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Årets verksamhet överskuggades fortsättningsvis av coronapandemin som försvårade en del 

av våra evenemang under våren och försommaren. 

Publicistförbundets och Svenska folkskolans vänners gemensamma prisjury utsåg 

frilansjournalisten Liselott Lindström till mottagare av årets Topeliuspris. 

Styrelsemedlemmarna Dan Lolax och Mikael Sjövall deltog i prisjuryns beredning av ärendet. 

På grund av pandemin ställdes årets Topeliusseminarium in och priset offentliggjordes i form 

av en video som publicerades på nätet den 14 januari. 

Den 19 februari ordnade Publicistförbundet i samarbete med Svensk Presstjänst ett 

webbinarium om mediernas hantering av coronakrisen. I panelen deltog Svenska Yles 

Nordenkorrenspondent Marianne Sundholm, medieforskaren Anu Koivunen, justitieminister 

Anna-Maja Henriksson (SFP) och den estlandssvenska reportern Berit Nuka på tidningen 

Postimees. Publicistförbundets styrelsemedlem Janne Strang var moderator för webbinariet 

som producerades av vår styrelsesuppleant Catariina Salo. 

Publicistförbundets nya skattmästare Dan Lolax övertog användarrättigheterna till förbundets 

konton och penningtrafik i mars efter fyra månaders korrespondens med Nordea. 

Styrelsemedlemmarna Gerd-Peter Löcke och Bengt Östling inventerade samma månad 

förbundets medlemsregister för att uppdatera kontaktuppgifter. Förbundet fick ett tiotal nya 

medlemmar under det gångna året. 

Den 27 april deltog styrelsemedlem Bengt Östling i Förbundsarenans nätverksträff för 

förtroendevalda styrelsemedlemmar som företräder finlandssvenska förbund. 

Måndagen den 3 maj backade Publicistförbundet upp den internationella protestlista som 

kritiserade den kringskurna yttrande- och pressfriheten i Ryssland. Protestyttringen 

koordinerades av de internationella journalistförbunden ICU och OCCRP. 

Publicistförbundets årsmöte ordnades den 3 juni som ett hybridmöte dels på Spaces på 

Mannerheimplatsen 1 A och dels på Zoom. Den tidigare styrelsen omvaldes i sin helhet och 

Mikael Sjövall omvaldes som förbundets ordförande. Bokslutet för 2020 uppvisade ett 

underskott på 3127,92 euro. 

Den 17 juni beslöt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppdrag att planera och 

verkställa Estholmens 100-årsjubileum. I arbetsgruppen ingick Mikael Sjövall, Mikael 

Martikainen, Magnus Hertzberg och Johanna Eurakoski. 



Ett nytt utedass byggdes och stentrappan vid sommarhuset på Estholmen murades under 

sommaren. 

Svenska centralarkivet ordnade i samarbete med Publicistförbundet en digital utställning om 

Estholmen på arkivets webbsida som lanserades den 9 juli. 

Den 23 augusti ordnade förbundet ett Estholmen 100-årsjubileum med över 60 deltagare. Vi 

hyrde ångbåten J.L. Runeberg som tuffade från Salutorget i Helsingfors till Estholmen. 

Gästerna underhölls med DJ Bunuel som bjöd på musik och snack. På Estholmen väntade 

rundvandring, festbål, professor Henrik Meinanders föredrag om det mediala klimatet på 

1920-talet och till sist korvgrillning, samvaro och öl. Jubiléet var mycket lyckat, enligt den 

respons som vi fick av deltagarna. 

Den 2 september inventerade styrelsen fönsterbågarna på Estholmen i samarbete med 

fönsterhantverkare Astrid Nurmivaara. Inventeringen visade att fönsterbågarna och karmarna 

var i mycket dåligt skick. Nurmivaara fick i uppdrag att renovera fönsterbågarna i etapper i 

enlighet med en offert som godkändes av styrelsen. 

Årets upplaga av Hangöseminariet ordnades med Janne Strang som producent den 10-11 

september med cirka 20 deltagare. I seminariet deltog korrespondenterna Marianne 

Sundholm (Svenska Yle), Richard Nordgren (Hbl), ledarskribent Torsten Fagerholm, filosof 

Nikolai Enckell, forskaren i säkerhetspolitik Mariette Hägglund, komikern och musikern Alfred 

Backa, forskaren Fredrik Malmberg samt riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (Sfp), 

Veronika Honkasalo (VF) och Johan Kvarnström (Sdp). Seminariet var mycket lyckat och fick 

tjogvis med positiv respons av våra medlemmar. 

Styrelsemedlem Bengt Östling deltog i Förbundsarenans styrelsedagar 1-2 oktober i 

Helsingfors. 

Den 28 oktober gick Publicistförbundet ut med ett uttalande som kritiserade nedläggningen 

av Nyhetsbyrån SPT. 

Den 14 december ordnade Publicistförbundet en paneldebatt om nedläggningen av 

Nyhetsbyrån SPT med Lina Laurent som moderator. I debatten deltog HBL:s chefredaktör 

Erja Yläjärvi, konsulten Elli Flén, förra folktingssekreteraren Markus Österlund, 

universitetslektor i journalistik Jenny Stenberg-Sirén och sociologen Kjell Herberts. I 

evenemanget deltog cirka 30 personer. Paneldebatten åtföljdes av en julfest med tillhörande 

traktering. 

Vi fick under det gångna året ekonomiska understöd av Konstsamfundet och Stiftelsen Tre 

Smeder. 

 


