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KULTURTIDSKRIFTEN HORISONT UTSÅGS TILL ÅRETS
FINLANDSSVENSKA KULTURTIDSKRIFT 2014
Det fjärde finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 3.000 euro tilldelades
igår kväll på Mariehamns litteraturdagar till kulturtidskriften Horisont, som i
år fyller 60 år. Pristävlingen ordnades av Tidskriftscentralen rf och vinnaren
har i år utsetts av författaren, journalisten och historikern Herman
Lindqvist. Akademiska Bokhandeln har sponsorerat halva prissumman.
Lindqvists motivering:
"Den som vill höja sig över tidens ytliga mediebrus, den som vill veta mer än
vad Youtube och Wikipedia förmedlar, den ska läsa Horisont, tidskriften som
i sextio år lyft kulturtörstande finlandssvenskar högt över horisonten in i
kulturens, litteraturens och konstens värld. Många författare har fått sina
första trevande försök publicerade i Horisont. Tidskriften blev från början en
brygga ut i världen. Här har den vetgirige kunnat följa vad som rör sig inte
bara inom den finlandssvenska litteraturen utan även långt bortom
Österbottens horisont. Tidigt kom även rikssvenska författare att söka sig till
Horisont med artiklar och bidrag som inte publicerats på kultursidor i
dagspressen. Allt detta har Horisont lyckats med samtidigt som tidskriften
blivit allt vackrare att se på, en skön läsupplevelse. En österbottnisk
kulturtidning som med sin skärpa och kvalitet läses i hela Norden."
Horisont är en allålders tidskrift för de som är intresserade av det utvidgade
textbegreppet. Den är en österbottnisk tidskrift för tidlös och bred bevakning
av litteratur och kultur, med nordisk räckvidd och internationellt perspektiv.
Tidskriften utges sedan år 1954 i Vasa av Svenska Österbottens
litteraturförening rf.
Horisont blir i och med priset Tidskriftscentralens kandidat till den nordiska
kulturtidskriftstävlingen som i år delas ut i Norge.
Tidskriftscentralen rf, TC, grundades 2004 och har som syfte att främja
finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och
agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och
vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning
och främja deras kvalitet.
Bildtext:
Författare, journalist och historiker Herman Lindqvist och
Tidskriftscentralens verksamhetsledare Christian Lång delade ut årets
kulturtidskriftspris till kulturtidskriften Horisont. Språkrör Birgitta Snickars
von Wright från Svenska Österbottens litteraturförening rf tog emot priset på
tidskriftens vägnar. Foto: Sofia Enros eller Tom Eckerman. (T.ex. bild
DSCF1719.JPG från vänster: Lindqvist, Snickars von Wright och Lång.)

Horisont:
Redaktör Peter Björkman
Tfn +46 70 741 0319
E-post peter@horisont.fi
Redaktör Sofie Furu
Tfn +358 50 521 8742
E-post sofie@horisont.fi
Webbredaktör och grafiker Hilda Forss
Tfn +358 40 567 4874
E-post hilda@horisont.fi
Utgivare Svenska Österbottens litteraturförening rf:
Språkrör Birgitta Snickars von Wright
Tfn +358 50 538 6901
E-post birgitta@litteratur.fi
www.horisont.fi
www.facebook.com/horisont.fi
www.litteratur.fi
www.tidskriftscentralen.fi
Skicka gärna ett ex om ni publicerar nyheten:
Tidskriftscentralen rf
Wolffskavägen 36 / F11
65200 VASA

