
Pressröster om Signum
Tack och lov för Signum! Det som imponerar och 
stimulerar i Signum är de nyanserade diskussioner-
na från perspektiv som i normaldebatten knappt 
ens får mumlas om. Med Signum blir jag delaktig i 
ett kulturutbyte på allvar. En miljö där kunskap och 
lärdom får tala till punkt.

Per Dahl i Barometern och Oskarshamns-Tidningen

Kanske kastar sig bara tusen eller femhundra 
läsare över ett nytt nummer av Signum, 10-tal eller 
någon annan av det hundratal kulturtidskrifter som 
numera fi nns i Sverige. Men varje tidskrift har en 
liten redaktion. De utgör ofta ett slags gerillagrup-
per i kulturen. 

Göran Greider, Dalademokraten

Den fristående katolska idétidskriften Signum är inte 
exklusivt förbehållen troende. Tvärtom, det är just 
bredden och öppenheten som gör den till ett viktigt 
forum för det kulturella samtalet i det här landet.

Tim Andersson i Upsala Nya Tidning

Signum ger tuggmotstånd. Den som vill tränga in 
under ytan på samtiden utifrån ett genomtänkt kris-
tet perspektiv har i Signum en rik källa att ösa ur.

Håkan Arenius i Dagen

Signum är utsökt; samtliga texter är ambitiösa, se-
riösa och allvarliga. Signum är en katolsk tidskrift, 
och därmed är jag inte den omedelbara målgruppen, 
eftersom jag inte har någon gud. Men Signum kan 
man läsa ändå. Inte minst för den utmärkta avdel-
ningen med bokrecensioner och essäer om litteratur.

Lena Andersson i OBS, Sveriges Radio, P1
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Signums medarbetare samlade på 
Heliga Hjärtas kloster vid Omberg

Möte med redaktionskommittén 
i Newmanhuset i Uppsala

katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle

”Att bjuda varan-
dras idéer motstånd 
är en viktig del 
av arbetet. Vissa 
förslag faller platt 
till marken medan 
andra får kropp och 
liv. Det är en del av 
tjusningen.”

LOVISA BERGDAHL

Fast medarbetare



DIN TIDSKRIFT BEHÖVER  
DITT STÖD !

Signum är en unik pressröst. Det finns 
ingen annan jämförbar kulturtidskrift 
med katolsk eller annan kristen inrikt-

ning i Sverige. Med en tryckt upplaga på 
2 600 exemplar är Signum landets största 
kristna kulturtidskrift. Vår kvalificerade med-
arbetarkrets består av mer än tjugo personer, 
varav många är forskare eller ämnesföreträ-
dare inom sin akademiska disciplin. Med sin 
oavlönade, kontinuerliga arbetsinsats bidrar 
de till att göra det möjligt att fortsätta att 
ge ut tidskriften med samma höga kvalitet.

¶

Trots att en stor del av arbetet sker på volon-
tärbasis kostar det naturligtvis ändå en hel 
del att ge ut Signum, närmare bestämt cirka 
1,7 miljoner kronor per år. Utgifterna består 
främst av löner (motsvarande två heltidsan-
ställningar) och tryck- och distributionskost-
nader. Prenumerationsavgifterna täcker en 
tredjedel av kostnaderna. Resten betalas med 
ägarbidrag från Jesuitorden och med bidrag 
som vi söker från olika sponsorer.

Liksom många andra kulturtidskrifter får 
också Signum kämpa med att försöka få 
ekonomin att gå ihop. I början av 2014 blev 

Ulf Jonsson, S.J.
Chefredaktör

den ekonomiska situationen mycket be-
svärlig, och det var nödvändigt att söka 
efter nya finansieringsmöjligheter. I mars 
2014 inrättades därför ett ekonomiråd 
med uppgift att bygga upp en fond, Sig-
numfonden, för att ekonomiskt trygga 
den fortsatta utgivningen av tidskriften. 
För att säkerställa utgivningen av Signum 
på längre sikt bedömer ekonomirådet att 
Signumfonden behöver samla in ett ka-
pital på tio miljoner kronor. Hittills har 
fonden fått in drygt 2,6 miljoner kronor i 
gåvor. Det är en mycket bra början, men 
det är ännu långt kvar till målet.

¶

Nu vänder vi oss till Dig för att fråga om 
Du skulle kunna tänka Dig att donera en 
gåva till Signumfonden. Varje gåva, stor 
som liten, bidrar till att möjliggöra den 
framtida utgivningen av Signum. Sätt in 
Ditt bidrag på Signums bankgirokonto 
5282–2046. Märk inbetalningen med 
”Signumfonden”. Tack så mycket för Ditt 
stöd!

10 miljoner

5 miljoner

SIGNUM-
FONDEN

Gåvor till Signumfonden  
den 15 april  2015


