
Sveriges enda samhälls- & kulturmagasin med många läsare. 

Annonsinformation 2015

Ordfront magasin 
*  Har lika många kvinnor som män 

som läsare.

*  Har en stor ung läsekrets, var femte
 medlem/prenumerant är under 25 år.

*  Har en köpstark läsekrets där andelen 
hushåll med hög köpkraft ligger 11  
procent över riks genomsnittet  
(Posten – MOSAIC 2006).

*  Har en upplaga på ca 8000 exemplar.

*  Utkommer med 7 utgåvor 2014.
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Ökad efterfrågan på råvaror och en generös svensk minerallag gör att  
utländska gruvbolag söker lyckan i Sverige. I gruvstaden Kiruna höjs röster 

mot planerna på att öppna nya gruvor i obruten fjällmark. I Jokkmokk  
har provbrytningen i Gállok/Kallak blivit en infekterad fråga.

TEXT: KATARINA LIND   FOTO: MARCUS ELMERSTAD

GRUVBOOMEN
 

På SGU:s karta över ak-
tuella prospekteringar i 
Nikkaluokta är fjällryggen 
täckt av markerade områden 
i geometriska former. »Det 
är knappt en vit fläck på kar-
tan«, säger Matti Berg, ord-
förande i Girjas sameby.

SKAPAR HÅL SOM ALDRIG FÖRSVINNER

7
UtgåvOr  

Per år

www.ordfront.se
Ordfronts hemsida är en sajt som
bubblar av aktivitet. Här finns nyheter,
evenemangs- och bokinfo likväl som
DemokratiAkademin, utbildningar och
arrangemang med fokus på demokrati
och mänskliga rättigheter. Sajten är
ett naturligt nav för medlemmarna i  
kulturföreningen Ordfront, läsarna av
Ordfront magasin, andra kultur- och  
samhällsintresserade.

AntAl beSökAre: drygt 20000/vecka
Antal sidvisningar: 90000/vecka

fOrMAt: (endast sidobanner)
a) 147 x1 47 pixlar; b) 147 x 200 pixlar.
pris: från 2000 kr för 2 veckor

MAterIAl: JPeg eller gIf
materialadress: Pernilla Dure,
pernilla.dure@ordfront.se

bOknIng: elisabeth tingdal,
tel: 031-84 21 82, 0703-96 74 93 
elisabeth.tingdal@telia.com
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M
ånga religionskritiker tror 

felaktigt att en ateist inte 

kan vara fundamentalist, 

att fundamentalism är ex-

klusivt kopplat till religio-

sitet. Men naturligtvis rym-

mer alla idésystem fröet till fundamentalism, 

även idésystem som tar ställning mot religion 

och Guds existens. Fundamentalism är att anse 

sig ha säkra svar på allt, att vägra gå i dialog, att 

bygga sin livssyn på en cementerad förutfattad 

mening om andra, att bara acceptera kommu-

nikation som går ut på att människor med en 

annan livssyn kollektivt och obönhörligt döms 

som mindre vetande, vilseledda eller i värsta 

fall illvilliga. 

Förenklat uttryckt: fundamentalister har alla 

svar. Att inte vara fundamentalist är att fortsätta 

fråga. Det betyder inte att man saknar överty-

gelse.  Men övertygelsen om att Gud finns eller 

inte finns leder inte alltid fram till säkra svar. I 

stället uppstår ny undran och nya frågor, omöj-

liga att vederlägga eller verifiera vetenskapligt. 

Alltså får man gå till poesin.

Dikt kan vara en inre dialog, och dialog leder 

inte alltid till samförstånd. Ärlig dialog kan 

spegla eller skapa konflikt. I diktens ärliga inre 

dialog kan konflikt uppstå mellan olika aspek-

ter av den jag kallar »jag«. Ateismens kanske 

synligaste frontfigur i Sverige under 1900-talet, 

filosofen Ingemar Hedenius, framstod i yttre 

offentlig dialog som nästan fundamentalistisk 

ateist. Men i dikt hände det att han förde en 

Lyriken 
och Gud

Inget är lyriken främmande. Inte heller Gud. Eller sökan-

det efter Gud, tvivel på Gud, förkastandet, smädandet, 

bagatelliserandet eller brottningen med Gud. Såväl  

troende som sökande som ateistiska poeter har tagit sig 

an Gud – eller om det är hen som tagit sig an dem.

AV MARIA KÜCHEN   ILL: EMMA HANQUIST
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Uppslag 4-färg: 25000 kr
Uppslag sv/v: 22000 kr
format: 418 x 257 mm
Utfallande: 450 x 290 mm, exkl. utfall

1/1-sida 4-färg: 15500 kr
1/1-sida sv/v: 12500 kr
format: 199 x 257 mm
Utfallande: 225 x 290 mm, exkl. utfall

Stående 1/2-sida 4-färg: 10000 kr
Stående 1/2-sida sv/v: 7500 kr
format: 96 x 257 mm

ObS! vid utfallande annons ska 5 mm utfallsmarginal läggas till på alla sidor.

liggande 1/2-sida 4-färg: 10000 kr
liggande 1/2-sida sv/v: 7500 kr
format: 199 x 125 mm
Utfallande: 225 x 139 mm, exkl. utfall

1/4-sida 4-färg: 5500 kr
1/4-sida sv/v: 3500 kr
format: 96 x 125 mm
(stående)

1/8-sida 4-färg: 3500 kr
1/8-sida sv/v: 2200 kr
format: 
liggande, 96 x 60 mm
stående, 45 x 125 mm
1/16-sida 4-färg: 2400 kr
1/16-sida sv/v: 1500 kr
format: 45 x 60 mm

baksida 4-färg: 20000 kr
baksida sv/v: 18000 kr
Utfallande: 225 x 265 mm,
exkl. utfall
(adressutrymme ovanför)

Utgivning 2015
nUMMer UtgIvnIngSDAg bOknIngSDAg  MAterIAlDAg

OM    1/15 20 feb 21 jan  26 jan

OM    2/15 10 april 4 mars  9 mars

OM    3/15 22 maj 22 april  27 april

OM    4/15 19 juni  20 maj  25 maj

OM    5/15 18 sept 19 aug  24 aug

OM    6/15 6 nov  28 sept  5 okt

OlM  7/15 18 dec  18 nov  23 nov

Annonsbokning
elisabeth tingdal
tel: 031-84 21 82, 0703-96 74 93 
elisabeth.tingdal@telia.com

Övrigt
• Utfallande format: plus 10 procent.
• Moms tillkommer.

Bilagor
Separat offert: Direktmedia 08-736 46 00
carina.tegeland@direktmedia.se

 Tekniska specifikationer
färdigt material levereras som högupplöst pdf.
Sparas med alla typsnitt och högupplösta bilder
inkluderade. färger och bilder ska vara i cmyk-läge.
tidningen trycks på obestruket papper, Amber graphic.
för specifik ICC-profil och tekniska frågor:  
kontakta Pernilla Dure, pernilla.dure@ordfront.se
tel: 0708-519651

Materialadress
pernilla.dure@ordfront.se 
tunga filer: skicka via sprend.com eller liknande


