
FiF til den gode forside 

v. Lokalredaktør på JyskeVestkysten 

Bjarne Lindquist Bentsen  



Hvem er jeg? 
• Redaktør på JydskeVestkysten her i Aabenraa 

• 18 år på JV i alt – først som redigerende, siden souschef, 
nyhedsjourhavende og altså nu redaktør 

• Begyndte som journalist i 1988 – på en sportsredaktion i 
Ringsted 

• Alle år har det at lave rubrikker (overskrifter) været en 
væsentlig del 

• Stadig efter så mange år – rubrikker er en svær øvelse. 

 



 
Nyheder 

 
Information, fascination, identifikation 
• Hvad, hvem, hvor, hvornår. 

• Ren information: Hvad handler denne historie om? Hvem 
handler det om? Hvor foregår det og hvornår? 

• Godt det ikke er mig – eller bare det var mig.  

• Fascinationen: Ulykker – 112-historier – godt det ikke er mig.  

• Det kommer mig ved – det er min skole, det handler om, min 
virksomhed, mine børns skole, min by etc.,  



EKSEMPLER PÅ RUBRIKKER 

 

 

 

Æggende, vækkende og dækkende 



Lettelse for Aabenraa:  
770 job sikret hos DS SM 

Hvad har vi her? 
 
Lettelsen – vækkende – pyha, vi 
slap med skrækken i Aabenraa 
770 job sikret – klart dækkende og 
informerer, hvad handler det her 
om. 
 

Vi brugte – to journalister og en 
redaktør – en halv time på at finde 
frem til den overskrift.  
 



Tamponer går rent ind 
Er den æggende, vækkende og 
dækkende? 
 
Rubrikken blev ikke lavet på et 
kvarter. Faktisk medførte den lange 
diskussioner på redaktionen 
dengang for 11 år siden.  
 
Spørgsmålet var ganske enkelt: Var 
den for fræk, sendte den nogle 
forkerte signaler? 
 

• En kollega sendte en mail, hvori han skrev:  

 ”Her kan man tale om en rubrik, der både er æggende, vækkende og 
dækkende. Der gik flere minutter, før jeg opdagede, at jeg sådan ikke 
behøvede at interessere mig for emnet. ” 

 



Fire dyt i bamsen 

Danmark-Sovjetunionen, 
fodboldlandskamp fra 5. juni 
1985 

Danmark vandt 4-2, første sejr 
over Sovjetunionen overhovedet, 
og landsholdet var tæt på at 
kvalificere sig til VM for første 
gang.  
 
BT eller EB skrev på forsiden dagen efter: Fire dyt i bamsen. 
 
Æggende, vækkende og dækkende – tja, bum, bum... 
Stærkt billedskabende – den russiske bjørn. 
Rubrikken er legendarisk i dansk sportspresses historie.  
Den er... sjov, munter og rammer hele den fantastiske fodboldkamp ind.  
 


