
Den elektroniska

Kulturtidskriften 2013
Katalogen över Sveriges kulturtidskrifter

Ebba Witt-Brattström

Nu växer litteraturhistorien

Kurt Bäckström

Kerstin Strindberg – August Strindbergs och Frida Uhls glömda dotter

”Jag är Strindbergs enda och riktiga maka”



Katalogen över Sveriges kulturtidskrifter

Kulturtidskriften 2013

Kulturtidskriften ges ut av TVS, Text Visuell Studio tidigare TidskriftsVerkstaden i Stockholm
Upphovsrätt Bo Pettersson

Tel: 08-641 99 40, Fax: 08-641 99 25
E-post: red@tidskrift.nu

Inledning 4

Tidskriftspresentationer 5

Nu växer litteraturhistorien Ebba Witt-Brattström 15 

Tidskriftspresentationer 17

Kerstin Strindberg – August Strindbergs och 

   Frida Uhls glömda dotter Kurt Bäckström  33

”Jag är Strindbergs enda och riktiga maka” Kurt Bäckström 35

Tidskriftspresentationer 60

Ämnesförteckning 68

Alfabetisk förteckning 70

Foto omslag Mattias Ek

Uppgifter om tidskrifterna i Kulturtidskriften 2013 är hämtade från tidskrift.nu. 
Uppgifterna i katalogen är inte identiska med uppgifterna på tidskrift.nu. I många 

fall finns utförligare presentationer om tidskrifterna på tidskrift.nu.
Årets medverkande tidskrifter har bekosta katalogen. 

Saknar du någon tidskrift kan den finnas på tidskrift.nu!

Angående tidskriftspresentationer i katalogen
I de fall adressen för att beställa prenumeration är identisk med redaktionens 

adress har prenumerationsadress strukits.
I vissa fall har även andra uppgifter redigerats bort på grund av platsbrist.



Alkohol & Narkotika

Allmänna

Arbetsmarknad

Arkeologi

Bildning & Undervisning

Bok- & Biblioteksväsen

Ekonomi

Filosofi & Psykologi

Fotografi

För Barn & Ungdom

Genus

Geografi

Globalt

Hem & Hushåll

Historia

Humaniora & Samhällsvetenskap

Humor

Konst & Arkitektur

A&N

ALL

ARB

ARK

B&U

B&B

EKO

FOT

FBU

GEN

GEO

GLO

H&H

HIS

HUM

K&A

EKO

Litteratur

Media & Språk

Medicin & Hälsa

Medlemstidskrifter

Musik 

Naturvetenskap

Om Barn & Ungdom 

Regionalt

Religion

Samhälle, Miljö & Politik

Serier & Animation 

Släktforskning

Sociala Frågor

Spel

Sport, Resor & Fritid

Teater, Film, Dans & Utställningar

Tidskrifter på andra språk

LIT

M&S

M&H

MUS

NAT

OBU

REG

REL

SMP

S&A

SLÄ

SOF

SPE

SRF

TFD

TAS

MED

H&S

tidskrifter om:



Kulturtidskriften 2013 i ett elektroniskt digitalt format är det första producerade 
i sitt slag, tidigare har Kulturtidskriftskatalogen endast förekommit som trycksak. 
Men nu tar den steget ut till mailkorgar, alla surfande uppnerladdningsbara inu-
tenheter. Tidigare har den tryckta Kulturtidskriften kommit i allmänhetens händer 
framförallt via landets alla bibliotek. En annan viktig kanal för distributionen har 
evenemang som exempelvis Bokmässan i Göteborg varit. Trots att nu denna digi-
tala variant finns tillgänglig på nätet ser jag ändå att den tryckta katalogen fortfa-
rande behövs och är efterfrågad. En trycksak är av annan praktisk natur än datorer, 
läsplattor och mobiltelefoner som den här katalogen behöver. De går till och med 
att lägga upp i en hög på väl valt ställe, dra och låta folk ta om så önskas. Men visst 
sedan finns trubbiga egenskaper i jämförelse med den elektroniska surf en digital 
katalog kan erbjuda. Med ett klick besöker man tidskriftens hemsida för närmare 
studie. Önskas kontakt med en tidskriftsredaktion, en prenumeration eller tid-
skriftens annonserbjudanden så går det med brädans hastighet. 

Det finns så många olika typer av kulturtidskrifter och Kulturtidskriften 2013 
bär syn för sägen. Så olika plattformar och föreställningar tidskrifterna driver sin 
högst egna verksamheter från. De är en samling heterogena skapelser från vitt 
skilda sammanhang. Vissa med en historia över hundra år och andra pinfärska. 
Föreningar, organisationer, myndigheter, demokratin, etermedia och amatörer, alla 
tycks behöva en tidskrift. Som media en utpost för demokrati, debatt och opini-
onsbildning. Här introduceras och konserveras tryck- och yttrandefrihet. År 2000 
kom Demokratiutredningens slutrapport En uthållig demokrati! Politik för folkstyret 
på 2000-talet och där går det att läsa ”Även relativt små tidskrifter kan spela roll 
för opinionsbildningen och det offentliga samtalet. Den roll organisationstidskrif-
ter och kulturtidskrifter spelar i samhället har försummats såväl inom forkning 
som i mediapolitiken. Det är inte minst viktigt att säkerställa att även oberoende 
tidskrifter kan distribueras på rimliga vilkor”. 

Mycket har hänt sedan dess, Internet sväller och ökar tillgängligheten oavbrutet 
samtidigt som skogen skyms för alla träd. Därför är det viktigt med knutpunkter 
där egenskapsrelaterade fenomen som tidskrifter kan finnas tillgängliga via. Den 
här elektroniska Kulturtidskriften 2013 är om än i sin linda en samlingspunkt för 
en mängd viktiga, intressanta och oförutsägbara ämnen som nästan bara tidskrifts-
kulturen ger tillräcklig tyngd.

Bo Pettersson
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4ARK
4 ARK är en arkitekturtidskrift som startades 
och drivs av arkitektstudenter. Vi ger ut två 
nummer om året, fyra tryckark med texter, 
bilder och projekt kring ett givet tema. Men 
4 ARK är mer än en tidskrift. Under ett 
halvår behandlar vi temat i debatter, föreläs-
ningar och andra aktiviteter. Diskussionen 
tolkas sedan helt fritt av de medverkande 
arkitektstudenterna och resultatet samlas i 
tryckt form. 4 ARK vill vara ett forum för ett 
vidgat samtal om vad arkitektur kan och bör 
vara. På samma sätt som tidskriftens inne-
håll är spretigt, mångskiftande och ibland 
motsägelsefullt, anser vi att synen på vad 
arkitektur är behöver breddas. 

Utgivare Föreningen Studenternas 
Arkitekturtidskrift
Adress c/o Chalmers Arkitektur, 
Sven Hultins gata 6
412 96 Göteborg
E-post redaktionen@0ark.se
Antal nummer per år 2
Hemsida www.0ark.se

Accent
Accent är ett aktuellt magasin med inriktning 
på sociala frågor med tonvikt på alkohol- 
och drogpolitik, kultur- och folkrörelsefrågor.

Utgivare IOGT-NTO
Adress Box 12825, 112 97 Stockholm
E-post accent@iogt.se
Tel 08-672 60 50
Fax 08-672 60 01
Prenumerationspris 225 kr 
Antal nummer per år 10
Annonsera Kontakt
Plusgiro 4 75-4
Bankgiro 722-5485
Provnummer  Gratis
Bibliotekskod Ohia
Hemsida www.accentmagasin.se

Ad Lucem
Den frispråkiga tidskriften för kultur och 
livsåskådning. Andlighet och mystik i vårt 
materialistiska samhälle. Sinnlighet och 
kreativitet i vår livsfientliga andlighet.
Dialog mellan livsåskådningar. Fyra inne-
hållsrika temanummer per år. Sedan 1909. 

Utgivare Finlands Kristliga Studentförbund
Adress Gengatan 3 , FIN-00170 
Helsingfors  Finland
E-post redaktion@adlucem.fi
Tel +358 (0)9-805 032 37
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren +358 (0)9-805 032 37
Försäljningsställen Helsingfors: Akade-
miska bokhandeln, Luckan
Prenumerationspris 25 euro/20 euro för 
stud. Finland: 20 euro/15 euro för stud.
Antal nummer per år 4
ISSN 0355-9653
Bibliotekskod Df
Hemsida www.adlucem.fi

A&N

K&A SMP

REL

SMP

Inledning
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AfghAnistAn-nytt
Afghanistan-nytt, Svenska Afghanistankom-
mitténs (SAK) tidning, informerar om förhål-
landena i det krigshärjade Afghanistan och 
om SAKs omfattande biståndsverksamhet 
till den afghanska civilbefolkningen.

Utgivare Svenska Afghanistankommittén
Adress Trekantsvägen 1, 6tr , 117 43 Stockholm
E-post info@sak.se
Tel 08-545 818 45
Fax 08-545 818 55
Tel pren 08-545 818 45
Prenumerationspris Medlemstidning 225 kr, 
under 25 år 75 kr, Endast prenumeration 100 
kr. Norden 160 kr. Europa 175kr, Övriga världen 
200 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 64 23 90-9
ISSN 0280-7041
Hemsida www.sak.se.

AioLos
Aiolos vill vara ett forum för djuplodande 
essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs 
samman med den kontinentala teoritraditio-
nen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som 
vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten 
och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från 
Rousseau och romantiken fram till den 
samtida litteraturen och konsten. 

Utgivare Kulturföreningen Aiolos
Adress Box 8199, 104 20  Stockholm
E-post redaktion@aiolos.info
Tel 08-652 24 10
Fax 001-435 304 04 39
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05
Försäljningsställen Bl a Hedengrens, 
Stockholm
Prenumerationspris 200 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 182 08 53-8
ISSN 1400-7770
Bibliotekskod Df
Hemsida www.aiolos.info

ALif
Warsidaha ALIF, waxa uu soo baxaa san-
nadkii 4 jeer. Waxa uu ku saabsanyahay: 
suugaanta, buugaagta cusub ee ku qoran af 
soomaaliga iyo warbixinno kale oo muhiim 
ah sida: ”caafimaadka, farsoomaaliga 
iwm. Qaybaha wargeyska waxa ka mid ah: 
Sheeko, Maanso, Taariikh oo si gaar ah 
xoogga loo saarayo, dhinaca dhallinyarada 
iyo carruurta, si ay u helaan hiddaha iyo 
dhaqankooda.

Utgivare Somaliland Writers association
E-post  dariiqo@yahoo.com
Tel 076-2146096
Prenumerationspris 50 krk
Antal nummer per år 4
Plusgiro 14 10-0
Provnummer 25 kr
ISSN 2000-5172
Hemsida www.qoraaga.com

ALL

MEDSMP

F&P

LIT TAS

http://www.tidskrift.nu/tryck.php
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=148
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http://www.sak.se
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http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=149
mailto:ekonomitjanst@natverkstan.net
http://www.aiolos.info
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=1014
www.qoraaga.com
http://www.sak.se
http://www.aiolos.info
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ALKohoL & nARKotiKA
Tidskriften bevakar och granskar aktuella 
händelser och forskning inom det drog- och 
socialpolitiska området. Tidningen innehåller 
reportage, nyheter, populärvetenskapliga 
artiklar och personliga betraktelser. Alkohol 
och Narkotika har en populärvetenskaplig 
inriktning och är drogpolitiskt oberoende.

Utgivare Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning
Adress Box 70412, 107 25  Stockholm
E-post staffan.hasselgren@can.se
Tel 08-412 46 00
Fax 08-10 46 41
E-post pren per.thorpman@can.se
Försäljningsställen Olof Palmes gata 17, 
Stockholm; Press Stop; CAN:s hemsida 
Prenumerationspris 250 kr 
Antal nummer per år 6
Plusgiro 30 59-3
ISSN 0345-0732
Bibliotekskod Oh
Hemsida www.can.se

Amnesty PRess
Amnesty Press bevakar mänskliga rättighe-
ter över hela världen. Tidningen är ett själv-
ständigt forum för information och debatt 
kring Amnestys verksamhetsområde.

Utgivare Amnesty International, 
svenska sektionen
E-post ap@amnesty.se
Tel 08-729 02 07
Fax 08-729 02 01
Adress pren Box 4719, 116 92 Stockholm
Tel pren 08-729 02 00
Prenumerationspris 160 kr
Antal nummer per år 5
Plusgiro 90 00 72-0
Bankgiro 900-0720
Provnummer Gratis
Hemsida www.amnesty.se/ap

ARbetARen
En journalistisk motröst i mediabruset. 
Arbetaren är både Gatans röst och en 
kvalitetstidning. Sedan 1922. En oberoende 
syndikalistisk och feministisk veckotidning – 
i könsbalans. Tidningen ägs av SAC – Syn-
dikalisterna och är publicistiskt oberoende.

Utgivare SAC – Syndikalisterna
Adress Box 6507, 113 83 Stockholm
E-post redaktionen@arbetaren.se
Tel 08-16 08 90
Fax 08-673 03 45
E-post pren prenumeration@arbetaren.se
Tel pren 08-673 64 25
Försäljningsställen Se hemsidan
Prenumerationspris 512 kr, provprenu-
meration 10 nr 99 kr. För information om 
rabatter kontakta redaktionen.
Antal nummer per år 52
Plusgiro 14 10-0
Provnummer Gratis
Bibliotekskod Äc
Hemsida www.arbetaren.se

SMP

SOFA&N

GLO

SMP

http://www.tidskrift.nu
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=64
http://www.arbetaren.se
www.amnesty.se/ap
www.can.se
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=757
www.amnesty.se/ap
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=510
http://www.arbetaren.se


Kulturtidskriften8

ARbetARhistoRiA
Vill du veta mer om arbetarrörelsens historia, 
proletärlitteraturen, arbetslivet som det var 
förr, nya böcker, pågående och avslutad 
forskning, agitatorerna och mycket annat 
inom området arbetarrörelsens och arbetsli-
vets historia? Arbetarhistoria publicerar po-
pulära och vetenskapliga artiklar och sprider 
forskningsresultat till historieintresserade 
inom och utanför arbetarrörelsen.

Utgivare Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv 
och bibliotek
Adress Box 1124, 111 81 Stockholm
E-post info@arbark.se
Tel 08-412 39 00
Fax 08-412 39 90
Prenumerationspris 250 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 55 75 94-9
Provnummer Gratis
ISSN 0281-7446
Bibliotekskod Oha
Hemsida www.arbetarhistoria.se

ARche
Tidskrift för psykoanalys, humaniora och 
arkitektur

Utgivare Freudianska föreningen
Adress Stora Nygatan 13 , 411 08 Göteborg
E-post info@freudianska.org
Tel 031-15 54 70
E-post pren tidskrift@freudianska.org
Tel pren 031-15 54 70
Försäljningsställen  AdLibris, Bokus m fl
Prenumerationspris 400 kr
Antal nummer per år 2
ISSN 2000-7817
Hemsida www.freudianska.org/tidskrift

ARenA
Arena är Sveriges ledande samhällsmaga-
sin. Tidskriften för en radikal samhällsde-
batt och kultursyn. I Arena hittar man de 
initierade intervjuerna och de välskrivna 
artiklarna. Arena är den breda och oumbär-
liga politiska tidskriften från en obunden och 
radikal position. Arena startades 1993 av 
Per Wirtén och Håkan A Bengtsson.

Utgivare Arena Medier
Adress Drottninggatan 83, 111 60 Stockholm
E-post  info@arenagruppen.se
Tel 08-789 11 64
E-post pren gun.andersson@arenagruppen.se
Tel pren 08-789 11 62
Försäljningsställen Se hemsidan
Prenumerationspris 395 kr
Antal nummer per år 6
Plusgiro 60 10 21-9
Provnummer Ja. Beställs via Nätverkstan.
ISSN 1104-4209
Bibliotekskod O
Hemsida www.tidskriftenarena.se

SMP ALL

ALL F&P

HIS

http://www.tidskrift.nu/tryck.php
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=5
mailto:info@arbark.se
www.arbark.se
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=1061
mailto:tidskrift@freudianska.org
http://www.freudianska.org/tidskrift/index.html
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=6
mailto: info@arenagruppen.se
mailto:gun.andersson@arenagruppen.se
http://www.tidskriftenarena.se
http://www.freudianska.org/tidskrift/index.html
http://www.tidskriftenarena.se
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ARKiteKtuR
Arkitektur är sedan mer än ett sekel Sveri-
ges största och ledande arkitekturtidskrift! 
I åtta nummer per år presenteras, kom-
menteras och analyseras allt det nya som 
händer inom arkitekturens många områden: 
byggnader, inredning, landskap, samhälls-
planering och det offentliga rummet. Vår 
främsta uppgift är att bevaka den svenska 
arkitekturen. Arkitektur gör även utblickar 
på den internationella scenen, diskuterar 
trender och introducerar de nya, stilbildande 
arkitekterna. Över 20 000 arkitekturintres-
serade läser Arkitektur, däribland nära nog 
samtliga landets arkitekter, landskapsarki-
tekter och inredare.

Utgivare Arkitektur Förlag AB
Adress Box 4296, 102 66 Stockholm
E-post redaktionen@arkitektur.se
Tel 08-702 78 50
Fax 08-611 52 70
E-post pren  erica.enwall@arkitektur.se
Försäljningsställen Moderna Museets 
bokhandel, Stockholm; Press Stop m fl.
Prenumerationspris 643 kr
Antal nummer per år 8
Plusgiro 2 41 73-7
Provnummer Gratis
ISSN 0004-2021
Bibliotekskod I
Hemsida www.arkitektur.se

ARKiteKtuRtidsKRiften KRitiK
KRITIK har alltid förhållit sig till konventio-
nernas råmärken, ibland lättjefullt, ibland 
principfast. Humor och inkonsekvens har 
alltid varit tidskriftens adelsmärken. Med 
KRITIK:s närvaro får saker och ting fått nya 
perspektiv.

Utgivare Syntes förlag
Adress Beckbrännarbacken 2, 116 35 
Stockholm
E-post  redaktion@syntesforlag.se
Tel 08-702 78 50
Försäljningsställen Konst-ig, Arkitektur-
museet, Göteborgs konstmuseum, Form/
design center, Press stop-butikerna
Prenumerationspris 500 kr
Antal nummer per år 4
Provnummer 125 kr
ISSN 1654-7969
Bibliotekskod I
Hemsida syntesforlag.blogspot.com

AuRoRA
Aurora är en tidskrift för romantisk poesi, 
med inslag av prosa, konstverk och tonsätt-
ningar. Bakom tidskriften som grundades 
1978 står det litterära sällskapet Roman-
tiska förbundet. Vi i redaktionen har en bred 
uppfattning av romantiken. Det handlar 
om 1800-talets romantik, men mest som 
en inspirationskälla. Vi söker oss också till 
1950-talets nyromantik, då Romantiska 
förbundet grundades och då Bo Setterlind 
blev dess första ordförande. Aurora handlar 
om samtida skapande i romantisk anda. Vi 
presenterar författarskap och enskilda dikter 
av etablerade och oetablerade namn. 

Utgivare Romantiska Förbundet
Adress c/o Andreas Björsten, 
S:t Eriksgatan 4, 112 39 Stockholm
E-post bjorsten@poetic.com
Tel 08-653 41 92
Adress pren Eva Sköld, Årstavägen 55
120 54 Årsta
Tel pren 0707-254954
Försäljningsställen Hedengrens bokhan-
del, S:t Pauls Bok & Papper, Stockholm
Prenumerationspris 200 kr 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 70 38 95-3
ISSN 0348-5404
Bibliotekskod Hc
Hemsida www.romantiskaforbundet.se

K&A

K&A

LIT

http://www.tidskrift.nu
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=917
mailto:redaktionen@arkitektur.se
mailto:erica.enwall@arkitektur.se
http://www.arkitektur.se
http://syntesforlag.blogspot.com
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=917
mailto:redaktion@syntesforlag.se
http://syntesforlag.blogspot.com
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=72
mailto:bjorsten@poetic.com
http://www.romantiskaforbundet.se
http://www.arkitektur.se
http://www.romantiskaforbundet.se
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AvAye ZAn
Avaye Zan, Iranska kvinnors röst, är en 
feministisk tidskrift på persiska. Tidskriften 
rapporterar om kvinnors kamp för jäm-
ställdhet, både i Iran, regionen och världen. 
Feministiska debatter översätts till persiska, 
och i varje nummer uppmärksammas kvin-
nors kamp i någon region eller bland någon 
folkgrupp. Litteratur och konst av kvinnor 
och om kvinnor har en stor plats i tidskriften. 
Avaye Zan har publicerats sedan 1991 och 
har ett brett samarbete med kvinnorörelsen 
i Iran. Avaye Zan distribueras i Europa, 
Nordamerika och Mellanöstern.

Utgivare Föreningen Avaye Zan
Adress Box 5125, 163 05 Spånga
E-post sholeh.irani@mailbox.swipnet.se
Försäljningsställen Iranska boklådor
Prenumerationspris 140 kr 
Antal nummer per år 3
Plusgiro 5 68 56-8
Provnummer 20 kr
ISSN 0804-8134
Bibliotekskod Ohja
Hemsida www.avayezan.org

AvsiKteR
I Avsikter kan du läsa om skrivandets 
konst, samtidigt som det är en tidskrift som 
ger plats åt arbetarlitteratur. Vi publicerar 
reportage, krönikor, recensioner, resebrev, 
noveller, lyrik, serier, texter om film, teater, 
musik, schack med mera. Välkommen med 
ditt manus till papperstidningen eller till nä-
tet! Lämna också gärna ditt förslag på nästa 
mottagare av AVSIKTER-PRISET! 

utgivare Tidskriftsföreningen AVSIKTER
Adress Resedagatan 4 E,
416 52 Göteborg
E-post avsikter@gmail.com
Tel 0705-79 88 09  
Fax 031-84 67 10
Försäljningsställen www.avsikter.n.nu
Prenumerationspris 150 kr, institutioner 225 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 194 75 78-9
Provnummer 30 kr, sätts in på plusgirot
ISSN 1403-6762
Bibliotekskod Hc
Hemsida www.avsikter.n.nu

Axess mAgAsin
Axess är en humanistisk och samhällsve-
tenskaplig tidskrift, ett forum där akademisk 
forskning och en större publik kan mötas, 
och där man genom att skapa utrymme för 
olika perspektiv och positioner ger en mång-
sidig och oförutsägbar belysning av centrala 
ämnen.  Varje nummer av tidskriften innehål-
ler bland annat ett block med tre-fyra essäer 
som hålls samman av ett övergripande 
tema; en avdelning, ”dossier”, där en aktuella 
samhällstendens ägnas ett antal fördjupande 
artiklar; en långintervju med en aktuell inter-
nationell akademiker eller opinionsbildare; ett 
antal fristående essäer; samt ett omfattande 
recensionsblock där aktuell internationell och 
svensk facklitteratur uppmärksammas 

Utgivare Axess Publishing AB
Adress Jakobsbergsgatan 2, 111 44  Stockholm
E-post redaktionen@axess.se
Tel 08-788 50 50
Adress pren kundservice.net
E-post pren axess@pressdata.se
Tel pren 031-743 99 05
Försäljningsställen Välsorterade försäljare
Prenumerationspris 624 kr, utomlands se 
Axess pren. service
Antal nummer per år 9
ISSN 1651-0941
Bibliotekskod Bd
Hemsida www.axess.se/magasin
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bALdeR
Tidskriftens första nummer kom ut redan 
1975. Då var huvudinriktningen samhälls-
politisk med tonvikt på den antroposofiskt 
inspirerade ”sociala tregreningen”. Dess tre 
grundackord kan sägas vara: frihet i kultur-
livet, broderskap i näringslivet och jämlikhet 
i rättslivet. Så småningom har Balder vid 
sidan om sin samhällspolitiska inriktning 
också fått karaktär av allmän kulturtidskrift. 
Tidskriften Balder, med underrubriken frihet 
– jämlikhet – solidaritet är en mångsidig 
kulturtidskrift med teman som: psykoterapi, 
filosofi, konst, antroposofi, pedagogik, 
poesi, jordbruk och rättvisa. Prenumerera 
gärna, eller beställ ett provnummer.

Utgivare Stiftelsen Balders Förlag
Adress Källbergsbo 124, 820 60 Delsbo  
E-post mats@baldersforlag.se
Tel 070-727 71 32
Adress pren red@baldersforlag.se
Tel pren 0653-400 55
Prenumerationspris 250 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 87 03 72-0
Provnummer Ja
ISSN 0347-6286
Bibliotekskod Cn
Hemsida www.baldersforlag.se

bAng
Bang - ett ljus i det patriarkala mörkret, till 
er tjänst. Bang är en feministisk tidskrift om 
kultur och samhälle som kommer ut med 
fyra nummer per år. Tidskriften startades 
1991 av några studenter på Stockholms 
universitet och är politiskt obunden. Stöd 
feministisk media - prenumerera på Bang!

Utgivare Föreningen bang
Adress Bergsundsgatan 25, 117 37  Stockholm
E-post info@bang.se
Tel 08-15 71 75
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Försäljningsställen bang hos välsorterade 
bokhandlare och tidningskiosker. Se hemsidan.
Prenumerationspris 295 kr 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 921 49 11-1
ISSN 1102-4593
Bibliotekskod Ohja
Hemsida www.bang.se

bibLis
Kvartalstidskrift för bokvänner är en 
mötesplats för alla bokintresserade – här 
hittar du essäer, artiklar, notiser och tips om 
bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhant-
verk, förlags- och bokhandelshistoria samt 
boksamlande. Ett urval artiklar ur tidskriften 
kan läsas i fulltext: Tidskriften-Biblis.

Utgivare Kungliga bibliotekets vänförening, 
Biblis
Adress Box 5039, 102 41  Stockholm
E-post redaktor.biblis@kb.se
Tel 08-463 41 52
Adress pren Skånegatan 4, 620 12 Hemse
E-post pren ulf.jacobsen@telia.com
Tel pren 0498-48 48 93
Försäljningsställen Se här
Prenumerationspris 400 kr, familj 500 kr, 
studerande 200 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 55 43 03-8
ISSN 1403-3313
Bibliotekskod Ae
Hemsida www.kb.se/biblis
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biLd & bubbLA
Bild & Bubbla är Sveriges största och äldsta 
seriösa kulturtidskrift om tecknade serier. I varje 
välfyllt och rikt illustrerat nummer presenterar 
vi artiklar, intervjuer, recensioner, nyheter med 
mera i ett försök att avhandla hela det mång-
facetterade spektrum som seriemediet utgör. 
Bild & Bubbla ges ut sedan 1968.

Utgivare Seriefrämjandet
Adress Friisgatan 15 B, 214 21 Malmö
E-post bildobubbla@telia.com
Tel 040-661 40 70
Adress pren order@serieframjandet.se
Försäljningsställen se tidskrift.nu
Prenumerationspris 358 kr, under 23 år 
296 kr, utland 500 kr, institutioner 550 kr. Ny 
medlem erhåller 5 nr till priset av 4. 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 17 36 15-6
Bankgiro 5363-2923
Provnummer 50 kr, betalas in på plusgiro
ISSN 0347-7096
Bibliotekskod G
Hemsida www.serieframjandet.se

biLdKonstnäRen
Organ för Svenska Konstnärsförbundet, vill 
presentera, debattera konstnärernas villkor 
och deras verksamhet, utställningar mm.

Utgivare Svenska Konstnärsförbundet (SK)
Adress Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm. 
E-post info@konstnarsforbundet.se
Tel 08-555 96 350
Prenumerationspris 200 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 12 00 40-1
Provnummer 30 k, sätts in på plusgirot
ISSN 0348-0615
Bibliotekskod I
Hemsida www.konstnarsforbundet.se

bis
Bis är ett forum för debatt om bibliotekens 
roll i samhället – något som angår såväl 
biblioteksanställda och politiker som biblio-
teksbesökare. Internationellt och historiskt 
biblioteksmaterial samt rapporter från biblio-
teksvardagen är stående inslag. Föreningen 
ingår i ett nätverk av radikala internationella 
biblioteksorganisationer, vilket avspeglar 
sig i tidskriften. Äldre nummer kan läsas på 
hemsidan. http://foreningenbis.com/gamla-
nummer-av-bis/

Utgivare Föreningen Bibliotek i Samhälle
Adress Rosenbadsgatan 9, 652 26  Karlstad
E-post tidskriftenbis@gmail.com
Tel 054-10 18 13
Adress pren bis, c/o Christian Forsell, 
Kobjersvägen 9 A, 227 38  Lund
E-post pren christian_forsell@telia.com
Tel pren 046-14 15 78
Prenumerationspris 150 kr, 
institutioner 210 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 33 53 16-6
Provnummer Ja
ISSN 0345-1135
Bibliotekskod A
Hemsida www.foreningenbis.org

S&A LIT

K&A
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http://www.tidskrift.nu/tryck.php
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=129
mailto:bildobubbla@telia.com
mailto:order@serieframjandet.se 
http://www.serieframjandet.se
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=9
mailto:info@konstnarsforbundet.se 
http://www.konstnarsforbundet.se/
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=147
http://foreningenbis.com/gamla-nummer-av-bis/ 
mailto:tidskriftenbis@gmail.com 
mailto:christian_forsell@telia.com
http://www.foreningenbis.org
http://www.serieframjandet.se
http://www.konstnarsforbundet.se/
http://www.foreningenbis.org


www.tidskrift.nu 13

Ibland slås jag av hur tomt begreppet tradition ekar i den 
svenska kulturoffentligheten. Eftersom man inte värderar 
historiska perspektiv eller ens elementär handbokskunskap 
så anses detta slags bildning sällan vara relevant för bedöm-
ning av nya fenomen, trender, utspel. Den gamla folkbild-
ningstanken att landets kultur skulle kunna fungera som ett 
kitt mellan generationer, klasser, nya och gamla svenskar är 
old hat. Jag har till och med blivit beskylld för främlings-
fientlighet när jag rekommenderat läsning av svenska klas-
siker i skolan.

Som värst liknar detta slags kulturuppfattning vad astrofy-
siken kallar ett svart hål. I det svarta hålet sugs allt in som 
uppfattas som en barlast i våra dagars medieoffentlighet: 
historisk kunskap om vad tidigare generationer värdesatte, 
litteratur-, konst-, musik- eller kulturhistoria. Kort sagt, kul-
turens funktion som kollektivt minne. Men utan historisk 
kunskap är det svårt att föreställa sig hur framtiden bör se 
ut. I Sverige står vi och stampar i ett evigt nu, med ständigt 
”aktualitetsanknutna” medieutspel vinande om öronen.

Parallellen med relativitetsteorins svarta hål ska inte dras för 
långt. Enligt den kan ju ingen materia eller information som 
en gång sugits in i det svarta hålet någonsin lämna det, eller 
ens hämtas fram igen. Men lyckligtvis finns åtminstone den 
litteratur som skrivits kvar i sinnevärlden. För en läsarvänlig 
tillgång till den svenska klassiska litteraturen är det bara att 
klicka litteraturbanken.se. Sedan 8 mars 2012 finns också 
nordicwomensliterature.net/sv tillgänglig, en gratis nätsajt 
på svenska, danska och engelska som erbjuder tusen år av 
kvinnors skrivande i Norden. Det är om denna extraordi-
nära satsning jag ska berätta.

Ebba Witt-Brattström

Nu växer litteraturhistorien

Heliga Birgitta 

Leonora Christine

http://www.litteraturbanken.se
http://www.nordicwomensliterature.net/sv
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Bakom den eleganta nätportalen döljer sig nämligen den 
rafflande historien om hur ett gäng unga nordiska feminis-
ter mot alla odds sparkade igång ett världsunikt projekt: att 
skriva fem länders litteraturhistoria, med fokus på den mest 
”bortglömda” delen, kvinnornas. Föga anande vi som möt-
tes 1981 på den nordiska folkhögskolan Biskops-Arnö, att vi 
framför oss hade år av grundforskning, eftersom så lite hade 
forskats på den kvinnolitterära traditionen, innan vi ens 
kunde börja skriva våra presentationer, analyser och omvär-
deringar av inte mindre än 850 författarskap från Sverige, 
Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna och Grönland. 
Inte heller visste vi att arbetet aldrig skulle få någon ordent-
lig finansiering, bara lite till kringkostnader som temasemi-
narier så att vi kunde mötas över landgränserna.

Projektet nordisk kvinnolitteraturhistoria var en naturlig 
förlängning av 1970-talets kvinnorörelse, som inte bara var 
en politisk lobbyoganisation utan också satsade på att skaffa 
fram kunskap om kvinnor i historien. Den feministiska teo-
ribildningen låg i sin linda. Så lite vetenskap fanns att tillgå, 
att skönlitteraturen blev en viktig källa till förståelse av 
kvinnors upplevelse av sin situation i olika epoker. Virginia 
Woolfs berömda uttalande ”fiction contains more truth 
than facts” var en ledstjärna.

Det enda vi i begynnelsen hade var vårt starka kvinnoenga-
gemang och drömmen att erövra världen för en litteratur-
historia som på två sätt skulle bli helt unik: feministiskt och 
nordiskt. Det skulle dokumentera en marginaliserad litterär 
tradition, som nu skulle återinskrivas i historien och därefter 
träda i dialog med den manliga traditionen, samtidigt som 
verket också skulle vara den första större litteraturhistoria 
som skrivits gemensamt av forskare från fem länder. Vårt 
hoppfulla motto var: ”Nu växer litteraturhistorien!” Men 
till följd av att all forskning fick ske vid sidan av lönear-
bete, tog processen tid. Först 1993-1998 utkom i Sverige 
och  Danmark ”Nordisk kvinnlitteraturhistoria”, i fem 
band: ”I Guds namn”, ”Fadershuset”, ”Vida världen”, ”På 
jorden” och biobibliografin ”Liv och verk”. Då hade urgrup-
pen vuxit till hundra skribenter som bildade ett veritabelt 
barfotauniversitet.

Fredrika Bremer

Victoria Benedictsson

Selma Lagerlöf

Sigrid Undset
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Vår litteraturhistoria kan läsas som en spännande resa från 
nornornas betydelse för skriftkulturens födelse på Island, 
med slutstation i samiskornas och grönländskornas erövran-
de i vår tid av egna ord på liv och död. Däremellan: tusen 
år av kvinnors skrivande i genrer som religiösa texter, brev, 
dagböcker, självbiografier, romaner, dramatik, lyrik. Här 
finns också författarporträtten av Heliga Birgitta, Leonora 
Christine, Fredrika Bremer, Victoria Benedictsson, Selma 
Lagerlöf, Sigrid Undset, Edith Södergran, Cora Sandel, Tove 
Jansson, Astrid Lindgren, Kerstin Ekman, Märta Tikkanen, 
Suzanne Brøgger med flera. Men här finns även för kvin-
nor genom historien viktiga teman, kulturella miljöer (som 
salongerna) och idehistoriska strömningar. Illustrationerna 
är valda med avsikten att visa fram en kvinnornas 
kulturhistoria.

Två frågor ställdes redan från början till oss. Först: varför 
”bara” kvinnor? Är det inte att göra kvinnliga författare en 
björntjänst att skilja ut dem från den ”allmänna” littera-
turhistorien? Sedan: varför ”Norden” (och inte exempelvis 
Europa eller ännu hellre världen)?

Det finns bra svar på båda frågorna. När det gäller den 
första så kunde vi rekommendera en genombläddning av 
de ”allmänna” litteraturhistorier som givits ut. I Sverige 
räcker det med att begrunda den underrrepresentation av 
kvinnliga författare som utmärker det senaste verket: ”Den 
svenska litteraturen”, som ägnar åtta procent av utrymmet åt 
kvinnliga författare. När det gäller den andra frågan så finns 
det två svar. Dels handlar det om att ”Nordisk kvinnolitte-
raturhistoria” också var en delad forskningserfarenhet för ett 
par generationer nordiska litteraturvetare, under en period 
då den nordiska gemenskapen var viktig, av historiska, 
geografiska och språkmässiga skäl. Verket tillkom dessutom 
i direkt anslutning till  1970-talets nya kvinnorörelse, som 
hade internordiska kontakter och även utförde gemen-
samma aktioner. Viktigast var ändå att upptäcka att de drag 
som isolerade en kvinnlig författare nationellt för att de inte 
passade in i en litteraturhistoria som bygger sin kronologi på 
manliga verk, kunde ses normbrytande och innovativa i ett 
nordiskt sammanhang.

Tove Jansson

Astrid Lindgren

Cora Sandel

Edith Södergran
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Vår yttersta målsättning var att förändra litteraturens historia i stort. Har vi lyck-
ats eller kommer också ”Nordisk litteraturhistoria” att slukas av det svarta hålet? 
Genom nätsatsningens omedelbara popularitet känns den faran avvärjd. Nu krävs 
det att kulturjournalister hänvisar till såväl manliga som kvinnliga författare och 
att universitetens kurslistor förändras mycket mer än som skett. Den dag man 
inte kan kalla sig bildad utan att vara lika inläst på den kvinnolitterära som den 
manslitterära traditionen, först då kan vi konstatera att litteraturhistorien har växt 
färdigt.

Ebba Witt-Brattström, numera professor i nordisk litteratur vid Helsingfors 
universitet, var svensk huvudredaktör för band II-III av ”Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria”.

Fembandsverket Nordisk kvinnolitteraturhistoria (”I Guds namn 1000-1800”, 
”Fadershuset 1800-1900”, ”Vida världen 1900-1960”, ”På jorden 1960-1990” 
och biobibliografin ”Liv och verk”) utkom 1993-1998, och har nu digita-
liserats på svenska, danska och engelska med finansiering från Riksbankens 
Jubileumsfond i Sverige och H.P. Møllers fond i Danmark. Nätversionen är 
berikad med ett fantastiskt bild- , konst, och kulturmaterial samt länkar vidare 
till författarnas verk online, Libris för verkförteckning osv. Allt är gratis eftersom 
författarna skänkt bort sin copyright för den goda sakens skull.

Kerstin Ekman

Märta Tikkanen

Suzanne Brøgger
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byggnAdsKuLtuR
Byggnadskultur är Svenska byggnads-
vårdsföreningens tidskrift, och den enda i 
landet med inriktning på restaurerings- och 
byggnadsvårdsfrågor. Här tas aktuella 
byggnadsvårdsämnen upp till debatt, här 
finns artiklar om hantverk och traditionella 
material, bokrecensioner, föreningsnytt och 
kalendarium med tips om kurser mm. 
Byggnadskultur ingår i medlemskapet i 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, och är 
ett öppet forum för medlemmarna. Man kan 
också välja att prenumerera utan att vara 
medlem.

Utgivare Svenska byggnadsvårdsföreningen 
Adress Box 6442, 113 82  Stockholm
E-post kansli@byggnadsvard.se
Tel 08-30 37 85
Fax 08-30 87 99
Försäljningsställen Flera länsmuseer och 
byggnadsvårdscentra, Press Stop. Kan även 
beställas från kansliet.
Prenumerationspris 340 kr inkl medlem-
skap
Antal nummer per år 4
Plusgiro 80 76-2
Bankgiro 5318-3786
Provnummer 75 kr + porto
ISSN 0348-6885
Bibliotekskod Ic
Hemsida www.byggnadsvard.se

cAmino
Camino är Sveriges första livsstilsmagasin 
för smartare konsumtion. Camino vill inspi-
rera till ökat intresse för miljö, hållbar sam-
hällsutveckling och varors produktionsvillkor. 
Camino är ett magasin för dig som bryr dig 
men inte vill göra avkall på kvalitet.

Utgivare Getaware ek för/Tobias Jansson
Adress Tredje Långgatan 13 B, 
413 03 Göteborg
E-post info@caminomagasin.se
Tel 031-24 24 26
E-post pren johanna@caminomagasin.se
Tel pren 031-743 99 05
Försäljningsställen Pressbyrån, Coop, en 
del Ica och Hemköp samt specialbutiker
Prenumerationspris 229 kr 6 nr, 
129 kr 3 nr
Antal nummer per år 6
ISSN 1654-2282
Hemsida www.caminomagasin.se

ciRKeLn
Tidskrift om folkbildning med tyngdpunkt på 
natur, djur, miljö, musik och annan kultur.

Utgivare Studiefrämjandet Riksförbundet
Adress Box 49013, 100 28  Stockholm
E-post hetty.rooth@studieframjandet.se
Tel 08-545 707 12
Fax 08 -545 707 39
E-post pren info@cirkeln.nu
Tel pren 08-545 707 00
Prenumerationspris 100 kr
Antal nummer per år 6
Plusgiro 80 89 86-6
ISSN 0282-135
Bibliotekskod Ev-c
Hemsida www.cirkeln.nu

K&A

SMP ALL

B&U
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cLARté
Tidskriften Clarté är en partipolitiskt obe-
roende tidskrift för politisk, ideologisk och 
kulturell debatt med socialistisk inriktning. 
Syftet är att kritiskt undersöka vår tids 
sociala idéer, samhällsinstitutioner och 
grundvalar. Tidskriften utkommer med fyra 
68-sidiga nummer om året och försöker 
i varje nummer kombineras djupgående 
analys i längre artiklar med kortare inlägg i 
dagsdebatten.Den internationella orien-
teringen är påtaglig - översättningar och 
nyskrivna svenska artiklar blandas. Upp-
lagan är för närvarande ca 800 exemplar. 
Redaktionen finns i Stockholm. 

Utgivare Svenska Clartéförbundet
Adress Bondegatan 69, 116 34  Stockholm
E-post redaktionen@clarte.nu
Tel 08-462 02 14
Försäljningsställen www.clarte.nu
Prenumerationspris 150 kr, med medlem-
skap 180 kr, utlandet 190 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 25 17 80-3
Provnummer 59 kr 
Hemsida www.clarte.nu

contRA
Garanterat politiskt inkorrekt. Partipolitiskt 
oberoende tidskrift mot socialism och annan 
kollektivism (inklusive rasism som bara är en 
variant av kollektivism). Contra står på en 
stabil konservativ och liberal grund.

Utgivare Géza Molnár
Adress Box 8052, 104 20  Stockholm
E-post redax@contra.nu
Tel 08-720 01 45
E-post pren bestallning@contra.nu
Försäljningsställen Landets bästa tid-
skriftshandlare -- men det är bara ett tjugotal 
sådana som finns! Se hemsidan.
Prenumerationspris 175 kr 
Antal nummer per år 6
Plusgiro 85 95 89-4
Bankgiro 5682-0392
Provnummer Gratis
ISSN 0347-6472
Bibliotekskod Occ.09
Hemsida www.contra.nu

coRA
Cora, kulturpolitisk tidskrift som kombinerar 
samtidskonst och essäer. Cora kommer ur 
spanskans corazon som betyder hjärta, men 
står också för Khora, den icke närvarande 
parten i samtalet mellan Sokrates och 
Platon, det vill säga kvinnan. Cora vill vara 
närvarande i samtalet och vidga det demo-
kratiska rummet.

Utgivare Ideella Föreningen Cora
Adress Bengt Ekehjelmsgatan 2 B 
118 54 Stockholm
E-post  info@cora.se
Tel 08-668 74 92, 0708-63 53 61
Försäljningsställen Hedengrens, Sture-
plan, Stockholm; Press Stop-butiker runt om 
i landet, Akademibokhandeln. För fullständig 
lista se www.cora.se.
Prenumerationspris 239 kr, 
institutioner 349 kr, 
utrikes 399 kr, utrikes institutioner 350 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 607 76 58-0
Hemsida www.cora.se

SMP MED
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Opinion, nyheter och fördjupning. Ur ett 
radikalt perspektiv. Du får dagligen läsa för-
djupande texter – ledare, nyheter, analyser, 
reportage, granskningar samt bloggar om 
svensk och internationell politik. På lörda-
garna får du en längre och mer eftertänk-
sam ledare, på söndagarna internationella 
utblickar. Vi är din progressiva kompass i 
det blå mediebruset.

Utgivare Arenagruppen
Adress Drottninggatan 83, 111 60 Stockholm
E-post info@dagensarena.se
Tel 08-789 11 60
Hemsida www.dagensarena.se

dAgensboK.com
dagensbok.com är en oberoende litte-
ratursajt som erbjuder sina besökare en 
ny bokrecension varje dag, året om. Vi 
publicerar också litteraturnyheter, krönikor 
och olika litteraturrelaterade teman. Idag har 
vi över 30.000 unika och återkommande 
läsare varje månad, och arkivet innehåller 
recensioner av över 4000 böcker.

Utgivare us3 AB
Adress c/o TVS , LM Ericssons väg 26 
126 26 Hägersten
E-post redaktionen@dagensbok.com
ISSN 1652-1277
Hemsida www.dagensbok.com

dAnstidningen
Danstidningen berättar om dansen som 
konstform, ger dig erbjudanden om sti-
pendier och utbildningar, sprider idéer om 
träning och pedagogik samt ger dig olika 
synsätt på dans. Kort sagt: en unik tidning 
som breddar dina kunskaper och håller dig 
à jour med danslivet. 

Utgivare Danstidningen i Stockholm 
Ekonomisk Förening
Adress Box 2133, 103 14  Stockholm
E-post kalendarium@danstidningen.se
Tel 070-334 69 98
Adress pren Nätek, Box 31120, 
400 32 Göteborg
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net 
Tel pren 031-743 99 05 
Prenumerationspris 200 kr, Norden 250 kr, 
övriga världen 450 kr
Antal nummer per år 6
ISSN 1102-0814
Annonser Se vidare
Bibliotekskod Iky
Hemsida www.danstidningen.se
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det gRymmA sväRdet
”Det grymma svärdet är jag också förtvivlat 
svag för. Det är en någorlunda riktig tidskrift 
fast med fanzine estetik. Fanzine som de 
gjordes på Gösta Bohmans tid, ni vet. Nej, 
okej, ni vet inte, men det var innan reklamin-
dustrin kopierade ihjäl DIY-kulturen och drev 
de ursprungliga producenterna och brukarna 
in i permanent paranoia. Det grymma svärdet 
känns, mot bakgrund av Den stora kapita-
listiska reaktionen, som en livboj. Eller som 
någon av de där indierockarna som samplar 
in vinylknaster i sina dammfria laserproduktio-
ner.” - Jonas Thentes bokblogg på dn.se 18 
oktober 2011

Utgivare Lystring
Adress c/o Jonsson Hägerstensvägen 97A 1tr, 
126 49 Hägersten
E-post lystring@ownit.nu
Fax 08-34 37 07
Tel 073-800 37 01
Prenumerationspris 400 kr
Antal nummer per år 4
ISSN 1654-5842
Hemsida www.lystring.com

Utgivare Bospa Förlag
Adress Åsbovägen 68,152 52 Södertälje
E-post dijaspora@bredband.net
Tel 08-550 628 73, 073-730 67 50
Försäljningsställen www.dijaspora.nu
Prenumerationspris 100 kr, org. inst. 150 kr
Antal nummer per år 6
Postgiro 498 09 34-6
Bankgiro 5412-5745
ISSN 1402-9308
Hemsida www.dijaspora.nu

dituRiA
Kulturtidskrift med information till albanska 
barn, ungdomar, föräldrar och lärare.
Revistë Kulturore me informata për fëmijët, 
të rinj, prundër dhe mësues shqiptar.
Språk: albansak oxh Svenska.
Gjuha: suedeze dhe shqipe. 

Utgivare Albansk Kulturcenter Migjeni
Qendra Kulturore Shiqptare  Migjeni
Adress Revista Dituria, co/Studiefrämjandet, 
Yxhammarsgatan 8 - 10, Borås
E-post dituria@live.se
Prenumerationspris 200 kr, 
gratis föreningsmedlemmarna.
Antal nummer per år 10
Postgiro 307106-5
Hemsida www.dituria.se

diAsPoRA
DIASPORA/DIJASPORA är en tvåspråkig 
tidskrift om kultur och folkbildning. Den skil-
jer sig något från andra tidskrifter som finns 
ute på tidningsmarknaden. Diaspora kom-
mer ut på svenska och serbiska med olika 
artiklar om konst, skönlitteratur, folkdans, 
film, intervjuer med eldsjälar m m. Artiklarna 
handlar både om svenskar och invandrare.
Tidskriften visar också respekt för andra 
språk som behärskas och talas av andra 
medborgare från det forna Jugoslavien. 
Tidskriften är både innehållsrik och levande - 
två tidningar i en.
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dsm
Debatt – Sanningssökande – Mediakritik
DSM har på senare år fått en bredare och 
mer samhälls- och mediakritisk inrikt-
ning - ofta med inslag av undersökande 
journalistik. DMS:s motto är: ”Att säga det 
som sällan sägs men som borde sägas... 
behöver sägas.” DSM är tidskriften som 
efter en omröstning bland 300 journalister 
publicerar den årliga listan över Sveriges 
Viktigaste Opinionsledare.

Utgivare Jan Gillberg
Adress Box 99, 563 22  Gränna
E-post redaktion@dsm.nu
E-post pren order@dsm.nu
Tel pren 076-185 70 07
Försäljningsställen Press Stop
Prenumerationspris 265 kr, institutioner 
530 kr
Antal nummer per år 6
Plusgiro 18 02 40-4
Bankgiro 5296-8070
Provnummer Nej
ISSN 1401-2006
Hemsida www.dsm.nu

ePRovins
eprovins presentera nyskriven prosa och 
lyrik och vill på så sätt bidra till att lyfta fram 
norrlandsanknytna författarskap. Ambitionen 
är att skapa ett forum för såväl debutanter 
som etablerade skribenter; att bjuda på out-
givet material liksom utdrag ur förlagsaktuella 
böcker.. Med essär och krönikor uppmärk-
sammas personligare reflektioner kring det 
provinsiella. Här finns också plats för inter-
vjuer och författarporträtt. Under kategorin 
Bild kommer eProvins presentera bild- och 
videokonst med norrländsk anknytning. 

Utgivare Norrländska litteratursällskapet
E-post eprovins@norrlitt.se
Hemsida www.eprovins.norrlitt.se

é RomAni gLindA
É Romani Glinda är en politiskt och religiöst 
oberoende tidskrift som i första hand vänder 
sig till romer, men även till olika organisatio-
ner och myndigheter, samt till andra intres-
serade. É Romani Glinda tar upp frågor som 
rör romer på olika nivåer, både nationellt 
och internationellt. Tidningen arbetar för 
romers integration i samhället och lyfter 
fram den romska kulturen i olika artiklar och 
reportage. Tidningen samarbetar även med 
Radio Romano.
É Romani Glinda startade 1998, men fick 
sitt nuvarande utseende 2001. Tidningen 
är en romsk tidskrift som når romer i hela 
Sverige. Alla romer får tidningen gratis.

utgivare Fred Taikon
Adress Egnahemsvägen 58, 
141 37  Huddinge
E-post fred@romaniglinda.se
Tel 08-779 40 31
Försäljningsställen É Romani Glinda
Prenumerationspris 250 kr, romer gratis, 
institutioner 500 kr, stödprenumeration 500 kr
Antal nummer per år 6
Plusgiro 19 54 82-5
ISSN 1651-3258
Bibliotekskod Bdc
Hemsida www.romaniglinda.se
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ett LysAnde nAmn 
Världens Enda poetiska nättidskrift som bär 
Ett lysande namn!

Utgivare Anna Sandwall
E-post, red@ettlysandenamn.se
Hemsida www.ettlysandenamn.se

exPo
Tidskriften Expo granskar, bevakar och be-
rättar om den organiserade intoleransen och 
dess konsekvenser. I Sverige och i världen.
Läs om personerna som hatar och de som 
drabbas, om organisationerna som växer 
och de som håller sig i skuggorna, om myter 
och om sanningar. Utsedd till årets tidskrift 
2010.
”Expo minns åt oss, tidskriften är en verita-
bel kunskapsbank, som ingen som intresse-
rar sig för ytterhögern kan vara utan.” (Petter 
Larsson, Aftonbladet) 

Utgivare Stiftelsen Expo
E-post tidskriften@expo.se
Tel 08-400 219 60
E-post pren expo@pressdata.se
Tel pren 08-799 62 75
Prenumerationspris 290 kr, företag, insti-
tution 590 kr
Antal nummer per år 4
Finns tillgänglig som e-textbok, ljudkassett
Plusgiro 13 67 32-5
ISSN 1400-9846
Hemsida www.expo.se

fienden
Fienden är Sveriges första kulturtidskrift om 
spel. Fienden drar i krig för att omdefiniera 
idén om hur en speltidning ska se ut, för 
att skriva reportage som får ditt hjärta att 
blöda och analyser som får din hjärna att 
sprängas. Det andra numret släpps när det 
är klart. 

Utgivare Alfred Holmgren & Johan Martinsson
E-post tidskriftenfienden@gmail.com
E-post pren prenumeration@tidskriften.fi
Försäljningsställen Se tidskrift.nu
Prenumerationspris 267 kr 
stödprenumeration 367 kr
Antal nummer per år 4
Hemsida www.tidskriften.fi/enden
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FIlm & TV
Film & TV bevakar den fria och oberoende 
filmen; följer utvecklingen av svensk och 
internationell dokumentär- och kortfilm; 
skriver om annorlunda filmländer; och håller 
ett kritiskt öga på mass- och populärkultu-
ren. Om du är medlem i FilmCentrum eller 
Folkets Bio får du tidskriften Film & TV som 
medlemsförmån.

Utgivare Tidskriftsföreningen Film & TV
Adress Box 17099, 104 62 Stockholm
E-post info@filmotv.se
Tel 08-545 275 00
E-post pren lena@filmcentrum.se
Tel pren 08-545 275 07
Prenumerationspris 225 kr, 
övriga världen 350 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 4 29 12-6
ISSN 0345-3316
Bibliotekskod Im
Hemsida www.filmotv.se

fiLmRutAn
Filmrutan är Sveriges äldsta filmtidskrift och 
ger plats för essäer, analyser, kommentarer, 
filmhistoria och filmskådespelare. Tidskriften 
ser som en uppgift att granska filmbran-
schens utveckling liksom alternativa distribu-
tionsformer för kvalitetsfilmen. Filmrutan håller 
filmhistorien levande och för en fortlöpande 
debatt om medie- och filmpåverkan och 
recenserar nyutkommen film. filmmusik och 
filmlitteratur. 

Utgivare Sveriges Förenade Filmstudios
Adress Borgvägen 1-5, 102 52  Stockholm
E-post filmrutan@filmrutan.se
Tel 641 50 08 Redaktör Marika Junström
Adress pren c/o Sveriges Förenade 
Filmstudios, Box 27 126 , 102 52 Stockholm
Tel pren 08-665 12 30/31
Prenumerationspris 200 kr 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 46 16 92-6
Provnummer Ja
ISSN 0015-1661
Bibliotekskod Im
Hemsida www.sff-filmstudios.org

fiLosofisK tidsKRift
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra 
till en allsidig och fruktbar diskussion om 
filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt 
sätt informera om aktuell filosofisk forskning. 
Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, 
utan vill framför allt nå en bredare läsekrets 
av filosofiskt intresserade personer.

Utgivare Bokförlaget Thales
Adress Box 50034, 104 05  Stockholm
E-post lars.bergstrom@philosophy.su.se
Tel 08-16 42 09
Fax 031-743 99 06
Adress pren Nätek, Box 31120 , 
400 32 Göteborg
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05
Försäljningsställen Se tidskrift.nu 
Prenumerationspris 200 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 50 79 91-8
ISSN 0348-7482
Bibliotekskod D
Hemsida www.filosofisktidskrift/index
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fiKssion
fikssion är en nättidskrift av och för oetablerade 
poeter. Redaktionen består av Lyra Ekström 
Lindbäck, Hanna Rajs Lundström, Nikolina 
Nordin, Elis Burrau och bildredaktör Signe 
Collmo. Vi tar gärna emot texter och illustratio-
ner. Temat för nästkommande nummer anges 
vanligtvis i senaste inledaren och i vår Facebook-
grupp. Skicka ditt bidrag till red@fikssion.se.

Utgivare Nikolina Nordin
Adress Box 3157, 103 63 Stockholm
E-post red@fikssion.se
Prenumerationspris Gratis
Antal nummer per år 5
ISSN 2000-4680
Hemsida www.fikssion.se

foRsKning & fRAmsteg
Ett populärvetenskapligt magasin som tar 
din vetgirighet på allvar. Det här är tidningen 
som rapporterar om de senaste forskar-
rönen och förmedlar fördjupad kunskap om 
astronomi, historia, medicin, fysik, natur, 
teknik och mycket mer.

Utgivare Stiftelsen Forskning & Framsteg
Adress Box 1191, 111 91  Stockholm
E-post Se www.fof.se
Tel Se www.fof.se
E-post pren kundtjanst@fof.se
Tel pren 08-555 198 01
Försäljningsställen www.interpress.se
Prenumerationspris 679 kr
Antal nummer per år 10
Postgiro 28 33-2
ISSN 0015-7937
Bibliotekskod U
Hemsida www.fof.se

fRedsPosten
Fredsposten grundades i slutet av år 1926 
av Edvin Stenwall i Närpes, Finland. 
Tidskriften fungerar som ett språkrör på 
svenska för fredsrörelsen i Finland och är 
även en kanal för information och debatt 
om aktuella händelser i världen. Tidskriften 
publicerar även lyrik och recensioner av bl a  
böcker och teater. Fredsposten är medlems-
tidskrift i Tidskriftscentralen rf.

Utgivare Garantiföreningen för Finlands 
Fredsförbund rf
Adress c/o Christian Lång
Metviksgatan 1B bst 30
E-post christian@fredsposten.fi
Adress pren c/o Birgit Holmstén, 
Nabovägen 4 A 26, 00940 Helsingfors 
Finland
E-post pren christian@fredsposten.fi
Prenumerationspris 28 euro
Antal nummer per år 4
Annonsera i Fredsposten
ISSN 0357-2250
Hemsida www.fredsposten.fi
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fRisinnAd tidsKRift
Frisinnad Tidskrifts grundare och mång-
årige redaktör Waldemar Svensson hade 
förmodligen aldrig ens drömt om en sådan 
levnadsbana för den lilla 16- sidiga tidning 
som började ges ut i december 1929 och 
som från början var avsedd för att sprida 
det Frisinnade folkpartiets budskap främst 
på Västkusten. Svensson brukade senare 
avsluta de olika årgångarna med förbehållet 
att om redaktören fick leva och ha hälsan 
skulle tidningen utkomma även under det 
kommande året. ”Prenumeranterna fick våga 
sin avgift därest tidningen skulle kapsejsa 
under årets lopp.”

Utgivare Föreningen Frisinnad Tidskrift
Adress Birgitta Nilsson, Gåsmyregatan 7, 
722 15 Västerås
E-post birgitta.nilsson@frisinnadtidskrift.se
Tel 021-14 28 04
Adress pren Per Hansson, 
Johan Höckerts väg 11, 554 48 Jönköping
E-post pren per.hansson@liberal.se
Försäljningsställen Privat, se adress 
Prenumerationspris 150 kr
Antal nummer per år 7
Annonser www.frisinnadtidskrift.se
Plusgiro 60 48 78-9
Hemsida www.frisinnadtidskrift.se

fRonesis
Samhällsteori på allvar. Samhället är kompli-
cerat. Knappast någon konflikt eller motsätt-
ning är omedelbart genomskådlig. Därför 
måste samhällsteori få ta tid och plats. 
Tidskriften Fronesis tar sig an samtidens 
sociala och politiska frågor ur ett vänster-
perspektiv. Du finner översatta moderna 
klassiker samt nyskrivna texter av samhäll-
steoretiker. Utsedd till Årets kulturtidskrift 
2004. Medlem av www.eurozine.com

Utgivare Tidskriftsföreningen Fronesis
Adress Box 4319, 203 14  Malmö
E-post info@fronesis.nu
Tel 040-23 20 01
Adress pren Nätek, Box 31120 , 
400 32 Göteborg
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05
Fax pren 031-743 99 06
Prenumerationspris 330 kr, Europa 440 kr, 
övriga världen 580 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 80 24 09-8975
ISSN 1404-2614
Bibliotekskod Oc
Hemsida www.fronesis.nu

föRetAgsminnen
Företagsminnen är ett populärhistoriskt 
magasin om näringslivet. Här ryms det 
mesta om företagandets dynamiska och 
spännande historia: människor, händelser, 
produkter och bolag. Allt från djuplodande 
artiklar och bildreportage till anekdoter och 
ren nostalgi.
Företagsminnen kommer ut med fem 
nummer per år och ges ut av Centrum för 
Näringslivshistoria. 

Utgivare Centrum för Näringslivshistoria
Adress Grindstuvägen 48-50,167 33  Bromma
E-post Per.t.h.dahl@naringslivshistoria.se
Tel 08-634 99 52
Fax 08- 634 99 35
Tel pren 08 - 634 99 00
Försäljningsställen tidskriftsbutiken.se, 
naringslivshistoria.se/shop, tidningsbutiker
Prenumerationspris 280 kr
Antal nummer per år 5
Provnummer Ja, info@naringslivshistoria.se
ISSN 1101-7473
Bibliotekskod P.05-caa:k
Hemsida www.naringslivshistoria.se
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genus
Tidningen Genus är ett populärvetenskapligt
magasin om svensk genusforskning. Varje 
nummer har ett särskilt tema. Innehåller 
bland annat reportage, porträtt, nyheter, 
krönika och boktips.

Utgivare Nationella sekretariatet för 
genusforskning
Adress Göteborgs universitet, Box 709, 
405 30 Göteborg
E-post inga-bodil.ekselius@genus.se
Tel 031-786 92 34
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05
Prenumerationspris 100 kr
Antal nummer per år 3
Plusgiro 182 08 53-8
ISSN 1403-8943
Bibliotekskod Ohj
Hemsida www.genus.se

gLäntA
Glänta rör sig mellan litteratur, filosofi, 
politik, konst – gärna alltihop på samma 
gång. Det kan vara en framtidsencyklopedi 
eller handla om sanningskommissioner, 
droger, censur, felande länkar och mycket 
annat. Vi vet aldrig vart vi är på väg. Glänta 
driver också ett bokförlag och ingår i det 
internationella nätverket Eurozine. Årets 
kulturtidskrift 1999. 

Utgivare Kulturföreningen Glänta
Adress Box 311 20, 400 32  Göteborg
E-post info@glanta.org
Tel 031-743 99 19
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05
Fax pren 031-743 99 06
Prenumerationspris 280 kr, övriga Europa 
70 kr, övriga världen 100 kr.
Antal nummer per år 4
Plusgiro 647 47 97-5
ISSN 1104-5205
Bibliotekskod Bd
Hemsida www.glanta.org

gRAfiKnytt
Nordens enda konsttidskrift som koncentre-
rar sig på grafisk konst. Presenterar konst-
närer, inte bara svenska grafiker. Artiklar om 
olika tekniker och om grafiska verkstäder 
i Sverige. Notiser om bl a internationella 
grafikutställningar.

Utgivare Grafiska Sällskapet
Adress Ålgårdsvägen 33, 506 34 Borås
E-post grafiknytt@grafiskasallskapet.org
Tel 033-26 70 65, 033-41 98 60
Fax 033-13 27 58
Adress pren c/o Grafiska Sällskapet, 
Hornsgatan 6, 118 20 Stockholm
E-post pren galleri@grafiskasallskapet.se
Tel pren 08-643 88 04
Prenumerationspris 250 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 40 78 56-4
Provnummer 65 kr
ISSN 0346-9727
Bibliotekskod If
Hemsida www.grafiskasallskapet.se
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hAiKu
Haiku är en tidskrift som utkommer oregel-
bundet. Här publiceras artiklar, haiku och 
haikudikter som i relativt bred bemärkelse 
täcker de olika haikuskolor som finns. 
Recensioner av böcker om haiku, haikusam-
lingar och diktsamlingar med haikudikter. 
Dessutom haibun, renga och renku. 

Utgivare Svenska Haiku Sällskapet
E-post florence.vilen@tele2.se
Adress pren Häckvägen 23, 132 43 
Saltsjö-Boo
Försäljningsställen Hedengrens, Stock-
holm; vissa andra bokhandlar
Prenumerationspris 150 kr
Antal nummer per år 2
Plusgiro 131 78 31-4
ISSN 1650-6723
Bibliotekskod Hjx.o3
Hemsida www.haiku-shs.org

heLLeniKA
Ägaren, Föreningen Svenska Athenin-
stitutets Vänner, och därmed tidskriften 
Hellenika har till uppgift att stödja Svenska 
Institutet i Athen och att främja de svensk-
grekiska kulturförbindelserna.

Utgivare Föreningen Svenska 
Atheninstitutets Vänner
Adress Karin W. Tikkanen Påskbergsgatan 9,, 
412 68  Göteborg
E-post karin.tikkanen@kveru.se
Tel 0708-70 16 31
Adress pren Box 141 24 , 104 41 Stockholm
E-post pren karin.tikkanen@kveru.se
Försäljningsställen Medelhavsmuseet 
Prenumerationspris 250 kr 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 60 23 60-0
Provnummer 25 kr
ISSN 0348-0100
Bibliotekskod Jaa
Hemsida www.athenvannerna.se

hjäRnstoRm
Hjärnstorm är ett fritt forum för kulturkritik 
och idédebatt. Tidskriften har genom åren 
rört sig fram och tillbaka i det offentliga 
samtalets gränstrakter. Innehållsligt spänner 
Hjärnstorm över ett brett fält; konst, littera-
tur, filosofi, musik, religion mm. Till formen 
blandas essäer i varierad längd med novel-
ler, lyrik och fristående illustrationer.

Utgivare Kulturföreningen Hjärnstorm
Adress Box 4172, 102 64  Stockholm
E-post hjarnstorm@gmail.com
Tel 08-641 99 40 (TVS)
Adress pren Nätek, Box 31120,
400 32 Göteborg
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05 (Nätek)
Prenumerationspris 239 kr, institutioner 
349 kr, Norden och Europa 399 kr, övriga 
världen 429 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 476 31 39-5
ISSN 0348-6958
Bibliotekskod Bd
Hemsida www.hjarnstorm.com

LIT MED

ARK HIS

K&AALL

http://www.tidskrift.nu
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=760
mailto:florence.vilen@tele2.se 
http://www.haiku-shs.org
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=25
mailto:karin.tikkanen@kveru.se
http://www.athenvannerna.se
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=28
mailto:hjarnstorm@gmail.com 
mailto:ekonomitjanst@natverkstan.net
http://www.hjarnstorm.com
http://www.athenvannerna.se
http://www.hjarnstorm.com
http://www.haiku-shs.org


Kulturtidskriften28

hoRisont
Horisont är en finlandssvensk litteraturtid-
skrift med en redaktör i Finland och en i 
Sverige. Fokus ligger på Svenskfinland och 
Norden, med nedslag i övriga världen. Hori-
sont innehåller analyser, kritik, debatt, essäer, 
författarporträtt och nyskriven skönlitteratur.
Horisont är medlemstidskrift i Tidskriftscen-
tralen rf.

Utgivare Svenska Österbottens 
litteraturförening rf
Adress Horisont, Wolffskavägen 36 / F11
FI-65200 Vasa, Finland
E-post peter.bjorkman@horisont.fi
Tel 0143-128 32  Peter Björkman
E-post pren christian@horisont.fi
Försäljningsställen se 
Prenumerationspris 450 kr 
Antal nummer per år 4
Annonsera i Horisont
ISSN 0439-5530
Bibliotekskod Bd
Hemsida www.horisont.fi

häften föR KRitisKA studieR
Häften för Kritiska Studier är en oberoende 
socialistisk tidskrift, som verkar i en histo-
risk, samhälls- och ideologikritisk tradition. 
Häften har i flera decennier fört en kvalifice-
rad debatt om exempelvis nyliberalismens 
grund och utbredning i politik och ekonomi. 
Tidskriften för också sedan länge en kritisk 
diskussion om postmodernism, poststruktu-

ralism och postkolonial teori.

Utgivare Föreningen Häften för Kritiska Studier
Adress c/o Fredriksson, Tulegatan 25, 2 tr,
113 53  Stockholm
E-post red@haften.org
E-post pren haften@haften.org
Prenumerationspris 375 kr, studerande 325 kr, 
Institutioner 500 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 40 94 57-9
Provnummer 50 kr
ISSN 0345-4789
Bibliotekskod Bd
Hemsida www.haften.org

i hALLAnd
Halländsk tidsskrift om kultur i hembygd. I 
Halland speglar halländsk folkbildning och 
är medlemsblad för den halländska hem-
bygdsrörelsen.

Utgivare Hallands Bildningsförbund
Adress Kungsg. 1, 302 45 Halmstad
E-post k.h@hbf.se
Tel 035-17 77 70
Fax 035-17 77 77
E-post pren k.h@hbf.se
Försäljningsställen se tidskrift.nu
Prenumerationspris 140 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 850 53-7
Bankgiro 612-0869
Hemsida www.hembygd.se/halland
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imPuLs
I tidningen Impuls möter du aktuella och vik-
tiga samhällsfrågor. Om kultur och folkbild-
ning. Om hållbar utveckling. Om föreningsliv 
och civilsamhälle. Impuls speglar såväl det 
lokala och nära i vardagen, som de stora 
globala frågorna. Impuls ges (sedan över 40 
år tillbaka) ut av Studieförbundet Vuxensko-
lan. Den TS-kontrollerade upplagan är på 
30.300 (2012).

Utgivare SV, Studieförbundet Vuxenskolan
Adress Box 1109, 111 81  Stockholm
E-post impuls@sv.se
Tel 08-587 686 39
Fax 08-587 686 03
E-post pren claudio.briones@sv.se
Tel pren 08-587 686 46
Försäljningsställen www.impuls.nu
Prenumerationspris 225 kr
Antal nummer per år 8
Plusgiro 911 18-0
Provnummer Ja
ISSN 0345-5246
Bibliotekskod Bd
Hemsida www.impuls.nu

intRA
Intra är en kultur- och facktidskrift för perso-
ner som lever/arbetar med personer med 
utvecklingsstörning. Tidskriften riktar sig 
bl a till anhöriga och personal, tjänstemän 
och förtroendevalda inom handikappomsor-
gen.  Intra är en fri och obunden tidskrift som 
ägs av en ideell stiftelse.  Sedan 1991 har 
vi informerat om nya metoder, ny litteratur, 
forskning och lagstiftning.  Vi inspirerar och 
lär ut! Intra kommer ut med fyra 36-sidiga 
nummer per år. En prenumeration kostar 320 
kronor och gäller för fyra nummer när du än 
börjar. 

Utgivare Stiftelsen Utvecklingsstörda i 
Fokus
Adress Ljusnevägen 47, 128 48 Bagarmossen
E-post hans.hallerfors@telia.com
Tel 08-647 87 90
Fax 08-97 11 04
Adress pren Kaktusvägen 38 , 125 55 Älvsjö
E-post pren intra@swipnet.se
Prenumerationspris 320 kr 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 636 55 62-5
Bankgiro 5308-1485
Provnummer 90 kr
ISSN 1102-4143
Bibliotekskod Ohfhc
Hemsida www.intra.info.se

jeffeRson
Världens äldsta bluesmagasin. Jefferson 
innehåller enbart exklusiva artiklar och inter-
vjuer med både amerikanska och svenska 
bluesartister samt massor av konsert-, skiv-, 
bok-, och dvd-recensioner.  Jefferson pre-
senterar blues från musikens begynnelse i 
1900-talets början upp till våra dagar. Jeffer-
son är nästan det enda bluesmagasin som 
regelbundet presenterar dagens moderna 
svarta blues, dvs southern soul. För 2008 
tilldelades Jefferson den finaste utmärkelse 
en bluestidskrift kan få, Keeping The Blues 
Alive Award, av The Blues Foundation i 
Memphis, USA. 

Utgivare Scandinavian Blues Association
Adress Box 4119, 102 62  Stockholm
E-post editor@jeffersonbluesmag.com
Försäljningsställen Smokestack Records, 
Stockholm; Tidskriftsbutiken, Malmö
Prenumerationspris 265 kr, Europa 350 kr, 
övriga världen 500 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 26 05 47-5
ISSN 0345-5653
Bibliotekskod Ij
Hemsida www.jeffersonbluesmag.com
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judisK KRöniKA
I Judisk Krönika hittar du artiklar om judisk 
litteratur, film, konst, religion och filosofi. 
Även aktuell idédebatt och politisk debatt 
tas upp i tidningen, där många kända förfat-
tare medverkar. Judisk Krönika vänder sig 
inte enbart till judiska läsare utan når en 
bred icke-judisk läsekrets i Skandinavien.

Utgivare Stiftelsen Judisk Krönika
Adress Box 5053, 102 42  Stockholm
E-post judisk.kronika@swipnet.se
Tel 08-660 70 62
Fax 08-660 38 72
Försäljningsställen www.judiskkronika.se
Prenumerationspris 350 kr
Antal nummer per år 6
Finns tillgänglig som ljudfil
Plusgiro 541 20-1
Provnummer Gratis
ISSN 0345-5580
Bibliotekskod K
Hemsida www.judiskkronika.se

jungfRu mARiA
En tidning för spridandet av kunskap om 
och kärlek till Jungfru Maria.
Så här skriver Ingrid Ydén-Sandgren om tid-
skriftens tillblivelse: Efter ett besök i Maximi-
lian Kolbe House på Via San Teodoro i Rom, 
där Sankt Maximilian bodde som seminarist 
och där han år 1917 grundade Militia Imma-
culatae, talade han till mitt hjärta, medan jag 
satt i flygplanet på väg hem till Sverige: ”Du 
skall ge ut en tidning om Jungfru Maria. Den 
skall ha som målsättning att sprida kunskap 
om och kärlek till Jungfrun Maria i Norden”.

Utgivare Maria Regina Caeli
Adress S:t Lars katolska församling, 
Slottsgränd 7, 753 09   Uppsala
E-post info@mariareginacaeli.se
Tel 018-71 25 70
E-post info@mariareginacaeli.se
Prenumerationspris 125 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 17 58 94-5
Provnummer 25 kr
ISSN 0284-4400
Hemsida www.mariareginacaeli.se

KARAvAn
Tidskrift med fokus på litteraturen från 
Afrika, Asien och Latinamerika. Karavan 
tilldelades Stig Dagermanpriset 2009 ”för 
att ha burit tusen och en nödvändiga dikter 
och berättelser in i det svenska språket”.

utgivare Föreningen Karavan
Adress Box 171 31, 104 62  Stockholm
E-post info@karavan.se
Tel 08-442 02 13
Adress pren Nätverkstan, Box 31120, 
400 32 Göteborg
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05
Prenumerationspris 240 kr, institutioner 340 kr, 
utrikes privat 340 kr, utrikes institutioner 390 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 21 62 72-5
ISSN 1404-3874
Bibliotekskod G
Hemsida www.karavan.se
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KinARAPPoRt
Kinarapport vänder sig till alla som är intres-
serade av Kina. Kinarapport är den enda 
tidskrift i Sverige som fokuserar på Kina 
och många av Sveriges mest namnkunniga 
Kinakännare medverkar. Tidskriften speglar 
de stora politiska, ekonomiska, sociala och 
kulturella förändringar som sker i dagens 
Kina varvat med återblickar som ger djupare 
insikter i landets mångtusenåriga kultur och 
historia.

Utgivare Svensk-kinesiska föreningen
Adress Box 19067 104 32 Stockholm
E-post kinarapport@telia.com
Tel 073-525 89 38
E-post pren info@svenskkinesiskaforeningen.org
Försäljningsställen se tidskrift.nu, Nätek
Prenumerationspris 300 kr,15-26 år 150 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 50 12 77-8
Provnummer 20 kr 
Annonsering: 
info@svenskkinesiskaforeningen.org
ISSN 1404-1855
Bibliotekskod Bkz
Hemsida www.svenskkinesiskaforeningen.org

KonstPeRsPeKtiv
Konstperspektiv är tidskriften som speg-
lar samtidskonsten på ett intressant och 
mångfacetterat sätt. Vi analyserar och kom-
menterar konsten med en bred konstpublik 
som målgrupp. Vi hjälper dig att hålla koll på 
aktuella trender, utställningar och konstnärer 
både i Sverige och ute i världen. Ofta har vi 
ett tema till grund för varje nummer. Ett brett 
urval av skribenter guidar dig genom konsten, 
ackompanjerat av ett rikt bildmaterial.

utgivare Stiftelsen Konstperspektiv
Adress Box 600 65, 216 10  Malmö
E-post info@konstperspektiv.nu
Tel 08-643 25 58
Adress pren Nätek, Box 31120, 
400 32 Göteborg
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05
Försäljningsställen Museer, bokhandlare m fl
Prenumerationspris 290 kr, rabattpris 230 kr 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 26 60 85-0
Provnummer Ja, via hemsidan
ISSN 0347-4453
Bibliotekskod Ib-c
Hemsida www.konstperspektiv.nu

KRitiKeR
Kritiker är en ny litteraturtidskrift med Nor-
den som arena och kritiken som uppgift: en 
plats i samtiden där de nordiska litteratu-
rerna får möjlighet att brytas mot varandra, 
att brytas genom varandra, att bryta på 
varandras språk. Här möter svenska, norska, 
danska och finlandssvenska kritiker och för-
fattare sina egna och varandras litteraturer i 
essäer och recensioner. 

Utgivare Ariel Förlag
Adress Ariel Förlag, Box 125, 290 10  Tollarp
E-post info@kritiker.nu
Tel 073-989 45 37
E-post pren info@kritiker.nu
Prenumerationspris 195 kr studerande, 295 
kr enskild, 400 kr institution
Antal nummer per år 4
Plusgiro 46 53 03-6
Bankgiro 277-0113
Provnummer Gratis
ISSN 1104-196X
Bibliotekskod G
Hemsida www.kritiker.nu
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KubA
Kuba är en oppositionell röst i världen som 
talar för jordens fördömda, om den rika 
världens sanslösa överflöd och den utplund-
rade världens bottenlösa misär. Denna röst, 
som tystas i västliga massmedia, vill tidskrif-
ten släppa fram och berätta om det blomst-
rande kulturlivet, den folkliga delaktigheten 
i samhällsbygget,  om ekologiskt jordbruk 
och bostadsbyggande, förnyelsebara ener-
gikällor, befrielseteologi och marxism och 
det civila samhälle som försvarar sig mot 
USA:s ekonomiska, biologiska, politiska, 
terror- och propagandistiska krigföring.

Utgivare Svensk-Kubanska Föreningen
Adress Box 450 65, 104 30  Stockholm
E-post svensk.kubanska@swipnet.se
Tel 08-31 95 30
Fax 08-31 95 30
Försäljningsställen Svensk-Kubanska För-
eningen, Latinamerikansk bokhandel
Prenumerationspris 200 kr 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 40 54 11-0
Provnummer 25 kr
ISSN 1402-8638
Bibliotekskod Kqch
Hemsida www.svensk-kubanska.se

KuLtuRväRden
Kulturvärden är Statens fastighetsverks 
(SFV) magasin med fakta och kuriosa kring 
de kulturfastigheter som SFV förvaltar och vi 
alla äger tillsammans..

Utgivare Statens Fastighetsverk
Adress Box 2263, 103 16  Stockholm
E-post kulturvarden@sfv.se
Tel 08-696 70 00
E-post pren kulturvarden@sfv.se
Tel pren 044-10 10 22
Prenumerationspris 150 kr 
Antal nummer per år 4
ISSN 1104-845x
Hemsida www.kulturvarden.se

KuRAge
Det civila samhället utgör en vital del av 
samhället i stort. Trots detta finns det få 
forum för debatt om det civila samhället 
utmaningar och möjligheter. Allt för sällan 
stöter, blöter och debatterar det civila 
samhällets ledare de stora samhällsfrågorna 
ur sina perspektiv. Kurage är en plattform för 
just detta. En idétidskrift där idéer möts och 
utmanar varandra. 

Utgivare Sektor3
Adress KURAGE c/o Sektor3, 
Box 309, 101 26 Stockholm
E-post info@tidskriftenkurage.se
Tel 0739 365 100
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05
Fax pren 031-743 99 06
Prenumerationspris 250 kr 
Antal nummer per år 4
ISSN  2001-175X
ISSN 0245-06005
Hemsida www.tidskriftenkurage.se

GLO

HIS K&A

SMP B&U

SMP

http://www.tidskrift.nu/tryck.php
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=101
mailto:svensk.kubanska@swipnet.se 
http://www.svensk-kubanska.se
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=1032
mailto:kulturvarden@sfv.se 
mailto:kulturvarden@sfv.se
http://www.kulturvarden.se
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=1047
mailto:info@tidskriftenkurage.se
http://www.tidskriftenkurage.se
http://www.kulturvarden.se
http://www.tidskriftenkurage.se
http://www.svensk-kubanska.se


www.tidskrift.nu 33

För August Strindberg var brist på pengar under en stor del av hans liv en besvärande 
realitet. Dock ändrades detta år 1911, då han sålde sina samlade verk till Bonniers och 
för dessa fick 200 000 kr, en på den tiden stor summa. Den åldrade giganten visade stor 
generositet genom att av dessa pengar ge betydande summor till sina barn, men med ett 
undantag: dottern Kerstin ställdes utanför givmildheten. Hur kom detta sig?

Kerstins mor var österrikiskan Frida Uhl, med vilken Strindberg på papperet var gift 
i ca fyra och ett halvt år, i själva verket varade det stormiga äktenskapet bara drygt ett år. 
Kerstin föddes i Dornach, Oberösterreich, där Strindberg och hans andra fru funnit en 
tillflykt hos Fridas morföräldrar. Modern satte inte moderskapet som högsta prioritet, 
andra roller lockade; fadern försvann tidigt ur bilden med undantag av några månader 
sensommaren och hösten 1896, då han åter besökte Oberösterreich och sin dotter. 

Det blev Fridas strängt religiösa mor Maria som fick huvudansvaret för Kerstin under 
hennes barndomstid och första ungdomsår. Mormor Marias inställning till dottern 
Frida var synnerligen avog: hon kritiserade häftigt hennes sätt att leva och fruktade att 
Kerstin skulle välja en liknande väg, där misslyckade kärleksaffärer, penningslöseri och 
tablettmissbruk skulle vara frekventa och icke-nedläggningshotade hållplatser. - Ett 
pikant inslag var även Marias känslor för den bara fem år yngre exsvärsonen. Att tala om 
svartsjuka visavi Frida kanske är överdrivet men faktum är att undansmugglade brev och 
många gånger alltför kritiska omdömen om Frida bidrog till att slutgiltigt och definitivt 
skjuta relationen Strindberg-Uhl i sank.

Som tjugofemårig gifte sig Kerstin i Tyskland med förläggaren Ernst Sulzbach, fick 
sonen Christoph, som avled i Stockholm på skärtorsdagen år 2010, skilde sig och 
hamnade så småningom efter skilsmässa som svensk medborgare i Stockholm. Frida 

Kerstin Strindberg – August Strindbergs och Frida 
Uhls glömda dotter

Kurt Bäckström x 2

Kerstin Strindberg
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återvände till Europa och även Sverige år 1924 efter sina år i England, där hon bidragit till 
att lansera kabarén som konstform och USA, där hon hållit föredrag om Strindberg och 
även skrivit filmmanus. 

Det blev mycket svårt att gottgöra ett övergivet moderskap. Till detta bidrog gräl om 
efterlämnade brev och pengar. När Frida dog år 1943 i Salzburg efter att ha skadat en axel 
och drabbats av en akut försämrad bronkit hade dock alla strider bilagts. Kerstin hade då 
även fösonats med sin halvbror Max Friedrich, som hon tillsammans med delar av den 
strindbergska familjen försökt motarbeta, bl.a. avseende familjenamnet. Friedrich skrev 
år 1945 under pseudonymen Fredrik Uhlson romanen Under jorden i Berlin, den första 
boken om judeförföljelser som skrevs i Tyskland under kriget. På initiativ av Jan Myrdal 
gav Bonniers ut en nyutgåva år 2002. – Friedrich Strindbergs biologiske far var författaren 
Frank Wedekind.

Redan som tonåring visade Kerstin intresse för socialismen och hon deltog vid några 
tillfällen i demonstrationer i Dornach. Hon lärde sedermera känna August Moser, 
österrikare med polsk bakgrund. År 1934 reste de tillsammans på en studieresa till 
Sovjetunionen. Med på resan var även Schutzbundführer Richard Bernaschek, som ville 
grunda ett Förenat Arbetarparti (av socialistiska och kommunistiska grupperingar) och 
för detta ändamål ville ha stöd av den Kommunistiska Internationalen. Någon förståelse i 
Moskva för ett sådant projekt fick Bernaschek dock inte.

Kerstin och Moser bodde en tid tillsammans i Stockholm. Säpo blev uppmärksammad 
på i första hand Mosers person och politiska prioriteringar och båda bevakades genom 
telefonavlyssning och skuggning; i telefonlistan fanns bl.a. nummer till Dramaten, 
Sigfrid Siwerts och andra kulturpersonligheter. Kerstin beskylldes för att vara ombud 
för kommunistiska grupper i Sverige och utlandet, framför allt i Schweiz, England och 
USA. Och hon misstänkliggjordes även genom en illvillig anmälan hos luftskyddet inom 
fastigheten och karaktäriserades av grannar som ”utländskt patrask”. Både Kerstin och 
Moser frikändes efter tid i häkte, de kunde inte beläggas med något brott. Moser blev 
emellertid ålagd att efter krigets slut lämna Sverige och att aldrig återkomma.

Strindberg var omvittnat barnkär men i fallet Kerstin visade han en annan sida. När 
han år 1904 skickade Kerstin ett foto av sin och Harriet Bosses dotter Ann-Marie, lyckligt 
poserande i vacker klänning, brast något i Kerstins barnasjäl. I ett av de få brev Strindberg 
senare skrev till Kerstin föreslog han att dottern skulle glömma honom: Detta med 
Österrike känns så långt borta, försök att glömma mig. Svaret blev känslosamt: Du är för 
alltid min far! 

Man kan inte annat än känna djup sympati för Kerstin, som fick ett liv fyllt av 
sjukdom och andra problem, kryddat med en bristfällig relation med föräldrarna. Fadern 
försökte hon lära känna genom att läsa texter av och om honom utan att lyckas fullt ut. 
Kanske var orsaken till Strindbergs åsidosättande av Kerstin hans ovänligt sinnade känslor 
för Frida och hennes familj, kanske var helt enkelt avståndet i tid och rum det avgörande; 
det senare skälet framförde han till vänner som det avgörande.

Till sist fick Kerstin dock komma sin far nära. Efter döden den 30 april 1956 fick 
hon plats i faderns grav på Norra Kyrkogården i Stockholm. På samma kyrkogård ligger 
hennes namne Kerstin, född 1878, Strindbergs och Siri von Essens kärleksbarn, som dog 
redan någon dag efter födseln, lämnad till en barnmorska eller eventuellt änglamakerska. 
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I september 1914 klev Frida Uhl-Strindberg i Liverpool ombord på oceanångaren RMS 
Campania för avresa till New York. Krigsutbrottet hade försvårat hennes möjligheter att 
leva i England, som österrikisk medborgare antyddes hon vara spion; dessutom fanns 
obetalade skulder och problem med misstänkta lagöverträdelser vilande i det kvarlämnade 
bohaget.  Hennes namn återfinns inte på passagerarlistan, hon uppgav sig heta Maria 
Stromberg, men hennes rätta identitet röjs genom uppgifter om ålder och födelseort.

Uhl hade gjort sig ett namn i London med skapandet av kabarén The Golden Calf och 
hon hade i vida kretsar blivit känd under namnet Madame Strindberg. Med på resan hade 
hon delar av kabaréns konstnärliga inredning. Nu skulle Uhl snart i USA låta förstå att 
hon var den riktiga och enda fru Strindberg: Siri von Essen var sedan några år död och 
Harriet Bosse hade gift om sig. Uhl bortsåg från det faktum att hon och hennes familj 
redan 1897 sett till att annullera äktenskapet med August Strindberg.

I New York bearbetade reklambyrån J.B. Lyceum Bureau reklamtrumman med 
information om en kommande föredragsturné där Uhl som intim kännare av det 
europeiska bohemeriet skulle hålla föredrag om August Strindberg: Strindberg, mannen, 
samt Strindberg och kvinnorna. Även andra ämnen ställdes i utsikt bl.a. om Hermann 
Sudermann, Frank Wedekind och Oscar Wilde. I reklamprospektet påpekades att Uhl 
hade något unikt att berätta eftersom hon både dykt ned i den europeiska kulturens djup 
och stått på dess höjder.

Den 13 januari 1915 lyssnade Uhl i Carnegie Hall på ett föredrag – även det 
organiserat av J.B. Lyceum Bureau - av den engelska militanta kvinnosaksförkämpen 
Christabel Pankhurst om kriget i Europa. Pankhurst försvarade den engelska krigföringen 
och kallade den tyske kejsaren för en oansvarig despot; hon krävde även att det neutrala 
Amerika skulle ställa sig på västmakternas sida. I en intervju i The New York Times några 

”Jag är Strindbergs enda och riktiga maka”

Frida Uhl
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dagar senare dömde Uhl totalt ut Pankhursts föredrag: /…/där fanns bara hat /…/där 
fanns inga argument/…/

Två dagar senare i samma tidning förklarade Uhl att de militanta engelska 
suffragetterna inte alls förstod den engelska själen. Dessa uttalanden uppmärksammades 
och ledde till att The New York Times publicerade en helsida om henne, Strindbergs 
änka berättar om sin man. Uhl beskrevs som en frimodig skönhet (American Girl). I 
intervjun frågades även om Strindbergs kvinnohat. Stolt förklarade intervjuobjektet att 
Strindbergs kärlek till henne var bevis nog för att hennes man högt värderade kvinnorna. 
Hon berömde även maken för dennes kamp för kvinnors rätt att rösta och möjligheter 
att få samma utbildning som män. Uhl missade inte att göra reklam för sina kommande 
föredrag; de skulle inte bli långtråkiga utan ge närgången information om berömda 
konstnärer och författare och pikanta detaljer skulle inte undvikas.

Uhls försök att få texter av Strindberg publicerade i amerikanska tidningar misslyckades 
-  han var inte känd. De uppsättningar i New York som ägt rum, t.ex. Fadren och Fröken 
Julie, som på initiativ av den svenske översättaren Edwin Björkman presenterats, hade 
inte nått någon bredare publik. En journalist på en av de många tidningar som besöktes 
förklarade dock att han kände till namnet Strindberg, han hade sett en varité där en 
jonglör med detta namn uppträtt. Då gav Uhl upp.

Istället försökte Uhl  bereda väg för fler uppsättningar av Strindbergs dramatik. Men då 
gällde det att hitta någon scen som inte sorterade under det allmänna etablissemanget, där 
den förre makens ämnen betecknades som anstötliga. Hoppet sattes till Stage Society som 
finansierades av 300 subskribenter; Freie Bühne i Berlin hade tidigare spelat en liknande 
och viktig roll. I mitten av februari 1916 ägde premiär rum av Påsk.  För regin ansvarade 
Uhl själv. Det uppstod diskussioner och problem med skådespelarna , som tyckte att Uhl 
hade en självförhärligande stil. En recension i New York Times var positiv. Tidningen skrev 
att detta fantasirika och djuplodande stycke var det mest omtyckta på teatrar i Europa.  År 
1915 togs foton av stjärnfotografen Arnold Genthe, ett sådant visar upp en vacker kvinna 
med turban och kort hår; i blicken kan både mildhet och en stark återfunnen självsäkerhet 
tolkas in. Uhl hade blivit en kändis.

De föredrag som Uhl höll, ofta på teatrar i New York, inbringade inte pengar nog för 
ett drägligt liv. Den danska skådespelerskan Asta Nielsen berättade om en nedgången, 
slarvigt klädd dam i tovigt hår och med ett ansikte som sedan länge inte tycktes ha stiftat 
närmare bekantskap med rengöringsmedel i någon form;… utan att blygas lyfte hon mitt 
i stadsvimlet på kjolen för att rätta till sin klädsel… Nielsen underströk dock att Uhl var 
en mycket intelligent kvinna.

Det nya mediet film hade börjat spela en alltmer viktig roll, men Uhl märkte snart att 
det var svårt att hitta intressenter för Strindbergs verk, trots att filmatiseringar av litterära 
sådana tillhörde en populär genre. Det 1915 bildade filmbolaget Fox Film Corporation, 
som senare ingick i 20th Century Fox, anställde Uhl som medarbetare med uppgift att 
sköta kontakter med europeiska teaterförfattare.

För att stärka kassan skrev Uhl filmmanus under pseudonymen Marie Eve. Ett var 
The Death Dance som bara till titel hade något med Strindbergs Dödsdansen att göra. I 
miljöskildringen återfanns  erfarenheter från kabarétiden i London.  Ett andra filmmanus 
The Golden Shower antogs av det betydande Vitagraph Company. Liksom i The Death 
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Dance är huvudpersonen en ung danserska som i en ibland tvivelaktig miljö håller sig 
utanför frestelsers onda försåt och därför blir belönad. Uhl betraktade uppenbarligen 
det nya mediet som en hjälp att sprida uppfostrande tankar om moral och goda seder. 
Hon övergav dock trots framgångar denna verksamhet. Förmodligen var hon rädd för att 
förstöra sin identitet som Strindbergs hustru. 

År 1924 skrev Burton Rascoe i The New York Herald Tribune en artikel om kvinnor som 
i martyrskap levt tillsammans med självcentrerade genier, som exempel angavs Sokrates 
fru Xantippa. Uhl förklarade att en relation med ett geni visserligen kunde vara ett helvete 
men framhöll att hon föredrog detta framför ett lugnt,tråkigt och mindre konfliktfyllt liv. 
Det märkliga är att hon ljög om att hon haft en andra man, en ärevördig, hårt arbetande 
dumskalle. Knappast Frank Wedekind, väl? Hon underströk även att Strindberg inte var 
någon ängel att leva med men att han var spännande, artig och känslig för de detaljer som 
kan göra samlivet mellan man och kvinna angenämt.

Ett överraskande brev från dottern Kerstin var ett av skälen till att Uhl i maj 1924 
återvände till Europa. Nya förhoppningar om möjligheten att restaurera ett försummat 
moderskap väcktes men visade sig senare vara svåra att förverkliga.

De ansträngningar Uhl gjorde i Amerika för att främja exmakens produktion gjordes 
i första hand av rent egoistiska skäl. I efterhand kan sägas att vare sig hon själv eller 
Strindberg gynnades;  samma dåliga resultat hade makarnas gemensamma besök i 
England sommaren 1893 haft.  Strindberg och den anglosaxiska världen förblev en långt 
ifrån problemfri relation. 

Litteratur ”Jag är Strindbergs enda och riktiga maka”:
Friedrich Buchmayr, Madame Strindberg – oder die Faszination der Boheme, 
Residenz Verlag 2011
Friedrich Buchmayr, Wenn nein, nein, Bibliothek der Provinz, 1993

”Jag är Strindbergs enda och riktiga maka” är tidigare publicerad i Tidningen 
Kulturen under titeln Frida Uhl i Amerika – ”Jag är Strindbergs enda och 
riktiga maka”

Strindbergs ex skapade den engelska kabarén Norrländska Socialdemokraten

Kurt Bäckström är adjunkt. Fil mag i tyska, historia, nordiska språk och pedagogik 
vid Uppsala universitet

http://www.nsd.se/kultur/artikel.aspx?ArticleId=6965697
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LAmbdA noRdicA
lambda nordica, grundad 1989, är en 
sakkunniggranskad nordisk vetenskaplig 
tidskrift som presenterar humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning med anknyt-
ning till homo/lesbiska/bi/trans och que-
erstudier. lambda nordica strävar efter att 
främja dialogen mellan etablerade och yngre 
forskare med syftet att inspirera till ökad 
HLBT-forskning i Norden samt att bidra till 
öppnandet av nya forskningsfält inom områ-
det. Tidskriften introducerar och recenserar 
också internationell HLBT-litteratur.

Utgivare Föreningen Lambda Nordica
Adress Institutionen för Genus, Kultur och 
Historia, Södertörns högskola, 141 89 
Huddinge
E-post info@lambdanordica.se
Prenumerationspris 275 kr, 375 kr i 
Europa och 475 kr i övriga världen. För in-
stitutioner 550 kr i Sverige, 650 kr i Europa, 
750 kr i övriga världen. 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 76 92 20-5
ISSN   1100-2573
Bibliotekskod Ohjh
Hemsida www.lambdanordica.se

LinguA
Tidskriften Lingua syftar till att främja under-
visningen i moderna språk.

Utgivare Riksföreningen för Lärarna i 
Moderna Språk
E-post lingua@lms-riks.se
E-post pren skattmastaren@lms-riks.se
Prenumerationspris  300 kr
Antal nummer per år 4
ISSN 0023-6330
Bibliotekskod Bd
Hemsida www.lingua

LyRiKvännen
Sveriges äldsta lyriktidskrift. Sedan 1954 
har Lyrikvännen varit en plats för debutanter 
och etablerade poeter. Vi bevakar samtidsly-
riken och har ett öga i backspegeln på såväl 
svensk som utländsk poesi. Poetisk utblick, 
inblick, sälta och syra!

Utgivare ellerströms förlag
Adress Stora Fiskaregatan 9, 222 24   Lund
E-post info@lyrikvannen.se
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05
Fax pren 031-743 99 06
Försäljningsställen Press Stop
Prenumerationspris 320 kr, ungdomar 
under 25 år 270 kr, institutioner  500 kr
Antal nummer per år 6
ISSN 0460-0762
Bibliotekskod Bd
Hemsida www.lyrikvannen.se
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Leo&mAjKen
Tidningen för små barn, 0-4 år och deras 
föräldrar förstås. En blandning av saga, 
sånger, ramsor, aktivitet och ordlek. Allt 
illustrerat av våra främsta barnboksillustratö-
rer. Tidningen är tryckt på tåligt papper med 
rundade hörn. Syftet är att genom en lättill-
gänglig produkt ge både barn och föräldrar 
inspiration och redskap i sitt umgänge med 
varandra. Tidningen används även av försko-
lor, bibliotek, BVC, barnsjukhus mfl.

Utgivare Caroline Holmquist
Adress Drejargatan 1a , 113 42  Stockholm
E-post redaktionen@leomajken.se
Tel 08-33 80 20
Fax 08-31 61 53
E-post pren redaktionen@leomajken.se
Tel pren 0770-45 71 46
Försäljningsställen Div. barnbutiker, Bok-
spindeln Stockholm
Prenumerationspris 239 kr, halvår 129 kr
Antal nummer per år 6
ISSN 1652-1374
Hemsida www.leomajken.se

mAnA
Antirasistiska tidskriften Mana skriver om 
rasism, global rättvisa, feminism, migration, 
integration/segregation. Med högklassigt 
bildmaterial och allt från reportage till poesi 
granskar Mana diskriminering i alla dess 
former och bjuder på intersektionell
idédebatt.

Utgivare Föreningen tidskriften Mana
E-post red@tidskriftenmana.se
E-post pren prenumeration@tidskriftenmana.se
Försäljningsställen tidskriftenmana.se/butiker
Prenumerationspris 220 kr
Antal nummer per år 6
Bankgiro 221-6943
ISSN 1403-6886
Bibliotekskod Ohdi-c
Hemsida www.tidskriftenmana.se

medLidAnde & fRuKtAn
Den stolta titeln ”Medlidande & Fruktan” är 
hämtad från Aristoteles och hans tankar om 
vad dramatiken skulle uppnå hos publiken. 
Sveriges Dramatikerförbund förvaltar en 
2500-årig tradition av att gestalta världen, 
av att beskriva individen och samhället. 
Berättelser och dramaturgier finns och har 
alltid funnits. Vi vill att tidningen ska bli en 
mötesplats för dramatiker, manusförfattare 
och översättare. Teori och praktik varvas 
och vi kommer även att ge in- och utblickar i 
skrivandets konst.

Utgivare Sveriges Dramatikerförbund
Adress Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm
E-post sdf@dramatiker.se
E-post beställningar karin@dramatiker.se
Tel 08-402 36 45
Prenumeration medlemstidskrift
Antal nummer per år 2
Plusgiro 604288-1
Bankgiro 472-3870
ISSN 2001-144X
Bibliotekskod K.2
Hemsida www.dramatiker.se
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medusA
Medusa är en populärvetenskaplig tidskrift 
som behandlar Medelhavsvärldens kulturer 
under antiken men även det antika arvet. 
Våra artiklar spänner över ett brett spektrum, 
från det minoiska Kreta och myten om 
Atlantis till Gustav III:s romerska resa och 
är alltid rikt illustrerade. Förutom artiklar 
innehåller tidningen även recensioner av 
böcker med antikanknytning samt notiser 
om utställningar, utgrävningar och andra 
aktualiteter inom antikvärlden. Redaktionen 
har en nära kontakt med den engagerade 
prenumerantkretsen.

Utgivare Föreningen för en svensk antiktidskrift
Adress c/o Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur, Stockholms universitet, 
Wallenberglaboratoriet, 106 91 Stockholm
E-post info@tidskriftenmedusa.se
Tel 08-32 20 56
Prenumerationspris 250 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 17 60 16-4
ISSN 0349-456X
Bibliotekskod K.2
Hemsida www.tidskriftenmedusa.se

miLjömAgAsinet
Miljömagasinet är Sveriges äldsta nyhets-
tidning med miljöprofil. Det är en politiskt, 
fackligt, religiöst och ekonomiskt oberoende 
nyhetstidning av dagspresskaraktär som kom-
mer ut varje fredag. Miljömagasinet vill verka 
för ett ekologiskt och socialt uthålligt samhälle 
genom att peka på alternativ till dagens sätt 
att leva. Tidningen vill stå för rättvisa, demo-
krati och solidaritet med de utsatta. Genom att 
lyfta fram positiva exempel och förebilder vill 
Miljömagasinet ingjuta hopp och framtidstro. 
Tidningen vill skapa debatt om samhälle, livs-
stil och livets mening. Ämnen som tas upp är 
bland annat miljö- och konsumentfrågor, kultur 
och natur, teknik och ekonomi, organisation 
och samverkan samt odling och hälsa. 

Utgivare Miljömagasinet Alternativet AB
Adress Box 112 03, 100 61  Stockholm
E-post redaktionen@miljomagasinet.se
Tel 08-640 82 80
Fax 08-640 40 67
E-post pren prenumeration@miljomagasinet.se
Prenumerationspris 485 kr, halvår 295 kr, 
introduktionspris helår kr, halvår 175 kr
Antal nummer per år 50, halvår 25
Postgiro 24 27-3, e-giro 644 41 31-4
Provnummer Gratis
Annonsera redaktionen@miljomagasinet.se
ISSN 1400-0164
Bibliotekskod Äc
Hemsida www.miljomagasinet.se

miLjötidningen
Miljötidningen ges ut av Jordens Vänner, en 
partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
förening som arbetar för miljö och solidaritet 
– lokalt, nationellt och internationellt.
Jordens Vänner är den svenska grenen 
av Friends of the Earth International med 
lokalgrupper i mer än 70 länder.

Utgivare Miljöförbundet Jordens Vänner
Adress Miljötidningen, c/o Jordens Vänner, 
Box 7048, 402 31 Göteborg
E-post miljotidningen@jordensvanner.se
Tel 031-12 18 08
Adress pren Jordens Vänner, Box 7048 , 
402 31 Göteborg
E-post pren kansliet@jordensvanner.se
Tel pren 031-12 18 08
Prenumerationspris 280 kr, under 25 år 140 kr
Antal nummer per år 5
Plusgiro 602 83 48-8
ISSN 0282-2113
Bibliotekskod Uh
Hemsida www.miljotidningen.se
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modeRn PsyKoLogi
Modern Psykologi är en tidning om psykologi 
och hjärnforskning. En tidning för dig som vill 
veta mer om tankar, känslor, medvetandet, 
intelligens och relationer. Passar både män 
och kvinnor. Vi skriver för alla som är intresse-
rade av psykologi och hjärnforskning. År 2012 
utsågs Modern Psykologi till Årets tidskrift av 
Sveriges tidskrifter med följande motivering: 
”Ett vitaminpiller i quick fix-eran som verkar på 
djupet. För sin enträgna entusiasm och viljan 
att få oss att begripa det svåra går priset till 
Modern Psykologi.”

Utgivare Modern Psykologi i Stockholm AB
Adress Box 1191, 111 91 Stockholm
E-post patrik@spraktidningen.se
Tel 070-598 84 55
E-post pren kundtjanst@modernpsykologi.se
Tel pren 08-555 198 01 vardagar 9-16
Prenumerationspris 479 kr
Antal nummer per år 8
Provnummer se hemsidan
Annonsera i Modern Psykologi
Hemsida www.modernpsykologi.se

musiKAnt
Musikant är en flerstämmig komposition. 
Temat för ledstämman är att som med-
lemstidning för Sveriges Orkesterförbund 
förse orkestrar och musiker med nödvändig 
information. Tidningen ska manifestera 
förbundets syften och spegla verksamhe-
ten. Urvalet av orkesterformer ska göras i 
proportion till medlemsantal, och tidningen 
ska lyfta fram både manliga och kvinnliga 
förebilder. Goda idéer och exempel ska 
lyftas fram. Musikant-Kammarmusiknytt är i 
första hand en medlemstidning för Sveriges 
Orkesterförbund. Innehållet varierar från 
allmän musikaliskt information, ny musik, 
repertoartips, fortbildning till presentationer 
av unga svenska musiker och dirigenter.

utgivare Sveriges Orkesterförbund
Adress Linnegatan 14, 114 47 Stockholm
E-post info@orkester.nu
Tel 070-666 10 44
Fax 08-470 24 24
Adress pren Box 1148  171 23 Solna
E-post pren orkester@areldata.se
Tel pren 08-470 24 42
Försäljningsställen l
Prenumerationspris 150 kr 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 36 46 59-3
Annonsera i Musikant
Bibliotekskod Ij
Hemsida www.musikant.nu

new Routes
Kvartalstidskrift på engelska, enstaka artiklar 
på franska. Utgiven av det internationella, 
ekumeniska fredsforskningsinstitutet Life & 
Peace Institute. Med hjälp av forskare och 
andra skribenter från olika delar av världen 
analyserar tidskriften freds-, konflikt- och 
rättvisefrågor. Exempel på teman: Religions 
as peacebuilders, Peacebuilding evaluation, 
Human rights

Utgivare Life & Peace Institute
Adress Eddagatan 12, 753 16  Uppsala
E-post info@life-peace.org
Tel 018-66 01 39
Fax 018-69 30 59
E-post pren newroutes@life-peace.org
Tel pren 018-66 01 39
Prenumerationspris 600 kr 
Antal nummer per år 4
Finns tillgänglig som e-textbok
Bankgiro 304-4245 
Provnummer Gratis
ISSN 1403-3755; 2000-8082
Bibliotekskod Cf
Hemsida www.life-peace.orgSMPGLO
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nAd
Nordic Studies on Alcohol and Drugs 
(NAD) är en tidskrift för samhällsveten-
skaplig och socialmedicinsk alkohol- och 
narkotikaforskning. Tidskriften dryftar aktuell 
alkohol- och narkotikapolitik och vill utgöra 
en informationskanal och ett debattforum för 
aktuella frågor som berör rusmedelsområdet. 
Målgruppen är forskare, politiker, frivillig-
organisationer, myndigheter, de nordiska 
alkoholmonopolens personal samt personer 
som verkar inom vård- och behandlings-
sektorn. Tidskriftens syfte är att presentera 
nordisk forskning på området, att stärka 
kontakterna mellan forskning och politik, samt 
att förmedla forskningsresultat och politisk 
debatt till den intresserade allmänheten.
.

Utgivare Nordens Välfärdscenter
Adress Annegatan 29 A 23 
00100 Helsingfors, Finland
E-post kerstin.stenius@nordicwelfare.org
Tel +358-9-694 808 2
E-post pren nad@nordicwelfare.org
Tel pren 0739-84 24 89
Prenumerationspris 85 Euro, fortlöpande 
prenumeration, studerande 42,50 EUR, 
SAD-medlemmar 42,50 EUR
Antal nummer per år 6
ISSN 1455-0725
Bibliotekskod Ij
Hemsida www.nordicwelfare.org/nad

noRdisK KuLtuRPoLitisK tidsKRift
NKT är en vetenskaplig tidskrift, vars 
främsta syften är att publicera, sprida och 
därmed främja forskning om kulturpolitik. 
Tidskriften publicerar i första hand veten-
skapliga artiklar, men också reflekterande 
essäer, debattinlägg och recensioner. 
Inläggen är författade på danska, engelska, 
norska och svenska. Tidskriften är unik i sitt 
slag i Norden, den har en redaktionskommit-
té med representanter för varje nordiskt land 
och den utges därför med stöd av Nordiska 
Publiceringskommittén för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning (NOP-HS). 
Sedan 2011 ges NKT ut som open access, 
fritt tillgänglig. Du hittar tidskriften på adres-
sen www.idunn.no/ts/nkt

utgivare Centrum för kulturpolitisk forskning
Adress Högskolan i Borås
501 90 Borås
E-post  linnea.lindskold@hb.se
Tel 033-435 40 56
Prenumerationspris Gratis
Antal nummer per år 2
Finns tillgänglig som e-textbok
ISSN 2000-8325
Hemsida www.hb.se/wps/portal/bhs/kpc

nutidA musiK
Nutida Musik är en tidskrift om och kring 
ny konstmusik, ljudkonst, elektronisk musik 
och experimentell musik i största allmänhet. 
Varje nummer ägnas ett speciellt tema. Vid 
sidan av essäer och reportage recense-
rar vi nya cd, dvd, böcker och tidskrifter 
samt rapporterar från festivaler, opera och 
utställningar från hela världen. Nutida Musik 
är den viktigaste tidskriften i sitt slag i Skan-
dinavien och samarbetar med en mängd 
internationella kritiker och skribenter.

Utgivare Svenska sektionen av ISCM (Inter-
national Society for Contemporary Music)
Adress c/o Engström, Sankt Eriksgatan 
114, 1 tr, 113 31 Stockholm
E-post a.engstrom@comhem.se
Tel 0739-84 24 89
E-post pren a.engstrom@comhem.se
Tel pren 0739-84 24 89
Prenumerationspris 260 kr, studerande 
240 kr, övriga världen 380 kr
Antal nummer per år 4
ISSN 1652-6082
Bibliotekskod Ij
Hemsida www.nutidamusik.com

A&N SOF

H&S SMP

MUS ALL

http://www.tidskrift.nu/tryck.php
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=699
mailto:kerstin.stenius@nordicwelfare.org 
mailto:nad@nordicwelfare.org
http://www.nordicwelfare.org/nad
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=772
http://www.idunn.no/ts/nkt
mailto:linnea.lindskold@hb.se
http://www.hb.se/wps/portal/bhs/kpc
http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=106
mailto:a.engstrom@comhem.se
http://www.nutidamusik.com
http://www.hb.se/wps/portal/bhs/kpc
http://www.ottar.se
http://www.nordicwelfare.org/nad


www.tidskrift.nu 43

nyA ARgus
Nya Argus är en finlandssvensk samhälls- 
och kulturtidskrift med anor från början av 
1900-talet. Både den globala och nationella 
samhällsutvecklingen uppmärksammas. 
Särskild tyngdpunkt läggs på olika kulturella 
frågor, t.ex. litteratur, film och teater.

utgivare Garantiföreningen för Nya Argus
Adress Brahegatan 18 b A 10
20100 Åbo, Finland
E-post nya.argus@kolumbus.fi
Tel 045-6713327
Prenumerationspris 400 kr 
Antal nummer per år 10
Bankgiro 800014-102076
ISSN 0027-7126
Hemsida www.kolumbus.fi/nya.argus

oei
OEI är tidskrift som sedan starten 1999 
har givit sig hän åt produktiva felläsningar, 
estetiska teknologier, idioti, samtal och brus, 
languagepoesi och efterlanguagepoesi. Ge-
nom essäer, poesi, kritik, översättningar och 
nyskrivna texter vill vi vidga och differentiera 
reflektionen kring och arbetet med poesi 
och teori idag och imorgon.

Utgivare OEI
Adress Tidskriften OEI, Färgkontoret, 
Lövholmsgränd 12, 117 43  Stockholm
E-post red@oei.nu
Tel 070-427 64 43, 070-31 58 15
Adress pren Nätek, Box 311 20
 400 32 Göteborg
Prenumerationspris 350 kr, utanför Sve-
rige 450 kr, institutioner 450 kr, mecenat-
prenumeration 100 000 kr 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 30 00 05-6
ISSN 1404-5095
Bibliotekskod G.03
Hemsida www.oei.nu

onyx
Onyx magasin är en ny tidning på nätet. En 
politiskt och religiöst obunden tidning, som 
tar upp ämnen som personlig utveckling, 
samhällsfrågor, psykologi, religion, miljö och 
jämställdhet. Ämnen som engagerar, genom 
att inbjuda till diskussion och ge perspektiv 
på gängse uppfattningar.
Onyx gör inte anspråk på att helt kunna 
famna dessa stora områden. Främsta målet 
är att erbjuda ett forum för inspiration, efter-
tanke och dialog, som en bra och givande 
diskussion med goda vänner.

utgivare Texture Strängnäs AB
Adress Järnvägsgatan 7, 645 31 Strängnäs
E-post info@onyxmagasin.se
Tel 0152-130 14
Annonsera i Onyx
Hemsida www.onyxmagasin.se
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oPsis bARnKuLtuR
Opsis Barnkultur är en färgstark tidning om 
barn- och ungdomskultur för vuxna. Opsis 
handlar om det som barn och ungdomar 
läser, tittar på, lyssnar på. Opsis intervjuar 
författare, tecknare, skådespelare, regissörer 
och många andra. I Opsis  finns konstrepor-
tage med barnperspektiv och många bilder. 
Artiklar om kultur och pedagogik i skola 
och förskola. Recensioner, reflektioner och 
debatt.

Utgivare Opsis Kalopsis AB
Adress Bastugatan 27, 11825 Stockholm
E-post info@opsisbarnkultur.se
Tel 08-765 92 80
Adress pren Opsis prenumerationsservice 
c/o ISY, Furuviksringen 10, 302 44 Halmstad
E-post, pren prenumeration@opsisbarnkultur.se
Tel pren 035-19 75 87
Prenumerationspris 280 kr, taltidning 150 kr 
Antal nummer per år 4
Finns tillgänglig som Taltidning
Plusgiro 85 91 45-5
ISSN 0283-653X
Bibliotekskod Bf
Annonsera i Opsis Barnkultur
Hemsida www.opsisbarnkultur.se

oRd & biLd
Läs en tidskrift som har haft örat mot 
samtiden i 120 år! I Ord&Bild separerar vi 
inte samhället från konsten eller konsten 
från samhället. Vi kastar oss vilt mellan olika 
ämnen – arbetsliv, barn, dokumentation, rös-
ter, mat, genre... Här hittar du essäer, poesi, 
prosa, bilder och debatt sida vid sida. Vi har 
också en stående del med litteraturkritik. 
Ord&Bild ger ut fem nummer om året.

Utgivare Stiftelsen Ord & Bild
Adress Box 31120, 400 32  Göteborg
E-post red@tidskriftenordobild.se
Tel 031-743 99 10
Fax 031-743 99 06
Adress pren Box 31120, 400 32 Göteborg
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05
Försäljningsställen Nätverkstan, Akademi-
bokhandeln, se tidskrift.nu
Prenumerationspris 330 kr. institution 400 kr
Antal nummer per år 5
Plusgiro 16 83-2
ISSN 0030-4492
Bibliotekskod Bd
Hemsida www.tidskriftenordobild.se

oRientALisKA studieR
Tidskriften fokuserar på Syd- och Östasien 
(främst Kina, Japan, Korea och Indien ) 
samt arabvärlden.  Innehållet rör sig mellan 
historia, politik, samhälle, konst och litteratur 
och även ekonomi. Temanummer förekom-
mer ibland och exempel är Taiwan, Japan, 
Nationalism och Arabvärlden. Föreningen 
ger även ut en skriftserie inom samma 
ämnesområden.

Utgivare Föreningen för orientaliska studier
Adress Stockholms universitet, Kräftriket 4 B, 
106 91  Stockholm
E-post redaktion@orientaliskastudier.se
Tel 08-16 25 10
Fax 16 88 10
E-post Gabriel.Jonsson@orient.su.se
E-post pren redaktion@orientaliskastudier.se
Försäljningsställen www.tidskriftsbutiken.nu
Prenumerationspris 120 kr, institutioner 150 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 45 90 26-1
Provnummer 30 kr 
ISSN 0345-8997
Bibliotekskod Bd
Hemsida www.orientaliskastudier.se
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ottAR
Ottar är Sveriges största sexualpolitiska 
tidning. Reportage och fördjupande texter, 
debatt och krönikor, personligt och politiskt 
om sexualitet och samhälle. Ottar skriver om 
könsroller, kärlek och sexualitet och bevakar 
sexualpolitiken i Sverige och internationellt. 
”Intressant, faktaspäckad, välskriven och 
orädd”, har pressen skrivit. Medlem blir du 
för 150 kr och då kommer den i brevlådan. 
Gratis för bibliotek och journalister.

Utgivare RFSU
Adress Box 4331, 102 67  Stockholm
E-post ottar@rfsu.se
Tel 08-692 07 00
Adress pren Ottar/RFSU, Box 4332 , 
102 67  Stockholm
E-post pren ottar@rfsu.se
Prenumerationspris 160 kr, medlemmar 150 kr
Antal nummer per år 4
Provnummer Gratis på bibliotek och ung-
domsmottagningar
Annonsera i Ottar
Finns tillgänglig som Taltidning
Bibliotekskod Vnd:bf
Hemsida www.ottar.se

PARnAss
Strindberg och Ibsen, Moa Martinson och 
Elin Wägner. I varje nummer av Parnass lär 
du känna nya sidor hos våra kära klassiker. 
Tidskriften Parnass är de litterära sällskapens 
gemensamma tidskrift. Varje nummer har ett 
litterärt tema men innehåller också andra ar-
tiklar med litterär anknytning samt information 
om aktuella litterära händelser. Tidskriften är 
nu inne på sin 21:sta årgång och har utkom-
mit med mer än 80 nummer. Medlemmar i 
De Litterära Sällskapen får prenumerera på 
tidskriften för 190 kr. Parnass utkommer även 
som taltidning.

Utgivare DELS
Adress c/o Söderbergh, Lädersättravägen 15, 
176 70  Järfälla
E-post catharina.soderbergh@parnass.nu
Tel 08-584 904 32, 0706-97 94 32
Adress pren parnass.nu
E-post pren medlemsservice@isydistribution.se
Tel pren 035-19 75 87
Försäljningsställen se parnass.nu
Prenumerationspris 220 kr, taltidning 120 kr
Antal nummer per år 4
Annonsera i Parnass
Finns tillgänglig som Taltidning
ISSN 1104-0548
Bibliotekskod Gc:bf
Hemsida www.parnass.nu

Ponton
Ponton är en litterär tidskrift av och för unga. 
Varje nummer innehåller poesi och prosatexter 
av ett 20-tal unga men också artiklar, förfat-
tarporträtt och bokrecensioner. Ponton ger dig 
inblick i det unga skrivandet och inspirerar till 
eget skrivande. Om du är mellan 15 och 21 
och har en text du skulle vilja se i tryck - skicka 
in den till ponton. Vi tar också gärna emot dina 
bilder.

Utgivare Föreningen Tidskriften Ponton
Adress Ponton/PUNKTmedis, Medborgar-
platsen 2, Box 17 604, 118 92  Stockholm
E-post skriv@ponton.nu
Tel 08-508 30 810 (PunktMedis)
Adress pren Nätek, Box 311 20, 
400 32  Göteborg
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 08-743 99 05
Försäljningsställen www.ponton.nu
Prenumerationspris 110 kr, institutioner 150 kr
Antal nummer per år 4
ISSN 403-1981
Bibliotekskod Hc
Hemsida www.ponton.nu
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PoPuLäR ARKeoLogi
Intresset för historien, för forna tiders män-
niskor, för deras levnadssätt och samhällen 
växer. Hur kan vi tolka och förstå de spår 
de lämnat efter sig? Kan vi lära av dem? 
Detta och de fynd arkeologerna finner vid 
utgrävningar och undersökningar är utgångs-
punkten för Populär Arkeologis innehåll. De 
främsta arkeologiska och historiska forskarna 
medarbetar och rapporterar om sina rön. 
Välkommen att läsa deras spännande berät-
telser om de förhistoriska samhällena och 
deras människor!

Utgivare Birgitta Gustafson
Adress Norrgårde 130, 624 50  Lärbro
E-post red@popark.se
Tel 0498-22 80 00
Fax 0498-22 80 21
Försäljningsställen Press Stop-butiker, 
museishopar och direkt på nätet
Prenumerationspris 265 kr, övriga världen 400  kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 471 18 09-6
Provnummer  Gratis
ISSN 0281-014X
Bibliotekskod J
Annonsera i Populär Arkeologi
Hemsida www.popark.se

PoPuLäR AstRonomi
Populär Astronomi behandlar de flesta 
aspekter av det som tilldrar sig utanför jordat-
mosfären – rymdfart, stjärnors och planeters 
egenskaper samt universums historia och 
utveckling.

Utgivare Robert Cumming
Adress Robert Cumming, 
Onsala rymdobservatorium, 439 92  Onsala
E-post robert.cumming@chalmers.se
Tel 070-493 31 14
Adress pren AlbaNova UC, 106 91 Stockholm
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05 (Nätek)
Försäljningsställen www.popast.nu
Prenumerationspris 250 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 182 08 53-8
ISSN 1650-7177
Bibliotekskod Ua
Annonsera i Populär Astronomi
Hemsida www.popast.nu

PResens.
Tidskriften Presens publicerar text, bild och 
musik kring ämnen som litteratur och filosofi. 
Tidskriften vill på ett underhållande vis 
diskutera gränserna för text, bild och form 
samt tidskriften som uttryck. Varje nummer 
har ett tema för både innehåll och layout 
och innehåller texter, artiklar och illustratio-
ner av både etablerade och nya skribenter. 
Presens är ett forum, en plats där vi och ni, 
utan ambitioner eller pretentioner, kan pröva 
våra texter och tankar på och mot varandra. 
Kanske till och med ofärdiga texter och oge-
nomtänkta tankar. Presens är en plats där 
vi kan mötas som läsare och skribenter och 
genom kritik och diskussion tvinga varandra 
att bli bättre. Bättre läsare. Bättre skribenter.

Utgivare Finlands svenska litteraturföreningar rf
Adress Wolffskavägen 36 / F11
65200 Vasa, Finland
E-post heidi@presens.fii
E-post pren christian@presens.fi
Prenumerationspris  20 EUR i Finland, 
portotillägg utrikes 
Antal nummer per år 4
Bankgiro 5392 - 4817
ISSN 1798-9566
Hemsida www.presens.fi
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Re:PubLic
Vi gör en dokumentär på papper om det 
som händer nu – i Sverige och världen. Om 
människor, musik och kulturfenomen som 
spelar roll. Om det som måste berättas för 
att det är viktigt och för att det bestämmer 
vår verklighet. Seriös journalistik kan vara 
livsviktig – och i rätt förpackning: rolig, smart 
och oväntad. Vi gör en tidning som står 
mitt i samtiden. Vi gör Re:public. Tidningen 
Re:public görs av ett kollektiv av journalister, 
fotografer och engagerade människor.

Utgivare Christopher Holmbäck
Adress c/o Ordfront, Box 773,12002 Årsta
E-post redaktion@tidningenrepublic.se
Tel 073-732 72 18
E-post pren pren@tidningenrepublic.se
Prenumerationspris 230 kr, 
stödprenumeration 400 kr
Antal nummer per år 4
Bankgiro 5636-6024
Hemsida www.tidningenrepublic.se

RiKtPunKt
Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis 
tidning och utkommer med 10 nummer per 
år. Tidningen ger raka och ärliga svar ur ett 
socialistiskt perspektiv. Här skriver både 
yrkesjournalister och arbetarkorresponden-
ter. Tidningen innehåller information som 
är obekväm och förtigs av de borgerliga 
medierna i Sverige.

RumbA
Rum´ba är en musiktidning. Den ges ut av 
Riksförbundet Unga Musikanter. Läsarna är 
35 000 ungdomar under 25 år. Alla spelar 
i olika typer av orkestrar (från klassiskt 
till rock) eller dansar. Tidningen är intres-
sant för alla som älskar musik. Rum´ba är 
en medlemstidning, men innehåller också 
mycket allmänt material om musik.

Utgivare Riksförbundet Unga Musikanter
Adress Slupskjulsvägen 3
111 49 Stockholm
E-post rumba@rum.se
Tel 070-215 87 90
Tel pren 013-14 74 75
Prenumeration gratis på webben
Antal nummer per år 4
Provnummer Gratis
ISSN 1650-089X
Bibliotekskod Ijb-c:bf
Hemsida www.rum.se

Utgivare Sveriges Kommunistiska Parti
E-post redaktionen@riktpunkt.se
Tel 08-735 86 40
Adress pren Flyghamnsgatan 1, 
128 35 Skarpnäck
Försäljningsställen Handel och Vandel, 
Östgötagatan 31, Sthlm Söder
Prenumerationspris 200 kr, utlandet 350 kr
Antal nummer per år 10
Provnummer Gratis
Plusgiro 421 53 84-1
Bankgiro 636-7080
Bibliotekskod Occ.06z
Hemsida www.riktpunkt.se
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Röd PRess
Röd Press är Sveriges främsta radikala 
ungdomsmagasin. Vi skriver om samhället ur 
ett feministiskt och socialistiskt perspektiv 
och lyfter fram krafter som vill förändra. Vi 
intervjuar kända och okända artister, bjuder 
på politisk satir och driver med etablisse-
manget. 

Utgivare Ung Vänster
Adress Box 126 60 , 112 93 Stockholm
E-post red@rodpress.nu
Tel 08-654 31 00
Prenumerationspris 179 kr
Antal nummer per år 4
Provnummer 49 kr
Annonsera i Röd Press
Plusgiro 419 50-7
ISSN  0280-6010
Bibliotekskod Occ.06
Hemsida www.rodpress.nu

sAns
Bakom det dagliga nyhetsflödet döljer 
sig de stora samhällsfrågorna. Sans är 
tidskriften som går djupare och utforskar det 
senaste inom vetenskap, etik och livsåskåd-
ning. Ta chansen att kritiskt fördjupa dig i 
samhällsdebatten! 

Utgivare Sans media AB
Adress Box 3020, 181 03 Lidingö
E-post info@sansmagasin.se
Tel 08-411 14 60
Adress pren Titeldata AB, 112 86 Stockholm
E-post pren info@titeldata.se
Tel pren 0770-45 71 69
Prenumerationspris 365 kr
Antal nummer per år 4
Provnummer 60 kr
Annonsera i Sans
Plusgiro 89 55 10-6
ISSN 1401-8691
Bibliotekskod Dg
Hemsida www.sansmagasin.se

signum
Signum är en katolsk kulturtidskrift som 
utkommer med 9 nummer per år. Redaktio-
nen består av katolska lekmän och präster 
med representanter från de internationella 
jesuit- och dominikanordnarna. Med den 
världsvida katolska kyrkan som perspektiv 
och bakgrund kommenterar Signum aktuella 
ämnen inom den nutida samhällsdebat-
ten såsom etiska frågor inom medicin och 
naturvetenskap, rörelser och trender inom 
film, litteratur och musik, existentiella frågor 
inom teologi och filosofi samt det ekume-
niska samtalet mellan samfund och kyrkor i 
Sverige och utomlands.

Utgivare Newmaninstitutet AB
Adress Trädgårdsgatan 14, 
753 09  Uppsala
E-post adm@signum.se
Tel 018-69 56 86, 018-580 07 15
Försäljningsställen Se tidskrift.nu
Prenumerationspris 370 kr 
Antal nummer per år 9
Annonsera i Signum
Plusgiro 13 73 00-0
Bankgiro 5282-2046
Provnummer Gratis
ISSN 0347-0423
Bibliotekskod Ck
Hemsida www.signum.se
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sheRiffi
Sheriffi är en kulturtidskrift som berättar om 
kultur med rötterna i Finland, på två språk. 
Tidskriften kommer ut med två dubbelnum-
mer per år och riktar sig till sverigefinnar och 
svenskar som är intresserade av sverige-
finsk och finsk kultur. Innehållet består av en 
mix av intervjuer med spännande kulturper-
sonligheter och välskrivna reportage.  Vi går 
djupare än Mumin & Marimekko.  Kaurismä-
ki, Sofi Oksanen och Anna Järvinen bor hos 
oss. Reportage om operamord samsas med 
melankoslaviska resor via öde kyrkbyar. Våra 
temanummer behandlar allt från finsk design 
till melankoli och förortsromantik. 

Utgivare Kulturföreningen Sheriffi
Adress Box 17506, 118 91 Stockholm
E-post ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel 08-462 44 00
Fax 08-462 44 95
Försäljningsställen Sheriffi
Prenumerationspris 299 kr, övriga Norden 
399 kr
Antal nummer per år 2
Annonsera Tony Sjöman
Bankgiro 430-7153
ISSN 2000-3617
Bibliotekskod Bd
Hemsida www.sheriffix.sheriffi.se

sociALPoLitiK
Sveriges enda fristående tidskrift för hela 
det socialpolitiska fältet. ”Berör och upprör.” 
”en hugsvalelse  varken hipp eller sexig. Den 
insisterar utan att vara dogmatisk, un-
dersöker utan att slå på den avslöjande 
journalistikens trumma. Lite off, just därför 
ständigt närvarande, oavsett ämne och 
temperament.”

utgivare Ideella föreningen Socialpolitisk Debatt
Adress Eriksberg 137, 451 96  Uddevalla
E-post socialpolitik@socialpolitik.com
Tel 070-207 22 22
Adress pren Nätek, Box 311 20 , 
402 41 Göteborg
E-post pren ekonomitjanst@natverkstan.net
Tel pren 031-743 99 05
Försäljningsställen se tidskrift.nu
Prenumerationspris 399 kr, stöd 559 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 648 73 22-7
Provnummer 33 kr
ISSN 1104-6376
Bibliotekskod Ohf
Hemsida www.socialpolitik.com

sonic
De bästa texterna, snyggaste bilderna och 
smartaste insikterna om den mest hörvärda 
musiken just nu. Musik som man i egen-
skap av prenumerant dessutom kan lyssna 
på tack vare den samlings-CD, i urval av 
redaktionen, som följer med varje nummer 
av Sonic.

Utgivare Sampler Media AB
Adress Box 466, 129 04 Hägersten
E-post redaktionen@sonicmagazine.com
Tel 08-702 15 50
E-post pren prenumeration@sonicmagazine.com
Försäljningsställen Pressbyrån, Press 
Stop, välsorterade skivbutiker
Prenumerationspris 399 kr
Antal nummer per år 5
Annonsera i Sonic
Plusgiro 60 55 69-3
Bankgiro 5111-9634
ISSN 1650-2795
Bibliotekskod Ijxne
Hemsida www.sonicmagazine.com
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sPRåKtidningen
Språktidningen skriver om allt som har med 
alla språk att göra. Här finns artiklar om 
slangspråk, dialekter, reklamspråk, döda 
språk, märkliga ortnamn, ordens historia, 
språkstrider, bortglömda öknamn och myck-
et mer. Du hittar en hel avdelning med med 
språktips och skrivråd och flera sidor med 
frågor & svar. Lärorikt och underhållande! 

Utgivare Patrik Hadenius
Adress Box 1191, 111 91 Stockholm
E-post patrik@spraktidningen.se
Tel 070-598 84 55
E-post pren kundtjanst@spraktidningen.se
Tel pren 08-555 198 01, mån-tor 9-14
Försäljningsställen Interpress
Prenumerationspris 479 kr
Antal nummer per år 8
Bankgiro 5291-2854
Annonsera i Språktidningen
Finns tillgänglig som taltidning
Hemsida www.spraktidningen.se

subALteRn
Tidskriften Subaltern verkar tvärkulturellt i 
ett gränsland mellan filosofi, politik, litteratur 
och andra uttrycksformer. Siktet är inställt 
på kartans vita fläckar och uppdraget 
introducerande, ifrågasättande, folkbildande 
och inspirerande. Ambitionen är att föra 
en idédiskussion med högt i tak, och strikt 
eklektiskt varva etablerat och oetablerat, 
högt och lågt, teoretiskt och tillämpat, i ett 
försök att kasta ljus på det bortglömda och 
det ännu icke upptäckta.

Utgivare h:ström - Text & Kultur, 
Adress Skolgatan 41 903 27 Umeå
E-post redaktion@subaltern.se
Tel 090 - 145 405
E-post pren forlag@hstrom.nu
Prenumerationspris 240 kr
Antal nummer per år 6
Plusgiro 15 40 65-7
Provnummer 80 kr
Hemsida tidskriftensubaltern.wordpress.com

sydAsien
Sydasien rapporterar om kultur och politik i 
Sydasien. Regionen innefattar Indien, Pakis-
tan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Ne-
pal, Bhutan och Maldiverna. År 2011 började 
Sydasiens nya era som nättidskrift. Sydasien 
publicerar och lyfter fram politik, kultur och 
ekonomi genom gedigna reportage, djärva 
debattartiklar och särpräglade nyhetsartiklar 
från regionen.

Utgivare Tidskriftsföreningen Sydasien
Adress Frejvägen 9, 136 75 Vendelsö
E-post redaktionen@sydasien.se
ISSN 0282-0463
Bibliotekskod Kob
Hemsida www.sydasien.se
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Utgivare TAM-Arkiv
Adress Grindstuvägen 48-50 
167 33 Bromma Alvik
E-post leif.jacobsson@tam-arkiv.se
Tel 08-545 415 60
Antal nummer per år 2
ISSN 1654-6997
Bibliotekskod Kpe
Hemsida www.tam-arkiv.se/tam-revy

teAteRfoRum
ATRs tidskrift för amatörteater är Sveriges 
enda tidskrift om amatörteater. Här hittar du 
reportagen och bilderna från amatörteater-
sverige och aktuell information om vad och 
när det händer här hemma och internatio-
nellt.

Utgivare Amatörteaterns Riksförbund
Adress Slottsgatan 17  Västerås
E-post lena@atr.nu
Tel 021-470 41 60
Fax 021-470 41 69
Adress pren Box 1194 , 721 29  Västerås
E-post pren teaterforum@atr.nu
Tel pren 021-470 41 64
Försäljningsställen Amatörteaterns Riksförbund
Prenumerationspris 225 kr
Antal nummer per år 6
Plusgiro 33 44 13-2
Provnummer Gratis
ISSN 0347-8890
Bibliotekskod Ik
Hemsida www.atr.nu

teAteRtidningen
Sveriges största teatertidskrift håller dig 
underrättad om teatervärlden. I intervjuer, 
reportage och essäer tar vi dig med till 
nyskapande uppsättningar och till intressanta 
möten med regissörer och skådespelare. 
Teatertidningen granskar kritiskt förhållan-
dena inom den svenska teatern. Under de 
senaste åren har vi uppmärksammats för 
våra belysande artiklar om kulturpolitik, hur 
strukturförändringar har påverkat teatrarnas 
konstnärliga arbete samt om teater och 
tro. I varje nummer bjuder vi på en nyskri-
ven svensk pjäs, litteraturrecensioner och 
notismaterial. 

Utgivare Ek. för. Nya Teatertidningen
Adress Box 4066 ,102 62 Stockholm 
E-post redaktionen@teatertidningen.se
Tel 08-84 92 87
E-post pren prenumeration@teatertidningen.se
Försäljningsställen se tidskrift.nu
Prenumerationspris 250 kr
Antal nummer per år 5
Plusgiro 61 40 10-7
ISSN 1104-5965
Bibliotekskod Ika
Hemsida www.teatertidningen.se

tAm-Revy
TAM-Revy är en populärvetenskaplig kultur-
tidskrift som utges av TAM-Arkiv. Tidskriften 
innehåller artiklar om tjänstemanna- och 
akademikerrörelsernas (TCO:s och Saco:s) 
historia och nutid. TAM-Revy lyfter fram 
medlemsorganisationernas yrkesgrupper 
och hur arbetslivets villkor har förändrats. 
Dessutom innehåller tidskriften anmälningar 
av nyutkommen forskningslitteratur, aktuell 
verksamhet vid TAM-Arkiv och mycket mer av 
brett allmänintresse. 
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tecKnARen
I Tecknaren finns reportage och artiklar om 
tecknare, illustratörer och grafiska formgi-
vare. Vi vill informera, väcka debatt, bjuda på 
underhållande läsning och öka kunskaperna 
om de vida arbetsfält som medlemmarna rör 
sig inom.

Utgivare Föreningen Svenska Tecknare, 
Illustratörer & Grafiska Formgivare
Adress Årstaängsvägen 5B, 7 tr., 
117 43  Stockholm
E-post tecknaren@svenskatecknare.se
Tel 08-556 029 18
E-post pren jenny@svenskatecknare.se
Tel pren 08-556 029 10
Prenumerationspris 295 kr
Annonsera i Tecknaren
Antal nummer per år 6
Plusgiro 51 55 50-2
Provnummer Ja - se: www.svenskatecknare.se
ISSN 0347-7673
Bibliotekskod Ig-c
Hemsida www.svenskatecknare.se

tidig musiK
Tidig Musik är den enda tidskrift i Norden som 
specialiserar sig på musik från antik till tidig 
romantik. Tidig Musik vill främja intresset för 
och utövandet av den tidiga musiken. Här finns 
aktuella reportage, debatter, intervjuer, veten-
skapliga artiklar, information om kurser samt 
recensioner av skivor, noter och böcker. En 
tidskrift för såväl den professionella musikern 
som den nyfikna musiklyssnaren.

Utgivare Föreningen för Tidig Musik
Adress Nybrokajen 11, 111 48  Stockholm
E-post red@tidigmusik.com
Tel 08-407 17 23
E-post pren kansli@tidigmusik.com
Försäljningsställen Gleerups, Lund; Akademi-
bokhandeln Stockholm city, Lund och Uppsala; 
Press Stop, Göteborg,; hemsidan
Prenumerationspris 295 kr, under 26 år 
eller studerande: 150 kr
Antal nummer per år 4
Annonsera i Tidig Musik
Plusgiro 834 98 45-1
ISSN 1400-5123
Bibliotekskod Ijb
Hemsida www.tidigmusik.com

tidsKRift föR LitteRAtuRvetensKAP
TFL analyserar litterära texter och sam-
manhang, diskuterar teori och metod inom 
ämnet litteraturvetenskap, recenserar 
nyutkommen litteraturvetenskaplig forskning 
och publicerar debattartiklar.

Utgivare Föreningen för utgivande av 
Tidskrift för Litteraturvetenskap
Adress Avd. för Litteraturvetenskap 
Språk- och litteraturcentrum 
Box 201, 221 00 Lund 
E-post daniel.moller@litt.lu.se
E-post pren Jimmie.Svensson@litt.lu.se
Försäljningsställen tfl@litt.lu.se
Prenumerationspris 295 kr, stud 150 kr, 
utrikes 395 kr
Antal nummer per år 4
Plusgiro 63 90 65-2 
Provnummer Ja
ISSN 1104-0556
Bibliotekskod G
Hemsida ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/index 
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tidsKRift föR PoLitisK fiLosofi
Tidskrift för politisk filosofi har som huvud-
syfte att främja intresset för politisk filosofi 
i Sverige. Inom den politiska filosofin tilläm-
pas moralfilosofins frågor på hela samhället, 
snarare än på enskilda individer. Enligt vilka 
procedurer bör medborgarna fatta beslut 
om gemensamma angelägenheter? Vad är 
en rättvis fördelning av samhällets resurser? 
Hur bör rättsväsendet utformas? Tidskrif-
ten försvarar inga särskilda ideologiska 
eller teoretiska ställningstaganden utan 
välkomnar bidrag från representanter för 
olika perpektiv.

Utgivare Bokförlaget Thales
E-post jens.johansson@philosophy.su.se
Tel 08-16 33 63
E-post pren info@bokforlagetthales.se
Adress pren Box 500 34, 104 05 Stockholm
Tel pren 08-679 29 50
Prenumerationspris 150 kr 
Antal nummer per år 3
Plusgiro 71 23 31-8
ISSN 1402-2710
Bibliotekskod Oc
Hemsida www.bokforlagetthales.se/politiskfilosofi

uPPdRAg mission
Tidskriften skildrar det nya missionsupp-
draget, internationell rättvisa, solidaritet, 
interreligiösa möten, försoning, mångfald och 
integration. Uppdrag Mission berör många 
aktuella frågor. Men egentligen handlar allti-
hop om en enda sak: Vad innebär det att leva 
evangeliet idag?

Utgivare Lunds Missionssällskap
Adress Södra Promenaden 7B, 
211 29 Malmö, 
E-post red@uppdragmission.se
Tel 0733-60 87 54
E-post pren pren@uppdragmission.se
Försäljningsställen www.uppdragmission.se
Prenumerationspris 200 kr i Sverige, 300 
kr i övriga Europa, 350 kr i övriga världen
Antal nummer per år 5
Annonsera i Uppdrag Mission
ISSN 1102-0105
Bibliotekskod Eab
Hemsida www.uppdragmission.se

uttRycK
Uttryck, lärande, estetik, kommunikation är en ny 
tidskrift för lärare i bild, dans, drama, media, mu-
sik, slöjd och teater. En gemensam, inspirerande 
och fördjupande tidskrift som öppnar för nya 
perspektiv på lärande, estetik och kommuni-
kation. Med Uttryck skapar vi något som inte 
funnits förut. En arena för aktuell debatt kring 
estetiska ämnen, för forskning och koppling mel-
lan teori och praktik, en mötesplats för utbyte av 
erfarenheter och idéer. Genom teman, reportage 
och intervjuer ska Uttryck öppna för nya världar 
och både göra intryck och ge avtryck. 

Utgivare Lärarförbundet
Adress Box 12239, 102 26 Stockholm
E-post uttryck@lararforbundet.se
Tel 08-737 65 00
E-post pren prenumeration@larartidningar.se
Försäljningsställen Maila redaktionen
Prenumerationspris 320 kr för icke medlemmar. 
För medlemmar i Lärarförbundet 15 kr/mån
Antal nummer per år 6
Hemsida www.lararnasnyheter.se/uttryck
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voLym.info
Konsttidningen på nätet. Speglar konsten 
med utgångspunkt från Västernorrland. 
Recensioner, Reportage, Essäer, Konstnär-
sporträtt mm. I Galleri Volym inbjuds konst-
närer att visa aktuella arbeten. Volym har 
en öppen sida där vem som helst kan göra 
inlägg om konst genom att skicka in sin text 
via e-post eller pappersbrev till tidningen.

Utgivare Landtinget Västernorland 
Adress Box 34, 871 21 Härnösand
E-post volym@ylm.se
Tel 0611-886 87
Fax 0611-886 84
E-post pren mats.de.vahl@lvn.se 
Hemsida www.volym.info

västsAhARA
Västsahara, är sedan 1975 ockuperat av 
grannlandet Marocko. Trots att en FN-styrka 
finns på plats sedan 1991 för att genomföra 
en folkomröstning om Västsaharas självstän-
dighet, vägrar Marocko att respektera folkrätt 
och internationell lag. Marocko får sitt stöd av 
främst Frankrike men även av USA och Spa-
nien. Sedan maj 2005 har den marockanska 
ockupationsmakten ökat förföljelserna mot den 
västsahariska befolkningen, som i olika fredliga 
aktioner har visat sitt motstånd mot ockupatio-
nen. En stor del av Västsaharas befolkning bor 
i flyktingläger i Saharas öken i Algeriet sedan 
1975 i väntan på avkoloniseringen. Västsahara 
är den enda tidskrift i Norden som regelbundet 
rapporterar om Afrikas sista koloni.

Utgivare Föreningen Västsahara
Adress c/o Afrikagrupperna, Linnégatan 21, 
413 04 Göteborg
E-post vastsahara@brevet.nu
Tel 070-475 46 45
Adress pren c/o Maria Lindman, 
Björnstigen 24, 646 32 Gnesta
E-post pren maria.lindman1@telia.com  
Tel pren 0158-139 59
Försäljningsställen www.vastsahara.net
Prenumerationspris 125 kr, se vidare
Antal nummer per år 4
Plusgiro 20 40 03-8
ISSN 1652-2052
Bibliotekskod Kpc
Hemsida www.vastsahara.net

vävmAgAsinet
Skandinaviens enda specialtidskrift för 
handvävning. Varje nummer innehåller artik-
lar om textilkonst, utställningar, kurser och 
vävning från när och fjärran. Dessutom ett 
10-tal vävbeskrivningar till olika inrednings-
textilier speciellt framtagna för tidningen. 
Vävmagasinet trycks både i en svensk och 
en engelsk upplaga, samt översätts (all 
text som bilaga) till tyska, holländska och 
japanska.

Utgivare TB Ignell AB
Adress Westmansgatan 47, 
582 16  Linköping
E-post info@vavmagasinet.se
Tel 013-13 36 75
Fax 013-13 84 02
Tel pren 013-13 84 60
Försäljningsställen Utvalda Press Stop- 
butiker, Hemslöjdsbutiker m fl
Prenumerationspris 240 kr, Norden 280 kr 
Antal nummer per år 4
Plusgiro 67 94-2
ISSN 0281-3343
Bibliotekskod Qcc
Hemsida www.vavmagasinet.se
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ALKohoL & nARKotiKA
Accent
Alkohol & Narkotika
Nordic Studies on Alcohol and 
Drugs

ALLmännA
Aiolos
Arche
Arena
Axess
Balder
Camino
Diaspora
Dituria
Glänta
Hjärnstorm
Horisont
Häften för Kritiska Studier
Impuls
Judisk Krönika
Kinarapport
Nutida Musik
Nya Argus
Onyx
Opsis Barnkultur
Ord & Bild
Orientaliska Studier
ponton
Sans
Signum
Sheriffi
Subaltern
Volym
Vävmagasinet

ARbetsmARKnAd
TAM-Revy

ARKeoLogi
Hellenika
Populär Arkeologi
Medusa

föR bARn & ungdom
Leo&Majken
Rumba
Röd Press

biLdning & undeRvisning
Cirkeln
Impuls
Kurage
Lingua
Uttryck

boK- & bibLioteKsväsen
Biblis
bis
dagensbok.com

eKonomi
Företagsminnen

fiLosofi & PsyKoLogi
Aiolos
Arche
Filosofisk tidskrift
Fronesis
Modern Psykologi
Tiidskrift för Politisk Filosofi

genus
Avaye Zan
bang
Genus
Lambda nordica
Ottar

gLobALt
Amnesty Press
Karavan
Kinarapport
Kuba
Latinamerika
New Routes
Orientaliska Studier
Sydasien
Uppdrag Mission
Västsahara

hem & hushåLL
Vävmagasinet

histoRiA
Arbetarhistoria
Företagsminnen
Hellenika
Kulturvärden
Populär Arkeologi
Medusa

humAnioRA & 
sAmhäLLsvetensKAP
Axess
Forskning & Framsteg
Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift
Sans
Tidskrift för Litteraturvetenskap
TAM-Revy

humoR
Det Grymma Svärdet

Konst & ARKiteKtuR
4 ARK
Arkitektur
Arkitekturtidskriften Kritik
Biblis
Bildkonstnären
Byggnadskultur
Cora
Det Grymma Svärdet
Ett Lysande Namn
fikssion
GrafikNytt
Hjärnstorm
Konstperspektiv
Kulturvärden
OEI
Tecknaren
Volym
Vävmagasinet

LitteRAtuR
ALIF
Aurora
Avsikter
Bild & Bubbla
Cora
dagensbok.com
eprovins
Ett Lysande Namn
fikssion
Haiku
Karavan
Kritiker
Lyrikvännen
OEI
Parnass
ponton
presens.
Subaltern
Tidskrift för Litteraturvetenskap
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Flera tidskrifter finns med under två 

ämnesområden i förteckningen.

mediA & sPRåK
DSM
Språktidningen
Film & TV
Lingua
Språktidningen

medLemstidsKRifteR
Afghanistan-Nytt
bis
Clarté
Haiku
Medlidande & Fruktan
Musikant
Teaterforum
Uttryck

musiK
Jefferson
Nutida Musik
Musikant
Rumba
Sonic
Tidig Musik

nAtuRvetensKAP 
Forskning & Framsteg
Populär Astronomi

om bARn & ungdom
Opsis Barnkultur

RegionALt
I Halland

ReLigion
Ad Lucem
Jungfru Maria
Signum
Uppdrag Mission

sAmhäLLe, miLjö & PoLitiK
4 ARK
Accent
Afghanistan-Nytt
Amnesty Press
Arbetaren
Arena
Avaye Zan
Avtryck
Axess magasin
Balder

Camino
Clarté
Contra
dagens arena
DSM
É Romani Glinda
EXPO
Fredsposten
Frisinad tidskrift
Fronesis
Häften för Kritiska Studier
Kuba
Kurage
Mana
Miljömagasinet
Miljötidningen
New Routes
Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift
Nya Argus
Ottar
Re:Public
RiktpunKt
Röd Press
Socialpolitik
Sydasien
Tiidskrift för Politisk Filosofi
Västsahara

seRieR & AnimAtion
Bild & Bubbla

sLäKtfoRsKning
Släkthistoriskt Forum

sociALA fRågoR
Alkohol & Narkotika
dagens arena
EXPO
É Romani Glinda
Intra
Lambda nordica
Nordic Studies on Alcohol and 
Drugs
Socialpolitik

sPeL
Fienden

sPoRt, ResoR & fRitid

teAteR, fiLm & dAns
Danstidningen
DramaForum
Film & TV
Filmrutan
Medlidande & Fruktan
Teaterforum
Teatertidninge

tidsKRifteR På AndRA 
sPRåK
ALIF
Diaspora
Dituria
Sheriffi

http://www.tidskrift.nu/tryck.php
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4 ARK
Ad Lucem
Afghanistan-Nytt
Aiolos
ALIF
Alkohol & Narkotika
Amnesty Press
Arbetaren
Arbetarhistoria
Arche
Arena
Arkitektur
Arkitekturtidskriften Kritik
Aurora
Avaye Zan
Avsikter
Axess
Balder
bang
Biblis
Bild & Bubbla
Bildkonstnären
bis
Byggnadskultur
Camino
Cirkeln
Clarté
Contra
Cora
dagensbok.se
Danstidningen
dast.nu
Det grymma svärdet
Diaspora
Dituria
Djurens Rätt
DSM
É Romani Glinda
eprovins
Ett lysande namn
Expo
Fienden
Fikssion

Film & TV
Filmrutan
Filosofisk tidskrift
flm
Folkuniversitetet
Företagsminnen
Forskning & Framsteg
Fredsposten
Frisinnad Tidskrift
Fronesis
Genus
Glänta
GrafikNytt
Häften för Kritiska Studier
Haiku
Hellenika
Hjärnstorm
Högskolan i Borås
Horisont
I Halland
Impuls
INTRA
Jefferson
Judisk Krönika
Jungfru Maria
Karavan
Kinarapport
Konstperspektiv
Kritiker
Kuba
Kulturvärden
Kurage
lambda nordica
Leo&Majken
Lingua
Lyrikvännen
Mana
Medlidande & Fruktan
Medusa
Miljömagasinet
Miljötidningen
Modern Psykologi
Musikant

NAD
New Routes
Nutida Musik
Nya Argus
OEI
ONYX
Opsis Kalopsis
Ord & Bild
Orientaliska Studier
Ottar
Parnass
ponton
Populär Arkeologi
Populär Astronomi
presens.
Provins
Re:Public
RiktpunKt
Röd Press
Sans
Sheriffi
Signum
Socialpolitik
Sonic
Språktidningen
SUBALTERN - tidskrift för subver-
siv kultur.
SYDASIEN
TAM-Revy
Teaterforum
Teatertidningen
Tecknaren
Tidig Musik
Tidskrift för litteraturvetenskap
Tidskrift för politisk filosofi
Uppdrag Mission
Uttryck
Världspolitikens dagsfrågor
Västsahara
Vävmagasinet
Volym.info
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utgivare
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ansvarig utgivare
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