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WEEKENDAVISEN

* Se i øvrigt www.annoncemateriale.dk

Weekendavisen er avisen, som læserne elsker eller ikke kender. Prioriteringen er 
at skabe viden og indsigt på alle samfundsområder. Her er ikke kompromisser 
med lødigheden, og der bruges den plads på artiklerne, som er nødvendig. Der er 
dog også plads til underholdning og humor. Det er en avis der holder hele ugen.

Læserne

De 217.000* læsere kender allerede nyhederne, og vil gerne have flere perspek-
tiver på det, der sker omkring dem. De vil gerne kende de forskellige synspunkter 
og meninger og diskuterer gerne, hvad de læser, med andre. I øvrigt er de storfor-
brugere af kultur og rejser meget.

Udgivelse

Weekendavisen udkommer hver fredag morgen med en stor sektion om politik  
og udland, en kultursektion, en bogsektion, en videnskabssektion og en særlig 
sektion for børn og unge.

Annoncer

Med en annonce i Weekendavisen kommer du i kontakt med en kulturel og høj-
tuddannet målgruppe, der er engageret i vores samfund.

*Index Danmark Gallup. 1. halvår 2016
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# 2
0

Af SUNE ENGEL RASMUSSEN 

H
ELMAND – Hvis man havde Taleban 
boende 200 meter fra sit hus, ville de 
fleste nok i det mindste lukke deres 
hoveddør. Ikke Gholam Sakhi. Den 
62-årige kommandør leder en enhed af 
det afghanske lokalpoliti på 40 mand 

i landsbyen Sayedabad i Helmand-provinsens Nad Ali-
distrikt, og hvis den nylige hejsning af hvide Taleban-flag 
på den anden side af marken ved hans gård bekymrer ham, 
viser han det ikke.

»Jeg bliver her, så mine mænd også bliver her,« siger han. 
Det er de også nødt til. Falder Sayedabad, er der stort set kun 
marker herfra og til provinshovedstaden Lashkar Gah.

Sakhi, mager og bebrillet, ligner mere en skolelærer end en 
kriger. Det var da heller ikke meningen, at han skulle kæmpe 
på frontlinjen mod Taleban. Det afghanske lokalpoliti var 
oprindeligt udtænkt – af amerikanerne – som en form for 
bevæbnet naboværn: Middelmådigt trænede og beskedent 
bevæbnede militser, som skulle hjælpe med at skabe lokalt 
funderet loyalitet til regeringen i Kabul.

Men i takt med at Taleban vinder territorium i Helmand, 
rykker frontlinjen sig, og den skærer nu gennem områder, der 
i mange år var relativt fredelige. I Sakhis landsby er der nu, 
inklusive hans egen milits, den nationale hær og politi, 140 
mænd i regeringstro styrker.

Vi springer over brune bække, trasker gennem haver og 
langs karamelfarvede mudderhuse. Bag os lyder skuddene fra 
automatvåben, på afstand og i ly af træerne, som popcorn. Det 
er kampsæson i Helmand. Foråret er kommet, opiumhøsten er 
næsten afsluttet, og majsmarkerne står højt og giver dække til 
Taleban.

»Når det hele bliver grønt, kan vi ikke se dem,« siger Sakhi.

Mangel på øjenvidner

Få steder i verden har modtaget så massiv bistand de sid-
ste 15 år som Helmand. At pengestrømmen har sat sine 
spor, ser man bogstavelig talt, så snart flyhjulene rammer 
jorden. Lufthavnen i Lashkar Gah er istandsat af USA og 
Storbritannien for 350 millioner kroner og kan bryste sig af 
den tredjelængste landingsbane i Afghanistan. Ved indgangen 
til lufthavnen sælger en lille snackbod ikke grøn te, der ellers 
er allestedsnærværende. Derimod kan man købe kiks og syv 
forskellige slags energidrikke – et mere subtilt aftryk fra den 
internationale tilstedeværelse.

Men Helmand er gået i stå. Der postes ikke længere penge i 
byggeprojekter. Vejene omkring provinshovedstaden er asfal-
terede, men tyndt trafikerede. I områder, der stadig er relativt 
sikre, forbliver NATO-byggede skoler åbne, men mange af 
dem, inklusive nogle af de dansk-byggede, ser foruroligende 
forfaldne ud efter blot få år.

Udenlandske soldater ser man ingen af. Med undtagelse af 
omtrent 5.000 amerikanske styrker med mandat til at jage 
Islamisk Stat- og al-Qaeda-celler, er NATOs officielle rolle 
ikke længere at kæmpe, men at træne og rådgive, og det fore-
går mestendels inden for murene i Kabul eller, for nogle hun-
drede soldaters vedkommende, på den tidligere Camp Bastion, 
nu Camp Shorabak, i Gereshk, Helmands næststørste by.

Udenlandske journalister er stort set også stoppet med at 
rejse til Helmand, og de, der gør, forlader sjældent provinsho-
vedstaden. Beretninger fra krigen er i stigende grad begrænset 
til politikere og militære ledere, som heller ikke kommer i 
nærheden af frontlinjen, og deres udtalelser præges ofte af en 
bestemt dagsorden.

Eksempelvis hævdede præsidentfrue Rula Ghani for nylig i 
en tale til The Atlantic Council i Washington, DC, at kam-
pene i Helmand ikke var så slemme, som de blev gjort til. Det 
var reelt de samme 100 meter, der blev vundet og tabt hele 
tiden, sagde hun.

For mange afghanere, særligt dem, der tjener ved frontlinjen, 
virker sådanne udtalelser absurde, hvis ikke decideret respekt-
løse. Taleban kontrollerer nu et større område end på noget 
tidspunkt siden 2001. Veje, der var farbare i en hvid Toyota 
Corolla for blot et år siden, da jeg sidst besøgte Helmand, er 
nu helt under Talebans kontrol. 

Omtrent 5.500 afghanske soldater blev dræbt sidste år. 
Mindst 11.000 blev såret, mange af dem af vejsidebomber. Til 
sammenligning er 3.517 udenlandske soldater blevet dræbt i 
Afghanistan i løbet af hele krigen.

Forsvundne soldater

Privat erkender afghanske toppolitikere, at de med deres of-
fentlige udtalelser forsøger at opretholde gejsten blandt sikker-
hedsstyrkerne, men afstanden mellem regeringens fortællinger 
og frontlinjens virkelighed er slående. Som Toofan Waziri,  
en analytiker med speciale i Helmand, siger: »Taleban bliver 

stærkere dag for dag. Og regeringen har ikke en rigtig stra-
tegi.«

I Sayedabad når vi frem til en bygning, hvor en deling 
soldater fra den nationale hær har base. Fra taget peger Sakhi i 
retning af en anden bygning nogle hundrede meter væk, som 
Taleban angreb for en måned siden. De fyrede raketter mod 
basen for at få soldaterne til at flygte, hvorefter en gruppe tale-
banere, der lå på lur uden for basen, skød dem ned én efter én.

Denne delings kommandør, premierløjtnant Jawad, er 
nervøs for, at den samme form for massakre kan finde sted her. 
Delingen er underbemandet, siger han. »Når Taleban angriber, 
er de 100 eller 200 mand. Vi er kun 20. Hvad kan vi gøre?« 

Jawad overdriver, men ikke meget. Officielt er der 25.000 
soldater i Helmand, hvilket på papiret burde være nok til i 
hvert fald at holde Taleban stangen. Problemet er bare, at 
mange af dem ikke eksisterer.

De kaldes spøgelsessoldater. Mænd på lønningslister, der al-
drig har eksisteret eller er dræbt, men endnu ikke erklæret døde. 
Ingen ved, hvor stort problemet er, men en intern analyse, bestilt 
af den afghanske regering og lækket til Weekendavisen, hævder, 
at mindst 40 procent af hærens og politiets angivelige mandskab 
i Helmand simpelthen ikke findes.

»Hvis du spørger politichefen, hvor mange mænd han har, 
vil han ikke være i stand til at vise dem frem. Poster, der burde 
have 30 mand, har fem eller seks. Og de er sikkert alle sam-
men politichefens familie,« siger Haji Bahlol, et medlem af 
distriktsrådet i Gereshk.

En af årsagerne til fænomenet er korruption. Officerer 
puster mandskabstal op for at indkassere de falske soldaters 
lønninger. En anden grund er, at officererne forsøger at skjule 
deres fiaskoer og derfor ikke opgiver det rette antal dræbte 
eller deserterede (antallet af sidstnævnte er støt stigende). En 
højtstående embedsmand er i rapporten citeret for at sige, at 
der på et tidspunkt blev sendt 300 soldater til en base i Sangin-
distriktet. Da basen faldt, var der kun 15 tilbage.

Talebans timing

Sakhis egne mænd fra lokalpolitiet har base i udkanten af 
landsbyen. Nowrooz Ali, der har et bredt smil, som blot-
ter hele hans undermund, løsner et hvidt stykke stof fra sin 
geværkolbe og viser det stolt frem. Et Taleban-flag. For en uge 
siden sneg fire mænd fra enheden sig om natten ind i nabo-
landsbyen, som Taleban har overtaget, og stjal deres flag. De 
klukler stadig bare ved tanken.  

Men bag den joviale facade er Sakhis mænd tynget af alvor.
»Vi havde aldrig troet, at vi skulle kæmpe ved frontlinjen,« 

siger en af dem, Shukrullah. For år tilbage modtog de omtrent 
20 dages træning af de britiske specialstyrker, hvor de primært 
lærte at ransage huse, skyde samt en smule førstehjælp. Det 
skulle være nok til at fungere som en lokal milits, men ikke 
som en professionel hær. Faktisk, siger Sayed Qayoumi, der for 
det meste fører ordet, fortryder han overhovedet at have meldt 
sig til frivilligt at gribe til våben. Sådan ser alle mændene på 
sagen. Men det er for sent at vende om nu, for Taleban ved, 
hvem de er.

Lokalpolitiet og de andre sikkerhedsstyrker i Sayedabad har 
ikke ordre til at lave offensive operationer. Det betyder, at de 
ikke har nogen mulighed for at presse Taleban tilbage. Skal 
man tro dem, er de stort set reduceret til kanonføde.

»Det er meget svært at se herfra, hvem der er Taleban,« siger 
Habibullah, en af Sakhis mænd. »Sommetider bærer de store 
tørklæder og våben over skulderen, men de er ofte svære at 
genkende. Hvis jeg åbner ild og dræber en person, er jeg måske 
skyld i en civil persons død. Så vi kan kun skyde igen, når vi 
bliver skudt på.« 

Det er med andre ord Taleban, der bestemmer, hvornår der 
skal slås.

Sent om aftenen løber vi tilbage til premierløjtnant Jawads 
base i den anden ende af landsbyen, da den kommer under 
beskydning. Et par raketter rammer langt forbi. Størstedelen 
af skyderiet foregår med maskingevær. På taget diskuterer 
soldaterne, hvor fjenden er, og sender en mortergranat i 

Afghanistan. Basen kommer under beskydning. Soldaterne diskuterer, hvor fjenden befinder sig, og sender en mortergranat i den formodede retning. Mellem bragene synger cikaderne 
i træerne. Reportage fra Helmand-provinsen, hvor underbemandede lokale styrker kæmper hårdt for at holde Taleban stangen.

Hvide flag og spøgelsessoldater

En afghansk soldat skyder mod Taleban-krigere fra en smadret skole, der nu udgør en frontlinje i kampen mod islamisterne i 

Chah-e Anjir, nær Helmands provinshovedstad Lashkar Gah. FOTO: ANDREW QUILTY

 FOTO: NIELS CHRISTENSEN

4
Livet. Interview med 
professor i psykologi 
Peter Elsass om  
glæden ved ensomhed. 

SAMFUND

 MALERI FRA BOGEN »MANIERA«

18
Manierisme. Museum 
i Frankfurt viser skønne 
billeder fra en glemt og 
miskendt epoke.

KULTUR

 FOTO: NIELS CHRISTENSEN

6
Hurtigere! »Kom nu, 
Jessie, vi tror på dig!«  
Reportage fra et vædde-
løb for elitesprintere. 

FAKTISK

 ILLUSTRATION: CARL LARSSON, 1899

8
Nøgen. Legede og 
badede børn engang 
uden tøj på? Eller var 
det kunstnerens idé?

IDEER

 FOTO: SCANPIX/CHRISTIAN ALS

8
Al Medina. Instruktøren 
Oma Shargawi om at søge 
mørket, jagte sin identitet 
og lave en ilm.

KULTUR
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STAY BEAUTIFUL 
- til ansigt

STAY OUTSIDE
- til krop

STAY COOL 
- after sun

·
·
·

Made In Denmark 
Udviklet og produceret i DanmarkWWW.BEAUTE-PACIFIQUE.COM Butik: Grønnegade 36 • København K • Tlf. 33 17 00 70

Webshop: pureshop.dk • Fragtfrit over 500 kr. • GRATIS GAVE

Jane Iredale:

-10%
over 400 kr.

i butikken

Mineralpudder i 24 farver fra Jane Iredale

med concealer, foundation, pudder og SPF-20

i ét produkt - vælg fast, løs eller lydende pudder

Få professionelle råd om make-up og

farvevalg af kosmetologer i Danmarks

største økologiske parfumeri i Grønnegade

make-up i 24 farver
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sukí skin care • Jane Iredale • John Masters Organics • Tata Harper m. l.

Bliv læge for en dag
den 29. maj

meld dig som indsamler

til Læger uden grænsers
landsindsamling

Tilmeld dig
NU

på msf.dk

LAYOUT: BENTE BRUUN KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT

FORTSÆTTES SIDE 10

2016

 20. - 26. maj 2016  267. årgang# 20  kr. 49,00  

Bøger
Sulten. Argentinsk mammutværk 
kortlægger sublimt sultens historie, 
men har politisk slagside. Side 12

Interview. Danskerne ville ikke have reddet 
jøderne, hvis situationen havde været en anden, 
siger historikeren Timothy Snyder. Side 14-15

Toer. Gid Alen Mešković’ nye 
bog om Miki havde været 

mere selvoptaget og 
formbevidst. Side 5

Af LOUISE WINDFELD-HØEBERG

Keigo Higashino: Den hengivne hr. X. Oversat 
fra japansk efter »Yogisha X no Kenshin« af 
Jonas Steno Olsen og Mette Holm. 310 sider. 
299 kr. Modtryk.

Y
asuko bor alene med sin datter i 
lejligheden ved siden af den en-
somme matematiklærer Ishigami. 
Hun arbejder til daglig i en mad-

pakkebutik, som han gerne tager en omvej 
forbi, bare for at høre hende spørge: »Hvad 
sku’ det være?«

Da Yasuko i selvforsvar dræber sin psykopa-
tiske og voldelige eksmand, tilbyder Ishigami at 
konstruere et alibi. Forvirret og desperat takker 
hun ja, uden at vide, hvad hun sætter i gang.

Ishigami viser sig at have en imponerende 
sans for hverdagens detaljer og vaner. Det 
samme har hans gamle studiekammerat, 
fysikeren Yukawa, som politiet konsulterer, 
når sager – som nu dette mord – er svære 
at gennemskue. Derfor udvikler historien 
sig hurtigt til en kamp mellem de to genier. 
Matematikeren mod fysikeren. Logik mod 
intuition. Venskab, sushi og sake på den ene 
side, mistænksomhed på den anden. Higen 
efter at opklare og blotlægge – og forsøget på 
at fortie og skjule.

Centralt i bogen står de to gamle venners 
filosofiske diskussioner og konstante efter-
prøvning af hinandens teser: Er det sværere at 
opfinde et uløseligt problem end at løse et? Er 
det lettere at udtænke sin egen løsning på et 
problem end at verificere andres løsning? Skal 
man følge hvert trin i en tilståelse og verifi-
cere dem, eller skal man i stedet undersøge, 
om der findes andre løsninger end dem, som 
gerningsmanden opstiller i sin tilståelse?

JAPANSKE Keigo Ishigami har en fantastisk 
evne til at dryppe beviser og forklaringer ud 
på det helt rigtige tidspunkt – og til at rette 

alibiet til i sidste sekund. 
Af selvsamme årsag kan 
en afledningsmanøvre, 
der ligner en aflednings-
manøvre for meget til 
rent faktisk at være det, 
netop ende med at 
være en genial afled-
ningsmanøvre.

Imens spillet 
mellem de to gamle 
venner foregår, bliver 
der købt den ene 
madpakke efter den 
anden, taget et hav 
af tog og taxaer, 
kørt en del på 
cykel langs floder 
og over broer. Og 
spillet bad-
minton. Hele 
vejen igennem 
udviser alle 
parter således 
en yderst pas-
sende japansk 
adfærd. 

Hjemmet har 
sit kotatsu-bord, 
man kan varme 
sig under. Man spi-
ser sashimi og drik-
ker kaffe på dåse. Og 
henter fortravlet sin bento, madpakke, på vej 
til arbejde. Børnene gør, som deres forældre 
siger. De fortrækker ind bag den papirtynde 
skillevæg, når de får besked på det. De har re-
spekt for deres lærer, de bukker for alderdom-
men, og de frygter for næste karakterblad eller 
en ydmygende reeksamen. De voksne passer 
deres arbejde. Og så tager de på karaokebar, 
izakayabar eller en af den slags barer, hvor 
smukke værtinder forsøder tilværelsen for 
gæsterne. Men alt dette hverdagstrummerum 

overskygges i stadig højere grad af det faktum, 
at en opklaring af mordet nærmer sig.

Romanens slutning er ikke mindre end 
genial og fuldstændig umulig at forudse. 
Jeg har efterfølgende pletlæst kapitler for at 
finde bare det mindste tegn på, at det bar i 
netop den retning, men Keigo Higashino har 
forfinet kunsten at skjule vigtige oplysninger 
som hverdagsligegyldigheder i en grad, der 
gør Den hengivne hr. X intet mindre end 
mesterlig. 

Romanen er, ikke overraskende, en af 
Japans største krimisucceser, og Keigo 
Higashino er en af landets mest populære og 
bedst sælgende forfattere.  Med god grund: 
Sjældent har jeg følt mig så underfundigt 
underholdt og så grundigt taget ved næsen. 
Den hengivne hr. X er et brag af en spændings-
roman. Den er på en gang rørende, nervepir-
rende og fuldkommen uforudsigelig, tilsat en 
helt særlig hjerteskærende og uforløst kærlig-
hedshistorie. 

Fortryllet. Sjældent har jeg følt mig så underfundigt underholdt og så grundigt 
taget ved næsen. Den hengivne hr. X er en mesterlig spændingsroman.

Mord, matematik og 
madpakker ILLUSTR

ATIO
N

: LARS VEG
AS

Kjærstad. Om 
underliggørelse, 
fabuleringskraft 
og moraliseren. 
Interview og 
anmeldelse. 
Side 8-9

LAYOUT: ANETTE RIEMANN KORREKTUR: LOUISE LUNDBERG CLAESEN
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Fund. Vi vandrede ud af Afrika, men vores 
forfædre kom fra Asien. Side 4

Længsel.  
Drømmen om det 
ægte og enkle 
liv i vildmarken 
har lange rødder. 
Side 11

Lyssværdet 
i kolben

Bag om et 

gennembrud. 
Et rodet ph.d.-
kontor gav den 
åbenbaring, 
som en gruppe 
enzymforskere 
skulle bruge 
for at sætte 
fotosyntesen i 
bakgear. Med 
konkurrenterne 
i hælene 
lykkedes det 
dem som 
de første i 
verden at kløve 
plantedele med 
solstråler. 

FORTSÆTTES SIDE 2

U
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e børn har altid vakt debat. Side 8

Pengemaskine. Buddhismen er blevet big 
business i både Østen og Vesten. Side 4

Profit. Økonomer udforsker 
skattelyets logik. Side 12

Kæmpebølger. Mars’ overlade er formet 
af gigantiske tsunamier. Side 6

LAYOUT: BENTE BRUUN KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT
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Ideer

LAYOUT: LENA THURMANN KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT

# 20  20. maj 2016Weekendavisen

Kultur

Kinder K. Fremragende teater om 
eutanasi og et forældrepars svære 
moralske valg. Side 15

Traumer. Hans bedstefar blev banket 
af slaveejerne. M. Lamars modsvar er 
at elske sorthed og sorte. Side 17

Udskældt epoke. Nyt lys på 
lorentinske mestre, som brillerer på 
udstilling i Frankfurt. Side 18

Cannes. Kvinderne 
dominerer ved årets 
ilmfestival. Mød Andrea 
Arnold og Maren Ade. 
Side 4-5

Henrik Vibskov
Modedesigneren er en drømmeø midt i dansk modes velkendte farvande.

Interview side 10-11

FOTO: SØREN BIDSTRUP/SCANPIX

Fisk. Den fi ndes i mange akvarier, 
men er truet i naturen. Side 8

Liv. Findes der rumvæsner på en af 
Mælkevejens exoplaneter? Side 4

Orangutang. Vi har de svingende 
arme til fælles. Side 8

Hvem kommer først? 

 Show. Cykelmyggen Egon redder 
dagen med sin dansemyg. Side 10

FOTO: NIELS CHRISTENSEN

FOTO: HANNE OG JENS ERIKSEN/SCANPIX

FOTO: OLIVER GRUBB HOFFMEYER/ØSTRE GASVÆRK

Side 6-7

FOTO: HENNING DALHOFF/SCANPIX

FOTO: SCANPIX

LAYOUT: LINDA BALLE KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT

Weekendavisen # 20  20. maj 2016

Faktisk

(PRIS KR. PR. SPALTEMILLIMETER INKL. 4 FARVER)

Placeringstillæg      

Side 3 +14%     

Side 5* +12%     

Side 7* +10%     

Anden bestilt* +5%

Midteropslag  +5%     

      
* Bøger, Faktisk, Idéer og Kultur er alle højresider 
+5% placeringstillæg pånær s. 3 som er +14%

1. sektion (Broadsheet) 
     

    FREDAG     

0-525 mm  77,40 

526-1094 mm  71,10 

1095-2189 mm  67,30 

2190+ mm  51,80

Øvrige sektioner (Tabloid) 
     

    FREDAG     

0-525 mm  65,30 

526-1094 mm  60,00 

1095-2189 mm  56,70 

2190-4380 mm  43,70
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  KULTUR   

  

 Kultur forside bund

 266 mm x 50 mm  19.620,-

 Kultur forside bund

 266 mm x 75 mm  29.430,-

 Kultur bagside 

 41 mm x 175 mm  22.750,-

  1. SEKTION   

   FORSIDE     BAGSIDE  

 Bund

 41 mm x 75 mm 17.685,- 7.630,-

 Bund

 86 mm x 75 mm 35.370,- 15.255,-

 Bund

 131 mm x 75 mm 53.055,- 22.880,-

 Bund

 176 mm x 75 mm 70.740,- 30.510,-

 Bund

 221 mm x 75 mm 88.425,- 38.140,-

 Bund 

 266 mm x 75 mm 106.110,- 45.765,-

 Bund

 311 mm x 75 mm 123.795,- 53.390,-

 Bund

 356 mm x 75 mm 141.480,- 61.020,-

De viste  placeringer 1. sektion er eksempler.

 

Faste placeringer
(PRIS KR. PR. SPALTEMILLIMETER INKL. 4 FARVER)
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  IDÉER   

 Idéer forside bund

 266 mm x 50 mm  17.760,-

 Idéer bagsiden

 266 mm x 365 mm  100.480,-

 

 

Faste placeringer
(PRIS KR. PR. SPALTEMILLIMETER INKL. 4 FARVER)

De viste  placeringer 1. sektion er eksempler.

  BØGER   

 Bøger forside bund

 266 mm x 50 mm  17.760,-

 Bøger forside bund

 266 mm x 75 mm  26.640,-

 Bøger bagside bund

 266 mm x 100 mm  36.900,-

 

  KULTUROPLEVELSER (KULTUR)   

  

 86 mm x 75 mm 4.650,-

  

 176 mm x 75 mm 9.300,-

  

 266 mm x 75 mm 13.950,-
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Indstik

Panorama-annonce formater

Deadlines

(PRIS KR. PR. SPALTEMILLIMETER INKL. 4 FARVER) 

0-180 g  355.000 

180-280 g  410.500 

Bestilling af annoncer Tirsdag kl. 11.00 

Levering af annonce materiale Onsdag kl. 11.00 

 

  

  

 753 mm x 100 mm 59.728,- 

  

 753 mm x 520 mm 452.525,- 

 

  

  

 547 mm x 100 mm 37.800,- 

  

 547 mm x 365 mm 200.998,- 

  1 SEKTION     

Midteropslag

  KULTUR    

Midteropslag

(PRIS KR. PR. SPALTEMILLIMETER INKL. 4 FARVER)
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Standardformater  
tekstsider tabloid

Højde 
365

250

200

175

150

125

100

75

Format
41 x 365

Format
41 x 250

Format
41 x 200

Format
41 x 175

Format
41 x 150

Format
41 x 125

Format
41 x 100

Format
41 x 75

Format
41 x 50

41MM

Format
86 x 365

Format
86 x 250

Format
86 x 200

Format
86 x 175

Format
86 x 150

Format
86 x 125

Format
86 x 100

Format
86 x 75

Format
86 x 50

86

Format
131 x 365

Format
131 x 250

Format
131 x 200

Format
131 x 175

Format
131 x 150

Format
131 x 125

Format
131 x 100

Format
131 x 75

Format
131 x 50

131

Format
176 x 365

Format
176 x 250

Format
176 x 200

Format
176 x 175

Format
176 x 150

Format
176 x 125

Format
176 x 100

Format
176 x 75

Format
176 x 50

176

Format
266 x 365

Format
266 x 250

Format
266 x 200

Format
266 x 175

Format
266 x 150

Format
266 x 125

Format
266 x 100

Format
266 x 75

Format
266 x 50

221 266

50

Alle formater er mm. I den lodrette søjle til venstre finder du højden i mm på annoncerne. I den vandrette søjle finder du 
bredden på annoncerne. Der er i alt 266 mm i bredden og 365 mm i højden på en helside. Kontakt din faste konsulent i 
Berlingske Media, hvis du vil høre mere om andre og anderledes muligheder.

TA
BL
OI
D
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Standardformater  
tekstsider broadsheet

Højde 
520

250

365

200

175

150

125

100

75

Format
41 x 520

Format
41 x 365

Format
41 x 250

Format
41 x 200

Format
41 x 175

Format
41 x 150

Format
41 x 125

Format
41 x 100

Format
41 x 75

Format
41 x 50

41MM

Format
86 x 520

Format
86 x 365

Format
86 x 250

Format
86 x 200

Format
86 x 175

Format
86 x 150

Format
86 x 125

Format
86 x 100

Format
86 x 75

Format
86 x 50

86

Format
131 x 520

Format
131 x 365

Format
131 x 250

Format
131 x 200

Format
131 x 175

Format
131 x 150

Format
131 x 125

Format
131 x 100

Format
131 x 75

Format
131 x 50

131

Format
176 x 520

Format
176 x 365

Format
176 x 250

Format
176 x 200

Format
176 x 175

Format
176 x 150

Format
176 x 125

Format
176 x 100

Format
176 x 75

Format
176 x 50

176

Format
221 x 520

Format
266 x 520

Format
311 x 520

Format
356 x 520

Format
221 x 365

Format
266 x 365

Format
311 x 365

Format
356 x 365

Format
221 x 250

Format
266 x 250

Format
311 x 250

Format
356 x 250

Format
221 x 200

Format
266 x 200

Format
311 x 200

Format
356 x 200

Format
221 x 175

Format
266 x 175

Format
311 x 175

Format
356 x 175

Format
221 x 150

Format
266 x 150

Format
311 x 150

Format
356 x 150

Format
221 x 125

Format
266 x 125

Format
311 x 125

Format
356 x 125

Format
221 x 100

Format
266 x 100

Format
311 x 100

Format
356 x 100

Format
221 x 75

Format
266 x 75

Format
311 x 75

Format
356 x 75

Format
221 x 50

Format
266 x 50

Format
311 x 50

Format
356 x 50

221 266 311 356

50

Alle formater er mm. I den lodrette søjle til venstre finder du højden i mm på annoncerne. I den vandrette søjle finder du 
bredden på annoncerne. Der er i alt 266 mm i bredden og 365 mm i højden på en helside. Kontakt din faste konsulent i 
Berlingske Media, hvis du vil høre mere om andre og anderledes muligheder.

BR
OA

DS
HE

ET



9

BERLINGSKE MEDIA     PRISLISTE 2017     Find os på www.berlingskemedia.dk

ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS.                         RING PÅ  33 75 75 00

Overskridelse af annoncedeadline

Annoncemateriale og kundekorrekturer skal være modtaget af Berlingske 
Media inden avisens fastsatte deadline. Ved overskridelse af deadline 
forbeholdes ret til at beregne administrationsgebyr på kr. 500 pr. annonce. 
Dette gælder desuden for rettelser efter deadline til allerede afsendt an-
noncemateriale.

Annullering efter deadline

Annoncer, der annulleres efter ordredeadline, vil blive faktureret 50 % af 
annoncens pris.

Forbehold

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, og forudsat indrykning-
sordren ikke er påtegnet „eller udskydes“, placeres annoncen bedst 
muligt i forhold til den ønskede placering og beregnes efter sin placering 
– dog aldrig dyrere end bestilt.

Udskydelse

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder vi os sig ret til at 
udskyde en annonce til senere levering.

Tekstlignende annoncer

Enhver annonce, der efter vores skøn kan forveksles med redaktionelt 
stof, skal forsynes med ordet ANNONCE i minimium 12 punkt øverst i an-
noncen. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi 
ikke benyttes. Vi anbefaler, at annoncen fremsendes til godkendelse.

Annoncekodex

Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det interna-
tionale annoncekodex. Annoncøren har ansvaret herfor, ikke Berlingske 
Media. I øvrigt forbeholder Berlingske Media sig ret til at afvise annoncer, 
som ikke ønskes optaget. 
Annoncetillæg fra 3. part, dvs. annoncetillæg der ikke er udgivet af Ber-
lingske Media eller enkelt annoncører optages som udgangspunkt ikke i 
vores medier. Som gældende for øvrige annoncer forbeholder Berlingske 
Media sig retten til ligeledes til enhver tid at afvise annoncetillæg, der 
skønnes ikke at overholde annoncekodex eller af øvrige forretningsmæs-
sige årsager ikke ønskes optaget.

Fejl og Reklamationer

Ved fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter 
vores skøn af budskabets forringelse, men højst annonceindrykningens 
pris. Fejl og reklamationer skal være os i hænde senest 5 dage efter 
indrykning. Erstatningskrav for fejlagtig indrykning, forsinkelse, manglende 
indrykning, standsning af bestilte annoncer eller evt. følger af sådanne fejl 
kan ikke gøres gældende. Berlingske Media forbeholder sig ret til at afvise 
enhver reklamation, hvis materialet IKKE overholder branchestandarden.  
Se www.annoncermateriale.dk. Såfremt annoncen ikke overholder 
branche standarden og Berlingske Media retter fejlen, forbeholdes retten til 
at fakturere et gebyr på kr. 500,-, og der kan ikke forventes nogen dekort 
på indrykningen i fald rettelsen resulterer i et dårligt resultat i avisen.

Produktion af annoncer

Til indrykning i en af Berlingske Medias aviser
Berlingske Media beholder ophavsretten til det producerede materiale. 
Kopi af færdigt materiale udleveres dog uden beregning til annoncørens 
eget brug, og ikke til indrykning i andre medier.
Udveksling – Lukket format
Lukket format (pdf med security-lock mod ændring). Hvis annoncen 
ønskes indrykket i et andet medie udveksler Berlingske Media annoncen 
uden beregning for annoncøren.
Udveksling – Åbent format
Berlingske Media udveksler ikke åbne formater så som QuarkXPress, 
InDesign og Illustrator (qxp, indd og ai)

Forretningsbestemmelser*

* Se i øvrigt www.annoncemateriale.dk
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Trykteknik 
Offsetrotation.

Rasterfinhed
40 linjer.

Læsbarhed
Brug ikke skrifttyper i mindre end 8 pkt. og ved negativ må størrelsen ikke 
være mindre end 10 pkt. halvfed i henhold til branchestandarden.

Farver
Alle farver skal defineres som processfarver (CMYK eller grayscale). Dvs. 
ingen Pantone-, SPOT-, RGB- eller LAB-farver.  
Jvf. www.annoncemate riale.dk Hvis der ikke benyttes processfarver kan 
farverne ændre udseende i trykken. Der modtages ikke reklamationer på 
annoncer med farver, der ikke er defineret som processfarver. 

Spalter
Af tryktekniske årsager krympes annoncer 3% i bredden på tabloid-
produkter.

LEVERES I BREDDEN (MM) TRYKT FORMAT FOR TABLOID (MM)

  1 spalte 41 39

  2 spalter 86 83

  3 spalter 131 127

  4 spalter 176 170

  5 spalter 221 214

  6 spalter 266 258

Tabloid format 266 x 365. 

Branchestandard
Retningslinjer for levering af annoncer til avistryk: www.annoncemateriale.dk
PDF-filer leveres som Acrobat 4 (PDF 1.3) med profilen ISOnewspaper26v4.

Færdigt materiale

Annoncen skal sendes som PDF-fil via Ritzaus Medienet. Adgang hertil 
via www.medienet.dk. Den respektive avis kan også modtage annoncen 
via e-mail (der er dog gebyr på dette - se beskrivelse).
Færdigt annoncemateriale skal leveres i henhold til “Retningslinjer for lev-
ering af annoncemateriale” (findes på www.pressenshus.dk), godkendt og 
underskrevet af Danske Dagblades Forening (DDF) og Danske Reklame-
bureauers Brancheforening (DRRB).
Berlingske Media forbeholder sig retten til, uden forudgående aftale, at 
korrigere materiale, som ikke overholder branche-standarden.
Ved annoncer uden ramme eller baggrundsfarve som skaber annoncens 
format (trykformatet), skal der tilføjes en hjørneprik, der placeres i øverste 
venstre hjørne (koordinater X=0 og Y=0). Herved sikres at annoncen 
placeres korrekt på siden.
Annoncen skal være uden beskæring og uden pas- og skæremærker

BESKRIVELSE PRIS

Den færdige annonce sendes via Ritzaus 
Medienet.

     0,00 kr. /stk

Den færdige annonce sendes via e-mail.  75,00 kr. /stk

 

Produktionsannoncer

Manus
 •  Indskrives i enten programmer fra officepakken eller direkte i e-mail.

Illustrationer og foto
 •  Foto leveres i filformat: jpeg, psd, tiff eller eps.
 •  Kvalitet min. 200 dpi. 
 •  Bitmapgrafik leveres i min. 600 dpi.
 •  Logo og illustrationer leveres som vektorgrafik  

(Illustrator: eps eller ai). 
 •  Fotos og logoer skal levereres som selvstændige filer.

PDF
 •  Pdf’er kan medsendes som delmateriale, det er dog her vigtigt at 

pdf’en er lavet som version 1.3.

Priser

BESKRIVELSE PRIS

Skal du have produceret en mindre annonce 
på 1-2 spalter med ren tekst, kan din salgs-
konsulent producere den for dig.

   1,10 kr. /mm

Produktion af annoncer som kræver grafisk 
kundskab, og hvor du kan modtage op til 2 
korrekturer. Korrektur udover dette koster 
250,00 kr. pr. gang.

  1,65 kr./mm

Du vil gerne have produceret din annonce, 
men behøver sparring og kreativ inspiration i 
forhold til annoncens opsætning. Du kan også 
få hjælp til kampagner og web-indrykninger af 
en professionel  AD’er (Art Director). Prisen er 
inkl. korrektur.

  2,10 kr./mm

Annoncematerialer*

* Se i øvrigt www.annoncemateriale.dk


