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Hej!
Gott nytt år önskas alla medlemmar! Här kommer årets
första nyhetsbrev.
Vinterhälsningar från
Harriet Löwenhjelm-sällskapets styrelse
genom Mattias Käck, ordförande
Medlemsavgift

Ett nytt år betyder att det är dags att betala din
medlemsavgift. Vi bifogar en talong för inbetalning. Det
går naturligtvis bra att göra en inbetalning direkt på
internet. Vänligen ange ditt namn som referens så vi vet
vem betalningen avser.
Hon mätte allting med en annan måttstock

Med detta nyhetsbrev följer en ny medlemsskrift. Crispin
Löwenhjelm och Elsa Björkman-Goldschmidt
medverkade 1967 i ett radiosamtal om Harriet
Löwenhjelm. Deras samtal är nu transkriberat till text.
Möt Harriet Löwenhjelm genom två av de personer som
stod henne närmast. Trevlig läsning!
Idéer om fler medlemsskrifter välkomnas!
Thomas Tidholm – författare och släkt med
Harriet Löwenhjelm

Vi kontaktade Thomas för att fråga om släktskapet med
Harriet Löwenhjelm.
Hej Thomas, vad har Harriet Löwenhjelm betytt för
ditt eget författarskap?
För min mor Kajs Tidholm var Harriet L en mycket
levande person, ofta citerad. Ibland kunde hon till och
med sjunga Beatrice-Aurore, trots att hon inte så ofta
sjöng annars. På så vis blev förstås också jag intresserad.
Man måste tycka om henne.
Jag är inte direkt kristen, men känner mig annars
besläktad på flera sätt. Den drastiska humorn har jag
kanske ärvt, men den fanns nog i familjen överlag,
liksom ganska mycket svårmod och allvar.
Har du läst mycket av Harriet Löwenhjelm?
Jag har läst henne då och då, men utan att fördjupa mig i
det biografiska, vilket jag nu fick lust att göra. Har redan
börjat genom att besöka Dicksonska hemsidan. Hittade
nyligen Harriet Löwenhjelms bönbok, i faksimil med
teckningar, utgiven på Norstedts.
Samlade dikter och Att skjuta en dront

Harriet Löwenhjelm-sällskapet har köpt kvarvarande
upplaga av Harriet Löwenhjelms Samlade dikter. Vi kan
nu erbjuda ett bra paketpris för Samlade dikter samt
biografin Att skjuta en dront av Boel Hackman. 100
kronor för båda böckerna, eller 60 kronor styck. Maila
till info@harrietlowenhjelm.se så skickar vi din
beställning. Det går även bra att ringa till Mattias Käck
på telefon 070 48 59 760.
Välkommen till årsmöte
Thomas Tidholm är senast aktuell med diktsamlingen
Hilding Kvists minnen (2014) samt bilderboken Det var en
gång en räv som sprang i mörkret (2014).

Harriet Löwenhjelms morbror Harry Dickson bodde på
Wärnsta gård i Närke. På Wärnsta tillbringade Harriet
många ferier och där hade hon fyra kusiner: Harriet,
Kate, Annie samt Ralph. Kusinen Annie, jämngammal
med Harriet Löwenhjelm, blev världsmästare i fäktning
1918 i Paris! Hon var ofta i det löwenhjelmska hemmet
och lärde Harriet Löwenhjelm att fäkta. Kusinen Kate
fick dottern Kajs, som fick sonen Thomas Tidholm.

Söndag den 26 april kl. 13 är Du välkommen till
sällskapets årsmöte. Även denna gång kommer vi att vara
på Stockholms stadsbibliotek. Samling i Rotundan kl.
12:50. Programmet är i skrivande stund inte klart, men
boka in datumet! Mer information kommer via e-post.
Till dess, ha en skön vinter och vår!

Visst har jag blivit gammal och ganska ömkligt kväst
men mänskor har jag älskat och böcker har jag läst
i min ungdom.
Dikten ska ha ingått i Vantros- och förtvivlansboken.

