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Notat: Geografisk placering af landsdækkende dagblades faste redaktioner  

Dette notat viser:  

- Hvilke af de landsdækkende dagblade, der har faste redaktioner uden for hovedstadsområdet.  

- Hvor redaktionerne er placeret geografisk.  

- Hvor mange journalister, der er fast tilknyttede redaktionerne.  

Alle landsdækkende dagblade har besvaret følgende spørgsmål1:  

- Har avisen faste redaktioner uden for hovedstadsområdet? 

- Hvis ja, hvor ligger redaktionerne, og hvor mange ansatte har den/disse redaktioner? 

Resultaterne ses herunder: 

 Antal journalister 

med fast base uden 

for 

hovedstadsområdet 

Redaktions placering uden 

for hovedstadsområdet 

Berlingske 0 - 

BT 1 Aarhus 

Børsen 6 Aarhus, Odense 

Ekstra Bladet 3 Viby J 

Information 0 - 

Jyllands-Posten 121 Viby J 

Kristeligt Dagblad 4 Aarhus 

Politiken 1 Aarhus 

Weekendavisen 3 Ringkøbing, Nyborg, Aarhus 

I alt 139  

 

                  Antallet af journalister med fast base uden for hovedstadsområdet pr. 1. juli 2017.  

                                                           
1 Spørgsmålene er besvaret via telefon eller mail. 
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Som det fremgår af tabellen, har de ni landsdækkende dagblade sammenlagt 139 journalister, der er 

fast tilknyttet en redaktion uden for hovedstadsområdet. Resten af de ni landsdækkende dagblades 

journalister er placeret på en redaktion i hovedstaden.  

Jyllands-Posten fylder med sine 121 journalister en stor del af det samlede antal af de landsdækkende 

dagblades journalister med fast base uden for hovedstadsområdet. Ser man bort fra Jyllands-Postens 

121 journalister i Viby J, har de resterende otte landsdækkende dagblade tilsammen 18 journalister 

tilknyttet en fast redaktion uden for hovedstadsområdet.  

Af disse har Børsen med sine seks journalister i Aarhus og Odense det største antal journalister 

tilknyttet en fast redaktion uden for hovedstadsområdet. Kristeligt Dagblad har fire journalister med 

fast base uden for hovedstadsområdet, mens Weekendavisen og Ekstra Bladet hver har tre. BT og 

Politiken har hver én journalist tilknyttet en fast redaktion uden for hovedstadsområdet, mens 

Berlingske og Information ingen har.  

 

 


