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Verksamhetsberättelse 2017 
 
Medlemmar 
Vid årsskiftet 2017/2018 hade Harriet Löwenhjelm-sällskapet 94 medlemmar. 
Det är en ökning med 3 medlemmar sedan föregående år. 

 
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Mattias Käck, ordförande och kassör 
Elsie Dickson, ledamot 
Florence Dickson, ledamot 
Gunnar Edander, ledamot 
Bertil Schölin, ledamot 
Urban Östberg, ledamot 

 
Revisor 
Lena Lagercrantz 

 
Valberedning 
Agneta Elers-Jarleman och Harriet Dickson 

 
Styrelsens verksamhet 
Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden: styrelsemöte den 26/3 i Enköping, årsmötet på 
Stockholms stadsbibliotek den 14/5 samt styrelsemöte på i Stockholm den 10/12. Dessutom har informella 
möten, telefon- och e-postkontakter mellan styrelsemedlemmarna förekommit. 

 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften är för närvarande 150:- för privatpersoner samt 300:- för institutioner. 

 
Händelser under året 
 
Årsmöte Stockholms stadsbibliotek 
Söndag 14 maj ägde sällskapets årsmöte rum. Det var sjunde gången som vi träffades för årsmöte på Stockholms 
stadsbibliotek och 16 personer närvarade. Ole Ravns föredrag fick tyvärr ställas in. Han skulle ha talat om 
vänskapen mellan Harriet Löwenhjelm och danskan Daisy Castenskiold. Med kort varsel ordnade vi fram ett 
annat mycket intressant program. Efter årsmöteshandlingarna talade fackförfattaren och kritikern Anne Brügge 
om författaren Karin Ek. Brügges senaste bok Karin Ek: med kinden mot gråberget utkom hösten 2016 och är en 
biografi om poeten Karin Ek, som hade en framskjuten plats på svenska parnassen när hon dog 41 år gammal 
1926. Karin Ek och Harriet Löwenhjelm var studiekamrater på Anna Sandströms seminarium i Stockholm. Anne 
Brügge har även skrivit om Harriet Löwenhjelm i Nordisk Kvinnolitteraturhistoria.    
 

Ny litteratur och artiklar 
Lensgreven: historien om Mogens Frijs av Jesper Laursen. Gads forlag 2017 [Kommentar: ett kapitel i boken handlar 
om Daisy Castenskiold och Harriet Löwenhjelm är omnämnd.] 
 
”Gotisk glesbygdsmosaik”. Bokrecension av Mia Österlund i Hufvudstadsbladet 29.5.2017. [Kommentar: 
bokrecension av Katarina von Numers-Ekmans bok En annan Bea Bladh, i vilken Löwenhjelm omnämns.] 
 
”Löwenhjelms målningar”. Artikel av Bo Pettersson i Kvällsposten vecka 36 2017. [Kommentar: artikeln handlar om 
Harriet Löwenhjelms dalamålningar med anledning av Elsie Dicksons skrift.]  
 
”Ny bok återupptäcker Harriet Löwenhjelm som konstnär.” Artikel av Anne Brügge i Arbetarbladet 30.7.2017. 
[Kommentar: ”Ny bok” syftar på Elsie Dicksons skrift Harriet Löwenhjelms dalamålningar.] 



 
Nyhetsbrev 
Ett nyhetsbrev skickades ut per e-post i november. I övrigt sporadiska utskick till sällskapets e-postlista. 
 

Föreläsning i Danmark 
I november höll Ole Ravn en föreläsning på Kulturhuset Inside, lokalhistorisk Arkiv for Hammel og Favrskov i 
Hammel. Runt 200 personer lyssnade till föredraget med rubriken ”Noble Damer og Døde Libertinere”. 
Föredraget, som ej var i HL-sällskapets regi, grundar sig på Ravns forskning om vänskapen mellan Harriet 
Löwenhjelm och Daisy Castenskiold.   
 

Löwenhjelms grav 
Sällskapet har under året fyllt i texten på Harriet Löwenhjelms gravsten på Djursholms begravningsplats. 
  

Hemsidan 
Sällskapets hemsida har uppdaterats kontinuerligt under året. Vi är även aktiva på Facebook. 

 
Planerad verksamhet  
I maj 2018 har det gått 100 år sedan Harriet Löwenhjelm dog och detta tänker sällskapet uppmärksamma. I 
februari släpps boken Harriet Löwenhjelms värld: en collagebok av Mattias Käck. Välkomna på boksläpp lördagen den 17 
februari på Rönnells Antikvariat. Den nya boken berättar om Löwenhjelms liv och verk och innehåller fotografier, 
dikter, konstverk, minnesbilder och andra dokument. Sällskapet har erhållit projektbidrag från Enköpings 
kommun, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Riddarhuset, Längmanska kulturfonden samt Helge Ax:son Johnsons 
stiftelse. Anders Weidar står för bokens formgivning.  
 

Styrelsens slutord 
Det gångna året 2017 har varit något av ett mellanår då sällskapet främst har arbetat med ovannämnda 
bokprojektet Harriet Löwenhjelms värld. Vi ser fram emot minnesåret 2018 och tackar samtidigt alla sällskapets 
medlemmar. 
 

 
 

Styrelsen 2018-03-18  
 

Mattias Käck, Elsie Dickson, Florence Dickson Hedberg, Gunnar Edander, Bertil Schölin, Urban Östberg 

 
www.harrietlowenhjelm.se info@harrietlowenhjelm.se tel. till ordförande 070 485 97 60 


