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Löwenhjelm 
åter i ropet
Poeten Harriet Löwenhjelm dog 
ung 1918 och föll sedan sakta i 
glömska. Harriet Löwenhjelm-
sällskapet, startat av Mattias 
Käck från Uppsala, vill ge nytt 
ljus åt hennes poesi och öka 
hennes popularitet.

Tag mig. – Håll mig. – Smek 
mig sakta. Dessa rader citeras 
ofta av poeten Harriet Löwen-
hjelm som dog 1918 endast 31 år 
gammal i tuberkulos på sanato-
riet Romanäs i Småland. En för-
fattare som fallit i glömska men 
som nu åter kommer upp i lju-
set. Detta tack vare Mattias 
Käck från Uppsala som i no-
vember 2010 tog initiativ till ett 
Harriet Löwenhjelm-sällskap.

Mattias Käck, som är biblio-
tekarie, har sedan tonåren in-
tresserat sig för Harriet Löwen-
hjelm. Han växte upp i Tranås i 
närheten av sanatoriet och upp-
täckte på så sätt denna poet.

– DeT leDDe mig till biografin 
om Harriet, skriven av Elsa 
Björkman-Goldschmidt, som 
var en nära vän till henne. Ett 
fantastiskt porträtt som gjorde 
att jag blev totalt fascinerad av 
hennes liv och konstnärskap. 

1913 gav Harriet Löwenhjelm 
själv ut diktsamlingen Konsten 
att älska och dess följder. 

Inget förlag var intresserat på 
den tiden. 

Varför ska man 
då läsa denna 
poet i dag? 

– Hennes dik-
ter är mångskif-
tande och talar 
direkt till hjärtat 
– om dödens 
närhet och till-
varons sköra 

rand. Hon har en otrolig känsla 
för rytm och vers och är fri i sitt 
uttryck. 

maTTias KäcK TycKer att det är 
anmärkningsvärt att det inte 
har funnits ett sällskap tidigare. 
Det var inte förrän han träffade 
Gunnar Edander, som tonsatt 
trettioen av hennes dikter, som 
han fann en frände och bestäm-
de sig för att bilda ett sällskap. 
Det ska verka för ökad tillgäng-
lighet av Löwenhjelms dikter, 
stimulera forskning och kanske 
ge ut en skriftserie.

Harriet Löwenhjelm-sällska-
pet, i dag med fyrtiofem med-
lemmar, har fått en flygande 
start. 

Nyligen utkom biografin Att 
skjuta en dront av Boel Hackman, 
som tidigare skrivit om Elin 
Wägner och Edith Södergran. 

I veckan ges Harriet Löwen-
hjelms Samlade dikter ut på för-
laget Podium.

Anna Franklin
kultur@unt.se

med energiförsörjningsproblem 
av fullkomligt annan storleks-
ordning än någonsin tidigare i 
sin historia. 

Det vill säga: såvida vi inte i 
förväg genomför drastiska mot-
åtgärder. Rockström och Wijk-
man presenterar rader av kloka 
förslag på vad som måste uträt-
tas. Dessa räddningsrecept hör 
till bokens allra viktigaste inne-
håll. Ger de en strimma av hopp 
inför framtiden?

Kanske. Fast vi är sent ute, 
kanske för sent. Förnekelserna 
har i högsta grad bidragit till att 
försena insättandet av flertalet av 
de bromsmediciner som skulle 
kunna hejda eller mildra klimat-
förändringen. När man dessutom 
betänker hur otroligt det förefal-

ler att en på tusentals sätt grupp-
indelad mänsklighet skulle kun-
na enas om verkställandet av de 
genomgripande förändringar 
som krävs i värderingar och livs-
stil avdunstar det mesta av opti-
mismen. En sak som känneteck-
nar alla dessa åtgärder är nämli-
gen att den som mycket har, från 
honom ska tas det mesta av det 
han har och ges till dem som inte 
mycket har. Är människor villiga 
att göra så stora uppoffringar att 
det kännbart påverkar deras egen 
och deras barns levnadsstandard? 
Skulle ett parti i ett demokratiskt 
land komma till makten efter för-
slag som att femdubbla skatten 
på drivmedel, förbjuda semester-
resor med flyg eller kraftigt öka 
det ekonomiska biståndet till ut-

vecklingsländer runt om i värl-
den med lägre sjukförsäkring, 
kulturstöd och barnbidrag i det 
egna landet som oundviklig kon-
sekvens? Finns det några tecken 
på att flertalet av oss verkligen är 
så genuina altruister? 

såDaNa TaNKar TräNger sig på 
när man läser Rockström och 
Wijkmarks bok. Den är full av 
viktig information och bjuder på 
initierade skildringar av hur det 
brukar gå när hövdingarna sam-
las i akt och mening att samsas 
om nya djärva utvecklingsmål.  
Men i sina slott och stugor sitter 
folket och tänker ”gärna det – 
men inte på min bekostnad”. 

Staffan Ulfstrand
kultur@unt.se

   parti som ville förbjuda semesterresor med flyg komma till makten i ett demokratiskt land?  
   Det frågar sig Staffan Ulfstrand när han läser Den stora förnekelsen.  Foto: RobeRt HeNRIkssoN
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kastrater  
och rappare
Seminarium. Uppsala universi-
tets queerseminarier anordnas 
av forskare och doktorander och 
ska fungera som en mötesplats 
för alla som är intresserade av 
queerbegreppet. 

På tisdag den 12 april hålls ett 
seminarium med temat Kastra-
ter och rappare – om musik, kön och 
heteronormer. 

Medverkar gör Kalle Berg-
gren, doktorand i sociologi, och 
 Marianne Tråvén, lektor vid 
 Institutionen för musikveten-
skap.  UNt

FinStämt ocH vildSint
”... så kan Roby Lakatos ändå sägas ha fört in     det djävulska i nya sammanhang genom åren” 

konsert för 
ship to Gaza
KonSert. Ungdomens hus i 
Uppsala anordnar en konsert 
för att samla in pengar till Ship 
to Gaza. 

Organisationen uppmärk-
sammades förra året när man 
med förnödenheter försökte 
bryta blockaden mot Gaza. På 
konserten på onsdag, den 13 
april, uppträder artisterna La-
byrint, Carlito och det lokala 
förbandet Brush. Uppsalabon 
Amil Sarsour, som deltog i Ship 
to Gaza, håller tal och  sonen 
Amer Sarsour läser poesi.  UNt
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hybrid av folkmusik och klassiskt 
har öppnat dörrarna till en helt an-
nan publik. 

meD sig på sceNeN i Upp sala hade 
han sitt fem mannaband  på flygel, 
 gitarr, kontrabas, cimbalom och 
andraviolin. Samtliga kunde sina 
saker, vilket främst i det här fallet 
betydde att lägga stabila bakgrun-
der för huvudpersonen att briljera 
över. 
   Några få undantag blev det dock, 
som i Humlans flykt där Jeno 

 Lisztes gjorde en makalös insats på 
cimbalom. 

roby laKaTos själv spelade 
stundtals så snabbt att det var 
svårt att hänga med i tanken, han 
målade upp bombastiska stäm-
ningar med några till synes enkla 
handgrepp och fick violinen att 
gråta i de melankoliska partierna. 

i sTälleT för DaNs fick Lakatos 
ovanligt entu siastiska applåder. De 
var välförtjänta. I de snabbaste och 

i de sorgligaste partierna var det 
lätt att förlora sig och glömma bort 
var man befann sig. 
   Under resten av konserten gick 
det inte att låta bli att drömma sig 
bort till en krog med vin, rök, dans 
och smådjävlar vinande runt föt-
terna. 
    Där skulle musiken nå hela sin 
potential. 

Andreas Jakobsson
kultur@unt.se  018-478 00 00

1.(1) Sara varga: spring för 
livet 
2. (2) jeSSica anderSSon: I did 
it for love
3. (4) Brolle: 7 days and 
7 nights
4. (Ny) tHe PlaytoneS: the king
5. (3) Björn SKiFS & agneS: 
When you tell the world you’re 
mine
6. (8) larS winnerBäcK ocH 
miSS li: om du lämnade mig 
nu
7. (5) tHe arK: breaking up with 
God

8. (7) Plura: Det hon vill ha
9. (Ny) linda Bengtzing: e det 
fel på mej
10. (6) jenny Silver: something 
in your eyes

nya utmanare
11. Sanna nielSen: I’m in love
12. SwingFly: Me and my drum
13. tHe moniKer: oh my God!

svensktoppen utses av en jury, pro-
grammet sänds i sveriges Radios P 4 
på söndagar.

Varga kvar som etta


