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Hvor ofte hor mon ikke opplevdå ho påbegynten
long flyreise,eller endog å ho blitt strondetpå en
eller onnen utdøddflyterminol- og så oppdoget
ot mon hoddeglemtå medbringeen skikkeligbok
Det er do mon gripertil
elleronnetlødig lesestoff?
reisemogosin
...
nærmeste
av OddGunnørSkøgestad
Innen triviallitteraturen utgjør fly- og flyplassmagasineren
egen sjanger.Skjønt, triviallitteratur? Vi snakker om en flora
av utstyrsmessighø1apåkostedepubiikasjoner med gjennomgåendelekker design og førsteklassespapir- og billedkvalitet.
En sjangermed brede måigrupper som spenner over heie det
flyreisende publikum, inkludert det segmentet som gjerne
betegnes som <up-market>. Men jo, nettopP målgruppens
brede sammensetning,kombinert med brukssegmentet'dvs.
de situasjoner og anledninger hvor disse bladene leses,betyr
at merkelappentriviallitteratur er på sin plass.
Disse bladene er sjeldenleserensførstevalg.De færresteav
oss tar oss en tur ut på flyplassen- enn si foretar en flyreise

og nattklubber,som gjerne hevdeså være forlenet med et eller
annet unikt eller i alle fall eksotisk særpreg,* f.eks.muligheten av å støte på eller gni skrildre med en elier flere navngitte
internasjonalekjendiseri baren.Eller * aiternatilt - påtreffe
noen skikkelig autentiskeinnfødte. Og av dn eller annen grunn
synesbladredaktøreneå tro at deresmålgrupper (dvs' fl1paser spesieltinteresserti fenomdnet<clubbing,...
sasjerene)
Og språket?Gjennomgåendeså stereotyptmed hensyntil
tema,tilslag og tone at man skulle tro at alle skribentenehadde
gått på samme skrivekurs.tike glatt som papiret det er trykt
på, så forsert hipt, kult og trendy at det halve kunne være nok'
Vi har å gjøre med en produkttlpe som følger et konsept som
forlengst har funnet sin form, med forutsigbar profil, herunder
forutsigbare rammer for språkføring såvel som for tematikk.
Æt dette er greit noh fremfor alt il*e noe å irritere seg over'
TVertimot skal det med gledebevitneshvor kjærkomne slike blader er som tidtrøyte under (eller under ventetid før) langeflyreiser'
når man altsåikke har sørgetfor å ta med segen bok eller to. Man
vet stort sett hva man får når man piukker opp et av dissemagasinene.Her kan man bla uforpliktende, ta en titt her og der, og

endog- som en bonus - kunne oppleveat det av og til kommer en
eller to'
- med hovedformål å få fatt i siste nummer av lufthavnens positiv overraskelsei form av en leseverdigartikkel
For det reisende publikum fyller disse bladene en nlttig
eiler flyselskapetsmagasin.Det er når den reisendeer i beit for
funksjon. Dermed er det ogsåen begivenhetverdt å notere seg
annen lektyre at dette gratisbladeter nødløsningen.Da er det
Oslo Lufthavn
at man griper til det nærmest tilgjengelige: Reisemagasinet' når vår egen nasjonalesåkalte"hovedflyplass>
360, med
flyplassmagasin
nye
sitt
eget
lanserer
Gardermoen
det være seg flyselskapetsegen merkevare som du finner i
undertittel OsloAirport Magazina
lommen på seteryggenforan deg ombord på flyet, eller flyPublikasionenutkom med sitt første nummer 10.mars i år,
på
plassmagasinetsom byr seg frem fra diverse stativer inne
en hundre og tredve sidersiefsei tungt høyglanspapir.
terminalen. Erfaringsmessiger de påfallende like, gjennomFørsteinntrykket av førsteutgavenhadde noe foreløpig over
gåendemed fellestrekk som følger:
seg.Forsiden(et tungekyssav ubestemmeliggehaltog intensitet)
Det som i stadig større grad går igjen, er stadig flottere
redaktørenikke
og mer flashy utstyr (tykt og glanset papir), stadig flere sider kunne virke en smule eksperimentell hadde
ngoth>,<psychedelic>
med masse gild reklame (inkludert tekstreklame).Likeledes helt bestemt seg for om det skulle være
kvasi-minimalistisk?
<stream
Muligens
of
consciousness>?
innholdsmessig forutsigbare: Et assortert utvalg reportasjer eller
I alle fail ikke <shabbychico! Det fremgår at reklameselskapet
fra steder eller om folk med mer eller mindre klar tilknythvilket vel
ning til landet/byen hvor bladene måtte ha sin hjemmehavn. Dinamo har ansvaretfor redigeringog produksjon,
det.
Det viser
så
vel
hende
og
kan
Portrettintervjumed en kul personlighet- gjerneen designer omfatter design og layout,
seg videre at redaktøren heter Randi Fuglehaugog har bakeller lignende, og ailer helst en som målbærer lokal inspiragrunn fra Dagbladets fredagsbilag Magasinet. Dette borger
sjon kombinert med globalt virkefelt og perspektiv.Vakre * og
i denne omgang
av og til endog <arty> - naturfotografier. Dessuten(obligato- formodentlig for en viss rutine - uten at det
uttrykk.
risk) et stort tilfang omtaler av diverse hoteller, restauranter er klart hvordan dette vil kunne komme til
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Magasinets egenpresentasjonbærer ikke bud om noen
form for beskjedenhet.Her heter det blant annet at <Profilen
er up mørket: 360henvendersegtil et reisevant,internasjonalt
og krevendepubtikum.Leserneinviteresinn i et magasinmed
redøksjonelletekster,fotoiournølistikk og design av svært høy
kvalitetr.
Kjekt å vite - før man tar imot invitasjonen og begir seginn
i magasinetpå egenhånd.
Tekstdelenebestår- fortsatt som vanlig i denne tfpe magasiner - av parallelle avsnitt på henholdsvis engelskog hjemlandets språk, som i dette tilfelle følgelig er norsk' Engelsken
er som forventet, norsken er gjennomgåendepreget av en
påfallendebruk av a-endelser,lik det man i gamle dagerkalte
<bokmåI, radikale formero (eksempler toalettveska,sju' sola'

Sålangt kunne man greit fastslåat dette bladet skiller segikke nevneverdigenn si radikalt
ut fra sjangerenforøvrig. Eller var dette kan
hende en smule forhastet?Utgiverne har lagt i
vei med et forrykende produksjons- og utgivelsestempo,og skulle etter et knapt haivår
aileredeha levert fem numre. Og her ser vi
et fifiig mØnster a\tegne segl Hver enkelt
utgivelse(åtte pr. år) skal være viet et særskilt tema som (for at ingen skal være i
tvil) skal inngå i selve headingen.Mens

tjue, tida, popgruppa' senga,flyvertinna, ruta, veska' husleia'
kneipa, bobla, lista, ruta, dyra,stranda, partydronninga osv')'
Den slags funker kanskje r Dagblødet, men Oslo Lufthavn
Gardermoen har et brederenedslagsfeltenn som så'
Etter å ha bladd seggjennom et størreantall artikler - gjennomgåendekorte, men til gjengjeldoverdådigillustrerte - sitter
man igjen med inntrykket av en publikasjonsom føyersegtrygt
Men dette er stainn i den velkjentefloraen av reisemagasiner'
dig et førsteinntrykk, og man tenker uvilkårlig at formodentlig
vil bladet etter hvert finne sin egenstil med sin egenprofil'
Vi lar neste nummer (april/mai-utgaven, som utkom 14'
april) være testen i så måte. Er det her noe spesieltå bemerke
å
- ut over at omfanget er øket til 146 sider?Noen utvikling
hva
eller
vinkling
spore hva angår stil, profil, layout, tematikk,
førstedet nå enn måtte være?Neppe, kun en bekreftelseav
inntrykkene - men samtidig en anledning til en smule mer
kritisk fordYPning.
gir
Dermed kommer detaijenefrem - detaljer som samlet
publikasjonen dens karakter.Først og fremst billedmaterialet:
blir
Det er ikke bare overdådig,det er så overveldendeat det
feil
påtrengende.For veggdekorasjonsformåisikkert OK' men
sparsomt
for
være
å
for dette formatet.Videre synesdet tildels
visumed tekst i forhold til illustrasjonene,noe som skaperen
- selve
ell ubalanse'Dersom det er meningen at tekstavsnittene
til sin
bedre
lesestoffet- faktisk skal leses,burde de komme
tekrett. Og det giør de ikke, av flere grunner' På steder hvor
annen
over
lagt
er
eller
sten overlapperdeler av illustrasjonene
kulørt eller grumsete bakgrunn, redusereslesbarhetentilsvarende. Kontrasterendebruk av hvit skrift på mørk bakgrunn
løsning
skal presumptil't hjelpe noe' men er en lite vellykket
(utyggegummifor øynenen).At skrifttypenegjennomgående
for de
er i minste laget (8-punkts?),er likeledesanstrengende
enn
syn
bedre
flestesøyne. Flypassasjererhar stort sett ikke
ikke
befolkningen forøvrig, og leselysetombord på et fly er
alltid det beste.

førsteutgavenganskeenkelt smykket seg
med navnet <The First Editian>, hadde nr. 2
fått benevnelssn oThe Wild Edition" - noe
som mer enn antydet at her kunne den reisendehavnePåville veier ...?
Slik går det videre,siagi slag:Fra den 2' .t

naitior"i?n,t. i *ujuni var<TheSecret
J
dvenepå Gardermoen.Forsidebildetviste
en kvinnesnaknerygg,diskretpåført noen
mystiske bokstaver.Secrets?De hemmelighetersom bladet kunne avsløre,omfafler
kulinariskehøydepunktersom menyen på
romanfigur Harry Holes stamrestaurant
på St.Hanshaugen,samt uoppnåeligefristelser som badestrenderi avstengtemilitære skltefelt i Brasil, for ikke å snakke
om oppskriften til hvordan man kan bo
gratis på dyre luksushoteller.For den
som måtte foretrekke fuktige gleder fremfor
sære hemmeligheter,kan nr. 4 - <The Wet
Edition, - by på våtedrømmer og dlpdykk i
et bredt spekterakvatiskeelementer- stikkord: hav, cruise, innsjø, dykking, drinker'
Frognerbadetog Bergen (!). Allerede her
anervi riktignok at tidsskjemaetkan være

i strammestelagel I stedet fbr å komme
som planlagt den 21' juli' ble utgivelsenet
par uker forsinket.Påbladetsforside står derfor diskret å leseat dette er august/septem
ber-nummeret.Sågjenstårdet å sehva dette
kan få av konsekvenserfor fremdriftsplanene videre. Fraføt av er det annonsert at
nThePopularEdition" den 8. septembervil
bringe bred dekning av stederog reisemå'l
med populærkulturellereferansertil film,

,

TV musikk, litteratur og kunst ..foreståOg detteer barebegl'nnelsen:Med hensyntil videre
grØsseren
endeutgivelserkan vi med gufsendespenningimØtese
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<The Scary Edition>, som er opplyst å skulle utkomme 20.
olctober,mens vi med iskald sinnsro awenter hva <TheFrozen
Edition> (8. desember) vil bringe av blåfrosne reisetips.
Hvoretter hver ny utgivelseformodentlig fortsatt vil bli forsynt
med sitt egetindividuelle tematiskesærpreg.
Ved å leggesegpå en såpassmarkant tematikk-profil har utgiverne valgt en dristig linje. Fallhøyden er betydelig fra det fikst
fantasifirlle til det som kan fremstå som anstrengt,kvasi-originalt
eller platt. Uansett er dette et krevende konsept - ikke bare når
det gjelder å holde et over-ambisiøstutgivelsestempo.Skaldet bli
vellykket på lengre sikt, må utgiverne både kunne opprettholde
den nødvendigeiddrikdom og disponerede ressursersom skal til
for å omsette id6ene i attraktive reportasjer.I presentasjonsmessig henseendeer dette imidlertid et konsept som bærer bud om
keativitet, og som muligens vil bidra til å bygge opp publikums
nysgjerrighet og forventninger. Kan hende vil disseheftene med
tiden endog bli samlerobjektermed kult-status?
Heller ikke 360 (OsloAirport Magazine)kommet til å bli den
lesendereisendesførstevalg,men som nødlekryredog betydelig
bedre enn ingenting. Så spørsdet om redaksjonensynesdette
er nok, eller om ambisjonenegår lengerenn som så.Tematikkprofilen viser en vilje og kanskjeogsåelme til å gå nye,dristige
veier.Det er øyensynligheller ikke noe i veien med ambisjonene
når det gjelder spørsmåletom å levere et designmessigtoppprofesjonelt preget, tidsriktig, <state-of-the-art>produkt som
kan imponerekollegerog konkurrenter i bransjen.Men ogsåfor
et gratismagasiner det vel fortsatt kunden som bør stå i fokus?
Kunder har ulike preferanser,men fellesfor de flesteav osser at
vi ikke har noe imot kvaliteter som lesbarhetogleservennlighet'
I såmåte har bladet fremdeleset åpenbartforbedringspotensial.
Og hvemvet - magasineter ennå i startfasen...
Forfatterenav disselinjer har bodd en rekke stederi diverse
verdensdeler,og forøvrig besøkt over 60 forskjellige land.
Gjennom de siste 40 år har reisenefor det meste skjedd med
fly. Det betyr at undertegnede har hatt anledning til å stifte
bekjentskapmed et betydelig antall fly- og flyplassmagasiner.
De er ikke helt like alle sammen - bare nesten'Oslo lufthavns
magasin360 skiller segi såmåte ikke avgjørendeut fra sjangeren forøvrig, men viser likevel ansatsentil noe litt mer.
Inntil',ridere fremstår 360 som en klart over gjennomsnittlig pretensiøsblekke. Den kritiske leser vil uunngåelig stille
spørsmåletom hva som vil skje når (ikke åvls) bladet slipper
opp for nye id6er.Samtidig står det respekt av en satsingsom
' til de grader målbærer det djerve mottoet nAll makt til fantasien!> Uansett må publikasjonen hilses velkommen som et
fortjenstfullt initiativ, og utgiverne bør ønskeslykke til videre
med uMkiingen av dette prosjektet.
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