
En utställning som kommer
att skapa nytt intresse runt
den svenska lyrikern och
konstnären Harriet Löwenh-
jelm (1887-1918). 

PÅ TORSDAG 3 MARS ÄR Harriet
Löwenhjelms verk och leverne
verkligen i blickfånget i Stock-
holms stadsbibliotek. 

Tranås-Posten har titta på ut-
ställningen som hade premiär 21
februari, och vi kan intyga att den
är mycket intressant. Fotoutställ-
ningen kommer att visas i biblio-
tekets Rotunda till och med 20
mars.

Harriet Löwenhjelm föddes i
Helsingborg, och avled endast 31
år gammal vid Romanäs sanato-
rium utanför Tranås.

På lördag kommer författaren
Boel Hackman att presentera sin
nya bok ”Att skjuta en dront”,
som ges ut på Albert Bonniers
förlag i mars.

Nyligen har ett Harriet Löwen-
hjelm-sällskap bildats, där
tranås bördige Mattias Käck är
ordförande. Han kommer att fin-

nas på plats under lördagen och
presentera det nybildade sällska-
pet.

Agneta Elers-Jarleman kom-
mer att berätta om sitt arbete med
Harriet Löwenhjelm och pjäsen
Harriet L. Den hade urpremiär i
Jönköping på Länsmuseet 1996,
och den spelades bland annat se-

nare även på Romanäs.
Harriet L kommer övrigt att gå

som radiopjäs i P1:s Biblioteket
den 14 mars. På torsdag i Stock-
holms stadsbibliotek kommer
Mirja Burlin att framföra delar ur
radiopjäsen och sjunga några
tonsatta dikter tillsammans med
gitarristen Nanna Walderhaug.

Torsdagens arrangemang runt
Harriet Löwenhjelm kommer att
avslutas med två sånger av ton-
sättaren Gunnar Edander.

Som sagt, Harriet Löwenhjelm
och hennes verk kommer på nytt
i fokus under denna månad.

Inom snar framtid utkommer
också Harriet Löwenhjelms sam-
lade dikter i bokform på Podiums
förlag.

Jan Justegård

Onsdag 2 mars 201114

Helt enkelt bäst.

Ibland får man lägga all ödmjukhet åt sidan och bara fram-
häva ren fakta: Vår luft/luftvärmepump IVT Nordic Inverter
har fått toppbetyg av Energimyndigheten flera år i rad. Den
har även marknadens i särklass bästa trygghetsförsäkring
– 10 års försäkring på kompressorn och 6 års försäkring
på värmepumpen. Dessutom har den klarat Svanens tuffa
kvalitets- och miljökrav. Välkommen in till oss så berättar
vi mer.

TRANÅS
0140-190 95

Du vet väl att du köper din IVT luftvärmepump

allra förmånligast hos Elajo!

Ring oss för kostnadsfritt hembesök.

359001

Nu extra lönsamt.
Passa på att utnyttja
ROT-AVDRAGET!

Salsa Merengue
Salsa Avancerad 
Vals Quickstep

Tango Slowfox
Wienervals
Bugg

Bugg Avancerad
Foxtrot
Dubbelbugg

Jitterbug Lindy hop
Boggie Woogie
Samba, Cha cha cha

Lördag 5 mars -11 
kl. 11.00-16.00 

V. Järnvägsgatan 12, Kraftverket/Tranås

Paus kl. 13.00-13.30 med fikamöjligheter. 
Föranmälan senast 4 mars

Begr. antal platser, först till kvarn gäller…

Nästa kursomgång 
startar v. 12 (21 mars)

Se program, kurser och 
gör anmälan NU!  

www.studieframjandet.se/smaland, 
eller 036-16 25 99

Rumba, Jive

Prova-på-dag 
av ett flertal danser

Harriet Löwenhjelm i fokus
på Stockholms stadsbibliotek

Här är en bild på Harriet Löwen -
hjelm, som ingår i utställningen,
under en vistelse på Romanäs sa-
natorium.

Makarna Susi och Lars Holmgren, bibliotekarier vid Stockholms stadsbibliotek, har varit med och Foto: Fredrik Söderholm
sammanställt utställningen om Harriet Löwenhjelm.

En medelålders man sitter
häktad och är misstänkt för
det grova rånet och miss-
handeln på en 60-årig man
som inträffade för snart ett
år sedan i Ravelsryd utan-
för Stensjön i Nässjö kom-
mun.

MANNEN som är i 40-årsåldern
påträffades i centrala Aneby och
anhölls misstänkt för bilstöld. I
fordonet påträffades stöldgods
som härrör från det grova rånet i
Ravelsryd. Mannen sitter nu häk-
tad.

Misstänkt för
grovt rån
greps i Aneby


