Sommarbrev 2016
Harriet Löwenhjelm-sällskapet

Hej alla medlemmar!
Solen står på topp och det har blivit dags för ett
sommarbrev.
Trevlig sommar önskar styrelsen
genom Mattias Käck

Ny poesiantologi

Rapport från årsmötet
För sjätte gången träffades vi för årsmöte på
Stockholms stadsbibliotek, denna gång den 22
maj. Vi har ett par förändringar i styrelsen att
meddela. Elsie Dickson valdes som ny ledamot.
Samtidigt tackade vi av Boel Hackman som har
varit med i styrelsen sedan starten och bidragit
med stor kunskap. Vi lyssnade på Freddie
Wadlings sång Bön om våren från skivan Efter
regnet. Och bara tio dagar senare kom budet att
Wadling gått bort. På mötet läste vi även några av
medlemsberättelserna under rubriken Min väg till
Harriet Löwenhjelm. William Dickson läste sin
berättelse ”Hurusom jag först träffade Harriet
Löwenhjelm”. Berättelserna finns nu publicerade
på vår hemsida, klicka på rubriken Bli medlem och
se högerspalten. Stort tack för inskickade bidrag!
Vi tar tacksamt emot fler berättelser.

Sällskapet i världen
I maj kom poesiantologin Svensk Poesi ut. Redaktörerna för boken, Daniel Möller och Niklas
Schiöler, har valt närmare 200 poeter och 650
dikter, från runorna till Athena Farrokhzad.
Harriet Löwenhjelm finns representerad med tre
dikter: Jakt på fågel, Är jag intill döden trött och
Tag mig. – Håll mig. Noteras kan att en dikt som
Beatrice-Aurore här har valts bort. Som jämförelse kan nämnas att i Levande svensk dikt från fem
sekel (1952) har Löwenhjelm med två dikter: Är
jag intill döden trött och Jag ville ge min hjärtans
lille broder. Den senare dikten finns även med i
antologin Den unga lyriken (1924).

Föredrag på Knivsta Bibliotek
Knivsta bibliotek har en föredragsserie som de
kallar Upplivad lyrik. Den 8 september klockan 19
håller Mattias Käck föredraget Harriet Löwenhjelms värld. Varmt välkommen!

Vårt sällskap har inte bara
medlemmar i Sverige, utan
även i Wales, Danmark och –
sedan nu i juni – Holland!
Jättekul tycker vi.

Sommartävling
Harriet Löwenhjelm reste en hel del under sitt
liv. Men vilka länder besökte hon? Skicka svaret
till info@harrietlowenhjelm.se senast 31 augusti.
Priset är en bok som går i linje med Löwenhjelms
författarskap.

Vagg-Visa
Solen går sin höga ban
Uppå himlarunden
Månen seglar som en svan
uti midnattsstunden
Allting gammalt är så nytt
för en liten fattig glytt
Som kom i jåns till världen

