
 

Jyllands-Posten <noreply@jp.dk> 
 

tir. 22. mar. 11.06 
(for 9 dage siden) S

v
ar 

 

til mig 

 
 

Kære Jørn Rasmussen. Debatredaktionen har sendt dig følgende besked: 

Dit debatindlæg bliver ikke bragt i denne omgang. 

Vi modtager flere indlæg end vi har mulighed for at udgive, men forsøger at udgive så 
mange som muligt. 

Du er nu løst fra dit løfte om ”eneret” og kan frit sende indlægget til et andet medie, hvis du 
ønsker det. 

Du er altid velkommen til at sende os et indlæg igen i fremtiden. 

God dag. 

Vh. Jyllands-Postens debatredaktion 

LINK: Kommuniker med debatredaktionen og se hele dialogen om dit indlæg: Åbn chat-
vindue 

 
 

Debatredaktionen 
 

fre. 25. mar. 
09.58 (for 6 dage 

siden) 

S
v
ar 

 
til kontakt@fairspildevand.dk 

 
 

Kære Jørn 
  
Tak for dit indlæg. Vil du venligst forkorte det til 2.100 tegn inkl. mellemrum, så læser vi det gerne 
igen.   
  
Med venlig hilsen  

  
Lucas Honoré  
Redaktørassistent  
Debatredaktionen  
Dagbladet Information  
 

 
Debatredaktionen 
 

tir. 29. mar. 10.16 
(for 2 dage siden) S

vtil Jørn 

https://skrivdebat.jppol.dk/chat/4f0adabb-e319-481a-af9f-813c3a50d732
https://skrivdebat.jppol.dk/chat/4f0adabb-e319-481a-af9f-813c3a50d732


 
 

ar 

 
Kære Jørn 
 
Mange tak for forkortelse af dit indlæg samt vedlæggelse af korrespondance med MST. 
   
Vi må desværre takke nej i denne omgang. Vi modtager hver dag mange flere indlæg og kronikker, 
end vi kan få plads til i avisen.   
  
Vi er taknemmelige for de mange forslag, men det betyder desværre også, at vi af pladshensyn 
ofte er nødt til at afvise en stor del – uanset at de er både gode og relevante.  
  
Med venlig hilsen  

  
Lucas Honoré  
 

 

bm debat <bm-debat@persgroep.net> 
 

tir. 29. mar. 17.35 
(for 2 dage siden) S

v
ar 

 

til Jørn 

 
 

Kære læser,  
 
 
Tak for det indlæg, som du har sendt til Berlingske. 
 
Vi har valgt ikke at bringe det. Vi kan desværre ikke altid give individuelle begrundelser, 
fordi vi hver dag får mange forslag, og derfor modtager du dette standardafslag. 
 
 
Vi bestræber os på at skabe rammerne for en kvalificeret og alsidig debat, og pga. 
pladshensyn må vi nogle gange sige nej tak til gode og aktuelle forslag til læserbreve, 
kommentarer eller kronikker. Du er naturligvis velkommen til at sende indlæg til os en 
anden gang.  
  
Med venlig hilsen, 
Berlingskes Debatredaktion 
 

 

Marie Schønning Jensen <mariesj@altinget.dk> 
 

ons. 30. mar. 
09.06 (for 1 dag 

siden) 

S
v
ar 

 
til Jørn, debat@altinget.dk 

 
 

Kære Jørn 

Beklager den lange svartid. Vi springer over denne gang. 

Bedste hilsner Marie 

  



Marie Schønning Jensen 
Debatredaktør 

  

mariesj@altinget.dk 

M: 6040 7670 

@MarieSchoenning 
  
 

Debatindlæg i Politiken 
Indbakke                          31/3-2022 

 
noreply@pol.dk 
 

11.26 (for 4 
timer siden) S

v
ar 

 

til mig 

 
 

Kære Jørn Rasmussen 

Dit debatindlæg bliver ikke bragt i denne omgang. 

Vi modtager flere indlæg, end vi har mulighed for at udgive, og har valgt at prioritere andre 
tekster end din. 

Du er altid velkommen til at sende os et indlæg igen i fremtiden. 

Venlig hilsen 

Politikens debatredaktion 

 

 

mailto:mariesj@altinget.dk
https://twitter.com/MarieSchoenning

