Verksamhetsberättelse 2013
Harriet Löwenhjelm-sällskapet
Medlemmar
Vid årsskiftet 2013/2014 hade Harriet Löwenhjelm-sällskapet 87
medlemmar. Under 2013 fick vi sex nya medlemmar.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Mattias Käck, ordförande
Lina Ludvigsson, sekreterare
Florence Dickson Hedberg, ledamot (invaldes vid årsmötet i maj 2013)
Gunnar Edander, ledamot
Boel Hackman, ledamot
Bertil Schölin, ledamot
Urban Östberg, ledamot
Revisor
Kerstin Beskow-Schölin
Valnämnd
Agneta Elers-Jarleman och Anna Gyllenstierna
Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden: 7/4 i Uppsala samt årsmötet 13/5 på
Stockholms stadsbibliotek. Dessutom har informella möten, telefon- och e-postkontakter mellan
styrelsemedlemmarna förekommit.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är för närvarande 150:- för privatpersoner, 300:- för institutioner och 2000:- för ständigt
medlemskap.

Aktiviteter och händelser under året
Föredrag på Enköpings kommunbibliotek
På Världspoesidagen den 21 mars berättade Mattias Käck under rubriken ”Vem var Harriet Löwenhjelm?”
på Enköpings kommunbibliotek. Gunnar Edander spelade några av sina tonsatta Harriet Löwenhjelmdikter. Det var cirka 20 personer i publiken.
Årsmöte Stockholms stadsbibliotek
Den 13 maj var det dags för sällskapets tredje årsmöte, även denna gång på Stockholms stadsbibliotek. 13
medlemmar närvarade inklusive styrelsen. Efter årsmöteshandlingarna bjöds det på kaffe och vi läste våra
favoritdikter av Harriet Löwenhjelm. Gunnar Edander höll i allsång och Mattias Käck visade bilder från
Moderna museets samlingar med Harriet Löwenhjelms konst.
Nyhetsbrev
Kontakten med sällskapets medlemmar har under året främst skett genom nyhetsbrev per e-post. Två
nyhetsbrev skickades ut med vanlig post, ett under våren och ett i december. I det första följde bland annat
en informationsfolder om sällskapet och i det senare följde bland annat en ordfläta om Harriet Löwenhjelm
samt ett vykort som sällskapet låtit trycka.

Invigning av litterär husskylt på Valhallavägen 118 den 8 juni 2013.
Litterär husskylt på Valhallavägen 118
En husskylt på Harriet Löwenhjelms hemadress Valhallavägen 118 i Stockholm invigdes lördagen den 8
juni 2013. Förverkligandet av skylten var ett samarbete mellan Harriet Löwenhjelm-sällskapet, Östermalms
stadsdelsförvaltning samt fastighetsägaren. Cirka 20 personer närvarade vid invigningen.
Fotoutställning och program på Västerås stadsbibliotek
På Västerås stadsbibliotek den 10 september
hade Harriet Löwenhjelm-sällskapet ett
samarrangemang tillsammans med
Humanistiska förbundet. Boel Hackman
berättade om Harriet Löwenhjelm, Gunnar
Edander sjöng tonsatta dikter och Mattias
Käck presenterade en fotoutställning med
fotografier av Harriet Löwenhjelm.
Fotoutställningen ”Harriet Löwenhjelms värld”
fanns i lokalen någon vecka före samt efter
programmet den 10 september. Bertil Schölin
var initiativtagare till programpunkten på
biblioteket.
Hemsidan
Sällskapets hemsida har uppdaterats kontinuerligt under året. Det märks att det är dit folk söker sig när de
har frågor om Harriet Löwenhjelm. Adressen är www.harrietlowenhjelm.se.
Ny litteratur under året
I Hans Lindblads biografi om folkpartisten Sven Wedén finns många skildringar från Romanäs sanatorium
där Sven Wedén liksom Harriet Löwenhjelm var patient i många år. Ett par sidor i boken handlar specifikt
om Harriet Löwenhjelm. Boken heter Kärlek, tbc och liberalism: en biografi om Sven Wedén (Ekerlids
förlag).
I artikeln ”Det våras för de litterära sällskapen”, Upsala nya tidning 2013-04-07, intervjuas Mattias Käck om
Harriet Löwenhjelm-sällskapets verksamhet.

Styrelsens slutord
Vi är nöjda med de programpunkter vi har arrangerat under året. Extra roligt med husskylten på
Valhallavägen som blev ett bestående resultat av styrelsens arbete under året. Vi välkomnar alla
medlemmar att komma med idéer och föreslå aktiviteter för vår verksamhet. Vi ser fram emot det
kommande året.
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