Verksamhetsberättelse 2011
Harriet Löwenhjelm-sällskapet
Medlemmar
Vid årsskiftet 2011/2012 hade Harriet Löwenhjelm-sällskapet 75 medlemmar.
Under 2011 fick Harriet Löwenhjelm-sällskapet 37 nya medlemmar.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Mattias Käck, ordförande
Lina Ludvigsson, sekreterare
Martin Käck, kassör
Gunnar Edander, ledamot
Boel Hackman, ledamot
Wilda Johansson, ledamot t.o.m. 2011.10.07
Bertil Schölin, ledamot
Urban Östberg, ledamot
Revisor
Kerstin Beskow-Schölin
Valnämnd
Agneta Elers-Jarleman och Anna Gyllenstierna
Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden: 5/3 (föregående årsmöte),
11/6 samt 6/12. Dessutom har informella möten, telefon- och e-postkontakter mellan
styrelsemedlemmarna förekommit.
Ekonomi och medlemsavgift
Resultat- och balansräkning för 2011 biläggs verksamhetsberättelsen (Bil. 1).
Medlemsavgiften bestämdes på årsmötet den 5 mars 2011 till 150:- för privatpersoner, 300:för institutioner och 2000:- för ständigt medlemskap. Fem medlemmar valde under 2011
ständigt medlemskap.

Aktiviteter 2011 för Harriet Löwenhjelm-sällskapet
Fotoutställning och boksläppsfest för Att skjuta en dront
Harriet Löwenhjelm-sällskapet gjorde entré på parnassen! Den 21 februari 2011 till den 20
mars visade sällskapet en fotoutställning om Harriet Löwenhjelm med flera unika fotografier.
Den 3 mars 2011 var det i ett samarrangemang med Bonniers och Stockholm stadsbibliotek
dags att fira releasen av nya Löwenhjelm-biografin: Att skjuta en dront. Harriet Löwenhjelm –
dikt, bild, konstnärskap av Boel Hackman. Det blev tal, teater, sång och musik i Rotundan.
Medverkade gjorde Boel Hackman, Mirja Burlin, Mattias Käck, Agneta Elers-Jarleman,
Gunnar Edander och Nanna Walderhaug.
Sällskapets första årsmöte
Sällskapets första årsmöte ägde rum den 5 mars 2011 på Stockholms stadsbibliotek. 17
personer närvarade. Stadgar antogs och styrelse valdes. Tre förslag på logotyp av
konstnären Patrik Johansson diskuterades. Vi fick även se teckningar som Harriet
Löwenhjelm ritat under sitt konfirmationsläger i Forsmark.

DELS årsmöte
De litterära sällskapens samarbetsnämnd bjöd in nya medlemmar att presentera sina
sällskap vid deras årsmöte den 28 mars 2011. Styrelseledamot Gunnar Edander
presenterade Harriet Löwenhjelm-sällskapet.
Boksläpp Harriet Löwenhjelms samlade dikter
På Rönnells antikvariat firades den 26 april boksläppet av Harriet Löwenhjelms Samlade
dikter (Podium). Kulturradions Måns Hirschfeldt ledde ett samtal om Harriet Löwenhjelms liv
och verk. Medverkade i samtalet gjorde Boel Hackman, Madeleine Gustafsson samt Mattias
Käck.
Harriet Löwenhjelm på Nässjö poesifestival
På Nässjö poesifestival den 18 juni 2011 var det flera aktiviteter runt Harriet Löwenhjelm.
Främst ett seminarium. Medverkade gjorde litteraturvetaren, författaren och
styrelseledamoten Boel Hackman, dramatikern/regissören Agneta Elers-Jarleman,
författaren Helena Granström och Harriet Löwenhjelm-sällskapets ordförande Mattias Käck.
Moderator var Stefan Eklund. Tidigare på dagen talade Gunnar Edander om hur han
tonsätter lyrik och han framförde även några av sina Harriet Löwenhjelm-sånger. Under
festivalen visade sällskapet en fotoutställning om Harriet Löwenhjelm. Vid festivalens
avslutningsprogram läste Stina Ekblad dikter av Harriet Löwenhjelm.
Program och fotoutställning på Tranås stadsbibliotek
Den 2 november 2011 gav Mattias Käck och Gunnar Edander ett program om Harriet
Löwenhjelm på biblioteket i Tranås. Under perioden 1 till 13 november visades även
fotoutställningen Harriet Löwenhjelms värld sammanställd av Mattias Käck.
Sällskapsliv till sjöss
Den 6-7 november 2011 arrangerades för femte gången en 23-timmarskryssning till Åbo i
DELS regi. Mattias Käck och Gunnar Edander medföljde från Harriet Löwenhjelm-sällskapet.
Tillsammans höll de i ett program om Harriet Löwenhjelm. Det blev en mycket lyckad
presentation och efteråt sålde vi slut på alla ombordfraktade böcker: Samlade dikter och Att
skjuta en dront plus CD med Gunnar Edanders Harriet Löwenhjelm-sånger. Andra
medverkande sällskap på kryssningen var Evert Taube-sällskapet, Sara Lidman-sällskapet,
Arto Paasilinna-sällskapet, Sällskapet Moas vänner, Aksel Lindström-sällskapet och Sven
Delblanc-sällskapet.

Övrigt
Harriet Löwenhjelm-sällskapets webbplats
Sällskapets webbplats har adressen www.harrietlowenhjelm.se. Arbete sker kontinuerligt
med att uppdatera och förbättra sidan. Sedan vi startade sidan i oktober 2010 fram till april
2012 har vi haft över 10 000 besökare. Rekordmånaden var mars 2011 då sidan hade 1232
besök. Samma månad utkom Att skjuta en dront.
Medlemskap i DELS
Den 21 mars 2011, på Världspoesidagen, ansökte vi om medlemskap i DELS – de litterära
sällskapens samarbetsnämnd. Tack vare medlemskapet fick vi möjlighet att följa med på
Sällskapsliv till sjöss. DELS länkar till Harriet Löwenhjelm-sällskapet från sin webbplats.

Medlemsbrev
Ett medlemsbrev skickades ut i slutet av maj. Sällskapet tryckte upp vykort av ett fotografi
från Harriet Löwenhjelms vistelse på Mesnaliens kursted i Norge 1916. Alla medlemmar fick
varsitt vykort.
Ny litteratur om Harriet Löwenhjelm
Under 2011 skrevs mycket om Harriet Löwenhjelm med anledning av ny biografi samt
utgivningen av Harriet Löwenhjelms samlade dikter. Här redovisas den litteratur som
styrelsens ledamöter varit upphov till eller i vilken sällskapet omskrivs.
Böcker:
Att skjuta en dront. Harriet Löwenhjelm – dikt, bild, konstnärskap (Bonniers) av Boel
Hackman
Samlade dikter (Podium) red. Boel Hackman samt förord och diktkommenterar
Artiklar:
”Boel Hackman bryter tystnaden om Harriet Löwenhjelm” av Mattias Käck. Östgöta
Correspondenten 2011-03-05. Recension av Att skjuta en dront.
"Fördjupat porträtt av egensinnig poet" av Urban Östberg. Svenskläraren nr 2/2011.
”Glimtar från Harriets korta diktarliv” av Mattias Käck. Östgöta Correspondenten 2011-01-15.
Bildcollage, fotografier på HL.
”Harriet Löwenhjelm - en ’minor classic’” av Urban Östberg. Horisont nr 2/2011. Introduktion
till Harriet Löwenhjelm samt delvis recension av Att skjuta en dront.
”Harriet Löwenhjelm i fokus på Stockholms stadsbibliotek” av Jan Justegård. Tranås-Posten
2011-03-02.
”Harriet Löwenhjelm: Jag har skjutit en dront” av Boel Hackman. Parnass nr 4/2011.
”Harriet Löwenhjelm – mer i ropet än någonsin” av Gunilla Boethius. M magasin nr 13/2011.
Intervju med sällskapets ordförande.
”Poesisällskap vill lyfta fram Harriet Löwenhjelm” av Anna Franklin. Upsala Nya Tidning
2011-04-11. Intervju med sällskapets ordförande. För artikeln i fulltext klicka på länken:
http://www.unt.se/inc/print/poesisallskap-vill-lyfta-fram-harriet-lowenhjelm--1309138default.aspx
”Romanäs ledde Mattias till Harriet” av Margareta Holgersson. Tranås Tidning november
2011. Med anledning av föreläsning och utställning på Tranås stadsbibliotek.

Styrelsens slutord
Verksamhetsåret 2011 har varit mycket händelserikt för Harriet Löwenhjelmsällskapet. Mycket glädjande fick Harriet Löwenhjelm något av en renässans 2011,
till stor del genom utgivningen av Boel Hackmans biografi Att skjuta en dront
(Bonniers) samt Samlade dikter (Podium).
Så medialt omskriven och uppmärksammad som under 2011 har Harriet
Löwenhjelm aldrig tidigare varit, vågar vi påstå. De båda böckerna genererade
recensioner, artiklar, notiser och blogginlägg. TT-artikeln ”Ny bild av Harriet
Löwenhjelm” publicerades i en rad dagstidningar över hela landet; ibland med
alternativ rubrik. Artikeln inleddes: ”2011 är året då Harriet Löwenhjelm lyfts fram ur
glömskan.” Under våren ägnade Biblioteket i P1 ett helt program åt att porträttera
Harriet Löwenhjelm.
Nu när stormen håller på att lägga sig gäller det att ta ut en ny riktning i de
svallvågor, det ökade intresse för Harriet Löwenhjelm, som 2011 års uppmärksamhet
skapade. Vi i styrelsen ser fram emot 2012. Vi vill tacka alla medlemmar och betonar
gärna att Harriet Löwenhjelm-sällskapet ännu inte funnits så länge och att mycket

därför är att vänta. Nu i maj ska det bli roligt att inviga Harriet Löwenhjelms litterära
skylt vid Kornhamnstorg.
I april 2012
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Ledamot
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Några bilder från aktiviter 2011

Mattias Käck, Agneta Elers-Jarleman och Boel Hackman deltog i seminariet om Harriet
Löwenhjelm på Nässjö poesifestival den 18 juni.

I seminariet på Nässjö poesifestival deltog även författaren Helena Granström. Här läser hon
sin favoritdikt av Harriet Löwenhjelm: ”Här går man tyst och tyst på dörrn man gläntar // Där
utanför står vinters vita dimma // I detta sjukrum timma efter timma”

Boksläpp av Samlade dikter på Rönnells antikvariat den 26 april.

Mirja Burlin och Nanna Walderhaug framförde utdrag ur musikpjäsen Harriet L. Vid
boksläppet av Att skjuta en dront på Stockholms stadsbibliotek den 3 mars.

Gunnar Edander framför Romanäs
sanatorium som besöktes i samband
med programpunkten på Tranås
stadsbibliotek den 2 november.

Boel Hackman presenterade nya biografin
på Stockholms stadsbibliotek den 3 mars.

Rusch vid bokbordet när sällskapet medverkade på Sällskapsliv till sjöss.

