Svenska Humanistiska förbundet hösten 2018
Höst! Läshöst, filmhöst, bokmässehöst, teaterhöst, föreläsningshöst!
Det är inte dumt, men jag hoppas samtidigt att alla har haft en fin sommar. Lite för varm och torr är vi
nog många som tycker, men förhoppningsvis innehållsrik.
Förbundets höstsäsong börjar på allvar i veckan som kommer med vår medverkan i
Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. Förra året var oron stor med anledning av den högerextrema
tidskriften Nya Tiders medverkan, och framför allt på grund av Nordisk Motståndsrörelses
demonstration i Göteborg. Besökssiffrorna på mässan blev betydligt lägre än tidigare, men i år
förväntas en återgång till tidigare ordning. Svenska Humanistiska förbundet har sin monter, med vårt
rika utbud av intressant litteratur, och dit är alla välkomna! På torsdagseftermiddagen kl. 14.30
kommer vi att ha en kort presentation av den nya årsboken, Romarriket runt. En fiktiv resa i den antika
verkligheten, med författaren, Emin Tengström, närvarande. Jag har inte hunnit läsa boken, bara sett
den, men kan lova att den ser väldigt fin och intressant ut.
Ytterligare bokutgivning har hunnit ske, den gången i vår småskriftserie. Det är konstvetaren MajBritt Andersson, som skrivit en informativ och behändig liten bok om den store italienske målaren
Caravaggio. Ta del av den, alla som är det minsta intresserade av italienskt 1500-talsmåleri! En
lämplig presentbok också.
På det senaste styrelsemötet, för ett par veckor sedan, diskuterade vi också nästa årsbok, som
troligtvis blir en intressant bok om vinets plats i litteraturen. Den författas av litteraturvetaren Johan
Stenström. Som med alla våra årsböcker är det styrelsens uppgift att se till att boken håller hög
kvalitet, att tidplanen hålls och – inte minst – att säkra finansieringen genom att söka stöd i fonder och
stiftelser.
Ytterligare en bokproduktion i förbundets regi vill jag nämna. Undertecknad och Gullög Nordquist är
redaktörer för en antologi om museisamlingar. Betydelsen av att museer samlar, samt bevarar och
vårdar sina samlingar, kan inte underskattas. Utan samlingar inom respektive ämnesområde kan
museerna inte på sikt skapa ny kunskap och förmedla kunskap. Vi har anlitat ett antal mycket
meriterade forskare och museianställda som baserar sin forskning på det materiella kulturarvet i
museisamlingar.
Nästa större evenemang äger rum nästa månad i Visby, då De Svenska Historiedagarna äger rum.
Christer Flodin och Iris Lönnroth kommer att närvara och ansvara för det tunga arbetet att ansvara
för förbundets bokbord. Det är ett utmärkt tillfälle att informera om vår verksamhet, och det finns
också möjlighet för förbundet på Gotland att informera.
Nästa årsmöte kommer, som tidigare meddelats, att äga rum i Uddevalla, och förbundet där, som för
övrigt firar 75-årsjubileum, är väldigt långt framme i sin planering.
För ett par år, närmare bestämt i början av 2017, genomfördes en ordförandekonferens i
riksförbundets regi. Konferensen, som organiserades av Jan Herrlin och Claes Waxberg, var överlag
uppskattad. Eftersom alla inte hade möjlighet att närvara vid det tillfället kommer under hösten ett
nytt tillfälle för dem som inte var med förra gången, och även denna gång är det Jan Herrlin och Claes
Waxberg som håller i styrspakarna.
Till slut uppmanar jag, som jag brukar: Gå gärna in på vår hemsida för att ta del av vad som händer
inom förbundet! Reflektera och inspireras av allt som äger rum i de olika lokala förbunden!
Trevlig höst
Katarina

