VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Harriet Löwenhjelm-sällskapet

Medlemmar
Vid årsskiftet 2014/2015 hade Harriet Löwenhjelm-sällskapet 74 medlemmar.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Mattias Käck, ordförande
Lina Ludvigsson, sekreterare
Florence Dickson Hedberg, ledamot
Gunnar Edander, ledamot
Boel Hackman, ledamot
Bertil Schölin, ledamot
Urban Östberg, ledamot
Revisor
Lena Lagercrantz
Valnämnd
Agneta Elers-Jarleman och Anna Gyllenstierna
Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden: styrelsemöte den 5/2 på Nordiska museet i Stockholm,
årsmötet på Stockholms stadsbibliotek den 11/5 samt styrelsemöte i Stockholm den 9/11. Dessutom har informella
möten, telefon- och e-postkontakter mellan styrelsemedlemmarna förekommit.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är för närvarande 150:- för privatpersoner samt 300:- för institutioner.

Aktiviteter och händelser under året
Visning av Clondykedockorna på Nordiska museet
Sällskapet bjöd in till ett besök på Nordiska museet den 5 februari. Där fick vi en visning av Clondykedockorna, som
denna dag hämtats från magasinet utanför Stockholm där de numera förvaras. Vi var en grupp på runt 15 personer som
tog del av visningen. Vi lyssnade även på ett radioprogram i vilket Harriet Löwenhjelms lillebror Crispin berättar om
Clonedyke och dockorna.

Medlemsträff på Nordiska museet med visning av Harriet Löwenhjelms Clondyke-dockor.

Årsmöte Stockholms stadsbibliotek
Den 11 maj var det dags för sällskapets årsmöte, det fjärde i ordningen. Även denna gång hade vi förmånen att vara i
Stockholms stadsbiblioteks vackra lokaler. Sju medlemmar närvarade inklusive styrelsen. Efter årsmöteshandlingarna bjöds
det på kaffe. Vi såg ett avsnitt av TV-serien Svenska krusbär där Bo Strömstedt berättar om Harriet Löwenhjelm. Skriften
Harriet Löwenhjelms vistelser och konstverk på Ulfåsa slott presenterades och delades ut. Visning av sällskapets bokdonation
Konsten att älska. Se mer nedan.

Ny skylt Kornhamnstorg
Vår litterära skylt vid Kornhamnstorg blev nerkörd av snöröjningen. Under året har en ny (identisk) skylt kommit upp,
denna gång på en bättre vald plats med tanke på snöröjning.
Harriet Löwenhjelm på engelska
Styrelsen har på sällskapets webbsida publicerat en presentation av Harriet Löwenhjelm på engelska. Presentationen är
skriven av Mike McArthur. Sex nyöversatta dikter av Harriet Löwenhjelm finns också nu på webbsidan. Översättningarna
är gjorda av Anne-Charlotte Hanes Harvey.
Samlade dikter och Att skjuta en dront
Sällskapet har köpt resterande upplaga av Harriet Löwenhjelms Samlade dikter. Vi erbjuder denna samt även biografin Att
skjuta en dront till försäljning till medlemmar och andra intresserade. Information finns på webbsidan och har även gått ut
i nyhetsbrev.
Bokdonation av Konsten att älska
Sällskapet har under året fått ett alldeles eget exemplar av Harriet Löwenhjelms mycket
unika bok KONSTEN ATT ÄLSKA och Dess Följder Hofsamt utlagdt i Bild och Text.
Eva Engstrand i Aneby skänker boken till sällskapet och det är vi i styrelsen mycket
glada och tacksamma för. Boken visades vid årsmötet i maj och vi utsåg även Eva
Engstrand till hedersmedlem i sällskapet. Vi kommer nu att låta tillverka en boklåda i
syrafri miljö, för att ge boken så lång livslängd som möjligt. Konsten att älska gav
Harriet Löwenhjelm ut på egen bekostnad i 50 exemplar (vår bok är nr 20). Här
återfinns bland annat dikterna Beatrice-Aurore samt Jakt på fågel. Boken har
utgivningsår 1913 men i själva verket var den klar i mars 1914.
Bilden: Eva Engstrand med Konsten att älska (den gulgrönrandiga boken).

Nyhetsbrev
Kontakten med sällskapets medlemmar har under året främst skett genom nyhetsbrev per e-post. Ett nyhetsbrev skickades
ut med vanlig post inför sommaren. Sällskapets första skrift följde med detta brev.
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
Countess Daisy av Arne Handberg Jakobsen. En historisk roman om den danska grevinnan Daisy Castenskiold som Harriet
Löwenhjelm lärde känna på Romanäs sanatorium.
Harriet Löwenhjelms vistelser och konstverk på Ulfåsa slott av Mattias Käck blev sällskapets första skrift. I denna presenteras den
konst (två lerskulpturer och en väggmålning) som Harriet Löwenhjelm skapade och kvarlämnade på Ulfåsa slott, som var
vännen Honorine Hermelins barndomshem. Hermelinska släktföreningen visade intresse och skickade ut skriften till sina
cirka 300 medlemmar.
Ny reviderad upplaga av Vägvisaren till litterära skyltar i Stockholm. I denna presenteras Harriet Löwenhjelm och skylten vid
Kornhamnstorg.

Styrelsens slutord
Vi vill tacka för fin respons från många medlemmar. Vi välkomnar alla medlemmar att komma med idéer och föreslå
aktiviteter för vår verksamhet. Vi ser fram emot det kommande året. Vi tänker bland annat jobba för att Harriet
Löwenhjelms konst ställs ut igen.
2015-03-??
Mattias Käck, Florence Dickson Hedberg, Gunnar Edander, Boel Hackman,
Lina Ludvigsson, Bertil Schölin, Urban Östberg

www.harrietlowenhjelm.se

info@harrietlowenhjelm.se

tel. till ordförande 070 485 97 60

