
 

 

Ny Tid behöver din hjälp 
 

 

Behövs Ny Tid? Den hädiska frågan har vi då och då orsak att ställa. Också det 

som en gång spelat en viktig roll kan med tiden ha blivit irrelevant. Kanske vi 

sliter hårt för att upprätthålla något som inte längre riktigt är värt det? 

För mig är svaret ändå klart. Ny Tid behövs fortfarande. Tidningen är minst lika 

bra som den någonsin varit. Att det inte är bara jag själv som hittar viktiga 

artiklar där ser jag på Facebook, där jag alltsomoftast stöter på hänvisningar till 

sådant som stått i Ny Tid. Ett färskt exempel var förstås ledaren om 

”Kaktusgate”, som fick konkreta följder, men exemplet är inte unikt. Ny Tid har 

kunnat påverka diskussionen och det intellektuella klimatet i Svenskfinland 

genom att ta upp nya frågor och ge plats för nya skribenter. Många av våra 

yngre författare och kritiker har i något skede verkat på eller skrivit för Ny Tid. 

Tidningen har aldrig varit någon lysande affär, allra minst sedan den kommunala 

annonseringen upphörde på 80-talet. Då uppstod en kris som tvingade fram 

nedskärningar av personalen. Vi måste också be läsarna om ekonomisk hjälp för 

att skaffa sättmaskiner som gjorde det möjligt att minska de tekniska 

kostnaderna. Det rörde sig om ganska stora summor, men läsarna ställde upp. 

Det nuvarande ekonomiska trångmålet har inte kommit som någon 

överraskning, det beror delvis på statens beslut om ändringar i presstödet och 

momsen på tidningar. De har motvägts av mindre personal-nedskärningar, men 

den vägen kan man inte komma vidare på. 

 

Därför hoppas vi nu att läsare som har möjlighet till det kunde ge ett 

regelbundet månatligt stöd för utgivningen av Ny Tid. Närmast vänder vi oss till 

dem som redan har sina bostadslån betalda och därmed en tryggad ekonomi. 

Under den läsarresa vi gjorde till Berlin för några år sedan besökte vi 

TagesZeitung, antagligen landets vänstraste dagstidning, och fick höra att den 

täcker sitt årliga underskott främst med frivilliga bidrag från läsarna. 

Vi kommer nu med ett liknande förslag. Ingen som har svårt att få debet och 

kredit att gå ihop behöver ha dåligt samvete om den i detta skede lägger detta 

blad åt sidan, men vi hoppas ändå att det finns tillräckligt många som kan ställa 

upp. 
 

   för Tigern r.f. 
 

   Peter Lodenius, styrelsemedlem 
   +358 44 3001942, peter.lodenius(at)gmail.com



Så här hjälper du Ny Tid: 
 

Som tidigare chefredaktör Peter Lodenius skriver i detta brev befinner sig Ny 

Tids ekonomi än en gång i ett kritiskt läge. De senaste decennierna har varit 

kämpiga och under 2012 har flera faktorer belastat utgivarbolagets bokslut. 

Trots att redaktionens kostnader inte ökat måste understödsföreningen Tigern rf 

göra ett exceptionellt stort bidrag för att täcka luckorna i Ny Tids bokslut 2012. 

Det svaga ekonomiska resultatet var väntat, men efter 20 år av successiva 

besparingar och utgiftsminskningar finns det inte länge marginaler att ta av eller 

leva på.  

 

Som en delåtgärd för att trygga den framtida ugivningen av Ny Tid vill vi, i likhet 

med många andra alternativa medier, öka den direkta läsarfinansieringen vid 

sidan av andra intäktskällor. I dagsläget samlar Tigern rf in cika 5 000 € per år. 

 

Vi vädjar nu om månatliga bidrag på 5, 10 eller 30 € i månaden. Det är också 

möjligt att bidra med en valfri månatlig summa.  

Om du har möjlighet att ställa upp rekommenderar vi att du loggar in på din 

nätbank och gör en första inbetalning till Tigern rf:s konto  

 FI70 8000 1170 1260 24  i Danske Bank (DABAFIHH). 

OBS! Kom ihåg att kryssa för rutan som ser till att betalningen upprepas varje 

månad.  

 

Om du har frågor gällande betalningen kan du kontakta Tigern rf:s kassör Bert 

Bjarland, +358 40 5477227. Frågor om utgivningsverksamheten besvaras av Ny 

Tids chefredaktör Fredrik Sonck, +358 9 6941758 och frågor om denna kampanj 

av Peter Lodenius, +358 44 3001942. 

 

Glad vår, önskar Tigern rf och Ny Tids redaktion. 
  


