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Dag og dato

Redigeret af: Navn på personen, der har lavet siden

Stor rubrik på vigtigste historie
Startord: Efter startordet, der er sat med Arial Black, kommer ”manchetten”. Startordet fortæller, hvad artiklen handler om.
Manchetten kan stå i flere linier og giver en kort beskrivelse af, hvad artiklen handler om. Manchetten står med Arial regular.
Af NAVN EFTERNAVN

Her begynder artiklen. Den
kører spalte op og spalte ned.
Man kalder også teksten for
brødtekst. En spalte er 41 mm
bred. Der skal være 4 mm luft
mellem spalterne. For det meste er der fast bagkant på spalterne. Det ser ud som om teksten står i lange stolper. De
skrifter man anvender til brødteksten skal være let at læse.
Derfor anvendes ofte skrifter
med ”fødder”. Skriften i denne
spalte hedder Times. Det er en
meget almindelig skrift og findes vel egentlig på alle PCere.
Artiklen kan blødes op af mellemrubrikker for at lette læsningen.
Mellemrubrik
Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive
konsekvensen af et nyt forslag
fra Det Radikale Venstre, advarer studiechef på Københavns Universitet, Jakob Lange. Han advarer mod De Radikales kontroversielle forslag
om at lade mænd komme
foran i køen til lægestudiet,
fordi det er ved at udvikle sig
til et kvindefag.
Selvom forslaget gælder en
udvidelse af kvote 2 for alle,
mener Jakob Lange, at der er
risiko for, at det kan ende i
kønskvotering.
- Jeg synes ikke om kønskvotering, fordi den ene uge skal
vi optage flere arbejderbørn,
den næste flere indvandrere og
i denne flere mænd, siger Jakob Lange til Ritzau.
De Radikales argument for at
favorisere mandlige studerende er, at kvindelige læger i
alt for stor udstrækning vælger
de samme specialer og går ef-

Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive
konsekvensen af et nyt forslag
fra Det Radikale Venstre, advarer studiechef på Københavns Universitet, Jakob Lange. Han advarer mod De Radikales kontroversielle forslag
om at lade mænd komme
foran i køen til lægestudiet,
fordi det er ved at udvikle sig
til et kvindefag.
Selvom forslaget gælder en
udvidelse af kvote 2 for alle,
mener Jakob Lange, at der er
risiko for, at det kan ende i
kønskvotering.
- Jeg synes ikke om kønskvotering, fordi den ene uge skal
vi optage flere arbejderbørn,
den næste flere indvandrere og
i denne flere mænd, siger Jakob Lange til Ritzau.
De Radikales argument for at
favorisere mandlige studerende er, at kvindelige læger i
alt for stor udstrækning vælger
Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive
konsekvensen af et nyt forslag
fra Det Radikale Venstre, advarer studiechef på Københavns Universitet, Jakob Lange. Han advarer mod De Radikales kontroversielle forslag
om at lade mænd komme
foran i køen til lægestudiet,
fordi det er ved at udvikle sig

Mindre artikler har ikke
startord og manchet. Artiklens forfatter står kun til
sidst i artiklen.
Fordi artiklen ligger i en
ramme, bliver spaltebredden også mindre. Men afstanden mellem spalterne
er fortsat 4 mm.
Mellemrubrikken er sat
navn.efternavn@avisen.dk

Artikel på tonet baggrund
Artikler kan også ligge på
en tonet baggrund. Pas på
den ikke bliver for mørk.
For så bliver teksten sværere at læse. Prøv fx. med
10 pct. sort.
der er står en masse kan
man sætte mumletekst på.
Nu kommer der mumletekst, som ikke har noget

BILLEDET/GRAFIKKEN
SKAL VÆRE
STORT OG
BÆRENDE

Mellemrubrik

Endnu mindre
rubrikstørrelse
Mindre artikler har ikke
startord og manchet. Artiklens forfatter står kun til
sidst i artiklen.
Fordi artiklen ligger i en
ramme, bliver spaltebredden også mindre. Men afstanden mellem spalterne
er fortsat 4 mm.
Mellemrubrikken er sat
med skriften Arial Bold.
Der kan være flere mellemrubrikker i en artikel.

Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive
konsekvensen af et nyt forslag
fra Det Radikale Venstre, advarer studiechef på Københavns Universitet, Jakob Lange. Han advarer mod De Radikales kontroversielle forslag
om at lade mænd komme
foran i køen til lægestudiet,
fordi det er ved at udvikle sig
til et kvindefag.
Selvom forslaget gælder en
udvidelse af kvote 2 for alle,
mener Jakob Lange, at der er
risiko for, at det kan ende i
kønskvotering.
- Jeg synes ikke om kønskvotering, fordi den ene uge skal
vi optage flere arbejderbørn,
den næste flere indvandrere og
i denne flere mænd, siger Jakob Lange til Ritzau.

Mindre artikler har ikke
startord og manchet. Artiklens forfatter står kun til
sidst i artiklen.
Fordi artiklen ligger i en
ramme, bliver spaltebredden også mindre. Men afstanden mellem spalterne
navn.efternavn@avisen.dk

ANNONCE
Der vil som regel altid være
annoncer placeret på siden. De holder
altid spalteformatet og kan være i mange
størrelser og farver.
Placeringen er altid yderst og
nederst på et opslag.
Annoncer kan i modsætning til artikel og
tekst aldrig beskæres!
Det er en god idé ikke at placere billedmateriale tæt op af en annonce.

Billedteksten skal fortælle en selvstændig tekst. Hvis personer på - hvad hedder de?
Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive

Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive

Foto: Fotografens navn

Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive

Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive

Mindre rubrikstørrelse her
Ikke noget startord i mindre artikler. Men kun en manchet. Manchetten kan
stå i flere linier og giver en kort beskrivelse af, hvad artiklen handler om.
Manchetten står med Arial regular.
Af NAVN EFTERNAVN

Her begynder artiklen. Den
kører spalte op og spalte ned.
Man kalder også teksten for
brødtekst. En spalte er 41 mm
bred. Der skal være 4 mm luft
mellem spalterne. For det meste er der fast bagkant på spalterne. Det ser ud som om teksten står i lange stolper. De
skrifter man anvender til brødteksten skal være let at læse.
Derfor anvendes ofte skrifter
med ”fødder”. Skriften i denne
spalte hedder Times. Det er en
meget almindelig skrift og findes vel egentlig på alle PCere.
Artiklen kan blødes op af mellemrubrikker for at lette læsningen.
Mellemrubrik
Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive
konsekvensen af et nyt forslag
fra Det Radikale Venstre, advarer studiechef på Københavns Universitet, Jakob Lange. Han advarer mod De Radikales kontroversielle forslag
om at lade mænd komme
foran i køen til lægestudiet,
fordi det er ved at udvikle sig
til et kvindefag.
Selvom forslaget gælder en
udvidelse af kvote 2 for alle,
mener Jakob Lange, at der er
risiko for, at det kan ende i
kønskvotering.

BILLEDET/GRAFIKKEN
SKAL VÆRE
MINDRE

Billedteksten i skriften Arial Narrow Bold. Kan godt stå i to
linjer, men er pænest i én. Foto: Fotografens navn
Her begynder artiklen. Den
kører spalte op og spalte ned.
Man kalder også teksten for
brødtekst. En spalte er 41 mm
bred. Der skal være 4 mm luft
mellem spalterne. For det meste er der fast bagkant på spalterne. Det ser ud som om teksten står i lange stolper. De
skrifter man anvender til brødteksten skal være let at læse.
Derfor anvendes ofte skrifter
med ”fødder”. Skriften i denne
spalte hedder Times. Det er en
meget almindelig skrift og findes vel egentlig på alle PCere.
Artiklen kan blødes op af mellemrubrikker for at lette læsningen.
Mellemrubrik
Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man

Er der et godt citat,
kan man fremhæve
det i en federe skrift
Navn på ophavsmanden til citatet

Her begynder artiklen. Den
kører spalte op og spalte ned.
Man kalder også teksten for
brødtekst. En spalte er 41 mm
bred. Der skal være 4 mm luft
mellem spalterne. For det meste er der fast bagkant på spalterne. Det ser ud som om teksten står i lange stolper. De
skrifter man anvender til brødteksten skal være let at læse.
Derfor anvendes ofte skrifter
med ”fødder”. Skriften i denne
spalte hedder Times. Det er en
meget almindelig skrift og findes vel egentlig på alle PCere.
Artiklen kan blødes op af mellemrubrikker for at lette læsningen.
rende er, at kvindelige læger i

Her begynder artiklen. Den
kører spalte op og spalte ned.
Man kalder også teksten for
brødtekst. En spalte er 41 mm
bred. Der skal være 4 mm luft
mellem spalterne. For det meste er der fast bagkant på spalterne. Det ser ud som om teksten står i lange stolper. De
skrifter man anvender til brødteksten skal være let at læse.
Derfor anvendes ofte skrifter
med ”fødder”. Skriften i denne
spalte hedder Times. Det er en
meget almindelig skrift og findes vel egentlig på alle PCere.
Artiklen kan blødes op af mellemrubrikker for at lette læsningen.
Mellemrubrik
Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive
konsekvensen af et nyt forslag
fra Det Radikale Venstre, advarer studiechef på Københavns Universitet, Jakob Lange. Han advagen og mødes
med positiv interesse
navn.efternavn@avisen.dk

Mellemrubrik
De Radikales argument for at
favorisere mandlige studerende er, at kvindelige læger i
alt for stor udstrækning vælger
Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive
konsekvensen af et nyt forslag
fra Det Radikale Venstre, advarer studiechef på Københavns Universitet, Jakob Lange. Han advarer mod De Radikales kontroversielle forslag
om at lade mænd komme
foran i køen til lægestudiet,

Mindre
rubrikker på
mindre
historier
Af NAVN EFTERNAVN

Her begynder artiklen. Den
kører spalte op og spalte ned.
Man kalder også teksten for
brødtekst. En spalte er 41 mm
bred. Der skal være 4 mm luft
mellem spalterne. For det meste er der fast bagkant på spalterne. Det ser ud som om teksten står i lange stolper. De
skrifter man anvender til brødteksten skal være let at læse.
Derfor anvendes ofte skrifter
med ”fødder”. Skriften læsningen.
Mellemrubrik
De Radikales argument for at
favorisere mandlige studerende er, at kvindelige læger i
alt for stor udstrækning vælger
Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som om,
der er står en masse kan man
sætte mumletekst på. Nu kommer der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan blive
konsekvensen af et nyt forslag
fra Det Radikale Venstre, advarer studiechef på Københavns Universitet, Jakob Lange. Han advarer mod De Radikales.
navn.efternavn@avisen.dk

navn.efternavn@avisen.dk

BILLEDET/GRAFIKKEN
KAN OGSÅ VÆRE
EN TEGNING!
Billedteksten i skriften Arial Narrow Bold. Kan godt stå i to
linjer, men er pænest i én. Foto: Fotografens navn

Adskillelse til artikler
kan også ske med en
spaltestreg
Mindre artikler har ikke startord og manchet. Artiklens
forfatter står kun til sidst i
artiklen.
Fordi artiklen ligger i en
ramme, bliver spaltebredden
også mindre. Men afstanden
mellem spalterne er fortsat 4
mm.
Mellemrubrik
Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som
om, der er står en masse kan
man sætte mumletekst på.
Nu kommer der mumletekst,
som ikke har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt
væk fra at favorisere bestemte gruppers adgang til
landets universiteter. Og dét
kan blive konsekvensen af
ebrikker i en artikel. For at
fylde spalterne ud, så det ser
ud som om, der er står en
masse kan man sætte mumletekst på. Nu kommer der
mumletekst, som ikke har
noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt
væk fra at favorisere bestemte gruppers adgang til
landets universiteter. Og dét
kan blive konsekvensen af e

Mindre artikler har ikke startord og manchet. Artiklens
forfatter står kun til sidst i
artiklen.
Fordi artiklen ligger i en
ramme, bliver spaltebredden
også mindre. Men afstanden
mellem spalterne er fortsat 4
mm.
Mellemrubrikken er sat med
skriften Arial Bold. Der kan
være flere mellemrubrikker i
en artikel. For at fylde spalterne ud, så det ser ud som
om, der er står en masse kan
man sætte mumletekst på.
Nu kommer der mumletekst,
som ikke har noget med noget at gøre.brikker i en artikel. For at fylde spalterne ud,
så det ser ud som om, der er
står en masse kan man sætte
mumletekst på. Nu kommer
der mumletekst, som ikke
har noget med noget at gøre.
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan
blive konsekvensen af e
Man skal holde sig langt væk
fra at favorisere bestemte
gruppers adgang til landets
universiteter. Og dét kan
blive konsekvensen af e
navn.efternavn@avisen.dk

