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Verksamhetsberättelse för år 2008 
 
Allmänt 
Föreningens syfte är att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters 
synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och 
vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras 
kvalitet. 
 
Styrelsen har under år 2008 sammanträtt fem gånger och bestod av (personlig ersättare inom 
parentes): 
Monika Pensar-Granroth, ordförande   Ad Lucem 
Heidi von Wright, vice ordförande (Mary-Ann Gröhn) Horisont 
Lise Kanckos   (Johanni Larjanko) Ad Lucem/Filmjournalen 
Gerd-Peter Löcke  (Ulf Särs)  Fredsposten 
 
Christian Lång fungerade som verksamhetsledare, sekreterare och kassör utanför styrelsen. Tage 
Vest var föreningens revisor och Johan-Erik Fant revisorssuppleant. 
 
Föreningen höll årsmöte 12.4.2008 i Helsingfors och ett extra föreningsmöte 11.5.2008 i Hel-
singfors. 
 
Kulturverksamhet 
Vinnarna i Svenska Kulturfondens Hans Ruin-essätävling tillkännagavs 18.6. i Helsingfors. Heidi 
von Wright satt med i juryn som representant för Tidskriftscentralen rf och Monika Pensar-Gran-
roth deltog vid prisutdelningen.  
Margaretha Willner-Rönnholm från Åbo fick första priset på 4.000 euro för essän ”Albertos blick”. I 
motiveringen står det bland annat att hon med ”essäistisk och intellektuell säkerhet vandrar i rikt-
ning mot konstnären Alberto Giacometti för att få syn både på den konstnär som betraktar och 
skapar och på sig själv”. Enligt juryn är essän ”förankrad i fysisk närvaro, mångbottnad, överras-
kande konstruerad och håller för många omläsningar. Den är ett genialiskt konstverk i sig”. 
Thomas Ek från Lund (Sverige) skrev ”Essäisten och lindansaren” och tilldelades för den andrapri-
set med motiveringen att skribenten belyser ett etablerat ämne ur ett oväntat perspektiv. Essän 
handlar om Hans Ruin. 
”Vädergudar och klimatdemoner” är skriven av Hanno Eskola, Tammerfors. I den ställs dagens kli-
mathot mot agrarsämhällets väderproblem som också var på liv och död. Juryn skriver att läsaren 
inte behöver vara av samma åsikt som skribenten för att njuta av denna essä som tilldelades tred-
jepriset. 
Nora Hämäläinen, Helsingfors, Unn Gustavsson, Berlin (Tyskland), Sara Othman, Åbo, Trygve Sö-
derling, Helsingfors, Thomas Nydahl, Kristianstad (Sverige), Mikael Boldt, Esbo och Siv Granberg, 
Pargas fick hedersomnämnanden. 
 
Tidskriftssalonger ordnades i på Hantverkets hus Loftet i Vasa 28.6., Konstverkstaden Malakta i 
Malax 29.6. och Helsingfors bokmässa 23.10. I Vasa och Malax medverkade Lise Kanckos (Ad 
Lucem), Ylva Larsdotter (Astra Nova), Heidi von Wright (Horisont), Mary-Ann Gröhn (Horisont) och 
Gerd-Peter Löcke (Fredsposten). Löcke var även programledare. Niclas Eriksson och Johanna Ro- 
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sendahl deltog med sång och musik. I Helsingfors medverkade Karmela Bélinki (Astra Nova) och 
Monika Pensar-Granroth (Ad Lucem). I Helsingfors bjöd programmet även på mingel med nordiska 
tidskriftsgäster, information från Nätverkstan Ekonomitjänst i Sverige, kaffebjudning och besök i 
bokmässans stora tidskriftsavdelning. 
 
Programpunkten ”Kulturtidskrifter. Gift som läker.” ordnades på Edith Södergran-scenen under 
Helsingfors bokmässa 23.10. Åsa Linderborg, författare och biträdande kulturchef på Aftonbladet, 
diskuterade kulturtidskrifternas roll (i litteraturkritiken) med kritikerna Ivan Rod, Danmark och Jan 
Arnald, också känd som deckarförfattaren Arne Dahl. Katarina Gäddnäs intervjuade. 
 
Synlighet och marknadsföring 
Synlighet och marknadsföring är en viktig del av föreningens verksamhet. Tidskriftscentralen rf 
deltog i Textmässan i Stockholm 26.4.2008, Göteborgs Kulturkalas 15.-17.8.2008, Bokens Natt 
22.8.2008 på Akademiska Bokhandeln i Helsingfors, föreningsfestivalen i Åbo 5.-6.9.2008, tid-
skriftsdagen i Oslo 18.9.2008, Göteborgs bokmässa 25.-28.9.2008, Åbo bokmässa 3.-5.10.2008, 
Helsingfors bokmässa 23.-26.10.2008 och Bogforum i Köpenhamn 14.-16.11.2008.  
 
I juni skickades tidskriftspaket till 18 sommarkaféer runtom i Svenskfinland. För årets sommar-
kafésatsning trycktes speciella vykort med vilka kafékunderna kunde beställa hem gratis prov-
nummer av någon tidskrift och samtidigt delta i ett lotteri. 99 provnummer beställdes och någon 
ny prenumerant värvdes. I anknytning till projektet ordnades också några tidskriftssalonger med 
tidskriftsbord (se under kulturverksamhet). 
 
Under tidskriftsdagen i Oslo 18.9.2008 deltog Tidskriftscentralen och Monika Pensar-Granroth i 
programmet. Föreningens alla medlemstidskrifter fanns utställda på ett bord. 
 
Tidskriftscentralen var medarrangör till kulturtidskriftskonferensen ”Gift som läker – nordiska kul-
turtidskrifter” på Nifin i Helsingfors 22.10.2008. Ledande nordiska kulturpåverkare och tidskrifts-
makare deltog i konferensen. Nifins direktör Gun Oker-Blom öppnade konferensen. Bland talarna 
fanns kulturminister Stefan Wallin, riksdagsman och president för Nordiska rådet Erkki Tuomioja, 
ordförande för Nordisk kulturtidskriftsförening och Danmarks kulturtidskrifters förbund Ivan Rod, 
författaren och biträdande kulturchef på Aftonbladet Åsa Linderborg, huvudredaktör för Nya Argus 
Trygve Söderling, Tobias Regnell från Filter & Offside och chefredaktör för Cora Yvonne Ihmels. 
Ordförande för Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter Siri Reuterstrand var moderator för konfe-
rensen. Chefredaktör för Ananda Måns Broo höll pausyoga och Marianne Möller höll avslutande 
kommentarer. Under konferensen fanns ett tidskriftsbord med kulturtidskrifter från Norden. På 
kvällen ordnades middag på Hanaholmen där redaktör Kari Lumikero intervjuade författaren och 
Sveriges tidigare justitieminister Thomas Bodström om kriminalromaner, samhällsförändring och 
medborgerliga rättigheter.  
 
På hösten utkom katalogen över Sveriges kulturtidskrifter ”Kulturtidskriften 2009” med tema om 
finlandssvenska kulturtidskrifter. Många av Tidskriftscentralens medlemstidskrifter finns med i 
katalogen varje år. 
 
Tidskriftscentralens medlemstidskrifter fanns utställda i Akademiska Bokhandelns skyltfönster 
14.-21.11.2008. 
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Tidskriftscentralens medlemstidskrifter uppmärksammades en i gången som månadens tidskrift 
på Läsglädje-projektets webbsida. Presentationerna inleddes på hösten med Ny Tid (oktober), Ad 
Lucem (november) och Filmjournalen (december). 
 
Tidskriftcentralens webbportal uppdaterades under året med ny information och ett fi-domän re-
gistrerades (www.tidskriftscentralen.fi). Utveckling av portalen kunde fortfarande inte verkställas 
pga brist på finansiering. 
 
Utöver ovanstående projekt så har tidskrifterna skickat friexemplar till bland annat Luckorna och 
G18. På Kabelfabriken i Helsingfors upprätthöll vi tillsammans med Kultti ett tidskriftsgalleri. 
 
Föreningen satsade bland annat i egna tygkassar, affischer och vykort. 
 
Intressebevakning 
Föreningen samarbetade med Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry och andra nor-
diska tidskriftsorganisationer, bl.a. Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, för att stärka tidskrif-
ternas ställning. I styrelsen för Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) har Tidskriftscentralen rf 
representerats av Monika Pensar-Granroth som ledamot och Heidi von Wright som suppleant. 
 
Medlemsvärvning 
Tidskriftscentralen rf strävar till att växa i medlemsantal och 1.1.2008 tillträdde Garantiförening-
en för Finlands Fredsförbund rf som medlem i föreningen. Garantiföreningen ger ut tidskriften 
Fredsposten. Föreningen fick 4.9.2008 Folkets Bildningsförbund rf (FBF) som ny medlem. FBF ger 
ut vetenskapstidskriften Ikaros. Vid årets slut hade Tidskriftscentralen rf elva medlemmar (åtta 
föreningar, två företag och en privatperson) och tolv medlemstidskrifter. 
 
Medlemstidskrifter vid årsskiftet var: Ad Lucem, Astra Nova, Filmjournalen, Finsk Tidskrift, Freds-
posten, Horisont, Ikaros, Kontur, Magasin Brun, Nya Argus, Ny Tid och PQR. 
 
Övrigt 
Tidskriftscentralen rf är medlem i Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) och Tidskriftsverkstaden 
i Stockholm (TVS). 


