Harriet Löwenhjelm-sällskapets
verksamhetsberättelse 2015
Medlemmar
Vid årsskiftet 2015/2016 hade Harriet Löwenhjelm-sällskapet 76 medlemmar.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Mattias Käck, ordförande och kassör
Florence Dickson Hedberg, ledamot
Gunnar Edander, ledamot
Boel Hackman, ledamot
Bertil Schölin, ledamot
Urban Östberg, ledamot
Revisor
Lena Lagercrantz
Valberedning
Agneta Elers-Jarleman och Elsie Dickson
Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden: styrelsemöte den 21/3, årsmötet på Stockholms
stadsbibliotek den 26/4 samt styrelsemöte den 7/11. Dessutom har informella möten, telefon- och epostkontakter mellan styrelsemedlemmarna förekommit.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är för närvarande 150:- för privatpersoner samt 300:- för institutioner.

Händelser under året
Medlemsskrift
I januari skickade vi ut medlemsskriften ”Hon mätte allting med en annan måttstock”. Skriften bygger på ett
radiosamtal om Harriet Löwenhjelm. Elsa Björkman-Goldschmidt och Crispin Löwenhjelm medverkar.
Årsmöte Stockholms stadsbibliotek
Den 26 april var det dags för sällskapets årsmöte, det femte i ordningen. Även denna gång hade vi förmånen att
vara i Stockholms stadsbiblioteks vackra lokaler. Efter årsmöteshandlingarna bjöds det på kaffe. Elsie Dickson
höll ett mycket intressant och uppskattat föredrag om Harriet Löwenhjelms ”dalamålningar”.
Nyhetsbrev
Kontakten med sällskapets medlemmar har under året främst skett genom nyhetsbrev per e-post. Två nyhetsbrev
skickades ut med vanlig post, ett i januari och ett i oktober.
Hemsidan
Sällskapets hemsida har uppdaterats kontinuerligt under året. Det är dit intresserade söker sig när de har frågor om
Harriet Löwenhjelm och besöksantalet på vår sida har en positiv trend. Adressen är www.harrietlowenhjelm.se. Vi
har bland annat utökat informationen under rubriken Dikter samt länkat till en TV-intervju med Elsa BjörkmanGoldschmidt. Vi har även publicerat Löwenhjelms dikter i tysk översättning.
Mikroförlagsmässa i Tranås
Lördagen den 3 oktober ordnades en mikroförlagsmässa på Tranås stadsbibliotek. Runt 20 mindre förlag,
egenutgivare och litterära sällskap med lokal anknytning visade upp sin produktion och verksamhet. Harriet
Löwenhjelm-sällskapet medverkade och många intresserade stannade till vid sällskapets bord. Vi bjöd bland annat
på diktrader av vår poet. Mässan var en del av Yeats at the Fringe 2015: Internationell ordfest i Tranås.

Boklåda till Konsten att älska
2014 mottog Harriet Löwenhjelm-sällskapet en generös bokdonation av KONSTEN ATT ÄLSKA och Dess
Följder Hofsamt utlagdt i Bild och Text (1913). Vårt exemplar är nr 20 av ursprungligen 50 exemplar. Under 2015
har sällskapet sett till att vår bok har fått ett värdigt hem genom att låta tillverka en boklåda på Leonard
Gustafssons bokbinderi i Stockholm. Boklådan är specialtillverkad för just vår bok.

Julkort
I oktober fick varje medlem varsitt julkort som sällskapet låtit trycka upp. Bilden på julkortet kom från ett julbrev
från Harriet Löwenhjelms familj till familjen Mörner. Julkorten erbjöds till försäljning i 10-pack och intresset var
stort att köpa dessa.
Ny litteratur under året
Hon mätte allting med en annan måttstock: ett samtal om Harriet Löwenhjelm. Skrift utgiven av Harriet Löwenhjelmsällskapet.
Leif Risberg, Kjell Johansson och Peter Nyberg har i fem år rest runt sjön Sommen i Småland och Östergötland
och intervjuat författare och anhöriga till författare. Författare i Sommenbygd 1 innehåller texter om bland annat den
Heliga Birgitta, Maria Wine, Artur Lundkvist, Gerda Antti, Hjalmar Söderberg, P D A Atterbom. Kjell Johansson,
lärare på gymnasiet i Tranås, har skrivit om Harriet Löwenhjelm. En andra del av boken är planerad till sommaren
2016.

Styrelsens slutord
Harriet Löwenhjelm-sällskapet har nu funnits i över fem år. Vi har en informationsrik hemsida, vi har arrangerat
både program och utställningar, vi har gett ut tre skrifter, vi har ett gediget bokbestånd av såväl Harriet
Löwenhjelms dikter och den senaste Löwenhjelm-biografin men framförallt har vi en trogen skara medlemmar. Vi
fortsätter på den inslagna vägen och ser fram emot det kommande året. Vi välkomnar alla medlemmar att komma
med idéer och föreslå aktiviteter för vår verksamhet.
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