsituationen.
Det allerbedste er nemlig hvis du allerede, når ideen til en historie fødes, tager grafikmuligheden med i dine overvejelser over hvordan den
skal fortælles. Måske indeholder historien om bankfusionen et konkret
handlingsforløb, der kan tydeliggøres i en tegneserie. Måske kræver beskrivelsen af en knæoperation at man viser hvordan et knæ er bygget op.
I sådanne tilfælde vil den bedste løsning være at inddrage grafikeren allerede i research-fasen: Invitér ham eller hende med, når reporteren skal
ud og interviewe bankdirektøren eller kirurgen. Du kan ikke forlange af
journalisten, som har til opgave at forberede en reportage, at vedkom-

Overvej at
inddrage
grafikeren
allerede i
research-fasen.

mende også har overskud til at forestille sig hvad grafikeren behøver for
Informations
grafik kan godt
bygge på andet
end en tegning.
Opslag fra
TIME Magazine,
marts 1998.

at kunne tegne en informationsgrafik – og skaffe det nødvendige materiale.
Fiktion eller fakta
Der er nemlig stor forskel på verbal og visuel research.
Man kan skrive sig ud af de fleste unøjagtigheder: ”En bil fyldt med
mennesker kom kørende hen ad gaden” lyder måske OK. Men hvad var
det for en slags bil? Præcis hvor mange mennesker sad der i den? Var det
mænd eller kvinder, børn eller voksne, sorte eller hvide? Og hvad med
omgivelserne: Hvad for en slags gade? Hvad for en slags by? Var det nat
eller dag? Osv osv.
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Alt det er grafikeren nødt til at vide for at kunne tegne det. Hvis du altså er ude efter en egentlig informationsgrafik: en visuel skildring af fak
ta. En anden anvendelse af ”det tredje sprog”s virkemidler er den mere
fiktions-prægede, som vi fx ser det i tegneserier (eksempel side 16).
Ligesom vi i vores brug af fotografier skelner mellem dokumenterende
fotos og de billeder der blot tjener til at illustrere en situation eller en
problemstilling – og stiller forskellige krav om autenticitet og sandhedsværdi til de to billedtyper – må vi også sondre mellem informations
grafik og tegneserier. Og vi skal prøve at hjælpe læseren til at forstå,
hvornår der er tale om det ene og hvornår det andet. Det er i orden at digDenne grafik
er tegnet i en
forenklet og
”naiv” streg – for
at læseren ikke
skal aflæse den
som en realistisk
beskrivelse af et
influenza-angreb,
men som en
principskildring.
Grafik fra Dagens
Nyheter 1993.
Tegner: Ole Munk.

te, hvis din læser kan se at det er det du gør.
Det kan du fx vise med tegnestilen. Der er ingen der tror at det er nøj
agtig sådan det ser ud når en influenza-virus invaderer kroppen (overfor).
Det er bevidst tegnet i en forenklet og ”naiv” streg, så man kan se det blot
skal forstås principielt. Derimod markerer den realistiske tegnestil i eksemplet på næste side tydeligt, at dette skal forstås som en realistisk skildring af hvordan IKEA-sengen skal samles. Og hvis det ikke stemmer
præcist overens med virkeligheden, så bliver vi irriterede – og synes at
det er en dårlig brugsanvisning.
Praktiske forhold
Hvis du gerne vil bruge informationsgrafik i dit blad, men ikke kender en
grafiker der kan løse opgaven, kan du prøve at kontakte Visuelt Forum
under Dansk Journalistforbund. Her er de fleste aktive nyhedsgrafikere
(som det hedder i pressekredse) organiseret.
Informationsgrafik fremstilles som regel på computer. På en måde er
dette lidt synd, fordi computertegningens ofte meget tekniske – og undertiden sterile – karakter kan svække tegningens pædagogiske kvaliteter. Prøv eventuelt at påvirke din grafiker til at bruge en lidt mere ”menneskelig” streg, hvis det passer til emnet.
Computerteknologien har dog også sine fordele: Eftersom informationsgrafik næsten altid fremstilles som vektorgrafik, fylder det enkelte job ikke meget – og kan let og smertefrit transmitteres via e-mail direkte til dit
redigeringsanlæg. Bed grafikeren om en EPS-fil.
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Hvis det er grafikeren selv, der skriver tekster ind, så husk på forhånd at
aftale hvilke skrifttyper han eller hun kan anvende. Anvender du i din
tryksag en groteskskrift (uden fødder) opnår I det smukkeste resultat ved
at bruge samme skrift i grafikken. Hvis grafikeren ændrer al typografi til
outlines inden jobbet sendes, får du ingen problemer med manglende
skrifttyper eller forskellige skriftversioner (men til gengæld kan du heller
ikke redigere i teksten).
Grafikkens tekst
IKEA-samle
anvisningen er
tegnet realistisk.
Det er vigtigt
at billedernes
beskrivelse
stemmer overens
med virkelig
heden.

Som allerede nævnt er informationsgrafik historier, mere end det er illustrationer. En informationsgrafik bør også kunne fungere som et selv
stændigt stykke kommunikation. Man skal kunne læse og forstå grafikken, selvom man ikke læser historien.
Grafikkens fortællende funktion bygger i høj grad på anvendelsen af
tekst. Uden tekst er de fleste graﬁkker uforståelige. Det ved enhver der
har forsøgt at samle et IKEA-møbel (eller aflæse flyets sikkerhedsfolder).
Det har afgørende betydning for læserens udbytte af graﬁkken, hvor-

Informationsgra
fik er historier,
mere end det er
illustrationer. En
informations
grafik bør også
kunne fungere
som et selv
stændigt stykke
kommunikation.

dan teksten formuleres. Og det er dit ansvar, at grafikkens tekst er i orden. Derfor vil vi gå lidt nærmere ind på hvordan grafiktekster skal formuleres.
Et billede er en simultan oplevelse, en samlet helhed: Vi oplever ikke
start eller slutning. Men i ”det tredje sprog” opdeles billedet ved hjælp af
teksten (eller vi skaber en rækkefølge ved at sætte flere billeder sammen).
En god informationsgrafik har således en begyndelse og en slutning –
ligesom enhver anden historie.
Derfor bør du forsøge at få følgende tre typer tekst med i enhver informationsgrafik: Rubrik, intro og hjælpetekster / labels. Hvad disse tre betegnelser dækker over, vil blive uddybet på side 100-101.
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Du bør forsøge
at få følgende
tre typer tekst
med i enhver
informations
grafik:
• Rubrik
• intro
• Hjælpetekster
og labels.
Her ses et
eksempel på
hvordan de tre
teksttyper kan
anvendes. Hvad
betegnelserne
præcis dækker
over, uddybes på
side 100-101.
Opslag fra bogen
”How Things Are
Built”.
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Rubrikken (overskriften)

Du bør undgå at skrive oplysninger i introen, som ikke relaterer til

En graﬁk-rubrik har samme formål som enhver anden overskrift: Den

graﬁkkens indhold, fx:

skal klart og kortfattet fortælle læseren, hvad graﬁkken handler om.

• Bymidtens blykoncentration er betydeligt lavere end i andre

En aktiv formulering er at foretrække:
• Så meget bly er der i jorden

Allermest effek
tivt kommuni
kerer du, hvis du
direkte fortæller
læseren hvad der
er grafikkens
vigtigste bud
skab.

Kapitel 4 · Informationsgrafikken
Illustrationen

stærkt traﬁkerede storbyer
Læseren vil forvente at kunne finde noget i grafikkens billedside, der re-

er bedre end:

laterer sig til teksten – og blive forvirret/irriteret hvis dette ikke er tilfæl-

• Målinger af jordens blyindhold

det.

Allermest effektivt kommunikerer du, hvis du direkte fortæller læseren

Undgå ligeledes tørre, rapport-agtige indledninger, som fx:

hvad der er grafikkens vigtigste budskab. Men denne form rummer sam-

• Af statistikken fremgår...

tidig uanede muligheder for manipulation:

• Figuren viser...

• Mest bly i Københavns centrum

Det er klart at ordene gælder ﬁguren. Det behøver du ikke fortælle.

Mange læsere vil drage deres konklusion ud fra rubrikken – og glemme
at tjekke om figuren faktisk viser det rubrikken påstår.

Læseren vil for
vente at kunne
finde noget i
grafikkens billed
side, der relaterer
sig til teksten –
og blive forvirret
/irriteret hvis det
te ikke er
tilfældet.

Hjælpetekster og labels
Grafikkens hjælpetekster optræder i direkte sammenhæng med billed

Introen
Introen (underrubrikken, ingressen) kommer som regel i umiddelbar forlængelse af rubrikken. Dens opgave er at lede læseren ind i graﬁkken.
Man kunne mene at introen burde være overﬂødig, at graﬁkken burde
tale for sig selv. Men da læseren ofte ser graﬁkken inden vedkommende

elementerne.
Hjælpetekster skal være korte. Som tommelﬁngerregel: højst 135 enheder. Hellere ti korte tekster i en graﬁk end én lang.
Sproget i graﬁkteksten skal være mundret og direkte. Det må gerne ligne talesprog – mere end traditionelt skriftsprog.

læser artiklen, behøver han eller hun som regel en intro for at forstå hvad
graﬁkken handler om.
Introen skal forklare baggrunden for de fakta graﬁkken indeholder –
samt evt henlede opmærksomheden på de vigtigste oplysninger.
Hvor meget introen skal fortælle, afhænger af hvor kompliceret selve

Undgå generelt:
• litterære og/eller videnskabelige formuleringer.
• komplicerede sproglige konstruktioner (indskudte sætninger etc).
• direkte gentagelser af artiklens formuleringer.

graﬁkken er. Et simpelt diagram kan fx klare sig med:
• Middelværdier af jordens blyindhold i København
og omegnskommunerne
Hvorimod læseren behøver mere hjælp, hvis det gælder Nobelprisen i
medicin:

Tænk på, at i en graﬁk ser læseren tekst og billede samtidig. Du kan derfor gå lige til sagen – uden omsvøb af nogen art.
Husk også, at i graﬁk kommunikerer billedet lige så meget som teksten.
Det som læseren kan se på billedet, behøver du ikke også skrive med ord.

• Roberts og Sharps studier af højere organismers celler har vist at et gen
består af ﬂere forskellige DNA-segmenter, som adskilles i arvemassen af
uvedkommende DNA
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Den typografiske indgang:
Når teksten bliver et billede
Som hovedregel er det billederne der påkalder sig mest opmærksomhed
på et opslag. Ordene kommer i anden række.
Men der er ingen regel uden undtagelser. Skulle du finde på at skrive
GRATIS SEX i din artikel, skal det nok blive læst – ihvertfald af det mand-

Gratis sex

lige publikum – næsten uanset hvor små bogstaverne er, og hvor på siden de står. Nok konsumeres skriftsproget primært via venstre hjernehalvdel, men der er forskel på ord – og visse ord vækker umiddelbart også
højre hjernehalvdels opmærksomhed. For de fleste af os er ”sex” et sådant
ord. ”Kræft” er et andet eksempel, der hos de fleste vækker lige så umiddelbare, omend anderledes, følelser. Og alt afhængigt af vore sær
interesser vil der igen være andre ord, der automatisk skærper vores nysgerrighed – og måske giver os lyst til at læse.
Det er imidlertid ikke kun et spørgsmål om hvad for nogle ord du skriver. Nok så vigtig er måden du skriver dem på. Fx hvilke ord du vælger at
fremhæve, som det ses i eksemplet til venstre.
Som den amerikanske designer Key Metts udtrykker det: ”Det handler
ikke bare om at indholdet skal styre formen. Form er indhold”.
At sælge historien rigtigt
Og eftersom dine læsere græsser rundt på siderne (”scanner” dem, som
nogle kalder det) – og i mange tilfælde kun snupper en enkelt græstørv
hvor du har plantet en hel ager, kan vi gå ud fra at det har stor betydning
for deres udbytte af hele artiklen, hvilke ord du vælger at fremhæve.
Dette forhold kender du jo i øvrigt udmærket fra diverse kulørte blade –
der kappes om at ”stramme” ordlyden af især deres forsidetekster, så
man får indtryk af en betydelig ”bedre” historie end der i virkeligheden
er tale om. Selv når læseren er nået frem til den korrekte version, og rettelig burde føle sig snydt, bliver førstehåndsindtrykket hængende fast i
bevidstheden.

Til venstre: Opslag fra ”Nöjesguiden”.
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Vi vil bestemt ikke opfordre dig til at misbruge disse muligheder, sådan
som vi vil påstå at visse billedblade gør det. Men der er ikke noget galt i
at slå lidt på tromme for det man har at tilbyde folk. Har du en god historie, må du gerne gøre folk opmærksom på det. Og det kan du gøre med
mange forskellige typografiske ”kneb”.
Typografiske indgange
Vi har valgt at rubricere alle disse typografiske virkemidler under fællesbetegnelsen ”indgange”. Nogle kalder dem ”vinduer”, hvorigennem man
kan kikke ind i historien. Andre igen taler om ”kroge”, som du kan hægte
i læseren. Den britiske bladdesigner Edwin Taylor arbejder med betegnelsen ”landingspladser” – idet han forestiller sig læserne som små flyvemaskiner der svæver rundt oppe over siderne. Og i Norge og Sverige kaldes nogle af disse virkemidler, fx fremhævede citatuddrag fra artiklen,
for ”billboards”: Små reklameskilte der skal ”sælge” artiklerne.
Fælles for alle typografiske indgange er at de består af tekststykker med
et visuelt udtryk, der adskiller sig fra brødteksten og bliver et blikfang for
læseren. Og alle spiller de samme roller som andre visuelle virkemidler:
dels at skabe interesse, dels give læseren indblik i historiens indhold.
Du skaber opmærksomhed
Man ser sjældent at en historie udstyres med for mange indgange, mens
det modsatte er hverdagskost. Hvilket kan undre, for hver eneste indgang
Det sproglige, det
visuelle og det
indholdsmæssige
skal hænge
sammen.
Opslag fra Weekly
World News,
oktober 1997.

er en mulighed for at skabe opmærksomhed og give appetit på det man
vil fortælle. Og samtidig skabe en visuel oplevelse for læseren.
Det er kun fantasien der sætter grænser for anvendelsen og udformningen af typografiske indgange. Du kan opfinde din egen måde at fremhæve tekstelementer på, og måske kan de principper, du vælger for udformning af indgange i din tryksag, blive netop det der giver den sit særpræg.

Hver eneste
indgang er
en mulighed
for at skabe
opmærksomhed
og give appetit
på det man vil
fortælle.

Hvor højtråbende vil du være, hvor faglig, hvor finurlig?
Ekstrabladsrubrikker er hurtige, smarte og korte, sat med store enkle
sorte typer. Ugeskrift for Læger ser ud på en anden måde. Og sådan bør
det også være. Det sproglige, det visuelle og det indholdsmæssige skal
hænge sammen.
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Vi vil opfordre dig til først og fremmest at bruge din fantasi (plus din
sunde sans). Alligevel kan det næppe skade at kaste et blik på hvordan
andre ”bladsnedkere” har gjort før dig. Derfor er her en lille oversigt over
de mest almindelige varianter af typografiske indgange.
Det virker både
morsomt og
befriende enkelt,
når en rubrik
rammer plet med
ét eneste ord –
men lad være
med at stirre dig
blind på dette
rubrik-ideal!
Side fra
Atlanta JournalConstitution,
2 august 1996.

Rubrikken (også kaldet ”hovedrubrikken” eller ”overskriften”)
At kunne formulere en god rubrik regnes blandt den redigerendes fornemste dyder.
I en årrække har man betragtet det som et mål at klare sig med så få
ord som muligt. ”Hovsa” er et eksempel på en genial rubrik, der er gået
ind i dagligsproget som en fast vending: et hovsa-missil.
Men selvom det vitterlig er både morsomt og befriende enkelt, når der i
den grad rammes plet (?!), bør du ikke stirre dig blind på dette rubrik-
ideal. Reklamens tekstforfattere arbejder med andre retningslinier for en
slagkraftig rubrik. Og man kan nu engang udtrykke mere med tyve ord,
end man kan med ét.
Underrubrikken
Ved en underrubrik forstår man en eller to linier, placeret (ikke overra-

Man kan
udtrykke mere
med tyve ord
end man kan
med ét.

skende) under rubrikken. Underrubrikken vil således blive opfattet og
læst efter at man har set rubrikken – og vil altid forholde sig til denne på
en eller anden måde.
En underrubrik kan typisk udformes som en uddybning af rubrikken,
men stadig med en vis sproglig ”nerve”. Man kan også vælge at formulere underrubrikken som en slags respons på rubrikken, eventuelt med en
humoristisk og/eller sarkastisk undertone.
Manchetten
I modsætning til underrubrikken kan en manchet i princippet placeres
hvor som helst i historiens sammenhæng, og den skal derfor kunne stå
alene. Hvad angår indholdet, vil en manchet som regel – i højere grad
end underrubrikken – optræde som et mini-resumé af historien. På den
måde bliver manchetten en slags ”varedeklaration” for den scannende
læser.
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Af samme årsag vil det ofte være hensigtsmæssigt at placere den mellem rubrikken og artiklens start – således at den læser, der fatter interesse for historien, får let ved at gå i gang med den længere tekst. En manchet, der er anbragt i samme spalte som brødtekstens start, kaldes også
en ”ingres” eller ”lead”.
Trompeten
En trompet (også kaldet forrider eller overligger) er i princippet en underrubrik – der imidlertid placeres over rubrikken. Dette giver naturligvis
nogle andre muligheder og begrænsninger hvad angår fomuleringen. Fx
kan en trompet afsluttes med et kolon:
• Antallet af HIV-smittede på retur:
AIDS-KAMPAGNE VIRKER
Resumeet
Nogle tager den fulde konsekvens af deres fortravlede læseres læsevaner
– og afsætter et bestemt areal til et decideret resumé af hvad opslaget indeholder. Det kan fx være en ”overhalingsbane” placeret horisontalt
øverst på papiret, som en platform over de øvrige elementer – eller en
smal lodret spalte uden for det areal historien i øvrigt dækker.
Hvis princippet gennemføres konsekvent, altså for alle større artikler,
vil din læser tage imod det som et tilbud: en måde at orientere sig i tryksagen på, selvom man kun har fem minutter til rådighed.
Typografisk lagdeling
I gamle dage var det kutyme at sætte artikler med faldende skriftgrad, jo
længere ned i teksten man kom. Denne facon harmonerer fint med den
såkaldte ”nyhedstrekant” – et journalistisk skriveprincip, hvor man starter med det væsentligste og ender med det mindst vigtige.
En anden mulighed er at fremhæve særlig betydningsfulde passager i
teksten ved at sætte dem med større grad, eventuelt fed eller kursiveret.
Men du skal være opmærksom på at dine læsere sandsynligvis vil studse
over denne typografiske stil, fordi den ikke ligner det de ser andre steder.
Typografisk lagdeling i ”St Louis Post-Dispatch”. Design: Alan Jacobson.
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Mellemrubrikken (og dens fætre og kusiner)
I Norden har vi vænnet os til, at en artikel er delt op i mindre enheder, og
at det på en eller anden måde markeres hvor disse enheder begynder.
Dette kan fx gøres med en mellemrubrik, der snupper et ord eller en mening fra det pågældende afsnit og genbruger det som fremhævet indledning til afsnittet.
Andre muligheder er at fremhæve afsnittets første tre-fire ord med fed
skrift, eller versaler (store bogstaver), eller en større skriftgrad, eller de såkaldte ”uncialer” – altså et enkelt bogstav i overstørrelse. Fælles for alle
disse løsningsmodeller er, at selve det sproglige indhold er mere eller
mindre underordnet. Målet er først og fremmest at skabe visuelle ”åndehuller” og kontraster der kan lokke øjet til læsning – men selvfølgelig egner nogle ord sig bedre til at blive fremhævet end andre (se dette kapitels
indledning, side 103)
Citatuddrag
På samme måde som tv i deres ”forskræp” trækker markante udtalelser
frem og bruger dem som ”appetitvækkere” forud for et bestemt program,
kan også du hive de bedste, mest signifikante eller provokerende replikker eller sentenser ud af din artikel og lægge dem ud som lokkemad. ”Orv,
det lyder spændende, det må jeg læse”, tænker modtageren, og før han eller hun har fået set sig om, har vedkommende måske slugt hele artiklen.
Citatuddrag (også kaldet ”billboards”) er således et vigtigt redskab i
kampen om læsernes opmærksomhed – men samtidig en omdiskuteret
størrelse, idet der er delte meninger om hvordan disse citater skal redigeOgså farver kan
have en funktion
i differentieringen
af de typografiske
indgange.
Opslag fra
Børn&Unge
prøveavis, 1999.
Design:
Ribergård & Munk.
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res.
Dels strides man om placeringen: skal de føjes ind i spalterne – og bryde læserytmen – eller skal de anbringes som løse genstande, fx imellem
tekstspalterne? Dels er der uenighed om hvorvidt man, idet man trækker
en sentens ud som citat, skal fjerne samme sentens fra selve artiklen –
for at undgå at sige det samme to gange – eller man skal lade det blive
stående. Og, hvis man vælger sidstnævnte model, hvor citatuddraget så
skal placeres i forhold til samme sentens’ placering i artiklen.
Vi har ikke nogen patentløsning på disse problemer, men vil tillade os
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at gå ud fra at det vigtigste er man træffer nogle principielle valg – og holder fast i disse, i hver eneste artikel, i hvert eneste nummer. Så skal læseren nok vænne sig til den stil du har slået an.
Fakta-uddrag
Med citat-uddrag fremhæver du konkrete sentenser fra din artikel. En anden mulighed er fakta-uddrag: at trække de konkrete faktuelle oplysninger ud som fremgår af historien – og give disse en særlig typografisk behandling.
Du behøver ikke frygte at dette skal få læseren til at springe artiklen
over. Hvis der er ”kød på” de fakta du fremhæver, vil de fleste vælge at
læse hele teksten for at få informationerne uddybet – og de der ikke gør,
vil sandsynligvis føle sig bedre informeret end de ellers ville have gjort.
Der er nemlig ingen grund til at formode at de ville have læst artiklen,
En rubrik på 22
ord? Eller et
billedcitat?
Denne teksttype
får ihvertfald
læseren til at se
en ekstra gang på
billedet.

hvis du ikke havde fremhævet noget.

Side fra
The Scotsman,
12 september 1997.

nerer det med en eller flere tekstbidder, skaber du forbindelse til både

Billedtekst / billedrubrik / billedcitat
Som allerede nævnt er fotografiet et umådelig stærkt visuelt virkemiddel, der i høj grad kan fange publikums interesse. Men hvis du vil have
din læser til at fortsætte fra det fængende billede og ind i artiklen, er det
en dårlig strategi at lade billedet tale for sig selv. Hvis du derimod kombihøjre og venstre hjernehalvdel hos modtageren – og det øger dine chancer for at etablere en stabil kontakt.
Det er naturligvis ikke ligegyldigt hvad der står i billedteksterne. Dagbladet Politikens billedchef Søren Rud udstikker i bogen Nye nyheder nogle klare retningslinier for indholdet i en billedtekst:
”Det er en stor misforståelse på mange redaktioner, at billedtekster ikke

Hvis du
kombinerer et
billede med en
eller flere tekst
bidder, skaber du
forbindelse til
både højre og
venstre hjerne
halvdel hos
modtageren.

må berøre det, som billedet viser. Man er bange for at komme til at
beskrive det, man godt selv kan se på billedet, og mange redaktions
sekretærer bruger derfor billedteksterne til en slags underrubrikker. (…)
Når billedet fra olieforureningen på Vestkysten oprindeligt havde billed
teksten: ”Det er endnu ikke lykkedes at finde kilden til forureningen nord
for Esbjerg”, så efterlader det læseren med flere spørgsmål end svar. For per
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NN fra Esbjerg
Redningsbered
skab brugte hele
dagen i går til at
fjerne olie fra
stranden nord for
Esbjerg.
Danmarks Miljø
undersøgelser har
stadig ikke
fundet synderen.
Billedchef Søren
Ruds forslag til
billedtekst. Billedet
er fra antologien
”Nye Nyheder”.
Fotograf: Claus
Bonnerup.
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sonen, vi ser på billedet, leder tydeligvis ikke efter nogen kilde. Nej, billedet
forestiller en mand, der er i gang med at rydde op efter en olieforurening på
en strand. Det, vi som læsere gerne vil vide, er: Hvem er manden, hvad laver
han (hvis det ikke er oplagt), hvilken strand er han på, hvornår foregik det,
og i mange situationer vil vi også gerne vide, hvorfor han gør, som han gør.
Altså: Hvem, hvad, hvor, hvornår og eventuelt hvorfor. Disse elementer bør
være et udgangspunkt for billedtekster til alle nyhedsbilleder. Herefter kan
man selvfølgelig godt udnytte, at man har læserens opmærksomhed, og så
tilføje noget indholdsmæssigt fra selve historien.”
Med såkaldte billedcitater kan du tilføje en ekstra dimension til både
billede og tekst. Bringer du et billede af en bestemt person, vil han eller
hun i de fleste tilfælde være kommet med en eller flere udtalelser til din
publikation. Find det mest markante citat og sæt det op – i en markant
typografi – sammen med fotoet. Selv et halvdårligt portrætfoto kan gøres
interessant, hvis du ”pepper det op” med et citat. Med ét bliver personen
vedkommende for os.
Sammenhæng
Prøv at få samtlige indgange til teksten til at hænge meningsmæssigt

Selv et halv
dårligt portræt
foto kan gøres
interessant, hvis
du ”pepper det
op” med et citat.

sammen. Den dygtige ”bladsnedker” evner at fortælle hele historien – i
overordnede træk – ved hjælp af indgange og illustrationer, således at
den travle eller mindre interesserede læser kan forholde sig overordnet
til historien og emnet. Og føle sig velorienteret, underholdt – og måske
inspireret til at læse hele artiklen med.
Husk at det ikke – heller ikke her – er sådan at jo flere gange man råber
højt, desto større er chancen for at blive hørt. Indgangene behøver ikke at
være bombastiske i deres visuelle udtryk. For mange store elementer på
en side kan overdøve hinanden. Mens små virkemidler kan skabe forfriskende kontraster og blikfang.
Typografiske indgange kan gøre visuelt inaktive sider aktive. Arbejder
du på en publikation med mange sider og få illustrationer, kan du skabe
flere visuelle oplevelser gennem en bevidst og konsekvent anvendelse af
typografiske indgange.
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Samarbejde og efterkritik

Briefing: Du får som regel hvad du beder om
Brug tid og krudt på at indvie din billedmager i hvad illustrationen efter

Visuelt og auditivt orienterende mennesker

din mening skal fremhæve eller gøre opmærksom på. Præcisér hvilket

Mange redaktører og informationsmedarbejdere føler sig på udebane når

indhold i historien, du ønsker visualiseret. Hvis du allerede har færdige

de tager fat på den visuelle side af en opgave. De fleste er uddannet i

elementer til historien – fx en artikel, nogle fotos, en idé til rubrik – hvil-

sproglig retning – og er ikke gennem deres uddannelse blevet trænet i at

ken rolle skal billedet så spille i forhold til disse?

”generere” ideer til visualisering. Usikkerheden kan måske endda føre til

Illustratorens opgave er at lade sig inspirere af din briefing og give dine

at de vælger at ignorere behovet for en illustration, fordi det er meget

budskaber visuelt liv – men processen vil altid tage udgangspunkt i hans

nemmere at springe denne fase over!

eller hendes eget univers.

Det turde være overflødigt at nævne at vi synes dette er en dårlig løsning. Men virker opgaven med at finde på illustrationer uoverkommelig
og uoverskuelig, kan det måske hjælpe at drage et tydeligt skel mellem

Sender du en artikel til en illustrator uden at briefe om hvad det er du
ønsker fremhævet, vil vedkommende stå frit i forhold til indholdet.
Umiddelbart lyder det ikke som den store katastrofe at lade illustrato-

redaktionssekretærens rolle i samarbejdet – og illustratorens (tegneren/

ren blive inspireret af en artikel og skabe en illustration på dette grund-

grafikeren/fotografens).

lag. Det er da også en udbredt måde at arbejde på. Og der kan sagtens
komme noget godt og spændende ud af det. Men lige så ofte virker resul-

Analyse af tekstmaterialet
Redaktøren (eller redaktionssekretæren) er den der kender materialet

tatet ikke velovervejet.
En illustration kan være nok så god og iøjnefaldende – måske endda ”li-

bedst. Og det er også redaktøren/redaktionssekretæren der er orienteret

ge i øjet” – samt forholde sig til artiklen, uden at bidrage til læserens hel-

om i hvilken sammenhæng materialet optræder – og om hvilket budskab

hedsopfattelse af historiens budskab. Og dermed hjælper den ikke læse-

afsenderen ønsker udtrykt ”på bundlinien”.

ren på vej – måske endog tværtimod. Forvirring og irritation kan opstå.

En del af redaktionssekretærens forarbejde, inden der skal vælges illu-

Hvis du ikke gør nok ud af briefingen, giver du ikke dig selv mulighed

strationsmateriale, er at studere teksten nøje – og udpege delbudskaber,

for at styre helheden. Og det er dumt, for det er i sidste ende dig der er

der med fordel vil kunne eksponeres yderligere ved hjælp af en illustrati-

ansvarlig for resultatet.

on. Materialet kan selvfølgelig indeholde et hav af budskaber – men må-

Hvis du omvendt prøver at løse styringsproblemet ved at give illustrato-

ske er der særlige pointer, som bør fremhæves eller tydeliggøres ved illu-

ren nøjagtig besked på hvad vedkommende skal fremstille, selve motivet,

strationens hjælp.

får du ikke glæde af illustratorens tankeunivers. Han eller hun reduceres

Hvad vil du belyse med artiklen? Hvad er dens hovedbudskab?

til din forlængede fotograferende eller tegnende arm. Og i mange tilfæl-

Din opgave som redaktør/redaktionssekretær er at afgøre hvad der skal

de bliver illustrationen ikke andet end en slags tegnet eller fotograferet

illustreres, og af hvem – men ikke hvordan det skal gøres.
Hvem du giver opgaven afhænger selvfølgelig af hvad det er du ønsker

tekst; en sammenstilling af symbolladede ikoner, der hver især repræsenterer ord (læs også side 77)

illustreret og, i en vis udstrækning, hvordan du ønsker det gjort. Som vi
har været inde på før har de fleste billedmagere, uanset om det er tegnere, grafikere eller fotografer, deres egen stil. Derfor er du i høj grad med til
at bestemme resultatet – gennem dit personvalg.

116 Sæt billeder på

Sæt billeder på 117

Illustrationen
Kapitel
6 · Samarbejdet

Kapitel 6 ·Illustrationen
Samarbejdet

Feedback og konstruktiv kritik

om at få det foreliggende materiale til at fungere, med eller uden juste-

Opgaveformuleringen er på plads, illustratoren er blevet briefet, du læner

ringer.

dig tilbage i stolen og venter spændt på resultatet, krydser fingre og hå-

Det mest frugtbare er at prøve at sætte fokus på problemerne i opgaven,

ber at du har udtrykt dig klart, at der ikke er opstået uheldige misfor

ikke i processen. Overvejelser omkring fortsat samarbejde, selvbebrejdel-

ståelser undervejs.

ser eller en spand koldt vand i hovedet på illustratoren bør vente til det

For at undgå den kedelige situation at sidde med en fiks og færdig illu-

aktuelle job er afsluttet.

stration der ikke lever op til forventningerne – som du måske slet ikke
kan bruge – kan du, når det gælder tegnede illustrationer, lave en aftale

Hvad skal jeg sige, når jeg ser…?

med illustratoren om at give en melding, når han eller hun har en skitse

At lave billeder er kreativt arbejde, og for de fleste billedmagere er det

klar.

som at give af sit eget hjerteblod når man afleverer en opgave. Der er ikke

For fotografens vedkommende stiller sagen sig oftest anderledes. Un-

noget så øretæveindbydende som en arrogant kunde der kommenterer

dertiden er der mulighed for at være til stede ved optagelserne, og måske

ens værk med et ”Det kan jeg ikke lide” eller andre former for uargumen-

se polaroidfotos inden de endelige skud – men ikke alle fotoopgaver giver

teret misbilligelse.

denne mulighed.
Uanset om du ser på skitser eller på den færdige illustration, skal du hu-

Hvis du vil fremme et godt samarbejdsklima, bør du derfor prøve at tage udgangspunkt i nogle mindre private kvalitetskriterier. Fx:

ske på at du i denne sammenhæng er læserens advokat. Selv om det kan

• Medbetydninger: almene vs private, dine eller illustratorens,

være ubehageligt, er du nødt til at tage de kritiske briller på, både i for-

• Fordomme, dine eller illustratorens,

hold til dit eget udspil og til illustratorens løsningsforslag. Er opgaven

• Mediets frihedsgrad i forhold til virkeligheden,

løst optimalt?

• ”Overkill”, overdrevne forklaringer,

Læg mærke til din allerførste reaktion, når du bliver præsenteret for il-

• Den tekniske udførelse.

lustrationen. Den giver dig et fingerpeg om hvordan samme illustration
vil virke visuelt, når læseren slår op på opslaget i den færdige tryksag.

Medbetydninger

Men husk samtidig at læseren ikke kender hele forhistorien, ikke har no-

Alle former for visualisering – både fotos, tegninger og informationsgra-

gen anelse om hvilke dybsindige overvejelser du og din samarbejdspart-

fik – levner plads til læserens egen fortolkning af indholdet.

ner har været igennem før I nåede hertil.
På dette tidspunkt i processen er det vigtigt at være konstruktiv. Om
eventuelle kedelige eller utilsigtede elementer i illustrationen skyldes din

Men det er vigtigt at de medbetydninger, der er tilsigtede, også er al-

uklare briefing, eller om det ”er illustratorens skyld”, kan I tage op senere.

ment forståelige – og kan fortolkes af læseren nogenlunde som tiltænkt.

En illustrator kan have en dårlig dag – og det kan du sikkert også. Lige nu
gælder det imidlertid om at komme videre.
I nogle tilfælde – hvis det, du præsenteres for, virkelig er komplet uanvendeligt, og der i øvrigt er tid til at begynde helt forfra – kan du jo forsø-
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Det ligger i selve billedets natur, at det kommunikerer mindre eksakt
end ordet.

”En eksplosion” kan både være noget positivt og noget negativt. Men
hvis du illustrerer historien om en eksplosion i antallet af nye jobs med
et fotografi af en atombombesky, gør du en positiv historie negativ.
Er du i tvivl om hvorvidt din idé holder, så prøv at spørge dem omkring

ge at opbyde al din psykologiske sans og bede om et nyt bud på opgavens

dig hvad de oplever når du viser dem skitsen, fortæller om ideen, eller

løsning. Eller sige farvel og tak for bekendtskabet. Men oftest handler det

hvordan dit materiale nu forekommer.
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Det vil som regel
virke imod hen
sigten, hvis bil
ledmageren – af
angst for ikke at
blive forstået som
tilsigtet – føjer
ekstra elementer
til illustrationen
for at underbygge
pointen.
Tegningen er fra
HK-Magasinet,
tegnet af Remo.

Kapitel 6 ·Illustrationen
Samarbejdet

Problemet med atombombeskyen der blev til eksplosiv udvikling var
måske at ophavsmanden ikke var i tvivl – og derfor lod ideen blive en realitet uden at involvere andre end billedbureauet, der solgte fotografiet.
Derfor skal vi opfordre dig til at checke dine ideer hos sidemanden – eller andre, hvis vurderinger du respekterer. Også selvom det kan være
træls at få ”killet sin darling”.
Fordomme
Vær opmærksom på hvordan du og illustratoren portrætterer andre mennesker, navngivne personer, veldefinerede grupper osv. Har den arbejdsløse farmaceut på fotografiet eller tegningen huller på bukserne og en
bajer i hånden – og er der en idé med dét, der knytter sig til din historie,
dit budskab? Eller er det snarere et udtryk for din eller billedmagerens
fordomme om arbejdsløse?
Læseren opfatter visuelle elementer konkret. De aflæses ikke som en tilfældighed, men som udtryk for afsenderens holdninger.
Mediets frihedsgrad
Hvor fantasifuld er illustrationen? Både i tegninger og fotos er der rige
muligheder for at skabe universer der kan pirre og undre, aktivere læserens nysgerrighed, vælte vante forestillinger om virkeligheden.
Er illustrationen ambitiøs nok i håndteringen af de visuelle virkemidler?

Læseren
opfatter visuelle
elementer
konkret. De
aflæses ikke som
en tilfældighed,
men som udtryk
for afsenderens
holdninger.

Det er et godt spørgsmål at stille sig selv hver gang opgaveløsningen ligger på bordet. Hermed udfordres både din og illustratorens kreativitet –
og det kan være med til at gøre din publikation mere original.
Overkill
Det vil som regel virke imod hensigten, hvis billedmageren – af angst for
ikke at blive forstået som tilsigtet – føjer ekstra elementer til illustrationen for at underbygge pointen. Hvis det er nødvendigt at skrive navn på
en karikaturtegning, er det tegningen det er galt med, og så hjælper navneskiltet ikke. Men i et tilfælde som det overfor var det ikke nødvendigt
at skrive ordene ”En kopi” på tegningen. Det havde været sjovere – og
faktisk også klarere – hvis billedet havde fået lov at kommunikere alene.
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Teknik
Selvfølgelig skal den tekniske udførelse af illustrationen også være i orden. Jo mere kræsen og krævende du vænner dig til at være, desto bedre
bliver kvaliteten også på langt sigt.
Hvis der fx er mulighed for at give fotografiet den ekstra lyshed eller
Der er ingen
grund til at stille
sig tilfreds med
det middel
mådige, og i det
lange løb er kritik
også til gavn for
dem den går ud
over.

Layout og redigering:
Når det hele skal gå op i en højere enhed
Vi har omtalt de forskellige visuelle og verbale virkemidler, du har til rådighed, når du laver et blad eller en anden tryksag. Vi har anbragt dem på

skarphed, der gør dig helt tilfreds – eller hvis farveholdningen i nyheds-

en skala efter deres formåen til at kommunikere med henholdsvis højre

grafikken ikke svarer til dine forventninger – jamen så sig til. Der er in-

og venstre hjernehalvdel. Og vi har prøvet at pege på hver enkelt virke-

gen grund til at slå sig til tåls med det middelmådige, og i det lange løb er

middels styrker og svagheder.

kritikken også til gavn for dem den går ud over.

I og med at disse virkemidler hver især har deres svagheder, antydes det
også at ingen af dem er særlig god til at stå helt alene.
Du kan sammenligne dine virkemidler med instrumenterne i et symfoniorkester. Vel kan det da være dejligt at høre på en der spiller trompet.
Men selv den dygtigste trompetist kommer hurtigt til at lyde lidt ”bar”,
hvis ikke han eller hun får akkompagnement fra andre instrumenter.
Det samme er tilfældet når du laver blad. En sjælden gang kan det måske virke spændende at bryde med normen og fx trykke en ren billedreportage uden tekst. Men hvis læseren skal have maksimalt udbytte af din
publikation, står du dig i længden bedst ved at kombinere de forskellige
virkemidler – og udnytte hvert enkelts unikke egenskaber. Det gør du
gennem dit layout.
Når du layouter et opslag, svarer dit arbejde til dirigentens i forhold til
symfoniorkestret. Det er dig der bestemmer hvornår paukerne skal komme ind, og hvor højt de skal spille. Det er dig der kombinerer og integrerer virkemidlerne – fotos, illustrationer, grafik, typografiske indgange og
brødtekst – så de tilsammen danner en kommunikativ helhed.
Og ligesom dirigenten har sit publikum i tankerne, når han dirigerer orkestret, så skal du først og fremmest tænke på dine læsere når du layouter opslaget. Dirigentens opgave er ikke at tilgodese solo-violinistens primadonnanykker, ejheller at tildele hvert enkelt orkestermedlem lige megen spilletid og opmærksomhed. Budskabets afsender bør træde i baggrunden på dette stadium i processen – nu er det modtageren det handler om. Du skal forsøge at gøre det let for læseren at tilegne sig dit budskab, og du skal gøre det ulejligheden værd. Med andre ord: Du skal fortælle din historie – det opslaget handler om – så godt som muligt.
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Du skal forsøge at
gøre det let for
læseren at tilegne
sig dit budskab,
og du skal gøre
det ulejligheden
værd.
Med andre ord:
Du skal fortælle
din historie så
godt som muligt.
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Layoutet skal vise vej
Hvis jeg skal have glæde af at du fortæller mig en historie, skal jeg først
og fremmest kunne følge med. Det er derfor vigtigt hvordan du starter.
I et blad starter læseren ikke nødvendigvis med det der står øverst til
venstre. Det var ganske vist sådan vi lærte at læse i skolen – men fordi en
læser sjældent har tænkt sig at læse alt hvad der står på alle sider i et
blad, gælder der andre regler her.
Som regel vil læseren begynde der hvor det ser mest spændende ud.
Vi har i tidligere kapitler forklaret, at det ofte vil være et fotografi der
fanger opmærksomheden først. Er der flere fotos på opslaget, bestemmer
billedernes størrelse, indhold og placering hvilket af dem der bliver læserens indgang til historien.
Har du først fået læseren til at bremse op, går resten af opgaven ud på
at ”vise vej”.
Du kan ikke lave en ensrettet gade igennem din historie, som alle kører
ned ad i nøjagtig den orden du havde tænkt dig – men du kan forsøge at
afmærke en rute der byder på en række gode oplevelser. Og først og fremmest skal layoutet hele tiden sikre at din læser ikke bliver forvirret eller
Grafisk design skal vise brugeren:
• hvad der hører sammen – og hvad der er adskilt,
• hvad der er ens – og hvad der er forskelligt,
• hvad der er vigtigst, og hvad der kommer i
anden eller tredje række.
Foto: Ole Munk.

farer vild.

Først og
fremmest skal
layoutet hele
tiden sikre at din
læser ikke bliver
forvirret eller
farer vild.

Med layoutet skal du vise:
• hvad der hører sammen, og hvad der er adskilt,
• hvad der er ens, og hvad der er forskelligt, samt
• hvad der er vigtigst, og hvad der kommer i anden eller tredje række.
Disse regler gælder ikke kun bladlayout, men alle former for grafisk design. Den, der har designet coladåsen overfor, har skullet tilgodese de
samme krav. Med den svungne skrift viser han os at drikken hedder ”Coca-Cola” og ikke fx ”Always Coca” – altså hvad der hører sammen, og hvad
der er adskilt.
Med de flossede skrivemaskinetyper signalerer han at ”always” indholdsmæssigt svarer til ”alltid”, ”toujours” etc – men ikke til ”Coca-Cola”.
Altså: hvad der er ens, og hvad der er forskelligt.
Og med illustrationens placering og størrelse – den klassiske cola-flaske
– viser han hvad der er for og bag på dåsen. Altså: hvad der er vigtigst, og
hvad der kommer i anden eller tredje række.
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Et spil med regler
Vi vil altid opfatte det, der står øverst på opslaget, som begyndelsen på
historien. Måske er der et element et andet sted på opslaget, fx et fotografi eller en farvet boks, der fanger blikket først – men det betyder ikke
at vi opfatter dette element som begyndelsen. Starter vi med boksen nederst i højre hjørne, vil vi læse den med bevidstheden om at vi er i gang
med at læse slutningen af historien. Som når man læser sidste side i en
bog først.
At layoute er ikke så vanskeligt et puslespil, hvis man tager udgangspunkt i nogle få enkle og gode regler. Efterhånden som en publikation får
sit eget liv, opstår en stiltiende overenskomst mellem redaktøren og læserne om hvordan layoutet skal tolkes – hvordan det hjælper med til afkodningen af et opslag. Du skal prøve at ”spille sammen” med dine læsere – selvom reglerne ikke er skrevet ned, og selvom det er tilladt både at
bryde og ændre dem når lejligheden byder sig. Tider og trends skifter, nye
ideer dukker op, nye læsere kommer til.
Hvilke regler du vælger må dels afhænge af hvor rutineret du er som
layouter, dels af dit designkoncept. Reglerne er med til at give din publikation sin egen identitet. Derfor skal nedenstående retningslinier ikke
opfattes som andet end fire gode råd som vi har positive erfaringer med:
Layoutet skaber
samspil mellem
historiens visuelle
og verbale
elementer.
Opslag fra Verdens
Gang, februar 1994.

• Brug få forskellige størrelser (hvad angår rubrikker og fotos etc).
• Gør forskellen i størrelser markant.

Hvilke regler du
vælger må dels
afhænge af hvor
rutineret du er
som layouter,
dels af dit design
koncept.

• Brug rammer, farver, spaltestreger, luftforhold osv til at samle og ad-		
skille. Gør det konsekvent og logisk.
• Fortæl historien i kronologisk rækkefølge, uanset hvad du bruger til at
fortælle den med (bokse, fotos, tegninger etc).
De drevne og dygtige layoutere kan slippe heldigt af sted med at bryde
reglerne. Som regel lykkes det at give læseren en ny oplevelse, uden at historiens indre logik og sammenhæng går fløjten.
Hvis den mindre dygtige og uerfarne, der måske ikke har gjort sig klart
hvad layoutets funktion egentlig er, prøver at lave noget ”smart”, kommer
han eller hun nemt til at tabe tråden – og dermed læserens interesse –
undervejs. Så et femte godt råd vil være: Hvis du er nybegynder, så ”spil
sikkert” og lad være med at være for smart.
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Prioritering og størrelsesforhold
Før du begynder at layoute, har du formodentlig allerede gjort dig nogle
tanker om de enkelte elementers prioritering. Du har set billedmaterialet
igennem og valgt ud, du har tegninger i hus, du kender artiklernes længde og ved hvor megen plads du har.
For at skabe et spændende og samtidig let aflæseligt layout bør du prioritere tydeligt, hvilket vil sige at størrelsesforskellene skal være markante.
Store elementer – og små. Læseren må ikke et sekund være i tvivl om
hvad du prioriterer højest.
Det kan hjælpe at anvende et begrænset antal størrelser, som du på forhånd har lagt fast. Vælg fx tre eller to (alt efter historiens omfang) foto
størrelser med stor indbyrdes forskel – fx femspaltet, tospaltet og vignetstørrelse (læs om vignetter side 73).
Vurdér de fotos du har valgt ud, og prioritér dem i forhold til disse faste
størrelser. Og prøv at holde fast i de faste størrelser, når du layouter.
Når billederne spiller sammen
Ligesom der kan opstå en ”synergi-effekt” når du kombinerer billed- og
tekstelementer i grafik (læs side 85), kan også sammensætningen af forskellige billedelementer og -typer føre ”bonushistorier” med sig. Men det
er ikke alle billeder der klæder hinanden.
At sætte billeder sammen er en øvelse der kræver at du er opmærksom
dels på billedernes størrelser og former, dels på deres indhold.
Billeder kan ”arbejde sammen” og understøtte hinanden, eller de kan
”polariseres” og spille op til hinanden.
En generel regel i alle former for grafisk design er at ting enten skal være tydeligt forskellige – eller helt ens. Dette gælder fx når du vælger
skriftsnit, det gælder når du sætter former sammen i en komposition –
og det gælder også når du kombinerer illustrationer.
At bruge flere fotos til samme historie er en almindelig måde at ”dække” et emne eller en begivenhed på. Men vær opmærksom på forskelle i
farveholdning – især når du sammensætter fotografier fra forskellige optagelser. Misklæder farverne hinanden, kan du – af hensyn til helhedsvirkningen – overveje at vende et eller flere af dem til sort/hvid.
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En generel regel
i alle former for
grafisk design er
at ting enten
skal være tydeligt
forskellige –
eller helt ens.
Overfor: To opslag
fra TIME Magazine,
september 1991.
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Farvesammen
sætninger påvirker
vores højre hjerne
halvdel utrolig stærkt.
I layoutfasen bør du
være opmærksom på
forskelle i farve
holdning – ikke
mindst når du
sammensætter
fotografier fra
forskellige optagelser.
Fra venstre: Forside fra
Aktuelt, 6 juli 1998.
Opslag fra Folkeskolen,
oktober 1998.
Forside fra Politikens
”Magasinet”,
10 marts 1996.
Opslag fra
Alt for Damerne,
oktober 1998.
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Dette må i øvrigt ikke kun betragtes som en nødløsning. Ved at sætte
farvebilleder sammen med sort/hvide foretager du en gruppering for læseren, der dels bidrager til layoutets overskuelighed, dels vil blive tolket
(omend i de fleste tilfælde ubevidst) som et signal om forskelle i indholdet – i hvad billederne fortæller.
Er alle dine fotos sideordnede – lige vigtige for at få fortalt historien –
og er der en pointe i at vise dét, fx fordi det er meningen at man skal
sammenligne deres indhold (før og efter…, fire eksempler på… osv) så
sørg for at de får nøjagtig samme størrelse allesammen. Placér dem ligeledes sideordnet.
Er der animation i billedet (se side 39), der angiver en bestemt retning?
En hest i fuldt firspring skal næppe beskæres lige foran mulen, fordi det
vil blive opfattet som om bevægelsen bremses. Men anbringer du et andet foto præcis dér, vil hesten fortsætte sit løb ind i næste billede.
Distancen er ligeledes vigtig: En kombination af billeder med forskellig
distance (fx close-up/halvtotal/total) virker bedst – medmindre pointen
er at man skal sammenligne motiverne, så skal distancen netop være
ens. Helt ens!
Informationsgrafikken og fotografiet ligger tilpas langt fra hinanden på
skalaen til at kunne indgå et lykkeligt ægteskab. Hvis det samme emne
dækkes med både grafik og foto, kan illustrationerne supplere hinanden
på den måde at fotoet dokumenterer – og hermed skaber interesse og relevans – og grafikken forklarer, således man ikke blot sidder mystificeret
tilbage. Først ”Det var da pudsigt” …og dernæst ”Aha!”.
Du kan naturligvis også sætte fotos og tegninger sammen, men fordi de
to illustrationsformer ligger så tæt op ad hinanden på skalaen – de ligner
hinanden, men uden at være helt ens – kan denne kombination være lidt
Fotoet dokumenterer at ”lavaproppen” eksisterer – og
grafikken forklarer hvordan den er opstået. Først ”Det
var da pudsigt” …og dernæst ”Aha!”.
Eksempel fra bogen ”Fortæl med billeder”.
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mere problematisk end de øvrige vi har nævnt.
Hvis du fx illustrerer en personhistorie med både et tegnet og et fotograferet portræt, vil de to billeder let komme til at kvæle eller ”modsige”
hinanden.
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Ved at sætte
farvebilleder
sammen med
sort/hvide
foretager du en
gruppering for
læseren.
Side fra Næstved
Tidende, 13 marts
1993.

Kapitel 7 · Layout Illustrationen
og redigering

At sætte billeder
sammen er en
øvelse der kræver
at du er
opmærksom
dels på
billedernes
størrelser og
former, dels på
deres indhold.
Side fra Politikens
”Magasinet”,
18 september 1994.
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Elementerne skal grupperes
Som læsere inddeler vi ubevidst de elementer der er på et opslag (rubrikker, billeder, tegninger, grafik, bokse og brødtekst) i grupper. Det gør vi for
at kunne overskue informationerne.
Vi kan nemlig ikke overskue mere end fire elementer på én gang. Det fortæller hjerneforskerne os.
Men eftersom der som regel er mere end fire elementer på et opslag, er
vi nødt til at gruppere dem.
Med layoutet kan du styre hvilke grupperinger læseren foretager. Placering samt luft- og størrelsesforhold er afgørende dels for grupperingen,
dels for i hvilken rækkefølge elementerne opfattes.
• Figurer der er nær ved hinanden…
• Figurer der danner en sammenhængende form…
• Figurer der ligner hinanden i form eller farve…
• Figurer der bevæger sig i samme retning…
• Figurer der danner mønstre…
… vil af læseren blive opfattet og organiseret som grupper.
Typografiske elementer med ens størrelse og grafisk stil vil ligeledes opMed layoutet kan du styre hvilke grupperinger
læseren foretager. Placering samt luft- og
størrelsesforhold er afgørende dels for
grupperingen, dels for i hvilken rækkefølge
elementerne opfattes.
Opslag fra Ekstra Bladet, juli 1998.

nå en form for sammenhæng i læserens øjne, sådan at forstå at de vil blive opfattet som liggende på samme prioriteringsniveau. ”Én stor rubrik,
aha her har vi hovedhistorien, flere små rubrikker, jamen det er så sidevinklerne, fint jeg tror jeg begynder med denne sidevinkel, den ser umiddelbart mest interessant ud, så kan jeg jo sidenhen beslutte om jeg ønsker at læse mere.”
”Enhver er sig selv nærmest”. En dårlig leveregel – men en god hjælper,
når der layoutes, for sådan bliver layoutet også aflæst. Elementer, der står
tæt på hinanden, hænger nok også sammen indholdsmæssigt, går læseren ud fra.
Det betyder også at du kan bruge ”luft” til at adskille det der ikke skal
hænge sammen. Sørg for at luftforholdene er afmålte, således at adskil-

Typografiske
elementer med
ens størrelse og
grafisk stil vil
opnå en form for
sammenhæng i
læserens øjne,
sådan at forstå at
de vil blive
opfattet som lig
gende på samme
prioriterings
niveau.

lelse og sammenhæng fremgår tydeligt – og betydningen, også her, er
nem at aflæse.
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Placering
Det der er stort vil automatisk blive opfattet som højt prioriteret. Men
dette betyder ikke at det også skal komme først. Det største fotografi eller
hovedhistorien behøver ikke nødvendigvis blive placeret på første side,
første opslag, øverst til venstre.
Her har illustrationernes indhold en vigtig betydning. Som hovedregel
bør det være indholdet – den historie billedet fortæller – der afgør hvor
på opslaget det skal placeres. Placeringen er nemlig med til at indikere
hvor i historien billedelementet hører hjemme.
Som læsere forudsætter vi at der er en indre logik i den måde historien
serveres på. Vi opfatter stadig en historie lineært – fra øverste venstre
hjørne og ned til nederste højre hjørne. Også selvom vi i mange tilfælde

Som hovedregel
bør det være
indholdet – den
historie billedet
fortæller – der
afgør hvor på
opslaget det skal
placeres.

konsumerer den på alle mulige andre måder, i en helt anden rækkefølge.
Fortælling på flere niveauer
Når du spiller bevidst på alle dine virkemidler, og skaber mange indgange til din historie, får du mulighed for at bygge helheden op således at historien kan læses – og give udbytte – på flere niveauer. Med en sådan
”2-spors strategi”, som det kaldes på dagbladet Aktuelt, kan du også løse
en del af de overordnede prioriteringsproblemer der ofte vil opstå på en
publikation med en bred læserskare.
Det kan fx være vanskeligt at afgøre hvordan man skal behandle et emne eller en historie, som man på forhånd ved kun vil interessere en lille
del af læserne. Skal historien overhovedet med?
Hvis du i redigeringen af rubrikker, underrubrikker, billedtekster, bokse
osv – og i placeringen af alle disse elementer – sørger for at give den
“scannende” læser en sammenhængende mængde information, gør du
det muligt for den knap så interesserede del af din læserskare at orientere sig overfladisk – og alligevel få noget meningsfuldt ud af dét. Samtidig
Her udnytter layoutet næsten samtlige muligheder,
både i form af tekst- og billedelementer, for at lokke
læseren ind i historien.

med at de ”niche-læsere”, du faktisk sigter efter med denne stoftype, vil
føle sig rigtig godt informeret og tilgodeset. Og dit valg af den “smalle”
historie vil blive lettere.

Udsnit af forside fra The Bremerton Sun, 25 september 1997.
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AIDA-modellen
i praksis.
Fotoet skaber
”attention”.
Billedteksten
og overskriften
vækker ”interest”.
Artiklen skaber
”desire” – og
dette ønske
tilgodeses i faktaboksen, der giver
mulighed for
”action”: Sådan
kan du hjælpe.
Forside fra Politiken,
14 august 1998.
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Aida-modellen
Hvis du gerne vil efterprøve dit layout og vurdere om det fungerer efter
hensigten, kan du anvende den såkaldte AIDA-model. ”AIDA” står for:
• Attention (opmærksomhed)
• Interest (interesse)
• Desire (ønske, trang, lyst)
• Action (handling)
Et optimalt layout vækker, med sin brug af visuelle og verbale virkemidler, alle disse følelser hos læseren.
Det illustreres bedst med historien på Politiken-forsiden overfor – om
hungerkatastrofen i Sudan.
Det gribende fotografi (bemærk at det er sort/hvidt, og på den måde adskiller sig fra sidens øvrige billedelementer) skaber ”attention”: Hvad er
det dog der sker?
Billedteksten forklarer os hvad billedet forestiller, og sammen med overskriften skaber den interesse for sagen. Hvis vi vil vide mere, kan vi læse
artiklen der uddyber problematikken. De fleste vil nu føle et ”desire”: et
ønske om at gøre noget for de arme mennesker.
Og dette ønske tilgodeses i fakta-boksen, der dels skærer budskabet ud i
pap: Sudan har brug for os – og dels giver de oplysninger der er essentielle netop på dette tidspunkt og sted: Sådan kan du hjælpe.
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