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INLEDNING
I radioprogrammet Skåda, skåda hur det våras från mars
1967 samtalar Crispin Löwenhjelm och Elsa BjörkmanGoldschmidt om poeten och konstnären Harriet
Löwenhjelm. I denna skrift är deras samtal utskrivet i
text. När programmet spelades in hade det gått 49 år
sedan Harriet Löwenhjelms bortgång – trots avståndet i
tid ger dessa två röster klara och levande minnesbilder.
Crispin Löwenhjelms minnen av sin storasyster ger
en inblick i Harriet Löwenhjelms tidiga barndom och
skaparvärld. Han minns Harriet som en skicklig sagooch historieberättare och ger flera smakprov på hennes
berättelsekonst. Inte sällan bottnar Harriet Löwenhjelms
författar- och konstnärskap i barndomens lekar som hon
ofta delade med den fem år yngre brodern. Fantasiriket
Clondyke, den egenhändigt gjorda tidskriften Midnattssolens land och skrivlekarna i det Löwenhjelmska hemmet på Valhallavägen i Stockholm är alla av stor betydelse för hennes fortsatta skapande.
Elsa Björkman-Goldschmidt tolkar varsamt Harriet
Löwenhjelms personlighet och med en psykologisk klarhet överblickar hon orsakssambanden när det kommer
till Harriets skiljelinjer i livet. Elsa och Harriet lärde
känna varandra under skoltiden i Stockholm. De studerade samtidigt på Anna Sandströms seminarium samt
senare på Konstakademien. Det var Elsa som Harriet
utsåg till förvaltare av sin litterära och konstnärliga kvarlåtenskap. Elsa Björkman-Goldschmidt hade en redak-
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törsroll när Löwenhjelms dikter publicerades 1919.
Senare skrev hon den första biografin om Harriet
Löwenhjelm samt gav ut hennes brev.
Eftervärlden har ibland ensidigt lyft fram bilden av
Harriet Löwenhjelm som en sorgfylld Pierrotfigur, som
sjuk, trött och ledsen skrev dikter på sanatorium i
dödens väntrum. Men Crispin och Elsa har minnet av en
nästan alltid glad och energisk Harriet. I deras samtal
lyser hennes lustfyllda, livsbejakande drag starkt igenom.
Enligt brodern Carl Löwenhjelms opublicerade memoarer menar Harriet att hon ärvt den Löwenhjelmska
fromheten, det Boltensternska lättsinnet, den Dicksonska humorn och den Ekströmska melankolin. En mångsidig personlighet alltså. Den som sedan går till Harriet
Löwenhjelms dikter hittar ett stämningsvarierat tonfall
som från en dikt till en annan kan gå från det stillsamma
melankoliska till det tempofyllda komiska. Ibland sker
denna tonfallsväxling inom en och samma dikt.
Harriet Löwenhjelm ”mätte allting med en annan
måttstock” säger hennes bror Crispin i samtalet. Elsa i
sin tur refererar till litteraturvetaren Olle Holmberg som
i Löwenhjelms fall talar om en egenart så märkvärdig att
den, i en ordlek, renderar en alldeles egen art. Hon ägde
en sällsynt originalitet. Men hon tog sats in i sin skaparvärld från ett samtida sammanhang där både influenser
och en vilja att tänka nytt fanns. Hon tog vid där andra
slutat och fattade sedan sin idé av konsten och livet.
Samtalet som nu följer berättar en hel del om hur hennes
idé formades och tog sig uttryck.
Mattias Käck
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Harriet Löwenhjelm (t.h.)
och kusinen Marianne Mörner

Skåda, skåda hur det våras sändes i Sveriges Radio den 26
mars 1967. Ingrid Hiort af Ornäs ledde samtalet.
Längd: 28:50 minuter.
[Programmet inleds med Sven Skölds tonsättning av dikten
Skåda, skåda hur det våras.]
INGRID HIORT AF ORNÄS: Den här lilla visan är en
tonsättning som Sven Sköld gjorde till Harriet Löwenhjelms text och det var Qvitt Holmgren som sjöng den.
Och det är faktiskt förvånansvärt hur många Harriet
Löwenhjelm-dikter som har lockat komponister, ända
från de klassiska Casserman-melodierna till så moderna
saker som Bo Linde har gjort och till och med popartister som Little Gerhard. Och man kan inte låta bli att
undra hur Harriet Löwenhjelm själv skulle ha reagerat
om hon hade fått tillfälle att höra sådana moderna tongångar. Hon hade ju varit en gammal dam på 80 år nu –
hon föddes i februari 1887. Hade hon förfasat sig, vad
tror ni som kände henne så väl?
CRISPIN LÖWENHJELM: Hon hade säkert reagerat
på ett fullkomligt oväntat sätt. Man visste aldrig vilket
svar man skulle få av henne. Jag tror att hon såg på saker
och ting ur en annan synvinkel än vad vanligt folk gör.
På det sättet fick hon ett annat perspektiv.
ELSA BJÖRKMAN-GOLDSCHMIDT: Vet du, jag tror
faktiskt att Harriet kunde inte annat. Hon kunde inte
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handskas med vad hon upplevde om det inte fick ske
efter hennes egenart. Det där har Olle Holmberg* sagt så
fint när han talar om egenart, han slog sönder ordet och
sade: hennes egen art.
CRISPIN: Ja, men man får nog också räkna med en helt
medveten lust hos henne att chockera. Att ställa saker på
huvudet. Varför inte tvärtom! Hon mätte allting med en
annan måttstock, till exempel sina medmänniskor. Hon
hade varit fullkomligt respektlös inför vedertagna storheter. Till exempel ansåg hon att en sumprunkare eller
sjåare som var fullödig i sitt ämbete av sumprunkare, var
mycket mera intressant och värdefull än en biskop om
inte han helt fyllde hennes villkor på vad en biskop skulle
vara. Vad tycker du?
ELSA: Jodå, jag måste säga att hon aldrig böjde sig inför
de som ansågs vara stora. Hon ville skaffa sig sin egen erfarenhet. Hon tyckte mycket om det Klara Johansson*
skrev. Hon läste ivrigt Kierkegaard. Men hon hade till
*Olle Holmberg (1893–1974) var litteraturvetare och kritiker. Han var
den förste som skrev en längre text om Harriet Löwenhjelms diktning.
Hans essä ”Harriet Löwenhjelm” publicerades i tidskriften Ord och Bild i
juli 1927. Essän ingår även i boken Madonnan och järnjungfrun (1927).
*Klara Johansson (1875–1948) var författare, krönikör och kritiker. I
januari 1914 sökte Harriet Löwenhjelm upp Klara Johansson för att
förhöra sig om ”hvad jag skulle läsa af Hoffman”. Harriet passade även
på att visa henne Konsten att älska. Vad som sades framgår inte men
Harriet noterade i dagboken efter besöket: ”Jag kände mig som en
analfabet.”
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exempel inget sinne för Selma Lagerlöf, inte alls. I
allmänhet var det så att om hon fick något som var
färdigt, så reagerade hon. Hon tyckte inte om färdigsydda kläder och inte heller tyckte hon om färdigsydda
åsikter. Hon måste låta allt passera genom hennes
personlighets fina sil innan hon kunde acceptera det.
CRISPIN: Hon tjusade nog rysligt många men andra
förstod henne inte alls. Många tyckte hon var väldigt
barnslig och barnslig var hon nog på sitt sätt. Men ofta
var barnsligheten en mask som hon tog för att förbrylla
de som hon talade med.
ELSA: Ja, och där har vi ju det som du sade förut, att
hon tyckte om att chockera. Men jag undrar om inte
mycket kom av att Harriet egentligen var sjuk för främmande insyn. Hon försökte att gömma sig bakom en
mask, bakom en fasad, och bakom den kunde hon
parera ett närmande som hon inte ville med ett lustigt
bonmot eller en liten elakhet kanske som inte var så illa
ment. Det visar sig också mycket i hennes dikter, där
hon alltid ikläder sig en annan person. Hon är en page.
Hon är en pan, hon säger: jag är ”en ensam vandrande
höstlig pan / eller faun eller annat troll”. Allt var till för
att hon bakom en mask skulle få säga precis vad hon
ville.
CRISPIN: Ja, men apropå hennes lust att förbrylla, du
minns väl när hon var tillsammans med en massa
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estetsnobbar som skulle avgöra vad de ansåg vara den
största skönhetsupplevelse man kunde tänka sig. Kung
Salomo i all sin härlighet var nämnd och en staty av
Fidias och en solnedgång med mera. Men Harriet deklarerade helt frankt att en husar till häst iförd stor parad var
den skönaste sak hon kunde tänka sig.
ELSA: Ja, det var väl dig hon menade Crispin!
CRISPIN: Ja, jag vet inte, jag var ju visserligen på Kronprinsens husarer. Jag blev djupt smickrad och rörd över
hennes vänlighet, även om jag mycket väl förstod att det
var uteslutande sagt för att reta dem andra.
ELSA: Nej, inte bara uteslutande tror jag.
INGRID HIORT AF ORNÄS: När ni nu har berättat
det här vore det roligt att få höra om bakgrunden, hennes barndomsmiljö som kanske kan förklara en del av
dragen som ni har tagit fram.
ELSA: Jag träffade Harriet först i skolåldern, det vill säga
att jag ännu gick i Sandströmska skolan och Harriet var
som extraelev på Sandströmska seminariet. Så därför kan
jag inte svara för barndomen. Det måste du berätta om,
Crispin.
CRISPIN: Ja, på det sättet kompletterar vi i viss mån
varandra. Efter studentexamen så försvann jag i stort
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sett från den inre kretsen. Jag kom ut på min tjänstgöring
och det var mest under helgerna och när jag hade
permission som vi träffades. Men Harriet och jag växte
upp tillsammans. Jag var fem år yngre än henne och jag
vågar påstå att jag inte var modersbunden men däremot i
högsta grad Harriet-bunden. Jag var mycket beroende av
henne. Harriet var väldigt lojal och snäll, det måste jag
säga. Hon satt märkvärdigt lite på mig. Smörj fick jag ju
då och då, det är klart, och svartsjuk var jag nog rätt
mycket på hennes vänner. Jag tyckte dem tog hennes tid
för mycket i anspråk. Jag ville helst ha Harriet för mig
själv. Men när det inte gick fick jag försöka följa med i
galoppen på det högre plan som Harriet rörde sig med
sina vänner. Det är klart att jag beundrade min äldre
syster mycket. I början var det hennes skicklighet att
hjula och kasta sten – långt och med precision. Och så
att slåss, det var färdigheter som övades i Amazonförbundet.
ELSA: Ja, det minns jag, att både Harriet och Honorine
Hermelin brukade tala om. Det var i Brummerska skolan
som flickorna hade bildat Amazonförbundet för att de
skulle slåss med pojkarna som också hade lov ifrån en
annan skola. De möttes och prövade sina krafter och jag
kan ännu komma ihåg att Akke Kumlien* talade om att
han var mycket stolt över att han i sin barndom hade fått
smörj av Harriet Löwenhjelm.
*Akke Kumlien (1884–1949) var bokformgivare och författare.
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CRISPIN: Jag kan inte minnas att Honorine Hermelin
slogs någon gång, men däremot var Harriet och Greta
Sundström de värsta slagskämparna. Greta Sundström,
det är hon som senare blir gift med Gösta Ekman.
ELSA: Egentligen var det nog inte det som slog mig
mest, Crispin, utan det var lekarna som ni höll på med
när jag kom in i er familj.
CRISPIN: Ja, men då måste jag nog först berätta för dig
om Harriet som historie- och sagoberättare. Hon var
fantastisk därvidlag. Hela tiden var det nya historier. Det
var en tid som jag bara behövde hitta på en titel så
berättade Harriet en historia. Alla var olika varandra men
ett gemensamt drag fanns: dem var hemska och handlade gärna om spöken och gastar och lövjerskor och
varulvar. Apropå varulvar, så råkade Harriet ganska illa
ut när hon var uppe och hälsade på pappa i Umeå. Hon
skulle barnvakta hos en bekants officersfamilj och för att
dämpa ner de ganska bråkiga barnen berättade hon
historier, bland annat om varulvar. Det där intresserade
oerhört den lilla Mina Sjöcrona som ville veta hur man
skulle kunna lista ut vem som var en varulv på natten.
Och Harriet sade då ganska oförsiktigt: Ja, de brukar
lukta köttbullar. Och Mina Sjöcrona förtjust: Då är min
lärarinna en varulv för hon brukar lukta köttbullar på
morgonen när hon kommer. Harriet tänkte inte vidare
på saken men två dagar efteråt exploderade bomben.
Det kom meddelande från skolan att lilla Mina hade
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kallat sin lärarinna för en varulv och det hade Harriet
Löwenhjelm sagt. Några förklaringar godtogs inte och
hela saken löstes bara på det sättet att Harriet så småningom reste tillbaka från Umeå till Stockholm.
INGRID HIORT AF ORNÄS: Det är väl just detta att
chockera och kanske inte alltid göra riktigt klart för sig
konsekvenserna som man kan se i den här historien.
ELSA: Jo, visst, men ännu mer kommer väl era lekar
fram i Clondykedockorna. Då hade ni blivit lite större.
CRISPIN: Nej, det vill jag inte säga, därför att den började mycket tidigt. Jag var inte mer än sex år eller något
sånt och leken fortsatte, skam till sägandes, hela livet ut.
Faktiskt när vi träffades senare, och även när jag hälsade
på Harriet på hennes sanatorium, så brukade vi prata om
Clondykedockorna.
ELSA: Ja, jag minns att ni då och då beslöt att ta farväl
av er barndom, minns du det? Då skulle ni sluta med
Clondykedocklekarna. Första gången var när du hade
tagit studenten. Andra gången var när du fick din officersfullmakt – det var sista gången som ni offentligt tog
avstånd från era barndomslekar. Men de tycks ändå inte
ha gått helt och hållet!
CRISPIN: Nej, det var något sorts dubbelliv jag levde.
Inte vågade jag berätta för mina kamrater att jag lekte
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med dockor tillsammans med min syster. Men det var en
mycket intensiv och rolig lek. Dockorna var verkliga, vi
hade gjort dem själva av en rödvinskork och genom den
trädde man en hårnål eller ståltråd som armar och ben.
Harriet modellerade vaxansikten och sydde kläderna åt
dem. Hon var inte någon vidare flitig handarbetare annars men när det gällde Clondykedockorna nedlade hon
stort intresse och arbete på deras utstyrsel.
ELSA: De finns väl på Nordiska museet?
CRISPIN: Ja, femton stycken finns kvar där ännu. Det
roliga var att tillverka dockorna. Någon gång lekte vi
med dem. Men roligast av allt var att fantisera om dem
och Harriet har fyllt flera ritböcker med bilder ifrån
Clondyke.
INGRID HIORT AF ORNÄS: Varför kom ni in på
Clondyke?
CRISPIN: Det var jag som hade hört pappa berätta för
någon om guldruschen till Clondyke. En smörgås i
Clondyke kostade 1 krona. Det tyckte jag var förfärligt
spännande. Eftersom jag själv inte kunde åtaga mig att
sälja smörgåsar i Clondyke fick min älsklingsdocka göra
det istället. Det var upprinnelsen till det hela. Men vi
hade förfärligt trevligt och gick alltid tillsammans och
pratade om Clondykedockornas liv och leverne. Fantasivärlden var för mig ibland mycket mer reell än
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omvärlden omkring. Ofta byggde våra idéer på vad som
hade stått i tidningar, vad som hade hänt. Det återkom i
leken, förvrängt ungefär som om man hade sett det
genom en skrattkikare.
INGRID HIORT AF ORNÄS: Ett slags Grönköping
eller Mosebacke monarki.
CRISPIN: Ja, något i den stilen.
ELSA: Det som övertygade och blev så märkvärdigt var
Harriets förmåga att rita dockorna och låta dem skriva
verser. Att dikta.
CRISPIN: Ja, Midnattssolens land, det var en verkligt
förnämlig publikation.
ELSA: Det var ju klart ansåg ni, att när det hade blivit ett
samhälle så måste det finnas en tidning i Clondykevärlden och då uppstod Midnattssolens land. Det
märkvärdiga med den är att en tredjedel av Harriets
dikter fanns redan i Midnattssolens land. Inte bara
skämtverserna som ideligen förekommer utan också
dikter där molltonen börjar märkas och ett visst vemod
som sedan kom att bli betydande hos henne. Jag tänker
närmast på: ”Nu tiger nattluften vårlig och klar / ty
gryningen varslar han redan / men aldra överst på
himmelen far / en bleklagd måne i nedan // Ty Gud
haver skänkt oss sin signade vår / och snön han töar i
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ljuset / fast allt, som tinade upp i går / i natt ligger åter
fruset // Och var jag en älg eller var jag en lo / som
löper i villande skogen / men nu är jag en människa som
mist sin ro / och lossnat av rätta fogen” Den finns också
i Midnattssolens land.
CRISPIN: Ja, men en annan dikt som jag tycker är
mogen är: ”Min nattlampas veke rykte i tran / och jag
vred mig fridlös och vaken / Jag var som en öknens
pelikan / och en ensam fågel på taken. // Jag bad om en
jordisk fröjd till att få / samt att Gud ville ge mig en
lisa / med att alla de fåvitska nederslå / de där trodde sig
själva visa // Jag bad till Gud och lyssnade rädd / till
den rinnande timglassanden, / då en leende ängel invid
min bädd / Stod plötsligt och lyfte handen // "Du ber
minsann roliga böner du, / men du haver behagat
Herran / statt upp från ditt läger ty se ännu / i natt skall
du färdas fjärran // På sin skuldra han tog mig och med
ett brus / sina väldiga vingar han spände / och så flög vi
allt högre i molnens ljus / men sen har jag glömt vad
som hände // Men jag minns, när jag låg på mitt läger
igen / och tyckte att Gud var så nära / att jag bad om
lust till att träla och sen / om väldiga bördor att bära.”
Den är väl ganska mogen!
ELSA: Ja, det måste man verkligen säga, och det är rätt
eget att se sådana dikter bredvid de här dråpliga annonserna som också är på vers och som verkligen skulle vara
något att ta efter i vår tids annonsering. Så utmärkta är
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dem. Det som man jämt märker, Crispin, är hur en rad
liksom har kommit för Harriet och hur hon sedan har
fortsatt vidare på den. Och det märker man särskilt att
det kommer från de där skrivlekarna, om du minns dem?
CRISPIN: Ja, till exempel den här som börjar: ”Långt
borta från stadens hank och stör…”. Det var första raden i en boromé som jag skrev och sedan inspirerade det
Harriet att fortsätta, ”där sjunger en utvald sumprunkarkör” och så vidare.
ELSA: Ja, och jag minns mycket, mycket väl när Harriet
sade till mig en bit av en skrivlek: ”Bel Marduk har
mördat sin son Ivoklys.” Tycker du inte det är vackert,
sade Harriet. Och då sade jag att jag inte precis tyckte
det och undrade hur hon menade. Har hon mördat
honom i Vyklos eller heter han Ivoklys? Vilket tycker du
vi ska ta? sade Harriet. Det var bara orden som hade roat
henne, som hade satt igång hennes diktarförmåga. Hon
kunde gå och få en rad som hon sög på som en karamell
ända tills den hade lockat fram andra toner och blivit en
dikt. Jag minns så väl när vi var på väg ner till akademien
en dag och Harriet sade: ”I gamla stan, vid Kornhamnstorg / I Hallbecks antikvariat” Tycker du inte det
låter vackert? Nej, det tyckte jag faktiskt inte alls, jag
hade inget sinne för det. Men strax efteråt så står det i
Harriets dagbok precis vid de dagarna: Jag hade skrivit
en dikt som hette Beatrice-Aurore och gick upp med den
till Elsa Björkman på hennes födelsedag. Hon fick den i
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morgongåva, står det. Och jag minns så väl. Det var ju
bara det att hon gick upp till mig på morgonen så blev
det ordet morgongåva, som lät så vackert för Harriet. Så
kom den dikten till.
INGRID HIORT AF ORNÄS: Och den tycks i alla fall
gärna Casserman ha blivit fäst vid eftersom han har inspirerats till den där ganska fina tonsättningen som vi får
höra nu. [Hjalmar Cassermans tonsättning av dikten BeatriceAurore spelas.]
ELSA: Det var verkligen något eget med skrivlekarna
som blev till så mycket, men också de här så kallade
rimma på verb-lekarna som vi hade hemma hos er. Och
då slår det mig, vet du verkligen, hur det var som ett öppet hus hos er på Valhallavägen. Harriet brukade skämta
om det och kalla det för den öppna famnens politik som
hennes mamma förde. Barnens gäster var alltid välkomna
hem till er.
CRISPIN: Ja, mamma var ju strängt religiös men lade
samtidigt aldrig någon sordin hemma. Och hon var
mycket road av ungdomar, det måste jag säga.

ELSA: Ja, hon hade sitt speciella sinne för humor som
både du och Harriet ibland utnyttjade, det måste jag
också säga.
CRISPIN: Jag tycker inte det var så många restriktioner
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hemma men bordskonversationen stod på en mycket
hög nivå. Det talades om konst, om politik, om den ädla
kokkonsten naturligtvis, om litteratur – men däremot var
affärer och skvaller om nästan absolut förbjudet.
ELSA: Det var ju alltid en sådan glad stämning som rådde hos er att man ibland undrade var egentligen hennes
nedstämdhet kom in. När kunde du märka att den
började?
CRISPIN: Ja, uppriktigt sagt, kom jag nog aldrig i kontakt med det. Jag minns ändå Harriet som väldigt glad
och naturligtvis lite förargad om folk hade trampat
henne på tårna som hon tyckte, men annars var hon
alltid glad med jämnt lynne. Det kom väl senare, med
hennes motgångar vid akademien, men det känner du
bättre till.
ELSA: Jag tror att det betydde väldigt mycket för
Harriet. Hon hade en bestämd önskan att göra något av
sitt liv. Hon ville ha ett yrke, hon ville göra någonting.
Hon hade provat på allt möjligt: gått i hushållsskolor och
hon hade till och med dansat på hovbal bland dem som
sitta vid tronens trappa, som hon uttryckte sig. Nu skulle
hon ta upp allvaret, hon skulle bli konstnär och hon kom
in på akademien. Men där gick det inte som hon hade
tänkt sig. Hon hade som vanligt sitt eget sätt – också i att
vilja rita. Hon brukade ofta sitta med ryggen åt modellen.
Hon blev mycket snart färdig och satt med ryggen åt
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modellen och ritade sina egna gubbar. Det var klart att
de var konstnärliga men det var också lika klart att
lärarna tyckte att hon då inte behövde akademien.
Faktum är att till tredje året kom hon inte upp till den
tredje avdelningen. Det kom ett brev från akademiens
direktör som vänligt avrådde henne att fortsätta och
tillrådde att hon på andra håll skulle söka sig en utbildning. Och där tror jag Harriet fick dråpslaget. Efter det
så började Harriet att magra. Hon talade aldrig om det
som ett slag hon hade fått. Hon talade aldrig om att hon
var ledsen över det. Men i dagboken står det efter varje
gång som vi hade varit och badat bastu, att hon hade
magrat så och så mycket. Under första terminen magrade
hon fem kilo. Och nu började så småningom något av
det tungsinne som nog alltid hade legat hos Harriet. Som
man ju fann något av då och då redan i Midnattssolens
land. Nu började det att ta överhand.
CRISPIN: Man får också räkna med sjukdomen som
satte in ungefär vid den tidpunkten. Den tog naturligtvis
hennes krafter och inverkade på hennes humör. Tidvis
var hon ganska uppåt och då var hon slarvig att sköta
sig. Men ibland insåg hon hur svårt det var. Jag minns att
hon i början av sin sjukdom sade till mig: Det är bra
mycket roligare att leva kort och intensivt än länge och
med stor försiktighet. Sista gången vi träffades erinrade
hon sig detta. Då visste hon, att om inte dagarna så
åtminstone veckorna var räknade. – Hörru, det var dumt
det där jag sade den där gången, men nu är det visst för
sent att ångra sig.
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CRISPIN OCH HARRIET leker på klippor vid havet.

SYSKON. Harriet, Crispin och Wilhelm Löwenhjelm 1894.

ADOLF SKYTTE OCH MASSA HORN. Clondyke kallade
Harriet och Crispin sin fantasivärld som de befolkade med
egentillverkade dockor. Dockorna var skribenter i tidskriften
Midnattssolens land till vilken Harriet Löwenhjelm skrev
flertalet av sina tidigaste dikter.
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