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!Årshögtiden
!

ÅRSBERÄTTELSE 2018

Styrelsen för Svenska Humanistiska Förbundet, SHF, avger följande berättelse över verksamheten under 2018.

Förbundet höll den 3 mars 2018 sitt årsmöte i Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala. Högtidsanförandet hölls av fil. dr Carl-Göran Ekerwald över ämnet Att tyda gåtor och aforismer. Duon Erika och Cecilia stod
för musikunderhållningen: Uppländska låtar.

!
Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist
!

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist utdelades för nittonde gången. Priset, som
tilldelas den som utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda gick 2018 till kulturjournalisten, kritikern och litteraturvetaren Magnus Bremmer för betydelsefulla vetenskapliga och populärvetenskapliga insatser
inom svensk humaniora.

!

Magnus Bremmer disputerade 2015 på en prisbelönt avhandling om hur fotografiet uppfattades som bildmedium
i 1800-talets Sverige. Därefter har han arbetat mycket med Bildningspodden, en folkbildande podcast i humanistiska ämnen som han producerar sedan 2015. Hösten 2017 passerade den en miljon strömstarter. Bremmer är
också verksam som litteraturkritiker i Dagens Nyheter, dessförinnan mångårig medarbetare i Svenska Dagbladet
och har publicerat essäer och artiklar i svenska och internationella kulturtidskrifter. I sin forskning går han vidare
med ämnen som tidiga kvinnliga fotografer eller Norrbrobasarens betydelse för 1800-tals-Stockholms kulturella
och sociala liv. Magnus Bremmer är 34 år och bosatt i Stockholm.

!

Magnus Bremmer har visat hur en ung, humanistisk forskare kan kombinera nyskapande forskning med en bred,
utåtriktad verksamhet av hög kvalitet. Han har därmed utfört ett viktigt arbete för en levande humanistisk bildningstradition i Sverige.
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I prisjuryn har Olle Josephson, Stockholm (sammankallande), Anders Cullhed, Stockholm, Johan Hjertén, Skara,
Gunilla Kindstrand, Hudiksvall och Stina Otterberg, Göteborg ingått.

!Årsboken 2018 och småskriftserien
!

Under hösten 2018 utkom som årsbok nummer 138 i SHF:s skriftserie Romarriket runt. En fiktiv resa i den antika verkligheten författad av Emin Tengström och utgiven på förlaget Norma. Utgivningen har möjliggjorts genom bidrag från Åke Wibergs Stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs
fond för svensk kultur och Torsten Söderbergs Stiftelse.
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Som småskrift utkom som nummer 139 i skriftserien Caravaggio, motreformationens vapendragare av Maj-Britt
Andersson, vilken utgivits av CKM förlag med vilket Förbundet har ett etablerat samarbete.

!
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Bok om museernas föremålssamlingar
Mot bakgrund av kulturdebatten om museernas uppdrag och prioriteringar fattade styrelsen vid årets början beslut om att producera en bok rörande betydelsen av museernas fysiska samlingar och nödvändigheten av god
sakkompetens. Under året har boken planerats och författare anlitats, med sikte på utgivning under 2019. Redaktörer för boken är styrelsens ordförande Katarina Ek-Nilsson och styrelseledamoten Gullög Nordquist.
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Årsboksarbetet
Årsbokskommittén med styrelsens representanter Gullög Nordquist och Lena Milton (sammankallande) samt
Lars Lönnroth, Åke Frändberg, Margareta Attius Sohlman och Brita Planck har fortlöpande arbetat med att förbereda kommande årsboksutgivningar efter givna direktiv.
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De Svenska Historiedagarna 2018
!De Svenska Historiedagarna ägde rum i

Visby den 5 - 7 oktober 2018. Rubriken för dagarna var Gotland. Ön
i Östersjöhistoriens mitt. Från Förbundet deltog Iris Lönnroth och Christer Flodin, vilka ansvarade för bokbordet.
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Bok- & Biblioteksmässan 2018
!

Förbundet medverkade vid Bok- & Biblioteksmässan den 27 – 30 september 2018 i Göteborg. Förutom en god
bokförsäljning hölls ett arrangemang i montern, där ordföranden presenterade den av Emin Tengström författade
årsboken. Emin Tengström närvarade vid arrangemanget, svarade på frågor och signerade sin bok. För montern
svarade i första hand Iris Lönnroth, Christer Flodin och Johan Hjertén med stöd av andra medlemmar ur styrelsen och lokalförbunden.

!
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Hemsidan
Hemsidan har löpande aktualiserats med information om förbundets aktiviteter. Lokalförbunden aktualiserar sina
program, men flera har egna hemsidor åtkomliga från förbundets hemsida. Webbredaktör är förbundets skattmästare Samuel Herthelius.

!Styrelsen
!

Styrelsen har under året bestått av fil. dr Katarina Ek-Nilssson (ordförande), professor Olle Josephson (vice ordförande), f.d. fakultetssekreterare Christer Flodin (sekreterare), fil. kand. Samuel Herthelius (skattmästare) samt
fondkommissionären Jan Herrlin, adjunkt Annika Afzelius, redaktör Lena Milton, professor emerita Gullög
Nordquist och arkitekt Claes Waxberg.
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Revisorer har varit Göran Bäärnhielm och Henrik Klackenberg med Lars-Olof Skoglund och Sven-Olof Hagenberg-Svensson som ersättare.
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Valberedningen har bestått av Margareta Attius Sohlman (sammankallande), Lena Falch-Andersen och Iris
Lönnroth.
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt den 3 mars (Uppsala), 25 maj (Stockholm), 7 september
(Stockholm) och 16 november 2018 (Uppsala) samt den 18 januari 2019 (Stockholm).
Ordföranden, vice ordföranden, skattmästaren och sekreteraren har utgjort ett arbetsutskott som handlagt löpande ärenden.
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Hedersledamöter
!
!
!!

Kjell Fredriksson och Anders Björnsson är förbundets hedersledamöter.
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Lokalförbunden
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Ledamöter i riksstyrelsen har med föredrag medverkat i några av lokalförbundens sammankomster:
Katarina Ek-Nilsson har föreläst i Alingsås den 20 februari 2018 om Folkbildning och demokrati, i Uppsala den
17 oktober 2018 om August Strindberg, biblioteksmannen och kulturhistorikern och i Vänersborg den 18 oktober
2018 om Halloween, Alla Hjärtans dag, Nationaldagen – varför tillkommer nya seder?
Jan Herrlin har i Lidingö Humanistiska Sällskap talat över ämnet Vinet – dess historia och kultur.
Olle Josephson har hållit föredrag i Humanistiska Förbundet i Karlstad den 19 september 2018 om Vad händer
med svenskan?, i Humanistiska Förbundet i Kristinehamn den 20 september 2018 om Vad händer med svenskan?, i Humanistiska Förbundet i Uddevalla den 23 oktober 2018 om Vad händer med svenskan? samt i Humanistiska Förbundet i Helsingborg den 27 november 2018 om Nationalspråkstanken mellan demokrati och rasism.
Lena Milton har den 28 november 2018 talat i lokalförbundet i Karlstad om Folkhemmets barnmorskor.
Gullög Nordquist har hållit föredrag i lokalförbundet i Kalmar den 11 oktober 2018 om ”De musiska
konsterna” – där den västerländska kulturen började.
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Styrelsens medlemmar har regelbundna kontakter med lokalförbunden.
Lokalförbundens verksamhet och medlemsantal kommer att redovisas separat i en sammanställning som upprättas sedan årsberättelserna senast den 1 mars 2019 inkommit från dessa.
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Svenska Humanistiska Förbundets styrelse framför ett varmt tack till samtliga lokalförbund och till deras styrelser för ett hängivet och betydelsefullt arbete.
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Styrelsen önskar vidare framföra ett varmt tack till Svenska Akademien för bidraget till Förbundets verksamhet.
Uppsala och Göteborg i januari 2019

Katarina Ek-Nilsson
ordförande

Christer Flodin
sekreterare

