
 

 Till dig som är medlem i Thomas Thorild sällskapet 

Under 2010 har vi i Thomas Thorild sällskapet, mycket tack vare det stöd som du som medlem i 
sällskapet har bidragit med under året, kunnat öka vår aktivitet när det gäller att uppfylla syftet med 
sällskapet, nämligen att sprida kunskap om Thomas Thorilds person och hans skrifter utifrån ett 
kulturhistoriskt bildningsperspektiv.   
Samarbetet med olika offentliga verksamheter sedan tidigare, såsom Munkedals kommun, Bohusläns 
museum, Hällevadsholms samhälls- och Folketshusförening är fortsatt aktivt. Utöver detta har vi haft 
glädjen att samarbeta med Kungälvs kommun och Kungälvs musei vänner . 
 
Vi har återigen haft förmånen att få representera vid 2010 års Bok och Biblioteks mässa i Göteborg i 
september. Där kunde vi från vår monter, med stöd av böcker, informationsblad, vykort m.m., 
informera om Thomas Thorild och om sällskapet. Här hade vi glädjen att presentera en rykande färsk 
bok; Thomas Thorild skalden - rebellen. Författare är en av våra styrelsemedlemmar; Kenneth 
Gustafson.  
Även detta år kunde vi engagera en talare till De litterära sällskapens scen, DELS scenen. Vi är från 
2010 även medlemmar i denna samarbetsnämnd av litterära sällskap. Talare var f d justitiekansler 
och president i Svea Hovrätt, Johan Hirschfeldt som hade yttrandefriheten som sitt ämne. Thomas 
Thorild ansågs ju redan på sin tid vara en förespråkare för människors rätt att fritt säga sin mening i 
olika sammanhang. 
På mässan sålde vi ett stort antal böcker och fick mycket positiv respons av olika kategorier av 
människor och kunde även värva nya medlemmar. 
 
Vi gjorde ett försök att engagera medlemmar och andra intresserade för en resa i Thomas Thorilds 
fotspår. Denna skulle ha skett hösten 2010 och gått till Greifsvald och Neuenkirchen där Thomas 
Thorild verkade sina sista år och senare dog. Reseledare skulle varit vår nya styrelsemedlem Lennart  
Limberg, f d generalsekreterare Riksföreningen Sverigekontakt. Tyvärr fick vi inställa resan på grund 
av för få intresserade. Vi kommer att återuppta detta kommande år 
 
Vi fortsätter alltså oförtrutet vårt engagemang och arbete i sällskapet och vår förhoppning är att du, 
genom den redovisning av verksamheten som beskrivits ovan ser att ditt stöd i form av medlemskap i 
Thomas Thorild sällskapet har varit värdefullt och hälsar dig välkommen som medlem ytterligare ett 
verksamhetsår 
 
Med vänlig hälsning 
Svarteborg och Hällevadsholmsbygden i februari 2011 
Birgitta Gedda 
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