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Tecknat på vintermötet

Vi hyllar Harry Martinson
och liksom alla stora skalder har Martinson
haft sina ups and downs. Det tog ett par decennier, men innan någon visste ordet av
var han lika plötsligt aktuell igen.
Medan Martinson ännu levde – och ett
tag därefter – uppfattade vi avståndet i tid
Nyss föll den från himmelens sköte ner
mellan de båda lyriska giganterna som avseBland andra fler,
värt. Men med tiden krymper fyrtio år och
Som fallit till jord och ej finnas mer.
man ser likheter mera än skillnader. Vi tänDen gnistrar, den darrar en kort minut –
ker på deras linneanskt öppna, lika vetenSe’n är det slut.
skapligt som pojkaktigt iakttagande blick för
MAN TÄNKER PÅ VÅREN när man hör en naturens små och stora sammanhang, deras
sådan dikt, en dikt som i dagsmejans tid utforskande av himlavalvets skrämmande
fångar daggdroppen och speglar kosmos. hemligheter, antingen från Elias himmelsDet är en dikt av Karlfeldt, från mitten av vagn bland zodiakens Björnar och Lejon eller från det vilseförda rymdskeppet
1880-talet, en omogen 20-årings
Aniara på irrfärd mot avlägsna
dikt. Men den gnistrande droppen
galaxer. Båda beskriver, med direkur himmelens sköte passar in ocktör Martinsons ord, ”hur himladjuså på Harry Martinson, som fick
ren och de sammanvuxna tvillingnobelpris i litteratur för ett moget
arna rör sig i den ödsliga manegen i
författarskap ”som fångar dropCirkus Universum”. Vi förnimmer
pen och som speglar kosmos”.
hur de två poeterna ömsevis gör sig
Det är i år 140 år sedan Axel
Eriksson föddes, senare känd Ordföranden till ordens herrar i lekfull suveränitet, ömsevis är deras trogna och
som Erik Axel Karlfeldt. Det är
har ordet
respektfulla undersåtar. Och vi
också 100 år sedan Harry Edmund Olofsson föddes, senare känd som anar hur de båda bär på ett hemligt sår av utHarry Martinson. Det är i år 100 år sedan satthet, förnedring och svek.
”… han var en stormästare i konsten att
Karlfeldt kom in i Svenska Akademien. Och
det är 40 år sedan Martinson höll ett direk- smälta in sina kunskaper i det han diktade.
törstal om Karlfeldt i Svenska Akademien, i … hans dikt var ett sorts bål, där kunskaper
mitt tycke något av det bästa som sagts om och insikter i hemlighet brändes för att uppstå som den utstrålning som betyder förKarlfeldt som diktare.
1964 hade Martinson varit en stor dik- vandling.” Det är en träffande beskrivning
tare i några decennier, man kan nästan säga av Harry Martinsons diktning och förblir
att han avlöste Karlfeldt som vår store dik- så fastän det råkar vara Harry Martinsons
tare. Men 1964, i framstegsoptimismens sammanfattning i direktörstalet av Erik
bästa år var Martinsons rykte på nedgång. Axel Karlfeldts poetiska insats.
Karlfeldtsamfundet hyllar i år gärna den
Han var gnällig och sur och ur takt med tiden. Han klagade över bilismen när varje hundraårige Harry Martinson och vi lyckriktig svensk drömde om en egen Volvo. önskar våra kamrater i Martinsonsällskapet
Han var skeptisk mot rymdfärder i mån- för att de, liksom vi, får umgås med och
kapplöpningens år, han ömmade för natu- verka för en stor och folkkär skald.
ren i urbaniseringens era. Liksom Karlfeldt
CHRISTER ÅSBERG
En regndroppe darrar på spänstig gren,
I solens sken
Den gnistrar så klar som en ädelsten.
De andra ha fallit, men den är qvar –
För lätt den var.
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En opublicerad Karlfeldt-dikt

Den unge informatorn
UNDER EN STOR DEL av år 1886 befinner

Getabocken
Jag är en get i fårens hjord
en bock bland fromma baggar.
En bergsbygd är min fosterhjord
med sten och ris och taggar.
Jag gick på grönan äng i bet
ibland de blida fåren,
då hette det: ”Du stygga get,
vänd om igen till snåren.”

KARLFELDT FICK ett praktfullt genombrott med

Fridolins visor julen 1898. Efter att ha slitit hårt
med sina studier i många år flyttade han till
Stockholm som filosofie licentiat och fick plats
på KB. Även om det finansiella utbytet var måttligt blev Karlfeldt berömd och eftersökt i
sällskapslivet. Men han värnade hårt om sin
självständighet. Det är i det ljuset man ska se dikten ”Getabocken”. Karlfeldt fruktade kanske att
han själv skulle bli ett får i skocken och förlora
sin nyvunna poetiska förmåga. Dikten ”Getabocken” finns i manuskript på KB och tycks inte
ha varit publicerad tidigare.
LARS FALK

Jag lärde mig att bräka mildt
och lät som ett av lammen;
då kom mitt eget läte vildt,
jag stod på nytt med skammen.
Och livet tog sin rakakniv
och började mig raka.
”Du sträva bock, en gumse bliv
med slät och ragglös haka.”
Och öm och skallig drog jag på
den lena fåraskruden.
Jag är en getabock ändå
det sitter ej i huden.
Hagaparken 6/5 99

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Björklund, Gun-Britt.......................Järfälla
Björklund, Arne ..............................Järfälla
Centerwall, Torgny ........................Uppsala
Centerwall, Guje............................Uppsala
Eriksson, Kåre ...............................Uppsala
Eriksson, Tia..................................Uppsala
Fichtelius, Ulla ...........................Vattholma
Göransson, Michael.......................Uppsala
Göransson, Ann-Sofie ....................Uppsala
Helenius, Inger...........................Sollentuna
Hofvander, Yngve ..........................Uppsala
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Hofvander, Ruth-Marie .................Uppsala
Jacobsson, Birgit................................Borås
Karlfeldtföreningen i Folkare...........Krylbo
Sandberg, Inga Britta.........................Umeå
af Uhr, Marianne ...........................Uppsala
Wiséen, Bertil.................................Uppsala
Åkerlund, Eva ...................................Lund
Åkerlund, Mats ..................................Lund
Åkerlund, Ulla ................................Rättvik
Åneman, Sonja...............................Uppsala

sig den unge Karlfeldt – blott 22 år gammal
– på järnvägshotellet i Bräcke i Jämtland.
Där tjänstgör han som informator åt ägarinnans, fru Holmkvist, tre söner. Kontakten hade med all säkerhet förmedlats av fru
Holmkvists bror, den legendariske stinsen
Ponsbach i Krylbo. Från Bräcke skriver
Karlfeldt brev till bl. a. sin halvbror August
och hans hustru Hilma, min mormors
syster.
Ett av breven, daterat den 26 september
1886, är roligt och innehållsrikt på många
vis. Efter några inledande stycken om hur
tjock och välmående han blir av all den
goda maten, och om hur stinsen Ponsbach
från Krylbo varit där och givit honom pengar att betala livförsäkringspremien med
skriver han:
Mitt största bekymmer här är verkligen pojkarne. De äro märkvärdigt otäcka och idiotiska. Af den yngste har jag dock redan fått
en ganska hygglig gosse, och de andra har
tagit sig så betydligt att folk säger, att de
inte känner igen fru Holmkvists pojkar mer.
Men så har jag också under två månaders
tid dagligen och innerligen klått opp dem
allt hvad jag förmått. Stryk tycks de aldrig
ha fått förr, och nu har de en oerhörd respekt för mig. Emellertid har denna uppfostringsmetod på det högsta behagat
Ponsbach, och frun har erbjudit sig att skaffa mig en bastant rotting, ty min käpp har
gått sönder. Aldrig kunde jag tro, att jag
skulle få lof att bli en sådan slagskämpe.
Men man får ta seden dit man kommer.
Hårda bud kan man tycka, men den sed
han skriver att han tog dit han kom var nog
helt enkelt den tidens allmänna sed. Jag ska
bara ta ett exempel från samma tidsperiod,
som jag tidigare stött på i ett annat sam-

Som informator i Bräcke
1886 fick den
unge Karlfeldt dagligen
klå upp sina
adepter.
”Man får ta
seden dit man
kommer”,
skrev han till
halvbrodern
August.

manhang. En höstdag 1892 hade skolläraren Jonas Jonsson på Alnön utanför Sundsvall samlat 22 föräldrar i en skolsal. Han
ville att man skulle bilda en förening för
hemmen och skolan, en förening med barnens bästa för ögonen, och mötet resulterade faktiskt i den första organiserade föräldraföreningen inom det obligatoriska
skolväsendet. I sitt inledande tal till föräldrarna uttryckte sig Jonas Jonsson bl. a. så
här:
I skolan är barnen snälla och hyggliga så
länge jag är med och ser och hör det mesta.
Men hur är det om jag vänder ryggen till?
Jag tror inte det räcker med käppen eller
rottingen om man inte från början lärt små
genom att hota med riset. Jag tror inte att
det kanske skadar med en liten risbastu
ibland men jag tycker det är fel när brädstumpar och läkt får utgöra tillhyggen på en
liten barnstjärt. Skolan och hemmen måste
hjälpas åt.
Den unge informatorn i Bräcke år 1886 var
säkert bara en ”vanlig lärare i tiden”.
GÖSTA BERGLUND
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Karlfeldt – humoralpatolog
och herbalist
ALLA KARLFELDTLÄSARE är medvetna om

skaldens förtrogenhet med folkmedicinska
föreställningar och vet att Bondepraktikan,
som var en viktig kunskapskälla för honom, gav uppslag till många dikter.
Karlfeldt kände säkert till den i medicinens historia tvåtusenåriga föreställningen
att sjukdomar beror på en felaktig sammansättning,
en
obalans, av kroppsvätskorna; en uppfattning som går
tillbaka på de grekiska naturfilosofernas lära om de
fyra
elementen
jord, vatten, luft,
eld. Hippokrates
på 400-talet f. Kr.
och hans många efterföljare såg en
motsvarighet till
Kladios Galenos
grundelementen i
138-201 e. Kr.
de fyra kroppsvätskorna blod, slem, gula och svarta gallan,
vilka med olika kvaliteter torrt, vått, varmt
och kallt var avgörande för liv och hälsa.
Denna sjukdomslära har fått benämningen
humoralpatologi.
På 100-talet e. Kr. tillfogar Galenos sin
korresponderande temperamentslära, vilken Bondepraktikan beskriver med orden:
”Människan är skapad av fyra Elementer,
Jord, Vatten, Väder och Eld, hvilka ibland
desse fyra hon hafver mäst af, därefter får
hon sin egentliga natur”. Därtill kommer
förvissningen om en påverkan av solen, månen, planeterna och zodiakens stjärntecken,
vilket Karlfeldt sammanfattar i ”Dryckesåret”
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Fyra äro elementen,
fyra äro temperamenten,
fyra äro månens kvartal,
fyra fönster har himmelens sal,
fyra äro idisslarens magar,
fyra äro de brännvinsdagar.
Grunden för alla livsyttringar är att rätt förstå dessa principer.
Jag är av jorden, jag är sval och tung,
trögvulen, gammalstämd fast ganska
ung…
Jag är av vattnet, jag är kall och våt,
min stela flegma är som frusen gråt…
Jag är av luften, jag är ljus och blid,
jag går som i beständig lådingstid…
Jag är av elden, jag är torr och het
av sommarsol som ingen nedgång vet…
Mikrokosmos

Än mer präglad av denna fyrsaftlära är
”Den drömmande systern”
–––
Stämdes gigor, yr och röd
strax kom ung Sanguinica,
och med kind i häftig glöd
upp sprang stolt Cholerica.
Fru Flegmatica kom ock,
trög och tungögd, vit och tjock.
Du gled ensam bort ur dansens flock.
Går du under månens ny,
syster Melancholica,
leker skimret på din hy

som på blek majolika.
Till ett kärl för drömmars vin
är du formad, svag och fin;
du är skymningsvind och mandolin.
Den viktigaste åtgärden för att återfå och
behålla hälsan var att befria kroppen från
orena vätskor, framför allt genom åderlåtning. Härom ger Bondepraktikan råd: ”Att
människan kan behålla sin sundhet och naturliga karskhet, görs det wäl behof, att wi
stundom utrensa det orena och öfwerflödiga blodet”
Uti Krabban skall man bruka
agrimonia, laktuka,
ättika och ruteblad,
föra sig i nya kläder,
njuta fältens arla väder,
källans dryck och svala bad,
item låta leverns åder;
så den gamla boken råder,
vill du vara sund och glad
–––
Bondepraktika, du kloka,
marken vill jag genomsnoka,
snäpparn vill jag låta gå:
säg, vad örter skall jag bruka
mot mitt hjärtas sommarsjuka,
vilken åder skall jag slå?
–––
I Krabban
Denna och många andra dikter visar också Karlfeldts förtrogenhet
med örtmedicin och växtmagi, ett
arv från äldre tiders ”herbalister”.
Många läkeörter odlades i klosterträdgårdarna och snart också i
allmogens täppor. Det är lättare
att förstå undermeningen i dikter
som ”Nattyxne”, när man vet
att Veneris blomma, nattviol, är
ett välkänt afrodisiakum, liksom
att ”Hjärtstilla” är en ört som

länge användes mot hjärtats oro
–––
Åskor som skakar mitt livs firmament,
sensommareldar som själen bränt,
hjärtstilla,
smärtstilla,
svalkar du svedan de tänt?
I medicinhistorisk framställning om den
svarta pesten, digerdöden, får liemannens
framfart utan åtskillnad mellan gammal
och ung, hög och låg en kuslig belysning av
dikten ”Jorum” – en ekfras på Dödsdansen,
det välkända träsnittet av Holbein d.y.
Döden går från by till by
med sin murkna giga.
Gammal karl men kvick och kry,
smala ben och viga!
Kastar som en pojk mot sky
frodigaste piga.
–––
Aldrig var en man så galn
efter fläng och leka!
Nummerkarln och generaln,
blomstrande och bleka –
alla bjuder han på baln,
ingen brukar neka.
Mot folkmedicinsk och medicinhistorisk bakgrund kan
man således utvinna ytterligare nyanser i Karlfeldts diktning – samtidigt som man
imponeras av hans insikt i
denna kulturvärld.
NILS-JOHAN HÖGLUND

Medicinalväxten Hjärtstilla
(Leonurus cardiaca), som
anropas i en välkänd dikt
av Karlfeldt.
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Vetenskapen ger skalden rätt

Anm. Tjur (tjor, tjör) är den hårda, elastiska ved, som bildas på nordsidan av buktiga
tall- och granstammar.

Nordisk Familjebok beskriver fenomenet:
”Tjurved, träv., det hårda, hartsrika virke,
som erhålles i barrträd, hvilka växa lutande.
Vanligen finner man dessa träd i kanten av
en sjö, en myr eller en bäck. … eftersökt för
sådana slöjdändamål, där den böjda formen
eftersträfvas, t. ex. till skidor, men mindre
lämpligt till försågning”.
De dialektala formerna visar att tjurved
var känd i hela barrskogsbältet. Man brukar skilja på ved som bildas på träd i sluttningar och ute i myrar, men ofta används
samma ord. Det var virkets egenskaper som
intresserade praktiskt sinnade personer.
Ryssarna hade liknande slöjdvanor och använde ett och samma ord, korjaga, (av kora
= bark) om tjurved på träd och i en sjunken
trädstam.
Tjurved är seg och rik på harts och lämpar sig utmärkt för att tälja skålar, men är
fruktad av sågverken. Klingan far lätt i väg
eller bryts av. Dessutom förvrids plankorna,
eftersom tjurved krymper mer än vanligt
virke. Man har ägnat stor möda åt att sortera bort sådant virke, eftersom torkningen
är den dyraste delen av processen. Nyligen
disputerade Micael Öhman i Luleå på en
avhandling om metoder att sortera bort
tjurved. Problemet är inte lätt, för tjurveden
bildas under trädets tillväxt och finns dold
inne i virket.

De sista raderna i dikten anses vara ett
av de få fall där Karlfeldt tagit fel på ord.
Dessutom sker det i hans egen förklaring till
en dikt.
Tjurved bildas för att stödja ett träd, som
står i en sluttning eller är utsatt för vind från
en förhärskande riktning. Problemet är att
tjurved bildas på stammens läsida och alltså
borde växa på stammens sydsida om nordan
blåser. Karlfeldts anmärkning verkar vara
hämtad ur någon ordbok eller uppslagsverk.

LÖVTRÄD UTNYTTJAR motsatt mekanism
och bildar ved som motstår töjning. I det
fallet skulle man vänta sig att veden växer
på vindsidan, men frågan är om inte Karlfeldt ändå hade rätt beträffande furan. Litteraturforskarna använder gärna ordböcker
för att slå skalderna på fingrarna, men de
som hugger träd i skogen vet förmodligen
mer om tjurved. Karlfeldt träffade åtskilliga
skogshuggare och sågverksarbetare och
hade sin egen bild av fenomenet.

UNDER STUDENTÅREN kände sig Karlfeldt
ofta ensam och misslyckad. Känslorna
speglas tydligt i många dikter, men han höll
trots allt modet uppe.

Kanske!
Jag har slitit ungefär
allt hvad ledt och otäckt är;
syns det mycket på mig?
Kanske grönskas än min säng,
givs mig mö och föds mig dräng hvem har lust att spå mig?
Skall jag gräla på min Gud?
Nej, han såg väl, att min hud
krävde bister smörja.
Sved nog, men sved ganska godt:
fick ej bli en r i k t i g svott,
skall jag därför sörja?
Skall jag nu ha mera stryk?
Kanske tål jag än en byk.
Storm på mina slätter,
kom med ur och kom med skur!
Jag är hård likt furans tjur,
som mot nordan vätter.
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Hellquist nämner i Svensk etymologisk
ordbok att ordet ”tjur” är påverkat av
norskans tinar, som betyder ”hård ved i trä,
mest på fur i en krökning av stammen eller
på den sida som är vänd mot norr”. Det tyder på att Karlfeldt visste vad han skrev, så
jag vände mig till Björn Sundblad på SLU
och fick ett överraskande svar:
”Det är också så att träd som utsätts för
mycket vindpåverkan bildar reaktionsved,
eftersom de hela tiden svajar, och därmed
bringas ur sin ursprungliga position. Jag
har sett vetenskapliga undersökningar där
man studerat i vilket väderstreck reaktionsveden bildas, och hur detta är relaterat
till förhärskande vindriktning. Jag kan inte
säga om reaktionsveden bildas på nordsidan i svenska träd, men kan gott tänka
mig att man ansett detta och att det även
kan ha stått i något uppslagsverk. Vår
”kunskap” är även idag full av felaktigheter
och obevisade påståenden. Jag anser således
att Karlfeldt hade torrt på fötterna i sin dikt
och i sin anmärkning.”
VETENSKAPEN HAR TALAT och givit skalden rätt! Frågan är om inte Karlfeldts anmärkning kom till för att skyla över att ett
annat ord inte existerar, ”svott”. De lärda
anser att Karlfeldt medvetet eller omedvetet
feltolkat skällsordet ”hundsvott”, som även
finns som verb, ”hundsvottera”. Missförståndet skulle bestå i att ”hundsvott” inte
är en sammansättning av hund och svott,
utan av hunds och fott, det kvinnliga könsorganet.
Det verkar osannolikt att Karlfeldt skulle ha förbisett en sådan detalj. Han arbetade enligt egna principer, när han bildade
sina ord, och brydde sig sällan om att förklara dem. ”Jorum är ett namn på döden”
står det i en kryptisk anmärkning till ”Yttersta domen”, för att dölja att Karlfeldt
tycks ha hittat på ordet själv.
Bakgrunden till ordet ”svott” kan enligt
min mening spåras. Under studentåren blev

Lasse Lucidor Karlfeldts alter ego. Dikten
”Kanske” verkar vara lagd i Lucidors mun
med tanke på frågan i andra strofen, ”skall
jag därför sörja?”. I sin bok om Lucidor
återger Karlfeldt den ordväxling som föregick Lucidors död på källaren Fimmelstången i Gamla Stan. Lucidor vägrade skåla med löjtnant Storm som skrek: ”Har du
något emot mig, så kom ut på gatan, där är
plats.” Lucidor ropade till svar: ”Halt, halt,
här är plats nog härinne. En hundsvått som
icke står i sina skor!”.

Troligen har Karlfeldt inspirerats till ordet ”svott” av detta drama. Under Karlfeldts tid började forskningen syssla med
litterära äventyrare och brottslingar som på
ett angenämt sätt kontrastertade med den
borgerliga livsstilen. Med arkivens hjälp
kartlade man skalder som Villon och Cyrano de Bergerac och Sverige hade sina egna
motsvarigheter, som Lucidor och Wivallius.
Beträffande det biografiska materialet om
Lucidor hänvisar Karlfeldt till en uppsats av
Ellen Wester som trycktes i Samlaren 1898,
just samma år som dikten ”Kanske!” trycktes i Fridolins visor.
LARS FALK
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Karlfeldtsamfundets sommarmöte och
årsmöte i Uppsala 6-8 augusti 2004

Snart öppnar www.karlfeldt.org

LOGI: Eklundshof, Eklundshofsv.7, 752 37
Uppsala, tel 018-55 01 00 och Grand Hotell
Hörnan, Bangårdsg 1, 753 20 Uppsala, tel
018-13 93 80
PROGRAM:
FREDAG 6 AUGUSTI
18.00 Salladsbuffé
19.30 Välkomsthälsning av Christer Åsberg
”Eklundshof förr och nu”, Karin Alsén
”Karlfeldts Uppsala i idéhistoriskt
perspektiv”, Tore Frängsmyr
”Stad vid en stinkande å – skaldernas
Uppsala”, Gunnar Lundh
”Sällsamheter i Uppsala”, KG och
Lilian Fredriksson
”Utan svans men med eget sällskap.
Pelle Svanslös, en uppsaliensisk
romanfigur”, Ann-Cathrine Haglund
Diktläsning av Hans Barenthein
LÖRDAG 7 AUGUSTI
9.00
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
Kaffepaus
11.15 Karlfeldtpristagaren 2004, Margareta
Jonth, presenteras
12.00 Dagens dikt
Lunch
13.45 ”Karlfeldt och nobelprisen”, föredrag
av intendenten vid Nobelmuseet
Anders Barany
Kaffepaus
15.15 ”Samtal om tal”. Kurt Johannesson
och Christer Åsberg samtalar kring
Karleldtsamfundets årsbok 2004
16.00 ”Blommande kärlek”. En exkursion i
dikt, lust och doft

19.00 Samling till drink varefter vi intar
middag tillsammans med stamgästerna Glunten och Magistern
SÖNDAG 8 AUGUSTI
9.30
Avresa i buss eller egen bil till Linnés
Hammarby, ca 10 km. Värd är intendenten Kristoffer de Korostensky
Avskedsord av Christer Åsberg
Besöket avslutas med smörgås och
dryck
PRISER:
Konferensavgift (medger deltagande i samtliga
programpunkter inkl kaffe och lunch under
lördagens möte och föreläsning) ...........300 kr
Enkelrum inkl frukost, per natt...............500 kr
Dubbelrum inkl frukost, per natt
och per person.......................................350 kr
Fredag: Välkomstbuffé ...........................110 kr
Lördag: Supé, tre rätter, drink och vin ...400 kr
Söndag: Enklare förtäring, matsäck ........60 kr

i att hitta på nya ord. Omkring elvahundra
”egenord” har han präglat, alltså ord som
inte noterats före honom. ”Det är inget tvivel om att Karlfeldt, om man tänker kvantitativt, överträffar alla sina företrädare i den
svenska poesin när det gäller egenord,
liksom diktarkollegerna i sin egen generation”, säger en kännare (Jöran Mjöberg).
De flesta egenorden är sammansättningar:
”månskensögon”, ”hasselfrans”, ”ångesthet”, ”tungelnatt”, ”kvinnofladder” osv.
”Hemsida” är dock ett ord som Karlfeldt aldrig hittade på. För hans generation,
och långt fram i tiden, skulle ett ord som
”hemsida” varit omöjligt att begripa. Möjligen kunde man ha tänkt på uttryck som
”leva på livets solsida” och kanske trott att
”ha en hemsida” var den psykologiska motpolen till ”befinna sig på bortaplan”.

Pris för hela vistelsen (inkl konferensavgift)
från fredag kl 18 till söndag kl 14:
I dubbelrum, per person ......................1570 kr
I enkelrum, per person .........................1870 kr
Anmälan och bokning sker genom insättning
av aktuellt belopp på Karlfeldtsamfundets
årsmöteskonto, postgiro 1 28 78-5 före den
26 juni 2004. Vid anmälan efter detta datum
kan rum inte garanteras.
Använd gärna bifogat inbetalningskort. Ange på
blanketten de evenemang du/ni önskar delta i
samt om plats önskas i enkel- eller dubbelrum.
Ange namn på anmälda personer.
Texta tydligt!

Frågor besvaras av klubbmästarna:
Gunbritt Berggren 0247-600 28 och Bo Pellnäs 018-52 52 73

10

ERIK AXEL KARLFELDT har svenskt rekord

Hade Karlfeldt bara vetat vad en
hemsida var skulle han säkert vara nöjd.
Nu är ”hemsida”, inlånat från amerikanskans ”home page”, ett välkänt begrepp. Men det första belägg som Nyordsboken noterar är så sent som från 1995.
Svenska Akademiens Ordlista tar upp ordet
först i sin tolfte upplaga 1998. Men där avråder man från att använda det eftersom
det är så mångtydigt. Man rekommenderar
”ingångssida”, ”startsida”, ”webbsida” eller ”webbplats”. Kanske har man inte tänkt

på att med sådana ord skulle vi inte lika naturligt kunna använda det angenäma verbet
”besöka”.
Vi tycker att det är angenämt att få hälsa dig välkommen till vår hemsida. Och vi
är glada åt att äntligen kunna bjuda hem
dig. Vi vill att du ska känna dig hemma här
hos oss.
EN HEMSIDAS UPPGIFT är enligt ordlistan
att presentera en organisations eller en persons verksamhet. Vår hemsida presenterar
både en organisation – Karlfeldtsamfundet
– och en person – skalden Erik Axel Karlfeldt. Den första delen, samfundsdelen, är
redan så utförlig som man kan begära. Den
andra delen, diktardelen, kommer att fyllas
på efterhand. Du kan hjälpa oss med det genom att tala om vad det är för slags material du vill se på hemsidan.
Och du kan hjälpa oss med en sak till.
Att själv engagera dig som hemsidans webmaster eller ge tips om någon lämplig person. Vår ambition är att ständigt uppdatera
sidan och fylla på med nytt material. Om
detta ska lyckas behövs en person som har
tid och lust att lägga ner tid och engagemang på hemsidan.
Karlfeldtsamfundet gläds åt att vår hemsida äntligen kan öppnas. Vi tackar i första
hand vår styrelseledamot Hans Barenthein
för detta. Han har lagt ner ett omfattande
och helhjärtat arbete för att få sidan igång.
Om hans morfar, Erik Axel Karlfeldt, bara
hade vetat vad en hemsida var skulle han
vara nöjd.
CHRISTER ÅSBERG

I nästa nummer av Karlfeldtbladet presenterar Hans Barenthein samfundets hemsida
i text och bild. Hemsidan beräknas bli tillgänglig för allmänheten under sommaren.
Adressen är www.karlfeldt.org.
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”Diktens kalla faderskälla”
Ulrika Knutson talade på Karlfeldtsamfundets vintermöte
DIKTENS KALLA FADERSKÄLLA – kanske är

den ömsom het, ömsom kall, som en riktig,
gammaldags nervkur? Med ett citat från Katarina Frostenson presenterade kulturjournalisten Ulrika Knutson i sitt föredrag vid
årets vintermöte ett ”kluvet möte med Karlfeldt”. Roligt, träffsäkert, och med ett djupt
allvar i botten, förmedlade hon sina upplevelser av Karlfeldts författarskap. Hon tog
oss först med till barndomens förtjusning i
vackra böcker med blommor på och dikter
som hade rytm, klang, roliga ord och som

Lidelsens
stråkdrag och
flädermusvingar:
symbolistiskt
bagage, fin de
siècle, sekelskiftets kvinnosyn – javisst,
men samtidigt
denna
suggestiva vers
framför allt rimmade. Det började hos farmor och farfar; han hade redan som ungkarl
införskaffat diktsamlingarna. Kände han
igen sig? Vad var det som förra seklets herrum – med groggar och rökverk, Bruno
Liljefors rävar i guldram och en Zornkulla
av senare modell – egentligen såg?
Hur läser en kvinna av i dag samma dik-
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ter? Mellan farfar och hans ”gubbhippor”
ligger ju en tid av omvärderingar; diktens
lustgårdar öppnas mot verkligheten, ett
modernt Sverige växer fram, och där är
Karlfeldt inte längre hemma. Är inte dessutom Fröding den bättre: som journalist,
humorist, medmänniska?
Och likafullt! Ulrika Knutson återkom
flera gånger till det känslomässiga suget i
Karlfeldts dikter, som det är så svårt att värja sig mot, just därför att de är så mästerligt
gjorda; de kan till och med skapa en upplevelse av ambivalens till obehagets
gräns. Men farlig? Victor Svanberg
får ursäkta – Karlfeldt fick han inte
död på! Den folkliga dragningskraften i hans poesi må ha mattats, men
han sjungs fortfarande, han är en poeternas poet och det finns en inneboende musikalitet i hans verk, som kan
nå en sådan perfektion som i den sena
dikten ”Vinterorgel”, där varje strof
knirkar igång och fyller bälgarna på
orgeln; det är som om musiken själv
söker upp hans bästa dikter.
UNDER FÖREDRAGET fick vi höra en
rad tonsättningar framförda av Ulf
Lundmark till ackompanjemang av
Gustaf Sjökvist, men dessutom ett exempel på hur det går att göra blues av
”Nattyxne”. (Ulrika Knutson har inte
bara sjungit i kör utan också haft ett rockband i början av åttiotalet.) Lidelsens stråkdrag och flädermusvingar: symbolistiskt bagage, fin de siècle, sekelskiftets kvinnosyn,
javisst, men samtidigt denna suggestiva
vers, som också i ”Häxorna”: ”Rys, jungfru, i din hjärtegrund:/ han söker dig, han
söker dig.” Och kvinnans födelsemärke –
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Kulturjournalisten
Ulrika Knutson hälsar
på Anna Karlfeldt,
skaldens dotter.
I bakgrunden Kerstin
Hulter Åsberg.

vad handlar det om?
Vad hade det med farfar
att göra?!
Här kom Ulrika
Knutson så fram till
Katarina Frostensons
diktsamling Korallen
från 1999, varifrån föredragets titel är hämtad. I Frostensons författarskap finns ”faderns röst” och ekon av tidigare diktning,
en tematik med jungfru och demoner, som
är såväl bildligt som bokstavligen fragmenterade. Den kalla faderskällan, Faderns lag,
hans blick och röst, är behov och tvång och
– lust. En av källorna är avgjort Karlfeldt.
Ett högintressant uppslag som borde utforskas närmare.

EAK möter AEH
möte i
Borgholm 1997 föreläste Göran Hägg om
Karlfeldt och betecknade honom som en typisk representant för sekelskiftesdekadensen
i Europa. Hägg pekade på Karlfeldts likheter med den engelske skalden Alfred Edward
Housman, författare till en av alla tiders
mest sålda diktsamlingar, A Shropshire Lad
(1896). Karlfeldts och Housmans levnadsbanor är ännu mera lika. Efter hårda studier steg de brant uppåt med poesins hjälp.
Dessa paralleller granskas i en uppsats i
Karlfeldtsamfundets årsbok 2003, Lärde
män på latin – A. E. Housman och E. A.
Karlfeldt. Göran Hägg läste uppsatsen och
avslöjade att han just skrivit boken Alfred –
den fullständiga historien om poeten, professorn och akademiledamoten Alfred EdVID KARLFELDTSAMFUNDETS

Avslutningsvis
framhävde
Ulrika
Knutson att det starka sug som utgår från
Karlfeldts dikter – och som öppnar ett hemligt rum för såväl gamla snuskhumrar vid
groggbänkar som tonårsflickor – bara skapas av en stor poet. Den svala, perfekta formen lägger ett skyddsnät över att ”drömmen, den jungfruljuva,/ haft skydrag av
hemligt och styggt”.
EVA-BRITTA STÅHL

vard Hedman, som
bygger på Housmans
liv. Boken skildrar en
fiktiv svensk skald,
som umgås med Fröding i Uppsala och
Karlfeldt i Svenska
Akademien. Hägg utnyttjar alla tänkbara
anekdoter om våra
stora författare. Många recensenter har fäst
sig vid likheten med Per Hallström, för romanen Alfred handlar om konsten att bli
bortglömd. Den som vill ha bakgrunden kan
läsa Göran Häggs Den svenska litteraturhistorien, där han diskuterar varför Hallström är bortglömd, medan Karlfeldt lever,
trots vissa påståenden i annan riktning.
LARS FALK
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Uruppförande av Jan Carlstedts
körverk ”Den långa sommarn”
Och nu skall våren gå sin gilla gång,
ett hav av blomning med ett svall av sång …
Ur ”Korsmässa”
ETT HAV AV BLOMNING med ett svall av
sång! Är det inte just så jag skulle vilja se
vår sommar på Sångs? Men det är bråttom
för redan vid Korsmässa, i gamla kalendern
den 3 maj, öppnar vi lidret för sjungande
besökare. Traditionen bjuder att ingen kör
lämnar gården utan att framföra Waldemar
Åhléns ”Sommarpsalm”. Ofta sker detta
spontant, och vi gamla altar på gården brukar få stämma in. Men ”den vänliga grönskan” kommer att vara späd vid denna tidiga upptakt.

Sångsdagen kommer i år att firas på Erikdagen den 18 maj. Deltagarna i höstens och
den nu pågående studiecirkeln kommer att
inbjudas tillsammans med representanter
för studieförbunden som är verksamma i
trakten. Grannar och samfundsmedlemmar
är alltid välkomna. Vi skall huvudsakligen
hålla till i lustgården, som ju planterades en
gång i maj, året var 1927. Ängsladan ger,
vid behov, skydd under kaffestunden. Samling kl 14.00. En sångfågel från Rättvik,
Evelina Runbäck, sjunger för oss.
Liksom E. A. Karlfeldt gärna gick i kurbitsmålarens spår, ”om än delvis med annan
teknik”, har spelmännen i spel och sång,
med slingor ock krus, burit samma arv vidare. Karlfeldtsamfundet hedrar i år en av
dessa när sångerskan och sångpedagogen
Margareta Jonth onsdagen den 7 juli mottager 2004 års Karlfeldtpris (diplom samt
30 000 kr). Karlfeldtsamfundet delar värdskapet med oss på gården när Musik vid Sil-
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KArLfeLdTGÅrdeN
SÅNGS I SjuGAre
jan denna dag besöker oss och håller konsert under rubriken ”Slingor och krus”. Vår
ordförande, tillika prisjuryns ordförande,
Christer Åsberg förrättar prisutdelningen. I
konserten kommer bl a ett verk kallat
”Spelmannen” att framföras. Medverkar
gör Maria Hultén, Lars Hjertner och Martin Mårtensson med sång, spel och recitation. De tillhör generationen efter Margareta och är delvis inspirerade av henne. Vår
pristagare kommer säkert också med sin
”ljuva lust till sång” att lockas och locka
oss i publiken till något musikaliskt infall.
”Låt oss gå som i solens tempel” har vi kallat konserten lördagen den 10 juli. Vid ett
sammanträffande med tonsättaren Jan
Carlstedt sommaren 2002 undrade jag huruvida han inspirerats att tonsätta någon av
Karlfeldts dikter. Skulle inte ”Den långa
sommarn” med sitt sköna bildspråk och
dramatiska innehåll vara lockande att klä i
toner? Jan hade lagt vårt samtal på minnet,
läst Karlfeldt och fångats. Han berättade i
sitt samtal i höstas att nu var ett körverk i
vardande. Planerna för ett framförande på
Sångs till sommaren satte genast fart. Det
var så han tänkt sig,
innan den långa sommarn lyktar
och dess glans förbrinner som blår
innan det korta livet flyktar
och dess enda sommar förgår...
BO OCH JAG BEFINNER OSS i dalafjällen,
men har idag inte sett skymten av Västra
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Kalven, än mindre av någon sol. Det passar
utmärkt att skriva. Med ovanstående citat
just nedskrivet blev jag avbruten av ett samtal. Samtalet kom med ett dödsbud. Jan
Carlstedt avled under eftermiddagen i sitt
hem. Sedan en tid har jag känt till Jan Carlstedts svåra sjukdom. Jag har också känt till
och glatt mig åt att komponerandet skänkt
honom lisa och glädje under månader av
oro och stunder av svårt lidande. Det gav
mening och innehåll att kunna skapa. Jan
komponerade in i det sista.
Vi vill och får nu möjlighet att hedra
minnet av Jan Carlstedt lördagen den 10
juli då hans körverk kommer att framföras,
fullbordat eller ej vet jag inte idag. Gustaf

Sjökvist kommer att leda sin kammarkör i
uruppförandet av ”Den långa sommarn”.
Ett avsnitt ur ”Frihetsmässa” från Musik
vid Siljan 1996, av Sven-David Sandström
till text av Tomas Tranströmer ingår också
i konserten.
Den stora gåtan, Tomas Tranströmers
senaste diktsamling, presenteras och författaren själv medverkar vid pianot.
Författaren Bengt Emil Johnson, tidigare
karlfeldtpristagare, leder programmet och
hans hustru Kerstin Ståhl reciterar.
Välkomna till ett högtidsstund med tonsättare och poeter!
Söndagen den 14 mars 2004
GUNBRITT BERGGREN

Erik Axel Karlfeldt inför storpublik
I NOVEMBER 2003 framförde Lill Lindfors,

Anders Ekdahls orkester och Storkyrkans
kör i Gustaf Sjökvists arrangemang Karlfeldts ”En herde- och namnsdagsvisa” och
”Jungfru Maria”. Båda hade framförts i
sommarprogrammet på Sångs. Det var
märkligt att nu höra om aklejors lid och
gula liljeklockor under höga kyrkovalv i
Gamla stan! Konfucius hade fått namnge
konserten med orden ”Förbanna inte
mörkret – Tänd ljus!” Höga Visans Kung
Salomo, Harry Martinson och Olle Adolfsson var också representerade i texterna.
Marie Bebådelsedag var det åter en konsert med karlfeldtanknytning, denna gång i
en fullsatt Berwaldhall. Programmet inleddes med Nils Lindbergs tonsättning av
”Vinterorgel”. Gustaf Sjökvist dirigerade
sin skönsjungande kammarkör och Nils
Lindberg Saxes Galore spelade. Med texten
i hand kunde alla följa hur kör, fem saxofoner, bas och slagverk målade upp diktens
vintriga drama och fångade dess ”första
vårliga eolin”. Mäktig och fängslande musik, mästerligt framförd. Värdig texten,
men dagens musik är inte så lätt för oss att
genast känna in.

Konserten utgjorde avslutning på en
jazzfestival och Alice Babs var närvarande
för att till en ung jazzmusiker dela ut stipendium. Nyss fyllda 80 år bjöd hon på en
improviserad ”dialog” med skilda instrumentalister. Hänförda måste vi ge henne
stående ovationer. Hon var strålande! Hon
var som vårsolen denna dag över Nybroviken intill!
GUNBRITT BERGGREN

Karlfeldtbladet gratulerar!
Karlfeldtbladet gratulerar Bo Berggren,
värden på Sångs, som i maj kreeras till
filosofie hedersdoktor vid Linköpings
Universitet. I motiveringen från den filosofiska fakulteten sägs att han på olika
sätt stött Universitetets utveckling, framförallt ekonomiutbildningarna, vilket
”varit viktigt för universitetets förmåga
att skapa utbildningar av hög kvalité”.
Fakulteten uttrycker också sitt erkännande av att Bo Berggren arbetat för att
bevara stora kulturella värden genom att
t.ex. göra Karlfeldtgården tillgänglig för
allmänheten.
RED.
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Sommarens program på
Karlfeldtsgården i Karlbo

Karlfeldtpriset till Margareta Jonth

Nu lyser sol på tapeten,
nu blåser Mars i trumpeten…
VÅREN NALKAS och söndag
den 18 april är det tid för årsmöte i Karlfeldtföreningen i
Folkare. Tema är hembygden
med diktläsning av Barbro
Wahlberg och visprogram
med trubadur Jan Johansson, som lyfter
fram hedemorapoeterna Kerstin Hed och
Paul Lundh.
I maj öppnas Tolvmansgården, Karlfeldtsgården i Karlbo, för strövtåg och rofylld vila, där skalden som barn har lekt.
Gården är öppen alla dagar, och Maria och
Thomas Ivarsson återkommer som värdpar.
Karlfeldtföreningen ansvarar traditionsenligt för fyra av sommarens program på
Karlfeldtsgården i Karlbo:

Lördag 5 juni
Sommarpremiär: Rune Lindström och
Himlaspelet – en skildring i ord och ton
med Jörgen Dicander, Silvberg
Midsommardagen 26 juni
Folkmusik på gårdstunet. Georg Haglund
(nyckelharpa) med folkmusikvänner
Karlfeldtsdagen, tisdag 20 juli
Prosten Anders Åkerlund, Rättvik, kåserar
om Erik Axel Karlfeldt. Kerstin Melin,
Stockholm och Avesta, medverkar med
solosång
Lördag 14 augusti
Sommarens final: Konsert med Avesta
kammarkör.
Studieförbund och kulturföreningar svarar
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för övriga program. Alltid
lördag klockan tre och i samverkan med Kultur Avesta,
Avesta kommun. I trädgården
– om inte vädrets makter
anger att gästabudssalen är
att föredra… I gårdens röda
sommarhus visar slöjdare
från bygden sina verk i bland
annat textil, trä och glas. En sommarlång
utställning visar prydnadssaker från förr –
gipsfiguriner och andra alster.
GAMLA JÄRNBRUKSHYTTAN i Avesta
byggdes i Karlfeldts barndom och vittnar
om den storskaliga industriepok, som tog
vid efter bergsmanshyttor och små järnbruk. I dag är hyttan intressant både som
kulturarv och som mötesplats för kultur.
Avesta Art 2004 bjuder konst från Sverige
och Åland, och i sommar öppnas porten
även till hyttans masugns- och martinugnsmiljöer. Karlfeldtföreningens egen programkväll i Avesta Art, tisdag 6 juli, har rubrik Musikal och visor – ett sångprogram
med Kristina Nordman och Magnus Hedström.

En kultursommar väntar! Välkomna till
Folkare med mångskiftande möjligheter!
Här dansar Fridolin,
han är full av det söta vin,
av sin vetåkers frukt, sina bärmarkers saft,
av den vinande valsmelodin…
ANN-MARIE PERERS
ORDFÖRANDE

KARLFELDTPRISET 2004 har tilldelats Margareta Jonth, ”som genom inspirerande insatser som sångare, scenkonstnär, pedagog,
folkviseforskare, administratör och kulturdebattör har gett röst åt musikens glädje
och gestaltat dess livgivande kraft”.
Priskommittén består av samfundets
ordförande Christer Åsberg, sammankallande, poeten Gunnar Harding, hovorganisten Gustaf Sjökvist och litteraturvetaren
Eva-Britta Ståhl. Priset som är på 30 000
kronor överlämnas till Margareta Jonth på
Sånggården i Sjugare den 7 juli i samband
med ett program under Musik vid Siljan.
Karlfeldtpriset delas ut vart tredje år till
en konstnär som gjort framstående insatser
inom Karlfeldts egen sfär. Det kan handla
om en författare, en bildkonstnär, en musiker eller en sångare.
Margareta Jonth är väl känd som Marit
i Himlaspelet, som Gertrud i Ingmarsspelet,
som Brus Brita i Skinnarspelet, som Susanna i Mozarts Figaros bröllop och som Eurydike i Glucks Orfeus, som romanssångerska
på inhemska och utländska scener, som solist vid kyrkokonserter och i oratorier, som
forskare och debattör, som sångpedagog för
mängder av elever genom åren och som föreläsare, instruktör och administratör och
som utövare av uppsökande verksamhet i
skolor och vårdinstitutioner. Hon står ännu
mitt uppe i denna verksamhet. Den 13
mars, arrangerade hon ”Romansmaraton.
En festdag kring ord och ton”. Ett hundra-

Margareta Jonth – sångare, scenkonstnär,
pedagog, folkviseforskare, kulturdebattör,
administratör m.m.
tal artister, tonsättare och pedagoger bjöd
på konserter, seminarier, romanser à la carte, stand up-romanser, överraskningar, allsångsinterpretation m.m. Denna frikostiga
blandning av musikalisk kvalitet och
mänsklig rikedom är kännetecknande för
Margareta Jonths långa konstnärliga gärning, som ännu står i full blom. Det är därför en ära och en glädje för samfundet att få
tilldela just henne Karlfeldtpriset.
CHRISTER ÅSBERG

Karlfeldt som allsångstema
Bortåt 200 sångsugna uppsaliensare deltog i
Musikkafé med Karlfeldt som allsångstema,
ett samarrrangemang mellan Uppsala Dragspelsklubb Uppdraget och Karlfeldtsamfundet. Bilden fr.v: Jan "Lövas" Löfgren, spelledare, Johanna Blank, sång, Beryl Lunder,
piano, Christer Åsberg, textkommentarer.
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Verksamhetsberättelse för
Karlfeldtsamfundet 2003
ANTALET MEDLEMMAR i Karlfeldtsamfundet var vid årsskiftet 965, varav 772
fullbetalande, 174 familjemedlemmar och
19 engångsbetalande.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.
Ordförande: Christer Åsberg
Vice ordförande: Hans Landberg
Sekreterare: Lars Falk
Kassaförvaltare: Gunnar Lundh
Klubbmästare: Gunbritt Berggren och Bo
Pellnäs
Övriga ledamöter: Hans Barenthein, Anders Burius, Eva-Britta Ståhl, Carin von Sydow, Barbro Wahlberg
Vid årsmötet i Falun omvaldes Christer
Åsberg som ordförande på ett år.
Följande ledamöter av styrelsen omvaldes på en tid av två år: Hans Barenthein,
Gunbritt Berggren, Gunnar Lundh, Carin
von Sydow, Eva-Britta Ståhl
Sammanträden: Styrelsen har under året
hållit fem protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet, som består av ordföranden, sekreteraren, kassaförvaltaren och
särskilt kallade ledamöter, har sammanträtt
tre gånger.
Revisorer: Vid årsmötet omvaldes auktoriserad revisor Ulf Hedefalk, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, Uppsala, och LarsGöran Annerbo, Falun. Till suppleanter
omvaldes Heléne Ragnarsson, Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers, och Hans Alsén,
Uppsala.
Valberedningen består sedan årsmötet i
Falun av Gunnar Norling, Johanneshov
(sammankallande, vald till årsmötet 2005),
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Hotells festsal ”Lustgården”, där väggarna
pryds av Jerk Werkmästers målningar. Lars
Hjertner presenterade varje bild genom att
läsa och sjunga motsvarande dikt av Karlfeldt. Söndagens utflykt gick till bergsmansgården Gamla Staberg med dess nyligen
återställda barockträdgård.

Gram Svärdström, Uppsala (vald till årsmötet 2004) samt Margareta BarkevallLindborg, Rättvik (vald till årsmötet 2006).

Karlfeldtmedaljen: Under årsmötet tilldelades Jöran Mjöberg Karlfeldtmedaljen som
tack för sin mångåriga verksamhet inom
Karlfeldtsamfundet.

Medlemsavgiften fastställdes vid årsmötet i
Falun till 180 kr respektive 250 kr för par.
Ekonomi: Samfundets ekonomi har förstärkts under året tack vare den positiva
börsutvecklingen. I fjolårets bokslut upplades en reserv på drygt 1 miljon kronor för
att täcka skillnaden mellan värdepapperens
bokförda värden och marknadsvärden. I
årets bokslut har mer än hälften av denna
reserv kunnat återföras till det egna kapitalet.
Ekonomisk administration: Samfundets
räkenskaper och medlemsregister administreras av Thorbjörn Högberg, Stockholm,
under överinseende av kassaförvaltaren.
Medlemsboken: Årsboken 2003 var en
festskrift till Jöran Mjöberg med titeln ”I
Karlfeldts spår”, som syftar på Jörans doktorsavhandling. Boken är nummer 35 i
Karlfeldtsamfundets skriftserie och överlämnades till jubilaren på årsmötet.
Karlfeldtbladet: Samfundets medlemsblad,
Karlfeldtbladet, har under året kommit ut
med två nummer. Redaktör är Margareta
Höglund och i redaktionskommittén ingår
också Lars Falk och Cari Hildebrand.
Skriftkommittén utses av styrelsen och består för närvarande av Anders Burius (sammankallande), Sven Björkman, Hans Landberg och Jöran Mjöberg.
Hemsida: Karlfeldtsamfundets hemsida har

under året förberetts av Hans Barenthein
Vintermötet hölls lördagen den 8 februari i
Musikaliska akademiens lokaler på Nybrokajen 11. Över 180 besökande hörde
Agneta Pleijel tala om ”Karlfeldt och manligheten”. För det musikaliska inslaget svarade operasångaren Anders Andersson och
pianisten Folke Alin.
Årsmöte: Samfundets sommarmöte hölls i
Falun den 1-3 augusti med 162 deltagare.
På fredagskvällen besökte deltagarna Dalarnas Museum, som med Örjan Hamrin
som värd och föredragshållare bjöd på ett
program om ”Falun i konsten och litteraturen”. Samfundets årsmöte hölls på lördagen
i Stiftelsen Stora Kopparbergets konferensanläggning vid Falu gruva. Efter årsmötesförhandlingarna talade museichefen
Daniels Sven Olsson om kopparhanteringen i Falu gruva under titeln ”Ur bergets
historiska djup”. Falu gruva är en del av
Världsarvet Falun och styrelseordföranden
i Stora Kopparberget, Bo Berggren, beskrev
dess tillkomst och omfattning. Professor
Lars Furuland föreläste om ”Karlfeldt och
Bergslagsförfattarna”, varefter deltagarna
besåg gruvområdet och museet. På kvällen
samlades deltagarna till bankett i Grand

Övrig verksamhet: Karlfeldtsamfundet
hade en innehållsrik monter på den utställning om författare och deras sällskap som
DELS ordnade på KB 25 april – 22 maj.
Karlfeldtsamfundet deltog i september i
Bokmässan i Göteborg och fick god hjälp
av medlemmar från västkusten. Här och på
andra håll har ledamöter ur styrelsen hållit
föredrag om Karlfeldt och hans diktning.
Sånggården i Sjugare har som vanligt varit öppen från maj till september och erbjudit kvalificerade visningar av trädgården
och Karlfeldts arbetsrum, där samfundet
äger inventarier. Karlfeldtsamfundets böcker och informationsmaterial finns tillgängliga för besökarna. Samfundet var medarrangör vid ett möte med svensklärare från
trakten under Sångsdagen den 24 maj.
Karlfeldtprogrammen under Musik vid Siljan samlade över 1200 besökare.
Samfundets styrelse var rikt representerad när Gunbritt Berggren och Nygårds
Kersti Bond framträdde på Tolvmansgården i Karlbo på skaldens födelsedag den 20
juli med ett föredrag om Karlfeldts vandringar i Dalarna och källorna till dikten
”Jungfru Maria”.
Styrelsen ber att få uttala sitt varma tack till
dem som under året bidragit med stöd och
intresse för Karlfeldtsamfundets verksamhet. För ekonomisk redovisning hänvisas
till bokslutet.
STYRELSEN
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Resultaträkning

Balansräkning

2003
RÖRELSENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
Årsmötesintäkter
Vintermötesintäkter
Försäljning av böcker, videoband och CD-skivor
Lagerändring
Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för årets bok
Kostnader för övriga böcker
Kostnader för skriftkommittén
Karlfeldtbladet
Lagerändring
Årsmöteskostnader
Vintermöteskostnader
Övriga mötens kostnader
Sammanträdeskostnader
Kontorsmaterial och trycksaker
Bokförings-, medlemsreg.- och konsultationskostn.
Revisionskostnader
Telefon, porto och frakt
Gåvor och uppvaktningar
Stipendier
Reklam och PR
Medlemsavgift i DELS
Övriga kostnader
Summa rörelsekostnader
FINANSIELLA INTÄKTER
Realisationsvinst på förs. av värdepapper
Utdelning på aktier
Räntor
Summa finansiella intäkter
FINANSIELLA KOSTNADER
Realisationsförlust på förs. av värdepapper
Depåavgift och övriga kostnader
Summa finansiella kostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Redovisat resultat
20

2002

Not

2003

2002

TILLGÅNGAR
131
183
13
15

700
065
300
269
0
65 000
6 206
414 540
-91 493
-4 343
-1 402
-65 244
-851
-226 951
-14 945
-2 300
-3 188
-565
-50 753
-9 200
-6 494
-1 134
-15 000
-6 267
-500
-388
-501 018
0
76 759
107 281
184 040

130
189
7
52

575
700
000
155
0
0
611
380 041
-156 453
0
0
-61 899
-10 436
-229 259
-7 842
0
-11 308
-929
-49 095
-8 100
-7 669
-284
-5 000
-33 960
-500
0
-582 734
43
39
114
197

269
329
486
084

-138 456
-1 307
-139 763

-193 065
-1 440
-194 505

-42 201

-200 114

-42 201

-200 114

Omsättningstillgångar
Kassa, bank och postgiro
Interimsfordringar
Varulager
Summa omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Aktier
Obligationer
Övriga anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1

2
3
4

Summa tillgångar

367
38
2
407

220
146
149
515

509
31
3
543

204
467
000
671

2 590 961
1 876 134
500
4 467 595

2 474 952
1 881 495
500
4 356 947

4 875 110

4 900 618

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Interimsskulder
Övriga
Summa kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Karlfeldt-fonden
Värderegleringsfond för värdepapper
Summa långfristiga skulder

5

694
813
844
351

31
83
1 124
1 240

992
822
654
468

2 053 814
0
2 053 814

2 053 814
0
2 053 814

Eget kapital
Eget kapital
Överfört till kortfristiga skulder
Årets resultat
Summa eget kapital

1 606
544
-42
2 108

2 231
-424
-200
1 606

Summa skulder och eget kapital

4 875 110

4 900 618

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

6

33
98
579
712

336
810
201
945

104
654
114
336
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Bokslutskommentarer

Bilder från vintermötet

foto: Lars Falk

Not 1
Varulager
Boklagret är värderat till 3 kronor per bok.
Lagret av CD-skivor är värderat till 27 kronor per styck.
Not 2
Aktier och andelar
Kkr

2003
Bokfört Markn.
värde
värde
2 591
2 004

Aktier

2002
Bokfört
Markn.
värde
värde
2 475
1 397
Gustaf Sjökvist, Gunnar Harding, Eva-Britta Ståhl, Christer Åsberg

Not 3
Obligationer
Kkr

Nom

Obligationer

1800

2003
Bokfört
värde
1 876

Markn.
värde
1 883

Nom
1800

2002
Bokfört
värde
1 881

Musikerna Ulf Lundmark och Gustaf Sjökvist

Markn.
värde
1 843

Not 4
Övriga anläggningstillgångar
Kartotek till den boksamling som funnits på Sånggården har, jämte en samling tidningsurklipp, donerats till Kungliga Biblioteket i Stockholm. Av övriga anläggningstillgångar
återstår därefter ett antal minnesföremål.

Anna Swahn, Kerstin Floberg, Eva Näslund och Jan-Erik Swahn

Lennart och Carin Bergström

Not 5
Övriga kortfristiga skulder
Skulden utgör skillnaden mellan värdepapprens bokförda värde och marknadsvärdet.
Not 6
Karlfeldt-fonden
Fonden består dels av en 1987 erhållen donation av Gull Holsti Versteeg på 2.000 kkr
och dels av överskjutande medlemsinsatser.
Stockholm 2004-02-21
Vera Hidman, Maj-Britt Edling-Pettersson och Solveig Bodén

Christer Åsberg

Hans Barenthein

Gunbritt Berggren

Anders Burius

Lars Falk

Hans Landberg

Gunnar Lundh

Bo Pellnäs

Eva-Britta Ståhl

Carin von Sydow

Barbro Wahlberg

Ebba Nordström och Carl Linton

Ordförande

Vår revisionsberättelse har avgivits 2004-04-14
Ulf Hedefalk

Lars Göran Annerbo

Auktoriserad revisor
Karin Riise och Lars Pihl
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Förre ordf. i Karlfeldtsamfundet Lars-Erik Linnarsson med hustrun Stina
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Karlfeldtsamfundet
KARLFELDTSAMFUNDET bildades 1966. Dess
syfte är att stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts
diktning och bidra till ökad kunskap om hans verk
och liv. Samfundet har ca 1 000 medlemmar och håller varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vintermöte. Samfundet ger ut en årsskrift och ett medlemsblad.
Kontaktperson:

Carin von Sydow
Box 2077
191 02 SOLLENTUNA
Tel. 08-35 61 91

Medlemsavgiften på 180 kr/år (familjemedlem 70 kr)
insättes på samfundets postgiro 67 96 73-4.
Ärenden som rör medlemskap, adressändring och avregistrering handhas av:
Thorbjörn Högberg
Reimersholmsgatan 11, lgh 43
117 40 STOCKHOLM
Tel/fax 08-668 86 81

Karlfeldtbladet

utkommer med minst två nummer per år.
Ansvarig utgivare:
Redaktionskommitté:

Christer Åsberg
Margareta Höglund, red.
Lars Falk, Cari Hildebrand

Bidrag sändes till:

Margareta Höglund
Skogsmyrsvägen 11
756 45 Uppsala
Tel/fax 018-30 91 85
nj.m.hoglund@telia.com
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