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Verksamhetsberättelse för Thomas Thorildssällskapet 2008 
 
Thomas Thorildssällskapet bildades den 19 november 2007 i Hällevadsholm, Munkedals 
kommun. Då antogs sällskapets stadgar och en styrelse valdes.  
 
Följande personer har ingått i styrelsen; 
Birgitta Gedda, ordförande 
Lisbeth Hedlund, sekreterare 
Lisbeth Sifversson, kassör 
Tomas Forser  
Kenneth Gustafson  
Bertil Falck  
Gunnar Sudow  
Heidi Carlsson Asplund.  
 
Suppleanter har varit  
Rose-Marie Tuimala och  
Bengt Karlsson. 
 
Valberedning har varit 
Eva Högmark sammankallande, 
Leif Svensson 
Marianne Kristensson 
 
Sällskapets har som syfte att sprida kunskap om Thorilds person och skrifter utifrån ett 
kulturhistoriskt bildningsperspektiv genom seminarier, studiecirklar och föreläsningar. 
 
Sällskapet har ett femtiotal betalande medlemmar.  
 
Under verksamhetsåret 2008 har styrelsen haft 8 protokollförda möten.  
 
Tack vare sponsormedel har sällskapet en egen hemsida, eget brevpapper och kuvert. 
Dessutom har vi köpt in flera exemplar av boken ”Att följa ögonblicken”, som är ett urval av 
Thorilds texter från Svenska Akademien.  
 
Styrelsen har haft ett nära samarbete med kultursekreteraren Jan-Olof  Karlsson, Munkedals 
kommun. Thomas Thorildsällskapet har ingått som en del i ett EU-projekt (besöksmål och 
tillväxt) om samverkan mellan en provins i Polen och Greifswald i Tyskland.  



Thomas Thorild ligger begravd i Neuenkirchen, Greifswald. I oktober 2008 inbjöds 
representanter från Munkedals kommun och sällskapets styrelse till Neuenkirchen,Greifswald, 
för att högtidlighålla minnet av Thomas Thorilds 200-åriga dödsdag. Fem styrelsemedlemmar 
var närvarande.  
 
I EU-projektet ingår även att iordningställa en Thorildsplats i Hällevadsholm. Ett antal 
konstnärer erbjöds att inkomma med förslag till hur platsen skall se ut. Lukas Arons vann 
styrelsens gillande och i april 2009 är det dag för invigning. 
 
Sällskapets styrelse har, i samarbete med föreningen Hällevadsholmsbygden, varit delaktig i 
kommunens planer på upprustning av platsen kring Thorilds minnessten vid Blåsupp, där 
Thorild föddes. 
 
I oktober höll Gunnar D Hansson en välbesökt föreläsning i Hällevadsholm om Thomas 
Thorild. Vissångaren Martin Bagge tolkade och framförde tonsatta texter av Thorild. 
Det var ett samarrangemang med Studiefrämjandet, Hällevadsholmsbygden och Munkedals 
kultur. . 
 
Den 14 april, kommer ett symposium, med bl a Horace Engdahl från Svenska Akademien, att 
hållas i Kungälv i samverkan med Kungälvs kommun och Kungälvs musei vänner. Flera 
arbetsmöten har hållits för att förbereda detta symposium. 
 
Många möten har också hållits för att förbereda högtidlighållandet av Thorilds 250-åriga 
födelse den 18 april 2009. Då skall Thorildsplatsen invigas. Våra gäster från Polen och 
Tyskland kommer också att närvara.  
 
En studiecirkel och ett kulturarrangemang har styrelsen rapporterat till Studiefrämjandet. 
 
Ett styrelsemöte hölls i Kungälv.  I samband därmed besöktes Thorildsskolan för att se på en 
byst av Thorild.  
 
Ett sommarbrev har skickats ut till samtliga medlemmar. 
 
Hällevadsholm den 9 februari 2009 
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