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Verksamhetsberättelse för år 2011 

 
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 2011 hållit tre möten och behandlat 30 ärenden. Den bestod efter årsmötet 
4.5.2011 i Helsingfors av: 
 
Ari Sundberg, ordförande  Horisont 
Fredrik Therman, vice ordförande Fredsposten 
Yasmin Nyqvist, sekreterare Nya Argus 
Jutta Ahlbeck   Finsk Tidskrift 
Andrea Svanbäck  Filmjournalen 
 
Christian Lång fungerade som verksamhetsledare och kassör utanför styrelsen. Tage Vest var 
föreningens revisor och Johan-Erik Fant revisorssuppleant. 
 
Kulturverksamhet 
Tidskriftscentralen ordnade för första gången en kulturtidskriftstävling 4.5.2011 på G18 i Helsing-
fors. Förre statsminister Paavo Lipponen valde ensam ut vinnaren. Kulturtidskriftspriset 2011 på 
1.000 € tilldelades Astra Nova med följande motivering av Lipponen: 
     Som ”en tidskrift med kvinnoperspektiv” publicerar Astra Nova främst artiklar och reportage om 
kvinnofrågor. Tidskriftens feministiska journalism är mycket mångsidig, mångkulturell och intres-
sant med fräscha idéer och nyheter. Som exempel på detta kan nämnas bl.a. ett reportage om 
VAU, en holländsk kamporganisation för äldre kvinnors sak i samhället (nr. 2-3/2010), en artikel 
om romska kvinnors ställning i Finland (5-6/2010) och en artikel om operans kvinnobild (1/2010). 
Astra Novas perspektiv sträcker sig från historien till nutid, från det globala planet till Norden och 
Finland. 
     Utöver det feministiska är Astra Nova också en allmän kulturtidskrift med informativa och 
intressanta artiklar om teater, musik, litteratur, konst och arkitektur. Tidskriftens layout med väl 
utvalda bilder lockar till läsning. Helheten är sympatisk även för en manlig läsare. 
 
I och med priset blev Astra Nova Tidskriftscentralens nominering till den nordiska kulturtidskrifts-
tävlingen. I den nordiska tävlingen agerade författaren Lars Sund som Finlands jurymedlem på 
förslag av Tidskriftscentralen. Det nordiska priset delades ut på Bogforum i Köpenhamn 
12.11.2011. Priset har ordnats tre år och varje gång har priset gått till Norge. I år vann Bokvennen 
Litterært Magasin. Utöver vinnaren och Astra Nova, så var också Hvedekorn (DK) och Ful (S) 
nominerade. Årets jury bestod av Mette Moestrup (DK), Lars Sund (FI), Gunnar Bergdahl (SE) och 
Lena Lindgren (NO). 
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Under Göteborgs bokmässa hade Horisont och Tidskriftscentralen 22.9.2011 program på Arena-
scenen kring Horisonts temanummer om tysk litteratur (nr 2/11) med Peter Björkman och Jörn 
Lindskog. 
 
Vid bokmässan i Helsingfors ordnade Tidskriftscentralen programinslaget ”Finlandssvenska kul-
turtidskrifter med finska ögon” på Edith Södergran-scenen 27.10.2011. Förre statsminister Paavo 
Lipponen och författaren Juha Ruusuvuori diskuterade kring finlandssvenska kulturtidskrifter 
under ledning av Katarina Gäddnäs. Programmet var mycket lyckat och drog fullt hus. Lipponen 
informerade att Undervisningsministeriet planerar att kompensera kulturtidskrifternas moms på 
prenumerationer med ett extra understöd på totalt 100.000 euro för år 2012. 
 
Synlighet och marknadsföring 
Synlighet och marknadsföring är en viktig del av föreningens verksamhet. Tidskriftscentralen rf 
deltog med försäljning och gratisutdelning i Vasa bokmässa 16-17.4.2011, Textmässan i Stock-
holm 7.5.2011, Göteborgs bokmässa 22-25.9.2011 och Helsingfors bokmässa 27-30.10.2011. 
 
I juni skickades tidskriftspaket till 20 sommarcaféer med kulturell touch runtom i Svenskfinland. 
Meningen är att kafébesökarna i lugn och ro ska kunna bekanta sig med tidskrifterna över en kopp 
kaffe eller te och sedan börja prenumerera på sin favorit. För årets sommarcafésatsning trycktes 
affischer och etiketter med ”Läs här!” och kaffekoppstemat från en tidigare sommar. 
 
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. I 
Vasa grundade vi under året ett eget tidskriftsgalleri i Hantverkarbyn vid Wolffskavägen 36 där 
Tidskriftscentralen också har arbetsrum och lager. 
 
Intressebevakning 
Föreningen samarbetade med Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry och andra nor-
diska tidskriftsorganisationer, bl.a. Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) och Föreningen för 
Sveriges kulturtidskrifter, för att stärka tidskrifternas ställning. Under året lobbade vi för att hindra 
höjningen av prenumerationsmomsen från 0 till 9 procent. Vi lyckades inte med det, men Under-
visningsministeriet lovade en kompensation för momsen i samband med utdelningen av kultur-
tidskriftsunderstöden. 
 
Medlemmar 
Presens och Eos blev under året medlemstidskrifter i Tidskriftscentralen rf. Presens gavs ut av 
Josefin Almer och Eos av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf. 
 
Vid årets slut hade Tidskriftscentralen rf tio medlemmar (nio föreningar och en privatperson) och 
tio medlemstidskrifter. 
 
Medlemstidskrifter vid årets slut var: Ad Lucem, Astra Nova, Eos, Filmjournalen, Finsk Tidskrift, 
Fredsposten, Horisont, Ikaros, Nya Argus och Presens. 
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Övrigt 
Tidskriftscentralen rf är medlem i Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) och Tidskriftsverkstaden 
i Stockholm (TVS). 
 
Nordisk kulturtidskriftsförenings verksamhet låg nere under året förutom utdelningen av det 
nordiska kulturtidskriftspriset. Föreningen höll inget årsmöte, men Tidskriftscentralen represen-
terades i NKTF av Ari Sundberg (ledamot), Yasmin Nyqvist (suppleant) och Christian Lång (kontakt-
person). 
 
I samband med Helsingfors bokmässa ordnade Tidskriftscentralen en middag för redaktörer och 
tidskriftsmänniskor 29.10.2011 i restaurang Terra Nova Brasserie. 


