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Et hold elever Ira Danmarks
Journalisthøjskole  i Aarhus har

som et led i den journalistiske
undervisning foretaget en ana-
lyse af Horsens Folkeblad. Af
analysens resultat kan nogle
udadvendte problemer forment-
lig interessere Folkebladets
sere, og i kronikken gengives
journalistelevernes synspunkter.

Kronikken er af praktiske
grunde skrevet af analysens le-
der, men dens udformning og
indhold er som et led i under-
visningen gennemgået  og

tiltrådtaf eleverne.

skulle man dømme ester de
 get fa læserbreve , Horsens Folke-

blad bringer, lykkes det kun dårligt
for bladet at provokere læserne .
De er passive, tayse, selv parstørre
	 re lokale begivenheder burde kalde

dem f rem.
Er læserne ligeglade med, hvad

der star i avisen? Ligeglade med,
hvilken orientering de far (eller
ikke far), hvilken made nyhederne
præsenteres pa, og hvilke syns-
punkter avisens redaktion lægger
sig fast pa?

Spørgsmålet kan - hvis spørge-
ren er bladmand - også  stihles pa
denne måde: Er Horsens Folkeblad

	

	 en	 d avis? Opfylder den sine
forpligtelser pa en made, der er ri-

lig i forhold til bladets stilling
påegnen, dets størrelseog dets
økonomi? Et signalement pa

grundlag af faste kriterier for,
hvorledes et middelstort provins-
blad skal se ud og redigeres, kan
ikke gives - for der findes gudske-

 boy ikke sådanne kriterier  Det ger

det også så meget nemmere for an-
dre at kikke bladet efter i spalter-
ne.

Andre er i dette tilfælde en
kiasse elever fra Danmarks
Journalisthøjskole i Arhus (med mellem
18 og 36 måneders praktisk bladar-
bejde bag sig). Et led i undervis-
ningen pa skolen har været  en ana-
lyse af Horsens Folkeblad, vurde-
ret pa grundlag af en uges ret
grundig læsning af bladet og en
orientering fra bladets ledelse om
avisens økonomi, administration,
teknik m.v., fulgt op af et mode
med bladets redaktionelle medar-
bejdere.

Hvad der blev sagt pa dette
mode, hvor den lokale erfarenhed
og resignation matte stå sin prove
mod den ungdommelige skarphed
og indignation, skal ikke refereres
her. Af interesse er derimod nok
nogle af de mere generelle træk ,
som skolens elever fandt f rem til.
Lagt sammen kan de give grundlag
for et signalement af Horsens Fol-
keblad.

Venstreblad? Lokalblad? Hvad er
vigtigst? Det er meget tydeligt, at
Horsens Folkeblad satser pa det
lokale stof, og det vil ingen jour-
nalist fortænke den i. Der ligger
eksistensberettigelsen for en stor
del - og derfor er det pudsigt, set
udefra, at Horsens-området  egent-
ligt ikke „dyrkes" særligt  grundigt.
Naturligvis følges de lokale begi-
venheder af bladets journalister,
der drives en intens reportage pa
kriminalstof og ulykker, og der re-
fereres i pan udstrækning  fra ma-
derne i byen og omegnen (mis

sionsmøde-referaternes  dage er
endnu ikke forbi i Horsens. Hvor-
når  den skanse?). Men den
journalistiske finkæmning af

områ-det,der giver et billede af byens
og borgernes liv, borte fra de offi-
cielle nyhedskanaler, mangler. Der
ma være mange gode historier at
hente i Horsens om mennesker og
meninger.

Et tilsvarende syn er vanskelige-
re at anlægge pa det stof, der

høorerind under oplands-redaktioner-
ne. Dermed være end ikke antydet,
at der findes noget journalistisk
vår-brud i de pågældende  rubrik-
ker - blot en konstatering af, at
arbejdet pa oplandsredaktioner til-
syneladende ligger i et så fast
monster, at selv unge pressefolk
kan have vanskeligt ved at se mu-
ligheder for fornyelse udover den
sproglige og typografiske.

Derimod behøver man kun en
Lille tabel for at se, at Horsens
Folkeblad næppe yder blot tilnær-
melsesvis retfærdighed mod de po-
litiske meninger, der er anderledes
end bladets.

En simpel optælling af 29 avisers
indhold i „Talt og skrevet"-rubrik-
ken pa side 6 viser følgende  forde-
ling af klip:

118 regeringsvenlige meninger
61 oppositionelle meninger

- altså dobbelt så mange menin-
ger, der bekræfter  Horsens Folke-
blads line, som de, der gar imod.
Til VKR-blade er regnet aviser,
der normalt er pa linje med rege-
ringen (Jyllands-Posten og Børsen ),
mens man til venstre for VKR bl.
a. finder Politiken, Til tallene skal
lægges 12 citater fra Kristeligt
Dagblad og 4 under gruppen „Di-
verse".

Med i vurderingen af disse tal
hører også, at bladets chefredaktør
i de samme 29 dage havde skrevet
58 ledende artikler af mere eller
mindre Venstre-tilsnit, samt ru-
brikken „Synspunkt", hvor 23 (også
af 29) meninger kom fra venstre-
folk. 4 var skrevet af radikale,
mens 2 ikke umiddelbart kunne
rubriceres politisk.

Forslag: Skab en politisk fire-
eller fern-kant, hvor egnens
folketingsmand eller folketingskandida-

ter kan fore en lobende debat. Giv
siden mere præg af orientering
end af docering. Skulle et par sne-
se abonnenter falde fra i vrede, er
tabet nok til at bare.

Avisen er andet end lokalstof,
oplandsstof, og meninger. Horsens
Folkeblad bringer mange telegram-
mer fra ind- og udland. En mis-
tanke om, at redaktionen ser pa
det som fyldstof, synes bekræftet
af den tilfældighed, der er i ud-
vælgelsen. Det gælder  ikke mindst
det udenrigspolitiske stof, hvor en
ivrig laser vil savne løbende
orientering om baggrunden for ny-
hederne. (Dot længste bladets le-
derskribent kom udenfor Dan-
marks grænser  var i en artikel om
Norge og fællesmarkedet ). Lidt
mere systematik pa siderne, så ud-
landstelegrammerne blev samlet,
vil nok gavne.

Disse mangler rammer mest
mandlige læsere. For skal man se
sagen fra en skarp
rødstrømpesynsvinkel  og tage rubrikken
„Kvinde og Hjem" for den fulde
pålydende, er resten af bladet kun
for mænd. Hvis dot ikke er hensig-
ten, hvad er så meningen med
specielt kvindestof med opskrifter pa
svinekotteletter og agurkesalat, kan
man spørge. Kunne bladets medar-
bejdere ikke forene deres anstren-
gelser og lave nogle grundige fa-
milie-sider? Redaktionens beman-
ding og bladets økonomi vil nok fa
skylden for, at dot ikke sker
straks. Til gengæld  ma så nok det
journalistiske hastværk, som alle
bladfolk kender (og begræder),
bare ansvaret for, at der er slup-
pet nogle slemme stykker tekstre-
klame ind i kvindestoffet.

Ungdommen imødekommes af og
til med en ungdomsside, hvis ind-
hold synes godt og vedkommende,
bornene har deres eget hjørne ,
hvor de voksne kan lege med dem,
og de kirkeligt interesserede kan
under „Kirke og Samfund" alt ef-
ter indstilling føle sig berigede el-
ler bedragede over, at kristendom-
men vises hen i et hjørne. Der er
dog næppe nogen synder, der lader
sig omvende af følgende  eksempel
pa frasefyldt tomsnak: „Til slut ma
det siges, at fuldkommenhed i lyk-

ke er det vanskeligt at opnå , fordi
al fuldkommenhed er noget næsten
uopnåeligt  - noget næsten  guddom-
meligt - men dot lønner  sig at
kæmpe for ægteskabets  lykke hver
dag".

Det lønner sig også for et blad
at interessere sig for radio og TV-
stoffet. Det gør Horsens Folkeblad
gennem en fast præsentation af et
skønsomt udvalg af radioens pres-
semeddelelser og en daglig
offent-liggørelse  bade loran og bag i bla-
det af fjernsynsprogrammerne. Til
gengæld virker dot ved sammenlig-
ning med andre blade overrasken.
de, at Horsens Folkeblad ikke int
teresserer sig for anmeldelser af
eks. TV-teatret, men nok for an-
meldelser fra mindre københavn,
ske scener.

Selvom bladet lejlighedsvis brin-
ger en side, der kaldes „Kultur"
ma det ware en påstand, der er ret
let at underbygge, at Horsens Fol-
keblad, ikke interesserer sig for
den løbende kulturelle debat. Den
manglende interesse, som bl. a. gi-
ver sig udslag i dårlig dækning af
nyere litteratur, har naturligvis sin
rod i økonomiske  problemer, men
næres nok også af, at redaktionen

ikke følger stoffet som nogen for-
pligtelse.
Når  dot drejer sig om blad-frem-

stilling, er der også meget andet
end forpligtelse, der taller: Laser-
nes interesse, bladets teknik, bla-
dets økonomi, konkurrencen, kon-
junkturerne, dot daglige arbejdes
mange] pa muligheder for at gore
det fuldkomne. Det er linjer, der
løber ind over hinanden, og gør
billedet broget.
Læserne  bør kende disse mange
forhold, har de vurderer deres
avis. Men hvis de synes, at bladet
har en forpligtelse overfor dem,
bør de også selv tole forpligtelsen
til at vare kritiske overfor avisen.

Det signalement af Horsens Fol-
keblad, der her er forsøgt  givet,
indeholder kun nogle af de udad-
vendte træk af avisanalysen, hvis
formal i første række var af
undervisningsmæssig  art. Den interne
del af analysen viste, at Horsens
Folkeblad er modtagelig for kritik.
Det skulle læserne benytte sig af.


	Page 1

