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Kära medlemmar!
Här kommer ett nyhetsbrev som vi hoppas lyser i höstmörkret.
Hälsningar från styrelsen
Boklåda till Konsten att älska
2014 mottog Harriet Löwenhjelm-sällskapet en generös bokdonation av KONSTEN ATT ÄLSKA och Dess
Följder Hofsamt utlagdt i Bild och Text (1913). Det var den enda bok Harriet Löwenhjelm gav ut under sin
livstid. Vårt exemplar är nr 20 av ursprungligen 50 exemplar. Hur många som finns kvar idag är omöjligt att
sia om, en rimlig gissning är kanske tio? Nu har sällskapet sett till att vår bok har fått ett värdigt hem genom
att låta tillverka en boklåda på Leonard Gustafssons bokbinderi i Stockholm. Boklådan är specialtillverkad för
just vår bok – ett hantverk till en bok som i högsta grad är ett hantverk. Nu förvaras boken i syrafri miljö och
bokryggen har blivit varsamt limmad eftersom den hade spruckit. Kungliga Bibliotekets exemplar av boken
finns inskannad på Litteraturbanken.se. Där hittar du även fler originalmanuskript av Löwenhjelm. Vi
kommer att visa vår bok vid årsmöten och program.
Julkort lagom till jul
Sällskapet har tryckt ett julkort. Bilden är från ett julbrev från Harriet
Löwenhjelms familj till familjen Mörner. Varje medlem får var sitt
julkort med detta nyhetsbrev. Men vi tror att du vill skicka julkortet
till dina vänner och därför erbjuder vi försäljning i 10-pack. Priset är
70:- inklusive leverans under november. Maila din beställning till
info@harrietlowenhjelm.se eller ring på 070 48 59 760.

Ny bok om författare i Sommenbygd
Sommenbygden bär på ett rikt litterärt kulturarv. Många
författare har i olika tider verkat runt den stora sjön och
bidragit till att skapa bygdens historia och identitet. Leif
Risberg, Kjell Johansson och Peter Nyberg har i fem år rest
runt sjön Sommen och intervjuat författare och anhöriga
till författare. Författare i Sommenbygd 1 innehåller texter
om bland annat den Heliga Birgitta, Maria Wine, Artur
Lundkvist, Gerda Antti, Hjalmar Söderberg, P D A Atterbom.
Kjell Johansson, lärare i historia och svenska på gymnasiet i
Tranås, har skrivit om Harriet Löwenhjelm. En andra del av
boken är planerad till sommaren 2016.
Intervju med Elsa Björkman-Goldschmidt
På sällskapets webbsida under rubriken Om Harriet Löwenhjelm finns nu en länk till en intervju med Elsa BjörkmanGoldschmidt. Det är Lennart Swahn som intervjuar.
Programmet som är från 1970 spelades in i Elsa BjörkmanGoldschmidts sommarhus i Julita, Södermanland. Hör
henne bland annat berätta om vänskapen med Harriet
Löwenhjelm. På sällskapets årsmöte har vi visat delar av
intervjun men nu finns hela på www.harrietlowenhjelm.se.
Mikroförlagsmässa på Tranås stadsbibliotek
Lördagen den 3 oktober ordnades en mikroförlagsmässa på Tranås stadsbibliotek. Runt 20 mindre förlag,
egenutgivare och litterära sällskap med lokal anknytning visade upp sin produktion och verksamhet. Harriet
Löwenhjelm-sällskapet medverkade och många intresserade stannade till vid sällskapets bord. Vi bjöd bland
annat på diktrader av vår poet. Mässan var en del av Yeats at the Fringe 2015: Internationell ordfest i Tranås.
Här nedan följer några bilder från mässan.

