
Rubrikken 

skal 

dække, 

vække og 

ægge 

En artikels opbygning:  

Overskriften kaldes for ”rubrikken” 
Rubrikken skal sammen med denne ”underrubrik” fange læserens opmærk-

somhed og gerne fortælle om artiklen i hovedtræk. Man siger, at ”rubrikken” 

skal dække, vække og ægge.  
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Ovenstående ”byline” er 

stedet, hvor man kan læse, 

hvem der har skrevet den 

pågældende tekst. 

Denne del af teksten er 

skrevet med fed skrift. Den 

kaldes for ”manchetten”. 

”Manchetten” er et resumé 

af hele artiklen og giver svar 

på: hvem, hvad, hvor, 

hvornår, hvordan. I nogle 

artikler er underrubrikken 

og manchetten det samme. 

 

Nu skiftes der igen typografi 

for at markere, at tekstens 

egentlige historie begynder -

kaldet ”brødteksten”. 

Brødteksten uddyber, præ-

ciserer og sammenfatter sit 

budskab. (Fx i en nyheds-

artikel skal der findes svar 

på ”Journalistens 7 ben”: hvem, 

hvad, hvor, hvornår, hvorfor, 

hvordan, hvad så bagefter?) 

Brødteksten skrives i spalter.  

Denne artikel har 3 spalter på 

et A4-ark. 

Layoutet har stor betydning 

for tekstens overskuelighed og 

motivationen for at læse en 

tekst, dvs. fange læserens 

opmærksomhed. Brødteksten 

brydes nu og da op 

med ”mellemrubrikker”, 

hvilket er små overskrifter til 

enkelte afsnit i brødteksten. 

Man kan sammenligne disse 

med en overskrift til et kapitel 

i en bog. Mellemrubrikken 

skal give læseren et hint om, 

hvad de kan forvente at læse i 

efterfølgende afsnit. Den 

næste linje er en mellem-

rubrik. 

 

Illustrationer 

En avisside er en collage 

af tekster og billeder. Den 

skal tilrettelægges således, 

at den er overskuelig og 

indbydende for læseren. 

Mange artikler gør brug 

af ”billeder” som blikfang. 

Dertil hører som oftest 

en ”billedtekst”, som fortæller 

lidt om billedet og måske 

navnet på fotografen. 

Desuden forekommer andre 

former for illustrationer som 

fx en ”faktaboks”. En 

faktaboks kan fx være 

statistiske oplysninger sat op i 

en tabel, en graf eller lign. 

Oftest får artiklen derved et 

mere troværdigt indhold for 

læseren, idet det ser mere 

videnskabeligt ud.  

En artikel kan også krydres 

med et ”citat” fra teksten. Det 

kan bryde layoutet eller 

fremhæve et synspunkt. Tekst, 

billede, overskrift skal 

tilsammen danne et rektangel.  

Opbygning 

Det er ikke kun artiklens lay-

out og længde, der betyder 

noget for læserinteressen. Det 

allervigtigste er ordvalg og 

sætnings-bygning 

samt argumentation 

og dokumentation. 

Det er umuligt at sige, 

hvilken sprogbrug der 

skal eller kan 

anvendes i en artikel. 

Det afhænger af, 

hvilken modtager-gruppe, 

artiklen henvender sig til.   

 
Artiklens opbygning 
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