
SVENSKA HUMANISTISKA FÖRBUNDET 

ÅRSBERÄTTELSE 2022 

Styrelsen för Svenska Humanistiska Förbundet, SHF, avger följande berättelse över verksam-
heten under 2022. 

Allmänt 

Kärnan i förbundets verksamhet är de föreläsningar och andra sammankomster som lokalför-
bunden arrangerar, och de har nu efter pandemiåren kunnat genomföras som åren dessförin-
nan. Riksstyrelsens övergripande uppgift är att stödja lokalförbundens arbete, dels direkt ge-
nom att förmedla erfarenheter, bistå med föredrag, upprätthålla kontaktnät m.m., dels indirekt 
genom att göra förbundet känt utåt genom skriftutgivning och annat. 

Årsmötet och årshögtiden 

Förbundet höll lördagen den 5 mars 2022 sitt årsmöte i Alingsås. Årshögtidligheten hölls li-
kaså i Alingsås med högtidsanförande av universitetslektorn Alexandra Borg över ämnet 
Boken är död, länge leve boken! med musikaliska inslag ur Musicdirecteuren, en musikteater 
om Patrik Alströmer framförda av Erik Mjörnes och Lennart Esborn. 

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist 

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist som utfört ett lovvärt intel-
lektuellt arbete i humanistisk anda utdelades för tjugotredje gången. Mottagare av priset 2022 
var doktoranden Isabella Hallberg-Sramek, 28 år och bosatt i Sundsvall. Hon är doktorand vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet. Där forskar hon om olika sätt att sköta skogen med tanke på 
klimatförändringarna. Arbetet är en del av forskningsprojektet ”Ta ner till himlen till jorden” 
där statsvetare, idéhistoriker och skogsvetare samarbetar för att göra klimatfrågan konkret, 
begriplig och möjlig för oss att påverka i vår vardag. Projektet har resulterat i en studiecirkel-
handledning med fokus på ”Skogen, klimatet och allt det andra” för att främja lokal kli-
matomställning runt om i landet. Jämsides med doktorandstudierna har Isabella Hallberg-
Sramek också arbetat på Hälsinglands museum med skog, klimat och kulturarv. Genom jäm-
förelser av historisk och samtida resursanvändning, äldre bondekultur och nutida bruknings-
metoder, har hon givit nya perspektiv på dagens hållbarhetsutmaningar, bland annat med hjälp 
av den tvåhundraåriga hälsingegården Fågelsjö Gammelgård och Hamra nationalpark. 
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I prisjuryn ingick Olle Josephson, Stockholm (sammankallande), Gunilla Kindstrand,  
Hudiksvall, Svante Weyler, Stockholm och Ola Wikander, Lund. 

Årsboken 2022 

Under sensommaren 2022 utkom som årsbok nummer 145 i SHF:s skriftserie Mumier. Fakta, 
forskning, fiktion författad av egyptologen, fil. dr Sofia Häggman och utgiven på förlaget  
Natur & Kultur. Utgivningen har möjliggjorts genom bidrag från Kungliga Patriotiska Säll-
skapet, Torsten Söderbergs Stiftelse, Magnus Bergvalls stiftelse och Konung Gustaf VI Adolfs 
fond för svensk kultur. 
 
Småskriftserien 
 
Ingen bok i småskriftserien har utgivits under året. 

Årsboksarbetet 

Årsbokskommittén med styrelsens representanter Gullög Nordquist och Lena Milton (sam-
mankallande) samt Anders Ekström, Erland Sellberg och Birthe Sjöberg har fortlöpande arbe-
tat med att förbereda kommande årsboksutgivningar efter givna direktiv. 

De Svenska Historiedagarna 2022 

De Svenska Historiedagarna ägde rum i Uppsala den 30 september – 2 oktober 2022. Ett  
seminarium kring årsboken 2020 Stort smått fint och fult. Museisamlingar en nödvändig källa 
till kunskap genomfördes med redaktörerna Katarina Ek-Nilsson och Gullög Nordquist och 
med fil.dr Cecilia Bygdell som moderator. Christer Flodin och Johan Hjertén ansvarade för 
bokbordet.  

Bok- & Biblioteksmässan 2022 

Bok- & Biblioteksmässan ägde rum den 22 – 25 september 2022 i Göteborg, där lokalförbun-
den i Göteborg och Skara ansvarade för bokbordet. 

Ordförandekonferenser 2022 

I anslutning till årsmötet 2022 hölls en ordförandekonferens i Alingsås den 4 mars 2022 under 
ledning av Annika Afzelius, Jan Herrlin och Claes Waxberg.  
Den 7 november 2022 hölls en videokonferens kring digitaliseringsfrågor under ledning av 
Fredrik Holm och Samuel Herthelius, vilka sedermera fått i uppdrag att utveckla en manual. 
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Ukraina 
  
Styrelsen har uttalat ett stöd för Ukraina utifrån Förbundets tolkning av humanism: ”Brott mot 
freden, mänskligheten, folkrätten och medborgerliga rättigheter är man faktiskt skyldig att 
försöka förhindra”. 

Styrelsen har vidare på uppmaning av årsmötet 2022 beslutat bidra med 45 260 kronor  (20 
kr/medlem) till Unicef som stöd till Ukraina. Valet av mottagare motiveras av att beloppet 
dubblerades av entreprenören Roger Akelius. 

Lokalförbunden i Halmstad och Västerås 

Lokalförbundet i Halmstad har anmält, att det har lagts ner. Styrelsen har dock sökt kontakt 
med Halmstad för att finna en lösning för lokalförbundet och dess medlemmar. 

Lokalförbundet i Västerås har meddelat, att man lämnar riksorganisationen fr.o.m. 2023. Sty-
relsen har intensivt, men förgäves försökt påverka lokalförbundet i dess beslut. 

Svenska språkets ställning 

Styrelsen har i sin ansökan om bidrag från Svenska Akademien anfört, att Förbundet avser 
ägna sig åt svenska språkets ställning. Styrelsen har börjat planera för seminarier eller eventu-
ellt en småskrift eller andra aktiviteter. 

Bidrag ur avsättningen för speciella projekt 

Styrelsen har beslutat bidra med 15.000 kr till Strängnäs för ett projekt i samarbete med 
Kungliga biblioteket kring Roggebibliotekets samling av musik från renässans och barock. 

Styrelsen har beslutat bidra med 5.000 kr till Karlstad för en skrift med populärvetenskapliga 
texter om humaniora m.a.a. 125-årsjubileet. 

Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av Katarina Ek-Nilsson (ordförande), Olle Josephson (vice 
ordförande), Christer Flodin (sekreterare), Samuel Herthelius (skattmästare och hemsidean-
svarig) samt Fredrik Holm, Marie-Hélène Abrahamsson, Lena Milton, Gullög Nordquist och 
Claes Waxberg. 
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Revisorer har varit Johan Hjertén och Henrik Klackenberg med Lars-Olof Skoglund och Ulf 
Lindborg som ersättare. 

Valberedningen har bestått av Carlgöran Holm (Karlstad), Marianne Erwing (Vänersborg) och 
Fride Jansson, sammankallande (Nyköping). 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt den 21 januari (videolänk), 5 mars 
(Alingsås), 20 april (Stockholm), 3 juni (Stockholm), 2 september (Uppsala) och 25 novem-
ber 2022 (Karlstad). 

Ordföranden, vice ordföranden, skattmästaren och sekreteraren har utgjort ett arbetsutskott 
som handlagt löpande ärenden. 

Hedersledamot 

Anders Björnsson är förbundets hedersledamot. 

Styrelseledamöters föredrag i!"okalförbunden 

Ledamöter i riksstyrelsen har med föredrag medverkat i några av lokalförbundens samman-
komster:  

Olle Josephson har hållit föredrag i Lidingö den 2 maj 2022 om Vart är svenskan på väg?, i 
Sigtuna den 6 oktober 2022 om Nationalspråkstanken mellan rasism och demokrati samt i 
Gotland den 16 november 2022 om Vart är svenskan på väg? 

Katarina Ek-Nilsson har hållit föredrag i Sigtuna den 31 mars 2022 om August Strindberg – 
trodde på Gud men tyckte inte om honom. 

Gullög Nordquist har hållit föredrag i Sigtuna den 3 mars 2022 och i Östersund den 25 april 
2022, vid båda tillfällena om Att vara barn under antiken. 

Lena Milton har hållit föredrag i Vänersborg den 9 mars om Folkhemmets barnmorskor. Om 
den svenska barnmorskekåren under mellankrigstiden, i Eskilstuna den 14 mars 2022 om 
Folkhemmets barnmorskor. Hur den svenska barnmorskekåren växte sig stark under tidigt 
1900-tal, i Sigtuna den 12 maj 2022 om Folkhemmets barnmorskor. Den svenska barnmors-
kekårens moderna historia, samt i Lidingö den 24 oktober 2022 om Folkhemmets barnmors-
kor. Den svenska barnmorskekårens utveckling under mellankrigstiden. 

Styrelsens medlemmar har regelbundna kontakter med lokalförbunden. 
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Lokalförbundens verksamhet och medlemsantal kommer att redovisas separat i en samman-
ställning som upprättas sedan årsberättelserna senast den 1 mars 2023 inkommit från dessa. 

Verksamhetsbidrag 
 
Förbundet har tacksamt erhållit ett bidrag från Svenska Akademien för verksamheten. 

Svenska Humanistiska Förbundets styrelse framför ett varmt tack till samtliga lokalförbund 
och till deras styrelser för ett hängivet och betydelsefullt arbete. 

Uppsala och Göteborg i januari 2023 

Katarina Ek-Nilsson     Christer Flodin 
ordförande      sekreterare
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