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Kära medlem i Harriet Löwenhjelm-sällskapet, det var länge
sedan sist. Styrelsen träffades för möte i söndags, denna
gång i Västerås, och här kommer en uppdatering.
Styrelseledamot sökes
Vår kassör har slutat och vi söker en ny styrelseledamot. Vi hoppas
att någon av våra medlemmar vill gå med i styrelsen! Vi är ett glatt och
hängivet gäng som träffas två till fyra gånger per år. Hör av dig om du är
intresserad! Skriv till info@harrietlowenhjelm.se eller ring ordförande
Mattias Käck på tel. 070 48 59 760.
Hemsidan uppdaterad
Sällskapets hemsida är rejält uppdaterad med
nytt gränssnitt och mycket nytt innehåll, bland
annat flera artiklar inskannade. Jag vill tipsa
om en artikel skriven av vår styrelseledamot
Urban Östberg: Harriet Löwenhjelm – en
”minor classic”. Läs gärna även Per Rydéns
inlevelsefulla artikel Vallfärd till Romanäs. På
webben kan du också se ett dokumentärt
inslag om Harriet Löwenhjelm eller lyssna på
när Stina Ekblad läser Harriet Löwenhjelms
dikter på Nässjö poesifestival 2011. Mycket
nytt att upptäcka och mer kommer. Adressen
är www.harrietlowenhjelm.se
Korsord
Vi lånade ut en bild på Harriet Löwenhjelm till
Allers som ville ha med den i ett korsord. Idag
kom numret i brevlådan och här nedan ser du
hur det såg ut. Ordet som efterfrågas är
Tallyho, vad annars. I originalmanuskriptet
stavade hon dock Tallyhoe.

Nytt hem för tavla
Vi har mottagit en etsning av Harriet Löwenhjelm och fått i uppgift att hitta ett nytt
hem till den. Den härliga tavlan (se bifogad bild) föreställler en betjänt som håller i en
silverbricka. Harriet Löwenhjelm skänkte tavlan till Signe Kock. De studerade
samtidigt på Konstakademien. Tavlan har därefter ärvts eller skänkts i tre led och nu
alltså hamnat hos sällskapet. Roligt är att den är signerad! Vi vill att så många som
möjligt ska kunna se den. Vårt förslag är att höra med Stockholms stadsbibliotek eller
Tranås stadsbibliotek. Vi mottar gärna fler förslag på nytt hem för tavlan!

Program på Världspoesidagen
Vår första programpunkt för 2013 är inbokad och blir på Världspoesidagen den 21
mars kl. 19.00 på Enköpings bibliotek (bara 40 minuter från Stockholm).
Undertecknad visar unika fotografier och berättar om Harriet Löwenhjelm, Gunnar
Edander sjunger sina tonsättningar av dikterna. Vi har tidigare gjort denna
programpunkt i Tranås, på kryssning till Åbo och på Riddarhuset. Rubriken blir: Vem
var Harriet Löwenhjelm?
Wikipedia-artikel
De flesta känner till Wikipedia som är ett uppslagsverk på nätet där vem som helst får
bidra med information. Första träffen på Google när man söker på Harriet
Löwenhjelm är artikeln om henne på just Wikipedia. Denna artikel skulle behöva
utökas. Det vore roligt om vi tillsammans kunde skriva fram en bättre och längre
artikel. Om någon vill lämna bidrag men inte vet hur man själv lägger in text i
Wikipedia går det bra att e-posta till sällskapet. Länk till nuvarande artikel hittar du
här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Harriet_L%C3%B6wenhjelm

Harriet Löwenhjelm-sällskapets logotyp klar
Det har tagit sin tid men efter många diskussioner och flera skissförslag är nu
sällskapets logotyp klar. Vi hoppas att många kan känna sig nöjda med slutresultatet.
Bilden i logotypen är ett självporträtt i akvarell avsedd som en julhälsning till familjen
Mörner. Harriet har avtecknat sig själv i målarrock och med pensel, palett och staffli.
Det känns roligt att med detta val av bild kunna lyfta fram henne som bildkonstnär,
vilket hon själv i första hand räknade sig som. Samma bild återfinns på omslaget till
Boel Hackmans nya Löwenhjelm-biografi Att skjuta en dront.
Formgivaren till logotypen heter Carolina Sins. Hon har tidigare formgivit mjölkpaket
för Sju gårdar, ni kan se dem här: http://www.sjugardar.se/

Vänliga hälsningar och en God Jul!
Styrelsen för Harriet Löwenhjelm-sällskapet
genom ordförande Mattias Käck

