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Dlinnen från en

förlorad sommar

- Harriet töwenhjelms fotografier

Muilias.Köck, en ov iniriorivrogorno till
det nybildodeHorrier Löwenhielm-söllskopei ho r roror
blon'J fluii
korlongerno och funnir glimtor ur et ftirfottorliv.
'|r " Blond
''v"Y
dem någro tidigore opu[licerode

bilder.

Det är våren zoog. Ljuset faller över Harriet
Löwenhjelms dagboks_
sidor och hennes svårrdsliga handstil
som jag envist ftirsöker tyda på
Kungliga biblioteket. Den arkivbestandiga
Lly...r.r, ,ra, fr"å fra'
ett sekels avstånd. Jag läser mottot till
r9oä års dagbok: ,,'_.J"rrl .r,
framtid allt Iängesedan är glömdr."
. Harriet Augusta Dorothea Löwenhjelm (rgg7_r9rg) dog i tuberku_
los på Romanäs sanarorium nära Tr"rå..
En tunn i'ustrerad diktbok
var det enda hon publicerade. Konsten
att älsha: hofsamtt
gd, O- br,
och rcxt färdigställde hon r9r3 i.femtio
"rt
exemplar
n;r rr?.rrr.rr".
uppväxttiden i Helsingborg, örebro och
"rrådd"
Srockholm var r;r"-r"-trIrawenhjelm, som med Harriets uttryck
tillhörde ,,då., b.riJ.r"
i1n
lågadeln", bodde i en stor våning på valhairavägen.
Tilrsammans med
syskon och vänner roade hon rig
livriga
konversationer och in-.d
tellekruella sällskapsreka r. Hon Jk"p"d.
en iekvärrd r."il"J r<r".,årr..
och en tidning som hette Midnattiolens
Land,

fylld av fr.rrrr., ..,.f.ningar och dikter. Som adlig presenterades
hon vid hovet; fr.""äf.tade, red och spelade bandy med kronprinsessan
Margaretha. Men

3t

MINNE FRÅN EN FÖRLORAD SOMMAR

hennes närmsta vänner var Honorine Hermelin och Elsa B.iörkman,
frågor'
som kom att bli kända namn genom sina engagemang i sociala
När Harriet var t6 år skrevs hon in vid Anna sandströms seminacarl G. Laurin, som undervisade henne i konsthistoria, såg i

rium.

sin elev "ett drag av innerlig, kanske helt konfessionslös religiositet"'
Han mindes .rr;-örkögd, stilla, brinnande, fullt naturlig flicka' som
När han r9r9
på sin vackra hy kanskebar märken av något hektiskt."
frågade han
dikter
utgivna
....rrr.r"d. Harriet Löwenhjelms postumt
blick och
sig stilla forundrad: "Fanns det detta bakom hennes klara
ljusa panna?"

' Harriet Löwenhjelm studerade vidare på Konstakademien och
av
betraktade sig i första hand som bildkonstnär. Hon influerades

"lekfull ,o.o.o (\Watteau) och drömmande gotik (Damen med enhörningen). Bägge delarna är högadlig sysslolöshet, hvilket jag i min
dårskap svärmar för".
Srr"bbh.t.n i rörelsen och linjen ger en enkel närhet som är hennes
I dagböckernas blyertsteckningar är hon den "mästare i det

styrka.
oändligt lilla" som hon drömde om att bli'
Tusen och en natt, Kierkegaard, Bellman och Bibeln var hennes
litterära favoriter. Hon tecknade och - med hennes eget ord - PoetiHon fattade konserad.e pä sanarorierna där hon vistades frän t9t4.
älskade, utan
inte
..k r..ri sin estetiska id6. Hon skrev till exempel
elskade: "Jag stavar det så, for att jag tycker det verkar mera innerligt."

uppfattade ett karikerande drag i hennes teckningar
Och när
"a!o"
svarade hon: "Men det är ingen karikatyr!"
Insjuknandet i lungsot blev en fyktväg in i en fullt ut estetiserande
tillvaro. Hon var ,r".i.., bergtagen inom det örtrollade bergets portar. "Jaghar allt tillbringat .r, ,,ot part af min lefnad på sanatorier"'
,,r--.i"d. hon 1916. Spkdo-e.r förde henne till Vejleford i Dan-

mark, Mesnalien i Norge och - sist och oåterkalleligen - till Romanäs
i Småland. Doktor \rzilhelm Scharp på Romanäs sanatorium beund16

MINNEN FRÅN EN FÖRTORAD SOMMAR

rade hon mycket, vilket inte hindrade henne från att spela ut sina
egensinnigheter och sabotera kurreglerna. Hon gick långa vandringar
i skogen, var på jakt med salongsgeväret, hon sjöng under tysta timmen på ligghallen och åkte rullskridskor i källaren. Hennes sista läkare Alfred von Rosen lärde känna en patient med starka sympatier och
antipatier. Hennes personlighet var enligt honom full av charm, men
komplex. Hon var på samma gång anspråkslös, aristokratisk, originell,
osentimental, lekfullt road, barnslig, intellektuellt skarpsynt, ironisk,
bitande sarkastisk, rörande tillgiven, reserverad, kallt avvisande eller
raljerande. Hon var 'temperamentsfull med hastigt uppflammande
vrede, när något gick henne emot, varvid de mörka ögonen blixtrade"
men "ingen kunde undgå att djupt Fåsta sig vid henne, sådan hon nu
var", skriver von Rosen.
Harriet Löwenhjelm älskade spex- och dårdikten, leken med roller
och en foråldrad vokabulär. Hennes teckningar, brev, dagböcker och
dikter karaktäriseras av en lekfull humoristisk aspekt på världen. Det
finns en omedelbarhet i hennes uttryck som mot slutet stillnar i ett
allvarligare tonåll och en ömhetslängtan från en ensam som visste att
doden skulle komma, och komma snart. Sin litterära kvarlåtenskap
lämnade hon till vännen Elsa Björkman-Goldschmidt som har skrivit
en mycket inkännande biografi över henne.
I en bortglömd omsorgsfullt packad fyttkartong återfann iag fl'e'
ra av Harriet Löwenhjelms personliga ägodelar. Hennes slitna bibel,
nästan dagligen läst och understruken i, teckningshäften, skolböcker,
planscher och fotografier. Från sanatorievistelsen i Norge på Mesnaliens kursted våren och sommaren 1916 finns inga tidigare kända foton av Harriet Löwenhjelm. Det är sällsamma scener bevarade från en
förlorad sommar och vi blickar in i sällskapslivet i sanatoriets svunna
värld. I urvalet finns dven fotografier från de bekymmersfria och forväntansfulla ungdomsåren, fram till det vilsamma sista porträttet från
Romanäs sanatorium i augusti r9r7.
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S0MMARFERIER VID VESIANVIK

på Nämdö i stockholms skärgård t9o4'

Har'

Maggie samt' med
riet gestikulerar. Henne,''to"b'o' Carl' modern
till
["*"""a* khppan, lillebror crispin. Harriet bluder in kusinerna
klippor
på
omkring.
ön: "Om ni visste hvad det är 'oiigt att springa
tänka på
barnslig glädtighet ofueilandtlifvets behag och
o.l,
"ir"
där hennes
pr..i. irrg.rrting'; 5.rr",e på hösten reste hon till Ceylon
ligger
"Hela
lifvet
väntade:
lyr,., .r"i bor"It. Ho.t u"t ry är och allt
framfor mig som en stor solbelyst slätt'"

Lysekil, juli r9rr. Ännu frisk, men refuserad som konstnär. En svit dalamålningar i naivistisk stil awisades
som bidrag till Konstakademiens elevutställning. "men jag leker min
egen lek / ensam bland ros och lilja', skriver hon i en dikt ett par år
PÄ RESA MED FöRÄIDRARNA

i

senare.

May we be happy and rejoice
on this green earth, oh my son!
But tired and smiling we leave our toys
when

itt

over, and life is done.

Motto till dagbohen z7.ro.r9o8

jaghar skjutit en dronr", diktade Harriet. Här siktar
hon med salongsgevd"ret i Mesnalien nära Lillehammer, sommaren
1916. Hennes danske vän Kammersanger Helge Nissen röker lugnt
pipa. På sanatorier i Norge florerade ett inrensivt sällskapsliv, croquitecknande i ljusbadet och sonettdiktande. Harriet kände en "hjärtas
ro" av att vara långt borta. "Jag har märkt att jagtrifs så bra med litet
vanliga mänskliga h€rrar", skriver hon i ett brev.
"TAL[YH0, TA[[YH0,

ry juni ryfi. "Jag mår bra. Det regnar mycket
men igår var det söndag och solsken. Jag for i Bil med Kammersangeren och Poulsen. Norge var mycket vackert. Vi lägrade oss på en sjöstrand, åto frukt och drucko vin, samt sköt till måls med salongsgevär
på tombuteljer som gungade på vattnet."
Mtsl'lAl-ltN, SANI'|OLIKT den

Ur breu till Elsa Biörbman.

Harriet foll villigt in i den makabra sanatoriejargongen och noterade i dagboken: "I"illa Helga hade gardenparty
pa'rr.i"rrä"n med kulörta lyktor, punsch, våflor och kaffe samt en
tuberkulös kudde som hon lottade bort'"

MESNAIIINS KURSIED 1916,
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HARRIIT l(t()(l(AR PUTSEN

på Lisa Eswein. Mycket av sanatorievärlden

ryms i fotografiet taget r9r7 på loggian till Romanäs sanatorium. Att
under tysta timmar vila vid de hOga tallarna var friluftskurens kärna.
Inlandsklimatet 16o meter över havet i norra Smålands skogar läkte
lungorna. Sanatoriet saknade gräns mellan inne och ute. Fönster och
dörrar stod alltid på glänt, vinter som sommar. Sängarna rullades ut
och himlen blev tak med träden och grönskan som våggar-
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r9r7."Jagbor nu i ett grågrönt rum i öfverstavåningen
i jamnhöjd med trätopparna och molnen", skriver Harriet från Romanäs sanatorium till en kusin. Arkitekt Cad'W'estmans fantasirika
och märkliga sanatoriekomplex vid Sommens strand finns kvar men
P0SE PÅ LOGG|AN

står idag öde. De lakoniska dagboksanteckningarna från Romanästiden är fascinerande läsning:

t9t4 Jag slog ihjäl en huggorm.
på orrtr men utom shotthåll.
i ligghallen. Nan.
ry sept. t9r4 Det regnade och jag gicb i skogen med mina gula kängor.
17 nlu. t9t5 Gich ut och shöt en ehorre och bommade på en nötshrika.

19 dug.

7 sept. rgr4 Stötte
u sept. t9t4 Sjöng

Flådde ekorren.
r sept. rgrT Låg på balkongen. Mamma och jag lehte Indiska Oceanen.
6 oht. ryt7 Fant på att illustrera mina dikter.
t6 noa. t9r7 Lekte med barnen på loggian att ui uar furstliga personer'
De kom och shockade sig
5 jan. ryt8 Det uar utklädning på sanatoriet.

hring min säng somfeberdrömmar.
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,ultF0ToGRAFERADEMlGensistagångipyjamas'sentoghanadjöoch
augusti r9r7' Ulf von Konow
for", skriver Harriet i dagbokå dt" "1
sanatorium och han tog flera
var hennes medpatient på Romanäs
kom Harriet till insikt om att hon
fotografier av henne' U"åt'hösten
enda mörka timme
skulle klara sig' I den ljusa vårnattens
;;;";
hon stilla med Elsa Biörkmans
kl. r.z5 natten till den 'i ^tp9r8 avled
hand i sin.

Harriet Löwenhjelm
Håll mig.- Smek mig sakta.
Famna mig varligt en liten stund.
Gråt ett grand - ör så trista fakta.
Se mig med ömhet sova en blund.
Gå ej från mig. Du vill ju stanna,
stanna tills själv jag måste gå.
Lägg din älskade hand på min panna.
Än en liten stund är vi två.
Tag mig.

-

I natt skall jag dö.

- Det fämtar en låga.
Det sitter en vän och håller min hand.
I natt skall jag dö. - Vem, vem skall jagfräga,

vart jag skall resa - till vilket land?
I natt skall jag dö. - Och hur skall iagväga?

I morgon finns det en ömkansvärd
och bitter hjälplös stackars kropp,
som bäres ut på sin sista ffird
att slukas av jorden opp.

"Tag mig. Håll mig" cir hanshe den
fi)r efteruärlden mest hända
dihten aa Hamiet Löwenhjelm. I det handshriuna manushriptet ltar
hon uah titeln 'Att dö".
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Stoft
oss är all
och vi, som världens glädje mist,

När lågan inom

i döden stelna och till sist
i ensam natt förmultna skall.
När stilla är ditt döda hår
och mellan läppars multna doft
ej mera fram min ande går när vi är stoft, när vi är stoft!
Ej döda än; än önska vi,
än känna vi en längtan lång,
i skimmer sväva vi förbi
de platser där

vi dött en gång.

I solen dansa vi som damm
obundna och med lätta steg

vi hasta ifrån väg till väg
och vindens bud vi bära fram.
Och varje dammkorn rymden har
skall vandra i en ändlös värld
liksom en hemlig pilgrim drar
med eldig håg sin dolda Fård.

Ej rast, ej vila är vår lag
tills bortom syns och tankars stig
ett stoftgrand som har varit jag
skall möta en atom av dig.

Löwenhjelms tolhningfrån r9r7 au Rupert Broohes

dikt "Dust".
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