1985
Marknadsföreningen är med och firar att Helsingborg fyller 900 år och man ställer sig frågan om en
kvinna kan vara chef...?
Föreningen är mycket aktiv och har 500 medlemmar.

Helsingborg 900 år
Marknadsföreningen bidrog genom en idé,
initierad av Ulf Strömqvist, till bildandet av
900-klubben, som inbringade kommunen fem
miljoner till 900-årsfirandet.
Förutom årets dominerande händelse,
marknadskonventet Comics ’85, anordnades
en intressant blandning av föredrag,
företagsbesök och sammankomster av social
karaktär, alla med god besöksfrekvens.
Exempel på programpunktstitlar detta år;
”Postverket - ett marknadsinriktat företag”
med generaldirektören Bertil Zachrisson, de
nordiska ländernas senaste reklamfilmer
Till de mera sociala sammankomsterna hör väl
visades av Scandinavian Screen Contractors vinprovaraftonen med Roy Blom och ”Ät, drick och var
och ”Kan en kvinna vara chef?”.
glad” på Findus samt förstås julfesten på Ramlösa
Brunnshotell, där priset ”European Snapssong
Contest” delades ut. Vid årsmötet några månader
senare tackade Ulf Strömqvist och några ur styrelsen
för sig och kunde med gott samvete dra sig tillbaka
efter väl förrättat värv.
Vad är en seriekongress?
För dem som på senare år har följt med i svensk och
internationell press är dessa begrepp
knappast okända. Den allra första världskongressen
för serier utspelades våren 1965 i Bordighera på den
italienska rivieran. Initiativtagare var en rad franska
kulturpersonligheter med filmregissören Alain Resnais
i spetsen. De ville demonstrera att den tecknade
serien hade vuxit ur sin anspråkslösa
underhållningsimage och var på väg att bli en
betydande konstart.
Bordighera var bara början. Seriekongresser
arrangeras nu regelbundet i Angoulème, Frankrike
(årligen) och i Lucca, Italien (vartannat år). 1984 hade
kongressen i Angoulème 100 000 besökare.
Arrangemanget subsiderades av den franska staten,
vilken även har bringat till stånd ett seriemuseum och
en serietecknarskola i staden.

För 1984 års kongress i Lucca ansvarade förutom
själva kommunen - bl.a. italienska turist- och
näringslivsorganisationer, filminstitutet i Milano och
den pedagogiska institutionen vid universitetet i Rom.
I många länder har det uppstått forsknings- och
intressesammanslutningar kring de tecknade serierna.
Svenska Serieakademin, instiftad redan 1965, är en
sådan. Akademin ingår sedan 1970 i
ICON (International Comics Organization), ett
förbund med representanter i 70 nationer. En av
ICON:s uppgifter är att ta initiativ till
”specialkongresser” på olika håll ivärlden. Sådana
specialkongresser har ägt rum i t. ex São Paulo,
Buenos Aires, Paris och New York. Till
specialkongresserna fogas oftast en seriefestival med
allehanda publika attraktioner såsom filmvisningar,
utställningar, teaterföreställningar och
konserter. 1982 började vi undersöka hur utsikterna
var för en specialkongress i Skandinavien. 1985
förverkligas denna specialkongress i Helsingborg!
Detta till stor del tack vare SAS/Scandinavian Airlines
System, som möjliggjort att ett tjugotal av världens
ledande serietecknare, serieförfattare och
serieexperter kommer att finnas på plats vid Sundets
pärla den 21 till 23 maj. Nya intressanta rön om den
tecknade serien lär då uppenbaras.
Sture Hegerfors
President i Svenska Serieakademin.

