
SVENSKA HUMANISTISKA FÖRBUNDET 
!

ÅRSBERÄTTELSE  2019 !!!!
Styrelsen för Svenska Humanistiska Förbundet, SHF, avger följande berättelse över verksamheten under 2019. !
Årsmötet och årshögtiden !
Förbundet höll lördagen den 2 mars 2019 sitt årsmöte i konferensrum Brattön, Hotell Riverside, Uddevalla. Års-
högtidligheten hölls i Bohusläns museum med högtidsanförande av docent Ida Östenberg över ämnet Caesar,  
Shakespeare och Trump. Antikens ständiga aktualitet och med musikframträdande av medlemmar ur Uddevalla 
kammarorkester. !
Ordförandekonferens !
Dagen före årsmötet genomfördes ett lokalordförandemöte på Hotell Riverside, Uddevalla.  Målsättningen var 
liksom vid den tidigare konferensen i Stockholm den 4 februari 2017 att med gemensamma krafter stärka lokal-
föreningarnas styrelser och genom  diskussioner få fram tankar, idéer och förslag som kan användas i det lokala 
arbetet. Efteråt konstaterades att deltagarna var upplyfta och upprymda över möjligheten att få träffas och utbyta 
erfarenheter och idéer. !
Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist !
Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist utdelades för tjugonde gången. Mottagare av 
priset 2019 var Alva Dahl. !
Genom viktiga insatser inom språkvetenskap, essäistik och översättning har Alva Dahl givit oss nya redskap att 
läsa och lyssna till den litterära texten. !
Alva Dahl, Uppsala, f. 1985, är språkvetare, översättare och essäist. Som språkvetare har hon framför allt visat 
hur uppmärksamhet på något så till synes ganska obetydligt som interpunktion på ett avgörande sätt kan skärpa 
förståelsen av litterära texter. I sin doktorsavhandling från 2015, I skriftens gränstrakter, analyserar hon inter-
punktionen i tre moderna romaner. Den har beskrivits som ett nydanande bidrag till den litterära stilistiken, ett 
starkt försummat forskningsfält inom svensk språkvetenskap. För en bredare publik har hon i samma ämne skri-
vit den lovordade boken Interpunktion. Om skiljetecken och textens nyanser (2016). Alva Dahl har översatt ett 
tiotal böcker och många kortare texter, inom skönlitteratur eller essäistik, bland annat Toril Mois Språk och 
uppmärksamhet (2017). I essäer av hög kvalitet i dagspress och tidskrifter har hon skrivit om bland annat över-
sättning, skriftens villkor och enskilda författarskap. !
Som ung humanist förenar alltså Alva Dahl vetenskapligt arbete, översättning, populärvetenskap och essäistik på 
ett sätt som väsentligt bidrar till att öka förståelsen av litterära texter i Sverige.  !
I prisjuryn ingick Olle Josephson, Stockholm (sammankallande), Gunilla Kindstrand, Hudiksvall, Malte Persson, 
Berlin, Brita Planck, Skara och Ola Wikander, Lund. !
Årsboken 2019 !
Under senhösten 2019 utkom som årsbok nummer 140 i SHF:s skriftserie Ordet och vinet. Vinets roll i svensk 
litteratur författad av Johan Stenström och utgiven på förlaget CKM. Utgivningen har möjliggjorts genom bi-
drag från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Konung Gustaf VI 
Adolfs fond för svensk kultur och Torsten Söderbergs Stiftelse.   
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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 för-
bereda kommande årsboksutgivningar efter givna direktiv. !!
Humanism i vår tid !
En omarbetad version av informationsfoldern Humanism i vår tid har lagts ut på hemsidan. !!
De Svenska Historiedagarna 2019 !
De Svenska Historiedagarna ägde rum i Helsingfors den 4 - 6 oktober 2019. Rubriken för dagarna var Fin-
land och Sverige. En sammanflätad historia. Från Förbundet deltog Johan Hjertén och Christer Flodin, vilka 
ansvarade för bokbordet. !
Bok- & Biblioteksmässan 2019 !
Förbundet medverkade vid Bok- & Biblioteksmässan den 26 – 29 september 2019 i Göteborg. P.g.a. att tryck-
ningen av årsboken var försenad ägde inte någon bokpresentation rum. För montern svarade i första hand Iris 
Lönnroth, Christer Flodin, Lena Milton och Johan Hjertén med stöd av Katarina Ek-Nilsson och medlemmar 
från Göteborgsförbundet. !
Styrelsen !
Styrelsen har under året bestått av Katarina Ek-Nilssson (ordförande), Olle Josephson (vice ordförande),  
Christer Flodin (sekreterare), Samuel Herthelius (skattmästare) samt Jan Herrlin, Annika Afzelius, Lena Milton, 
Gullög Nordquist och Claes Waxberg. !
Revisorer har varit Göran Bäärnhielm och Henrik Klackenberg med Lars-Olof Skoglund och Sven-Olof Hagen-
berg-Svensson som ersättare. !
Valberedningen har bestått av Margareta Attius Sohlman (sammankallande), Lena Falch-Andersen och Iris 
Lönnroth. !
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt den 2 mars (Uddevalla), 24 maj (Drottningholm), 6 september 
(Stockholm) och 29 november 2019 (Skövde) samt den 17 januari 2020 (Stockholm).  !
Ordföranden, vice ordföranden, skattmästaren och sekreteraren har utgjort ett arbetsutskott som handlagt löpan-
de ärenden. !!
Hedersledamöter !
Kjell Fredriksson och Anders Björnsson är förbundets hedersledamöter. !
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Lokalförbunden !
Ledamöter i riksstyrelsen har med föredrag medverkat i några av lokalförbundens sammankomster:  !
Katarina Ek-Nilsson har föreläst i Halmstad den 21 mars 2019 om August Strindberg på Kungliga Biblioteket. 
Biblioteksmannen och kulturhistorikern, i Lidingö den 30 september 2019 om Halloween, Alla Hjärtans dag, 
Nationaldagen – varför tillkommer nya seder?,  i Östersund den 15 oktober 2019 om Humanism, bildning, de-
mokrati. Frågor i vår tid och i Visby den 23 oktober 2019 om August Strindberg på Kungliga Biblioteket. Bibli-
oteksmannen och kulturhistorikern. 
Jan Herrlin har i Lidingö den 28 oktober 2018 talat över ämnet Vinet – dess historia och kultur, från franska 
revolutionen till våra dagar och i Kristinehamn den 25 november 2019 om Vinet – dess historia och kultur. 
Olle Josephson har hållit föredrag i Strängnäs den 9 maj 2019 om Nationalspråkstanken mellan rasism och de-
mokrati. Språkpolitik i Sverige 2019,  i Uppsala den 1 oktober 2019 om Strindberg och svenskan. Vägröjaren 
eller virtuosen på eget spår? och i Kalmar den 21 november 2019 om Tendenser i svenskan i dag. 
Lena Milton har den 23 september 2019 talat i Nyköping om Från edsvuren jordemor till legitimerad hälso-
vårdspionjär. 
Gullög Nordquist har den 11 mars 2019 talat i Nyköping om Kvinnor och barn i antikens Grekland.	!
Styrelsens medlemmar har regelbundna kontakter med lokalförbunden. !
Lokalförbundens verksamhet och medlemsantal kommer att redovisas separat i en sammanställning som upprät-
tas sedan årsberättelserna senast den 1 mars 2020 inkommit från dessa. !!
Svenska Humanistiska Förbundets styrelse framför ett varmt tack till samtliga lokalförbund och till deras styrel-
ser för ett hängivet och betydelsefullt arbete. !
Uppsala och Göteborg i januari 2020 !!!
Katarina Ek-Nilsson     Christer Flodin 
ordförande      sekreterare


