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enskilt litterärt sällskap inte kan
DEN 6 APRIL besökte jag Kilbogårändra på. De riktigt unga (konstaden i Västerbykil (mellan Sala och
terar vi som bara är unga till sinAvesta) lockad dit av den fina runes) har andra och flyktigare gebriken ”Det sjunger om Karlfeldt”.
mensamhetsformer där nätet, inte
Kilbogården är en av landets 1 400
föreningen, har den centrala rollen.
bygdegårdar som med envetenhet
Däremot finns ju, som Ylva och
och entusiasm hos eldsjälar (här
andra säger, goda möjligheter att
heter han Per Helge) håller kulturens härdar brinnande. Det var Christer Åsberg exponera den yngre allmänheten
Lars Anders Johansson och hans band som för Karlfeldt. Att man får veta vem han var
sjöng och spelade de tonsättningar av Karl- och vad han gjorde, allt det som skolan inte
feldtsånger som ni alla har kunnat höra på alltid har tid att förmedla. Vår uppgift är i
den cd-skiva som är ”årsbok” 2008, I Fri- första hand att se till att tillflödet från det
dolins spår. Applåderna rungade i den full- naturliga upptagningsområdet, alltså kulsatta lokalen. Det känns som om den nöjde turintresserade från omkring 50 år och
recensenten i Upsala Nya Tidning kan få uppåt, fortsätter. Det kan ni alla hjälpa till
rätt: att skivan kan bidra till en renässans med. Rekrytering av nya medlemmar är
livsviktigt för samfundet. Vi måste kallt
för diktaren.
För samfundet är en produktion som räkna med att medlemsantalet, som för nådenna ett led i det nöjsamma arbetet att got år sedan närmade sig tusenstrecket, kan
göra Karlfeldts diktning känd för nya läsa- komma att sjunka de närmaste åren i takt
re, inte minst i yngre generationer. Vi hop- med att de årskullar som var uppfödda på
pas att vår uppsatspristävling ska locka Karlfeldt av naturliga skäl måste dra sig tillskrivkunniga elever på gymnasie- och folk- baka. Just nu kan vi kanske räkna med att
högskolor. Vi fortsätter att göra hemsidan vi är omkring 850 medlemmar av vilka
attraktiv och snart kan vi där i samarbete bortåt 150 är familjemedlemmar.
Det betyder att en förhållandevis stor anmed Litteraturbanken vid Göteborgs universitet presentera en nätversion av Karl- del av medlemmarna samlas till våra möten. Till sommarmötet brukar det komma
feldts samlade dikter med sökmöjligheter.
Vår medlem Ylva Heijus har i tal och omkring 150 medlemmar. Lägger vi till detskrift försett styrelsen med många fräscha ta siffran för vintermötet och lägger ut anuppslag till aktiviteter, främst med inrikt- talet på en två- eller treårscykel betyder det
ning mot ungdomsgrupper. Det tackar vi att mer än en tredjedel av medlemmarna
henne varmt för och vi ser gärna att flera står i direktkontakt med de centrala sammedlemmar gör som Ylva och hör av sig fundsaktiviteterna. Till detta kommer
med idéer om vad samfundet kan göra. I andra verksamheter, till exempel studiecirkmotsats till Ylva tror vi dock inte att vi i lar och föredrag. Karlfeldtsamfundet är
första hand ska satsa på att göra folk under alltså ett aktivt och ganska stort sällskap.
30 år till medlemmar. Det sjunkande med- Men det kan bli aktivare, ungdomligare och
lemsantalet i ideella föreningar är ett all- om inte större så dock bättre.
mänt fenomen med många orsaker som ett
forts. nästa sida
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En sådan utveckling är alla medlemmars
ansvar men först och främst styrelsens. Ordföranden har mycket att stå i men en ordförandes viktigaste uppgift och främsta dygd
är att delegera i så stor utsträckning som
möjligt. Jag har själv varit ordförande sedan
2001 men har nu meddelat valberedningen
att jag inte längre står till förfogande.
Det har varit en arbetsam men mycket
rolig tid som gett mig enormt stort utbyte i
umgänget med skalden själv, med hans
döttrar och övrig släkt, med folket kring
Sjugare och Karlbo, med en aktiv och arbetsam styrelse, med samfundare och med
litteraturintresserade av alla bekännelser.
MYCKET HAR HÄNT under den här sjuårsperioden och jag vill tacka alla som bidragit
till detta. Karlfeldts dikter och hans tal, en
skildring av hans dikt och liv, den första på
60 år, och några essäsamlingar med skiftande inriktning har kommit i skriftserien.
Sånggården har presenterats i ett par volymer, samfundet har deltagit i dess program
under Musik vid Siljan och en avsiktsförklaring för gårdens framtid har formulerats. Styrelsearbetet har fått en fastare organisation där inte minst utgivningsverksamheten har en tydligare inriktning. En cd med
nytt material har producerats men också en
med gammalt i samarbete med PetersonBerger-sällskapet. Samfundet har presenterat sig i en broschyr och i en rad offentliga
framträdanden. En rikhaltig och snygg
hemsida har introducerats. Karlfeldtbladet
har utvecklats till en välskött och viktig
informations- och kunskapskälla. En uppsatstävling för ungdom har annonserats.
Tre utomordentliga Karlfeldtpristagare har
belönats. Flera spännande föredragshållare
har gästat oss vid välorganiserade vinteroch sommarmöten. Mot den bakgrunden,
och med tanke på det vikande medlemsantalet vill styrelsen föreslå årsmötet en
höjning av årsavgiften med 20 kronor till
200 kronor.
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Annat kan adderas till listan, men för
egen del måste jag strax dra ett streck och
summera. Uträkningen blir klar till sommarmötet i Sigtuna den 22-24 augusti. Detaljprogrammet kan läsas på annan plats.
Vi kommer att sakkunnigt presenteras för
denna spännande lilla stad, dess historia
och framtidsutsikter och dess kulturella och
kyrkliga aktiviteter. Vi kommer att få möta
två författare med anknytning till staden,
Gunnar Ekelöf, som dog där för fyrtio år
sedan, och stadens krönikör, den mångsidiga Harriet Hjorth, som skulle ha fyllt 100
år i augusti och är mycket uppskattad för
sin bok Blomstervandringar.
Huvudföredraget hålls av docent Kerstin
Hulter Åsberg och har titeln ”Karlfeldts
’Sjukdom’ – dikt och verklighet”. Kerstin är
en av landets mest erfarna invärtesmedicinare men är också väl förtrogen med geriatrik, stroke-rehabilitering och läkemedelshantering. I hennes tjänst kommer från
och med i år även medicinhistoria att ingå.
Hon har också svarat för uppskattade medicinhistoriska program om Marcel Proust,
PO Enquist och Agneta Pleijel.
Vi vill den här gången pröva en mer interaktiv modell för huvudprogrammet. Efter föredraget ska vi fortsätta samtalet
kring denna fina Karlfeldtdikt antingen i
panelform eller i grupper. Så du som tänker
komma till Sigtuna (och även alla ni andra)
läs redan nu dikten ”Sjukdom” i Flora och
Bellona och fundera på dess olika teman
utifrån era egna erfarenheter. Då kommer vi
att få ett givande meningsutbyte.
Därmed tackar jag för mig, och
så ger jag åt en annan
min stav, mitt pilgrimsbälte.
CHRISTER ÅSBERG

Karlfeldtsamfundets sommarmöte och
årsmöte i Sigtuna 22-24 augusti 2008
Sigtunastiftelsen är en plats för alla slags
möten människor emellan. Här är en plats
härligare än i drömmen... så kändes det
1915 när byggnaderna planerades för sitt
ändamål, så känns det än idag. I denna enastående och nyrenoverade miljö, vars arkitektur är påverkad både av svensk nationalromantik och italienskt klosterliv, finns en
rogivande atmosfär som bidrar till koncentration och vila, också vid intensiva möten.
Kultur och bildning är en naturlig del av den
miljö som skapades till att bli en innerlighetens värld i verkligheten. I denna unika miljö
arrangeras Karlfeldtsamfundets sommarmöte 2008!
P R E L I M I N Ä RT P R O G R A M :
FREDAG 22 AUGUSTI
18.00 Buffé
19.00 Välkomsthälsning av Christer Åsberg
Sigtunastiftelsen då och nu
Kyrkoherde em. Kerstin Berglund
Restauratör Charlie Edlund
LÖRDAG 23 AUGUSTI
9.00
Årsmöte
10.15 Kaffepaus i rosengården
10.45 Deklamation: ”Sjukdom” ur Flora
och Bellona. F. ordf. Gösta Berglund
Föredrag: Karlfeldts ”Sjukdom” –
dikt och verklighet.
Docent Kerstin Hulter Åsberg
11.30 Samtal i anslutning till föredraget
12.00 Lunch
13.45 Karlfeldtsamfundets hemsida
V. ordf. Hans Barenthein
14.15 Sigtunas historia
Antikvarie, museichef Sten Tesch (ev)
14.45 Kaffepaus i rosengården

15.15 Guidad Sigtunapromenad
Curt Ohlsson, ordf. Sigtuna Hum. Förb.
19.00 Samling. Drink i rosengården.
Middag i stora salen.
SÖNDAG 24 AUGUSTI
9.00
Kyrkornas Sigtuna
Ärkebiskop em. Gunnar Weman
9.30
Sigtunaförfattaren Harriet Hjorth
som naturskildrare
Författare Agnete Hjorth
10.00 Kaffepaus
10.30 Gunnar Ekelöf i Sigtuna och
Sigtunastiftelsens Ekelöf-rum
Ekelöfsällskapet
11.45 Lunch
Avskedsord av nye ordföranden
PRISER:
Paketpris för hela vistelsen
I enkelrum ...........................................2 250 kr
I dubbelrum, per person .....................1 995 kr
Kostnad för drink och vin till middagen
tillkommer.
Pris för delar av vistelsen
Fredag: Middag......................................155 kr
Lördag: Lunchbuffé och 2 x kaffe..........280 kr
Middag (tre rätter), exkl. drink, vin. ........550 kr
Söndag: Förmiddagskaffe, lunchbuffé....225 kr
Anmälan och bokning sker genom insättning
på Karlfeldtsamfundets årsmöteskonto, pg
1 28 78-5 senast 10 juni 2008. Vid anmälan
efter detta datum kan vi inte garantera rum.
Använd gärna bifogat inbetalningskort. Ange
namn med telefonnummer och de evenemang
du/ni önskar delta i, om ni önskar enkelrum eller
dubbelrum. Texta tydligt!
Frågor besvaras av Hans Åkerlund, telefon icke
kontorstid 070-322 51 24.

Besök gärna Sigtunastiftelsens hemsida: www.sigtunastiftelsen.se
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Vintermötet 2008

Karlfeldt och ungdomen

vice ordförande Hans
Barenthein välkomnade omkring 200
åhörare. Inledningsvis anknöt han till Helmer Grundströms hyllning till ”Vinterdiktaren Karlfeldt” med att ur dikten Ny nord
citera
SAMFUNDETS

Vi ha sett för länge mot söder,
vi ha lystrat till fåfänga ord –
nu, unga systrar och bröder,
låt oss vända vår panna mot nord.
Låt oss känna, utan förblandan
med vädren från främmande strand,
den klangen, den doften, den andan
av hela vårt vinterland.
Parnass, De Litterära Sällskapens tidskrift, har nyligen haft ett temanummer
”Ungdomar”. Karlfeldtsamfundet tar också upp ungdomstemat genom att som årets
utgåva i sin skriftserie utge en cd ”I Fridolins spår” med tretton Karlfeldtdikter tonsatta och arrangerade av den unge vissångaren Lars Anders Johansson. En uppfordran till en ungdomlig läs- och lyssnarkrets
är likaledes samfundets nyligen utlysta
pristävling om bästa uppsats om Erik Axel
Karlfeldt.
Den mest hängivna lyssnarskaran finns
dock bland de gamla och kloka. Särskilt saluterade Hans sin moster och sin mor, Anna
och Ulla, Karlfeldts båda döttrar.
SÅNGESRKAN Ann-Kristin Jones presente-

rades, dalkulla från trakten kring Opplimen, utbildad i Falun, Oslo och Köpenhamn, f.n. verksam på Göteborgsoperan. I
somras vid Musik vid Siljan framförde
Ann-Kristin ett eget program på Sångs vid
samma tillfälle som Birgitta Lillpers mottog
Karlfeldtpriset. Hennes ackompanjatör då
liksom idag var Henrik Alinder, organist i
Kristine kyrka, Falun. De båda satte oss
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genast i stämning med Aspåkerspolska och
Sagan om Rosalind.
Därefter var det dags för Christer Åsbergs föredrag om Karlfeldt och ungdomen,
som återges i sammandrag på sid. 7. Föredraget interfolierades med ett antal sånger:
Sång efter skördeanden, För vägens vind,
Längtan, En herde- och namnsdagsvisa och
avslutades med Jungfru Maria, folkvisan
Allt under himmelens fäste samt en av Almqvists Songes.
Ann-Kristin och Henrik avtackades med
långvariga applåder och kvitterade med
Dina ögon äro eldar och Cherubins aria ur
Figaros bröllop.

Sammandrag av Christer Åsbergs föredrag vid vintermötet
Dagens föredragshållare presenterades
av Hans Barenthein med följande humoristiska rimsmide:
I styrelsen han ingått
innan medlemskap han fått.
Då var det brått!
En kupp? En komplott?!
Nej! En härlig kompott!
-En estradör, såå flott!
Ett sångarskott
Något mäktig omlott
En ordflätare av mått
Som faktaletare - hot!
Vältalig i stort som smått!
Produktiv, som ett skott! Av alla frön du sått
vårt samfund nya höjder nått.
Så – om vi av Dig, du 10-faldige maratonlöpare, du omisskännlige bibelkännare,
och den i allt vältalige ordföranden i vårt
samfund, om vi av Dig, Christer Åsberg,
förväntar oss ett framträdande av rang, så
är det min vän, helt självförvållat!

Ann-Kristin Jones, dalkulla från trakten kring
Opplimen, ackompanjerades av Henrik Alinder.

Till sist påminde Hans Barenthein om
1. Sångsdagen den 24 maj
2. Musik vid Siljan med Tomas Tranströmers dikter den 5 juli på Sångs
3. Karlfeldtsdagen den 20 juli på Karlfeldtsgården i Avesta
4. Sommarmötet i Sigtuna 22-24 augusti
NILS-JOHAN HÖGLUND

NÄR KARLFELDT är ett par och tjugo fram-

ställer han ungdomen som något kraftlöst
och oskuldsfullt som det gäller att genomskåda och växa bort ifrån. Det livets knytnävsslag som Karlfeldt drabbades av med
katastrofen på Tolvmansgården fick honom
att se sin egen första ungdomstid i en ny dager, berövad all idyll. Till den personliga
bakgrunden måste läggas också 80-talets
tidsanda med en politisk radikalisering och
stridsvilja – och jämställdhet mellan könen.
Helt annorlunda möter ungdomen i

Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Här är
ungdom ett tillstånd av lust och lek och
längtan. Jämställdheten mellan könen finns
här också, men den kommer till uttryck i
erotik inte i politik. Ungdom är en tid av
kravlöshet och fri kärlek. Bondeungdomar
och tattare drivs av samma glada kärleksdrift.
Fridolins visor, 1898, inleds med en ouvertyrdikt, ”Rimsmeden”. Utanför smedjan, ”från gårdarna och fjällen”, hör smeden hur ”de ungas friska röster” sjunger
med. Diktarjaget är inte med i gänget och
befinner sig ”i kvällen, då min ungdoms sol
gick ned”. Det sexuella källflödet är ingen
ohejdbar naturkraft längre. Ungdomens
sorglösa lekar kan som i ”Blomstervisa” ge
sig till känna som ett vagt minne under medelåldringens vardagliga arbete med humleplockning. Humlestörens slingor får honom att tänka på ungflickornas långa flätor
men i brist på kvinnliga sängkamrater nöjer
han sig med att stoppa humleknoppar i putvaret och finna tillfredsställelse i den djupa
och vederkvickande sömnen.
Fridolin tycks visserligen få ett raptus av
sexuell leklust i ”Efter skördeanden”, men
nog är det mest den stadgade husbonden
man ser, uppsluppen och yster tillsammans
med pigor och räfserskor efter väl förrättat
värv. Han fröjdar sig framför allt åt sin fyllda loge och först i andra hand åt sina fylliga skördeflickor.
En liknande husbondetyp för ordet i dikten ”För vägens vind”. Han sitter i sin höga
sal och tänker på sin ungdomstid, ”dess yra
lust, dess tröga kval”, när en så kallad fallen
flicka dyker upp och väcker bondens skuldkänslor. Kanske var det hans fel att det gått
på tok för denna ungdomsväninna. Dikten
forts. nästa sida
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Anders Forsbergs kongeniala omslag till Fridolins visor. Fridolin, med medelålderns volym och
med käpp i hand. står på sitt tun, instängd bakom gärdesgård och grind, och vänder trögt sin
nacke mot tre gäcksamt dansande gracer som avtecknar sig mot skogsbrynet.

var införd i första upplagan av Vildmarksoch kärleksvisor, men sedan förde Karlfeldt
över den till Fridolins visor, där den motiviskt och tankemässigt hör hemma.
Ungdomen har blivit ett tillstånd som ses
i backspegeln, något eftertraktansvärt
fastän passerat. När flickorna gäckas och
kastar blickar som säger ”Kom och tag oss,
Fridolin”, så spritter det till ett tag, ”min
längtan vill flyga, men vingen är tung”.
Anders Forsberg har kongenialt fångat situationen på omslaget till de första upplagorna av Fridolins visor. Fridolin, med medelålderns volym och med käpp i hand, står
på sitt tun, instängd bakom gärdesgård och
grind, och vänder trögt sin nacke mot tre
gäcksamt dansande gracer som avtecknar
sig mot skogsbrynet. I Vildmarks- och kärleksvisor hade han för länge sen hoppat över
staketet och med lätta fjät försvunnit med
töserna in i skogen. Men nu har åren gått.
I ”Fridolins dårskap” i nästa samling,
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Fridolins lustgård, 1901, klär Fridolin upp
sig och ger sig utan framgång men till allmänt åtlöje ut på de unga narrars stig. Skalden intar betraktarens position. Han är utestängd från de ungas led men vill inte ingå i
den åldrade skara, ”landstormens sista
uppbåd”, som han räknat sig till i ungdomens dagar, alltså generationskamraterna.
Han deserterar och upprättar en egen fristad mellan en avslutad ungdom och en begynnande medelålder.
KARLFELDT VÄNDER nu sin blick mot en

ungdom som han inte har pretentioner på
att tillhöra men till vilken han knyter förhoppningar om en ny samhällsanda. Samtidigt som Fridolin gör sig hörd uppstår en
ungdomsrörelse som blev mest högröstad i
Dalarna. I Stockholm grundades 1905 den
Kulturella Ungdomsrörelsen med föredrag,
läsecirklar, fotvandringar och folkdans- och
lekaftnar. I dess första centralkommitté in-
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gick ingen mindre än – Erik Axel Karlfeldt.
Särskilt intressanta i sammanhanget är två
mer eller mindre politiska tal, på Bispberg
1905 och på Skansen i Stockholm 1906,
återgivna i Karlfeldtsamfundets årsbok
2004, Till bönder och till lärde män.
Flora och Pomona, 1906, färgas i överraskande liten grad av det patos för ungdom som uppfyller Karlfeldt vid samma tid.
Det versifierade talet till Uppsala studenter
vid sekelskiftesfesten, som Karlfeldt tog
med i Flora och Pomona, är inte alls särskilt
ungdomsinriktat. Men”Vinterhälsning” avslutas med samma appell som talen: en uppmaning till de unga att fylkas under en stark
mans fanor. ”Möter du nordanvinden, karl,
då möter du sång och yra.”
Till samma fåra hör ”Ny nord”, som
Karlfeldt skrev till en fosterländsk fest på
Cirkus i Stockholm 1911 inför en skolungdomstävling i vinteridrott. ”Ny nord”
”I ‘Vildmarks
lästes med beundran
av arbetarungdom
och kärlekslångt fram i tiden.
visor’ hade han Helmer Grundström,
född 1904, ställde
för länge sedan
dikten i jämnbredd
hoppat över
med ”den märkliga
staketet och
dikten Ungdom i
Hösthorn”. Den ramed lätta fjät
dikala ungdomsgeneförsvunnit med
rationen
född
i
töserna in i
seklets början upplevde någonting leskogen”
vande och uppfordrande i dikten, för
dem var den inte något flåspatriotiskt pekoral. Den togs på allvar.
Tiden mellan Flora och Pomona och Flora och Bellona (1918) var fylld av viktiga
händelser i familjefadern Karlfeldts liv. Nya
aspekter på ungdomen kommer in i hans
diktning. Ungdomen är inte bara en livskraftig skara som betraktas utifrån, nu börjar det bli dags att lämna över det samhäl-

leliga uppdraget till de unga och samtidigt
ha ansvar och omsorg för dem, ge dem vägledning, uppmuntran och stöd. I ”Testamente” i Flora och Bellona är det den unga
generationen i dess helhet som skalden tilltalar. Som ett testamente och som ett tecken på att ungdomen var en aktuell målgrupp kan man också betrakta det dikturval, Valda dikter tillägnade ungdomen, som
Karlfeldt gav ut 1922.
DET VERKLIGA testamentet, det som tydligt
visar Karlfeldts starka intresse och engagemang för ungdomen, hans känsla av ansvar
för de unga, är naturligtvis dikten ”Ungdom” i Hösthorn, 1927. Tyvärr har de inledande raderna gjort att dikten orättvist
hamnat i en bestämd fålla, den äldre generationens gnäll över ungdomen:

Du dansar, bleka ungdom, sorgset låta
din ukulele och din saxofon.
Det är ju inte riktig jazz, på 20-talet representerad av t.ex. Louis Armstrong och
Bix Beiderbecke, som beskrivs utan den musik som utfördes av tyska dansorkestrar.
Nej, Karlfeldt gnäller inte utan beklagar att
ungdomen, skadad av sina uppväxterfarenheter, inte har tillgång till den sunda livsglädje och livstro som han unnar dem. Och
det är denna glädje, framtidshoppet, modet
och tillförsikten, som är ungdomens privilegium.
Flyg ut, flyg ut och tag den i besittning
din blåa utmark till vårt grå allod.
För allting ont du ärvt du fick ett gott i
kvittning,
ty du fick himmelrikets nyckel, mod.
CHRISTER ÅSBERG
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Lugnet – en trippelbild
FRU NORDENFLYCHT är känd för sin dikt
”Över en hyacint” med dess bittra slut:

Hon är ett gräs, hon skall förfallna;
jag intet agg till henne bär.
Så ser jag ock ditt hjärta kallna:
det måste vara som det är.
Dikten är riktad till Johan Fischerström.
Fru Nordenflycht var en ledande litterär figur, men hon hade nyligen förlorat tre män
som betydde mycket för henne. Hon sökte
tröst och ensamhet på Lidingö. Senare flyttade hon till Skokloster och lät bygga en
stuga som hon kallade ”Lugnet”, men någon frid fann hon inte.
Om detta ställe har Karlfeldt skrivit en
rokokopastisch, Lugnet, som beskriver fru
Nordenflychts förälskelse. Johan Fischerström arrenderade en gård på det närbelägna Sjöö där han skulle pröva sina idéer om
lantbruk. Men snart började han göra
roddturer över sjön.
Fru Nordenflycht skrev hänförda brev
på franska om sina känslor, men hon insåg
givetvis åldersskillnaden: han var 26 och
hon 43. Frågan är om Fischerström någonsin förstod sin roll, för hans kommentarer
till hennes dikter är besynnerligt fria från
känslor, även när hon är tydlig.
Förgäves jag min Syn, till frusna Stranden
vänder,
Och till det falska Sjö, bedröfvat öga
sänder;
Karlfeldt citerar några av dessa ord i
”Lugnet”. När Fischerström började svalna
trodde fru Nordenflycht att han uppvaktade
grevinnan på Sjöö, Charlotta Taube de la
Gardie, som i motsats till fru Nordenflycht
var en skönhet, en egenskap hon delade med
sin syster Hedvig, kung Fredriks älskarinna.
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Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763)

Charlotta Taube var en varmhjärtad
kvinna som försvarade de kvinnor från Ål
som åtalats i Sveriges sista häxprocess.
Kvinnorna utsattes för tortyr och ärkebiskopen drev på i bakgrunden men Charlotta
segrade och tilldelades en medalj med den
latinska inskriften: ”Av Ridderskapet och
adeln för tolv kvinnliga medborgares räddande från oförrätt”.
Fru Nordenflycht skrev en hyllning till
grevinnan, men när Fischerström svek skyllde hon på sin förmenta rival. Det kom till ett
häftigt uppträde mellan de båda kvinnorna i
början av 1763. Efter skandalen stod fru
Nordenflycht ensam med sin svartsjuka.
Charlotta Taube dog några veckor senare i
en feberepidemi och fru Nordenflycht avled
själv inom ett halvår; enligt ett felaktigt rykte skulle det ha skett genom drunkning vilket skalden Gyllenborg förklarar.
Upprörd av ett gäsande blod, säges hon
på mer än ett sätt hafva varit i begrepp att
föra våld på sitt eget lif. Det man visst vet
är, att hon en kall vintermorgon, nästan alldeles oklädd, geck när till siön i tanke, att
på en gång släcka elden. Men uppsåtet kom
icke till verkställighet. Däremot ådrog hon
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sig, genom detta obetänksamma steget, en
förkylning som omsider blef hännes bana.
DET KAN VERKA BESYNNERLIGT att Karlfeldt tar upp denna välkända historia. Han
jämför fru Nordenflycht och Fischerström
med Sapfo och Faon, den vackra yngling
som troligen är en uppfinning av antikens
komediförfattare. Sapfo drev en skola för
unga flickor på Lesbos och beskylls ofta för
homosexualitet, fast detta fenomen aldrig
nämns om kvinnor i grekisk litteratur.
Ovidius tog upp berättelsen om Sapfo
och Faon i Heroides, som är en samling
kärleksbrev från övergivna kvinnor. Fru
Nordenflycht kallades ”Den svenska Sapfo” och hon har själv kallat en dikt om Johan Fischerström, ”Hildur till Adil”, för en
heroid. Kellgren jämförde i ”Mina löjen”
drunkningstillbudet i Mälaren med en berättelse om hur Sapfo störtade sig i havet
från den leukadiska klippan när hon förlorat Faon.

Skryt ej utav din Sapfos sånger
som störtat sig på Leucas bank.
Den svenska var ju tusen gånger
mer ful och mera kärlekskrank.
Varför tog Karlfeldt upp detta ämne?
Fru Nordenflycht har själv skrivit en dikt
med namnet ”Lugnet”, där hon drar paralleller med gårdens namn. Karlfeldt använder till synes litterärt allmängods, men så
enkel är sällan hans dikt. Den lärda kostymen sitter lätt och man behöver inte veta
att slutraden ”och Lugnet vilar under ytans
svall” återspeglar fru Nordenflychts egen
ordlek: ”fräls en oskyldig, som i sitt lugn
blir översvallad av de häftigaste vågor från
Siöö”.
Karlfeldt införde dikten i Flora och Pomona (1906), men den är mycket äldre. Frågan är varför han lät den bli liggande. Karlfeldt lär ha blivit inspirerad under en utfärd
till Skokloster, men det betydde nog mer att

han studerade litteraturhistoria i Uppsala.
Henrik Schück blev professor 1898 och hans
elev, John Kruse, disputerade 1895 i Lund på
en avhandling där han granskade allt tillgängligt material om fru Nordenflycht. Hans
bok innehåller många vändningar som återkommer i Karlfeldts dikt, fast ofta i förändrad form. Karlfeldt nämner inte att drunkningstillbudet inträffade om vintern och han
tonar ner det erotiska inslaget för att inte
väcka löje kring den koppärriga fru Nordenflycht. Han strök en strof där hon beskrevs
som gammal och fet och gav älskogsmötet
en ädlare klang genom att ta bort några ekivoka rader.
Där kom hans båt en solnedgång helt nyss
där möttes de i körsbärsträdens ånga,
och Mälarns milda vågor gingo långa
den hela natt som ekon av hans kyss.
Karlfeldt lokaliserar dikten noga med en
underrubrik: ”Lugnet – Hedvig Charlotta
Nordenflychts sista hem vid Sko”. Det bör
göra oss misstänksamma för Karlfeldt var
sparsam med upplysningar till sina läsare.
Förmodligen utför här Karlfeldt den manöver som trollkarlar kallar ”misdirection”
och som används för att dölja vad de egentligen har för sig.
DIKTEN ”LUGNET” trycktes i Iduns jul-

nummer 1900, men kom inte med i Fridolins lustgård utan fick vänta till Flora och
Pomona 1906. Karl-Ivar Hildeman har
dock visat att dikten är från 1898 och hade
kunnat komma med redan i Fridolins visor
1898. Karlfeldt lät troligen dikten ligga därför att den behandlar ett känsligt ämne –
hans egen kärlek till en äldre kvinna.
Ett bevis för detta är att en liknande dikt
rönte samma öde. ”Fru Lena på Trojenborg” skildrar den sköna Helenas sorg över
att hennes kärlek utlöst ett krig. Dikten
trycktes i Ord och Bild 1899, men kom aldrig med i någon diktsamling. Om det ligger
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verkliga händelser bakom dessa båda dikter
så bör de alltså ha legat nära i tiden 1898.
Karlfeldt blev 1895 lärare i Molkom,
där han snart kom att spela Faons roll gentemot rektorns fru. Han tvingades lämna
skolan och rektorsparet försonades men
skilsmässa följde till slut i augusti 1898.
Förhandlingarna sköttes av Mina Tisells
bror, juristen Hjalmar Hammarskjöld.
Mina flyttade till Stockholm, där hon under
en tid bodde nära Karlfeldt på Karlavägen.
Denna historia har satt djupa spår i
Karlfeldts diktning, som Karl-Ivar Hildeman visade i En löskekarl (1977). Märkligt
nog nämner han inte
”Lugnet” utom i en rub”Karlfeldt
rik. Mina Tisell var sju
utför här för- år äldre än Karlfeldt,
modligen den men i detta fall var Faon
manöver som diktaren. Karlfeldt debuterade med Vildmarkstrollkarlar
och kärleksvisor under
tiden i Molkom. Mina
kallar ‘misvar en duktig pianist,
direction’ för
vilket nämns i dikten
att dölja vad
”Irina”. Fröding satte
de egentligen frågetecken för titeln
som påminner väl myckhar för sig”
et om namnet Mina.
Han hade naturligtvis
hört om historien från sina släktingar i
Värmland.
Karlfeldt hyllade Minas mogna skönhet i
dikten ”Du ler”. Mycket mer är inte känt
om deras förhållande, men kapten Tisell uttryckte 1897 sitt missnöje i ett brev till
Hjalmar Hammarskjöld.
”Jag måste tala öppet till Dig, att jag befarar det värsta och har anledning dertill ej
mindre uti Eder och hennes tystnad, än i det
förhållandet, att den mannen, hvars namn
jag ej vill nedskrifva, lärer uppehållit sig eller åtminstone varit synlig i den trakt, der
Mina vistats under sommaren. – Jag medger
att, om så hvarit, det kunnat vara en ren
tillfällighet, men äfven att en sådan skall av
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mig med sorg och ledsnad ses, det förvånar
dig nog ej.”
Karlfeldt och Mina vistades båda nära
Bispberg sommaren 1897. Frågan är om
Karlfeldt hade skäl att tänka på Faons svek
nästa år, när skilsmässa blev klar i augusti
1898. Den kan ha väckt både förhoppningar och farhågor. Det kom till en häftig sammanstötning mellan Karlfeldt och Hjalmar
Hammarskjöld som påverkade deras förhållande livet ut. Hammarskjöld utnyttjade sin
juridiska sakkunskap för att kritisera sekreterarens protokoll i Svenska Akademien och
Karlfeldt lär ha sagt att det svåraste uppdrag
han haft var att resa till Uppsala och hälsa
Hjalmar Hammarskjöld välkommen i Akademien 1918.
Dikten ”Tjugondedag” trycktes i Svenska Dagbladet i januari 1918. Många läsare
anande här en anspelning på landets avgångne statsminister, gemenligen kallad
”Hungerskjöld”.
”… de sjunkna Vinlandsskutor
som skulle bringa bröd åt landets hunger”.
Molkom blev trots allt en vinning för
Karlfeldt. Han återvände till Uppsala med
nyvunnen säkerhet, blev filosofie licentiat
och slog igenom som diktare. För Mina
Tisell blev livet ensammare och svårare.
Dikten ”Fru Lena på Trojenborg” handlar
om en kvinna som inte kan motstå passionen och i ”Lugnet” sörjer en annan kvinna
en ung mans svek.
Den drömmen, Sapfo, vet du till vad pris
en själ som din dess heta lycka köper?
Vet du att Brittmäss-sommarn förelöper
all höstens gråt och vinterdödens is?
I Flora och Pomona placerades dikten ”I
passionsveckan” direkt efter ”Lugnet”. Hos
Karlfeldt brukar det betyda att det finns ett
samband. Även denna dikt fick nämligen
forts. nästa sida
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Till minne av Lisbet Forsberg
EN AV KARLFELDTSAMFUNDETS äldsta

medlemmar, Lisbet Forsberg, är död. I jubileumsnumret av Karlfeldtbladet 2006 berättade Lisbet om hur hon kom med i Karlfeldtsamfundet samma år som samfundet
bildades 1966.
I ett tidigare nummer, 2003:1, skildrar
Lisbet Forsberg sitt möte med Karlfeldt, när
hon som 15-årig sitter vid spisen i den gamla bagarstugan, som hörde till prästgården i
Västanfors, och läser högt ur Dalmålningar,
utlagda på rim för Rune Lindström. Lindström står med pensel och färger och målar
ängelns byxor flamgula. Ängeln har stiliga
skinnbyxor med tofsar. ”Läs dikterna högt
du, så målar jag”, säger Rune till den 15åriga Lisbet.
Rune Lindström målade sina dalmålningar direkt på putsen i bagarstugan 1934.
Målningarna överfördes 1978 till väv, för
då revs den gamla bagarstugan. Målningar-

na finns nu i församlingshemmet i Lindgården, strax norr om prästgården i Västanfors, Lisbets barndomshem.
Lisbet Forsberg blev genom sitt engagemang och sin minnesgodhet en värdefull
traditionsbärare i samfundet.
MARGARETA HÖGLUND

Svenska Akademien belönar Christer Åsberg
UPSALA NYA TIDNING meddelade den 26

mars detta år att vår ordförande Christer
Åsberg tilldelats Ida Bäckmans stipendium
för 2008. Ida Bäckman skrev ett par omdiskuterade böcker om Fröding, Gustav Fröding och Gralsökaren. Om sina relationer
med Selma Lagerlöf skrev hon i Mitt liv
med Selma Lagerlöf.
Stipendiet delas ut vartannat år ur en
1953 donerad fond till Gustaf Frödings och
Selma Lagerlöfs minne med syftet att främja
forts. ”Lugnet – en trippelbild?”
vänta länge på att komma i tryck.
Enligt min mening har Karlfeldt skickligt
dolt avsikten med dikten om fru Nordenflycht genom att lägga ut ett spår mot antiken. Bakom Fischerström och fru Norden-

framstående svensk litteratur och publicistik, som skrivits i idealistisk anda.
För oss karlfeldtianer är Christer framför
allt den lysande ordföranden. Akademien
anger också andra bevekelsegrunder för sitt
belönande: huvudsekreterare för den statliga bibelkommissionen från starten 1973 och
fram till utgivningen av Bibel 2000 och nu
ansvarig för Svenska Bibelsällskapets översättningsenhet.
MARGARETA HÖGLUND

flycht står Faon och Sapfo men också Karlfeldt och Mina. Karlfeldt är en trollkarl
som visar upp en dubbelbild för att antyda
att det inte finns mer att söka och läsarna
tycks ha tagit honom på orden.
LARS FALK
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Möt våra poeter i dikten, musiken
och i Karlfeldts trädgård!

De svarta almar vårens psalmer tona,
och droppar lacka
som tyst och lycklig gråt mot jordens mull.
Ur ”I Passionsveckan”

Gerda var särskilt mån om dessa blommor,
klippte varsamt ned dem och sparade dem i
matkällaren! Ulla förstod aldrig riktigt tanken bakom detta förfarande…
Nästa vår får vi se hur vi lyckats med
alla lökarna, som Karlfeldtfamiljen, Sjugarebor, vänner i Falun, Leksand, Rättvik,
Sandviken och Stockholm generöst lämnat
till gården. Tack!

DET GÅR MOT PÅSK, den tidigaste i mannaminne. Aldrig tidigare har vi upplevt en
vårdagjämning sammanfalla med skärtorsdag. Så vitt du inte är 95 år eller mera, har
det berättats mig. Aldrig skall just vi få uppleva det igen. Det skall dröja 220 år tills något liknande inträffar. Detta till trots är vårtecknen många. Mina vintrars oro för perenner, rosor, blommande träd och buskar
blir större än vanligt, när jag ser dem i all
sin nakenhet redan med svällande knoppar.
Våren har också bråttom.
I passionstid och påsk pyntar vi gärna
med påskliljor, Narcissus pseudonarcissus
och till pingst väljer vi kanske pingstliljan,
N. poeticus, som kommer lite senare. Litet
här och var har jag ute i trädgården under
årens lopp funnit olika varianter av dessa,
spår av tidigare bestånd, har jag tänkt. Vid
kunnig bedömning i fjol fann vi att här
finns äldre ovanliga varianter av fam. Narcissus och idén blev till en önskan att låta
dessa underbara vårblommor få komma
tillbaka in på gårdens vildängar.
Nu sitter jag här omgiven av hundratals
narcisser av allehanda slag, alla på lök, i
knopp eller full blom och alla med givarens
önskan att de ska leva vidare och förgylla i
grönskan under rosentry, slån och fläder.
Ulla Barenthein berättade för mig att mor

Sångsdagen 24 maj
Inga narcisser i vår men kanske syrenen slagit ut och vi möts av dess ånga, ”en av de
svenskaste bland dofter”, när vi träffas här
på Sångsdagen den 24 maj. Vi skall uppmärksamma det hantverk som lämnat spår
här i bygden. Dess blomstring fängslade
Karlfeldt så till den grad att det i sin tur satte spår i hans dikter, såsom i En gammal
rocksvarvare, Väverskan eller Den underbara kvarnen, den dikt som mest uppenbart
har en målad förebild. Lars Falk kommer
att berätta om kvarnar i allmänhet och
Karlfeldts Den underbara kvarnen i synnerhet. Musikaliskt inslag erbjuder vi alltid.
Den sista av skaldens dalmålningar på
rim är ”Karl Johan” och handlar indirekt
också den om ett hantverk, eller rent av
konsthantverk. Det bedrevs i Älvdalen vid
skaldens tid. Karlfeldt fick träffa spelmannen
Hins Anders i Mora på tidigt 1900-tal och
höra honom spela Karl Johan-marschen,
som han vintern 1846, sittande på locket till
en sarkofag i Älvdalsporfyr, spelade om och
om igen under den vådliga färden ned till
Stockholm. Närmare 20 dalkarlar fick sätta
livet till. En kylig februaridag drog vidundret
också genom Sjugare. Erkers mor har berättat att det var mycket snö den här vintern –
tack och lov! Snödrivorna hejdade något

KARLFELDTSG RDEN
I LEKSAND
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man strofer som tilltalat honom och lämnat
spår i dikten, t ex i ”Sjukdom” (FB).

Tomas Tranströmer besöker åter Sångs den 5
juli. (Bilden från sommaren 2005.)

framfarten nedför Bergsängs backar. Inspiration till denna ”målning” saknades inte.
Musik vid Siljan 1 juli
Musik vid Siljan-konserten tisdag den 1 juli
kl. 15.00 har rubriken ”Giv psaltare och
lyra….” liksom förra gången Ylva Eggehorn och Jonas Jonson besökte Sångs. När
Jonas Jonson beskriver tillfället sommaren
2000 i skriften Vinden sakta går liknar han
den sångskatt vi då tog del av vid ”hundra
perenner på evighetens strand”. Ylva och
Jonas har sedan sist berikat skatten och presenterar nu nya sånger och psalmer. Vi
sjunger gammalt och nytt tillsammans med
en vokalensemble under ledning av organist
Mikael Boström Eriç.
Karlfeldt var själv mycket engagerad
1914 då det planerades en ny psalmbok,
och skrev för egen hand Svenska Akademiens yttrande – 26 sidor – till kommittén om
val och bearbetning av psalmer.
”Den rätta religiositeten är som fosterlandskänslan. Den behöver ej stora ord och
åthävor, ej skrik och larm och ståtande parad – den är ett sakta väder, dess glädje är
som en stilla sång inne i själen.”
Det var själens stilla sång Karlfeldt önskade att psalmen skulle klä i ord. I 1819 års
psalmbok, som Karlfeldt nyttjade, finner

Lördagskonsert 5 juli
Lördagskonserten 5 juli kl 15.00 har fått titeln ”Minnena ser mig” efter en dikt av Tomas Tranströmer. Främst Sven David Sandströms, men också andras tonsättningar såsom Anna Cederbergs och Georg Riedels,
framförs av Gustaf Sjökvist Kammarkör
och presenteras av Bengt Emil Jonsson och
Kerstin Ståhl. Programmet kommer också
att innehålla nya tonsättningar till Erik Axel
Karlfeldts texter. Tomas Tranströmer och
hans hustru Monica planerar att närvara.
Vandring i dikt och doft
Från midsommar och juli månad ut välkomnar vi till ”Vandring i dikt och doft”
varje torsdag kl. 17.00 då Nygårds Kersti
Bond och jag tar emot er.
Välkomna som förr om åren tisdag, torsdag och lördag e.m. 17 juni – 9 aug. Kommer ni i grupp, ring mig och vi kommer
överens om en tid.
GUNBRITT BERGGREN

Karlfeldtsgården, Marie Bebådelsedag 25/3
Dagens dikt: Gammal Ramsa av Karlfeldt

Gamla narcisser
I Leksand söker vi sedan
2007 efter äldre sorters
påskliljor och pingstliljor i samarbete med
POM, Programmet för Odlad Mångfald.
De gamla lokala varianterna visar sig ofta
vara friska och härdiga. Under sommaren
kommer några speciella leksandsnarcisser
med dokumenterad historia att planteras på
Sångs förhoppningsvis till glädje för såväl
leksandsbor som mer långväga besökare..
AGNETA MAGNUSSON
Samordnare för SV:s cirklar

Gamla kulturväxter i Leksand
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Varmt välkomna till kulturrika
Folkarebygden!
HÄR I FOLKAREBYGDEN rör

vi oss till vardags i Fridolins
spår. Karlfeldtminnena är så
mycket mer än ett kulturarv –
Karlfeldts ungdomsmiljöer och
dikter ger inspiration i utvecklingsarbetet både tillsammans
med bygdens unga och för alla
tillresande besökare. När det
nya läsåret börjar heter gymnasieskolan
Karlfeldtgymnasiet. När kulturlivet förnyas
genom återkommande program även i Carl
Jularbo Museum i Avesta, bjuder vi i Karlfeldtföreningen till en afton med överraskande tema – Lotta Gröning talar utifrån
sin bok om Alva Myrdals liv och gärning.
Alva Myrdal tog i tu med det sociala armod
som följde i spåren av den turbulenta tid
som Karlfeldt personligen kunde iaktta.
I Fridolins spår är också titel på samfundets årsgåva med nya tonsättningar av
Karlfeldts dikter och där Christer Åsberg så
förtjänstfullt beskriver Karlfeldts liv och
samtid. I vår lokala Karlfeldtförening låter
vi oss inspireras av samfundet. Vi bjuder
Lars Anders Johansson och hans musikgrupp till sommarens premiärprogram på
Karlfeldtsgården i Karlbo, lördag 7 juni.
Till alltid lika ståtliga Karlfeldtsdagen,
skaldens födelsedag den 20 juli, välkomnar
vi Christer Åsberg som talare. Sångbara
dikter av Karlfeldt, dalapolskor och annan
melodisk musik ska då ges av Moa Killander, Mia Jones och Daniel Lantz.
Vår förening är också värd för midsommardagens folkmusik, för ett trädgårdsprogram lördag 28 juni och för sommarens sista trädgårdskonsert, lördag 23 augusti då
Avesta spelmanslag framför ”En brudsång
på viskande strängar”. Övriga lördagar står
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studieförbund och andra kulturföreningar för programmen, bland lockande teman
kan nämnas familjedagen lördag den 14 juni då gården
blommar av aktiviteter för
alla generationer.
ERIK AXELS barndomshem
på älvbrinken i Karlbo är i sommar öppet
varje dag 17 maj – 10 augusti, kl. 11-17.
Därefter lördagarna 17 och 23 augusti. I
röda sommarhuset kommer slöjdare från
bygden traditionsenligt att visa sina alster,
och i det gamla lidret har sommarens utställning temat Gamla ting av trä. Maria
och Tomas Ivarson återkommer som gårdens värdpar. Efter
bokning öppnar de
gärna gården även
andra dagar på året.
Den stiliga gästabudssalen – och
sommartid även lustgården – är nu ofta
använda vigselrum
för både avestabor
och tillresande.
I det gamla järnverket i Avesta, Verket,
från Karlfeldts barndomstid visas i sommar
Avesta Art 2008 – ett spännande och
stundom dramatiskt möte mellan samtidskonst och den gamla industribyggnadens
vackra arkitektur. Nitton konstnärer från
bland annat Frankrike, Kroatien, Sverige
och USA medverkar. Guidade visningar ges
varje dag.
Ja, varmt välkomna till kulturrika Folkarebygden!
KARIN PERERS, ORDFÖRANDE
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KARLFEDLTSAMFUNDETS ÅRSREDOVISNING 2007

Verksamhetsberättelse
ANTALET MEDLEMMAR i Karlfeldtsamfundet var vid årsskiftet 915, varav 710
fullbetalande, 180 familjemedlemmar och
25 engångsbetalande..
Styrelsen har efter årsmötet i Rättvik den
18 augusti följande sammansättning:
Ordförande: Christer Åsberg
Vice ordförande: Hans Barenthein
Sekreterare: Lars Falk
Kassaförvaltare: Arne Forsell
Klubbmästare: Hans Åkerlund
Övriga ledamöter: Gunbritt Berggren, Ann
Carlsson, Lars Anders Johansson, EvaBritta Ståhl, Barbro Wahlberg
Vid årsmötet i Skara omvaldes Christer
Åsberg till ordförande på ett år.
Gunnar Lundh lämnade vid årsmötet i
Rättvik styrelsen efter tretton år som skattmästare. Tre ledamöter omvaldes på två år:
Hans Barenthein, Limhamn, Gunbritt Berggren, Stockholm och Sjugare, samt EvaBritta Ståhl, Uppsala. Till nya ledamöter
fram till årsmötet 2009 valdes Arne Forsell
och Lars Anders Johansson, båda Uppsala.
Kvarstående ledamöter fram till årsmötet
2008 är Ann Carlsson, Stockholm, Lars
Falk, Uppsala, Barbro Wahlberg, Grytnäs
samt Hans Åkerlund, Uppsala.
Sammanträden: Styrelsen har under året
hållit sex protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet, som består av ordföranden, sekreteraren, kassaförvaltaren och
särskilt kallade ledamöter, har mötts regelbundet.
Revisorer: Vid årsmötet omvaldes auktoriserad revisor Ulf Hedefalk, Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers, Uppsala och
Hans Alsén, Uppsala, till revisorer. Till deras suppleanter omvaldes Heléne Ragnarsson, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers,
och Abiel Oldgren, Uppsala.

Valberedningen består av Christina Johansson, Södertälje (sammankallande, vald
till årsmötet 2008), Margareta BarkevallLindborg, Rättvik (vald fram till 2009)
samt Lars-Göran Annerbo, Falun (vald till
årsmötet 2010).
Medlemsavgiften är oförändrad enligt
årsmötets beslut, 180 kr, respektive 250 kr
för par.
Ekonomi: Medlemsavgifterna har minskat med 10% i förhållande till år 2006, medan direktavkastningen av föreningens kapital ökat med 27%. Kostnader på 100 tkr
för produktion av en CD, som distribueras
till medlemmarna 2008, har tagits med i
årets bokslut. Om man bortser från denna
kostnadspost, så visar resultatet före realisationsvinster och avsättningar ett plus på 40
tkr. Realisationsvinster netto uppgår till 257
tkr. Avsättning om 150 tkr till värderegleringsfond har gjorts, som motvikt till att
marknadsvärdet på föreningens värdepappersinnehav vid årets utgång är 113 tkr lägre än det bokförda värdet. Ovanstående innebär att det redovisade resultatet är 47 tkr.
Ekonomisk administration: Samfundets
räkenskaper och medlemsregister administreras av Thorbjörn Högberg, Stockholm,
under överinseende av kassaförvaltaren.
Medlemsboken: Årsboken för 2007,
”Möten med Karlfeldt”, med förord av
Christer Åsberg och med bidrag av Catharina Grünbaum, Camilla Hammarström,
Ulrika Knutson, Eva Lilja, Agneta Pleijel
och Eva-Britta Ståhl utkom i maj. Boken
har nummer 39 i Karlfeldtsamfundets
skriftserie.
Karlfeldtbladet: Samfundets medlemsblad har utkommit med två nummer under
året. Redaktör för Karlfeldtbladet är Margareta Höglund och i redaktionskommittén
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ingår dessutom Lars Falk och Cari Hildebrand. Ordföranden är ansvarig utgivare.
Skriftkommittén utses av styrelsen och
består av Karin Perers (sammankallande),
K-G Fredriksson och Eva-Britta Ståhl.
Karlfeldtsamfundets hemsida handhas
av Hans Barenthein (www.karlfeldt.org).
Vintermötet hölls lördagen den 3 februari på Nybrokajen 11. Runt 100 besökare
hörde professor Eva-Britta Ståhl föreläsa
om ”Hösthorn och Frosttid – Erik Axel
Karlfeldt och Gustaf Larsson”. För musiken svarade Lars Anders Johansson och
hans band som gav en bejublad konsert
med nya tonsättningar av Karlfeldts dikter.
Årsmötet hölls på Stiftsgården i Rättvik
den 17-19 augusti och samlade 176 deltagare. Ordf. Christer Åsberg hälsade deltagarna välkomna på fredagskvällen, varpå
antikvarie Roland Andersson berättade om
rättviksmålarna under rubriken ”Dalmålningar på vägg”. Gunbritt Berggren beskrev
skaldens tidiga besök i trakten under titeln
”Erik Axel Eriksson, landsvägsriddaren på
vandring”. På lördagen hölls årsmöte med
Nils-Johan Höglund som ordförande, sedan Kersti Jobs-Björklöf läst ”Jungfru Maria”. Birgitta Sandström, tidigare chef för
Zornsamlingarna, berättade om vänskapen
mellan Karlfeldt och Emma Zorn. Professor
Lars Lönnroth beskrev Karlfeldts inflytande på Evert Taube i ett föredrag, ”Rönnerdahl i Fridolins spår”. På eftermiddagen
kunde deltagarna välja mellan fem olika utflyktsmål, innan de samlades till middag på
Lantbruksskolan. Söndagen inleddes med
samling i Rättviks kyrka, där kantor Roland Östblom spelade och Gösta Berglund
läste dikter. Kyrkbåtarna syntes när deltagarna for upp till Sjugare by, där de välkomnades av Gunbritt och Bo Berggren och
guidades kring trädgården, diktarstugan
och dagstugan innan alla samlades på tunet
och ordförande förklarade mötet avslutat.
Karlfeldtmedaljen tilldelades Gunnar
Lundh för hans mångåriga verksamhet
inom Karlfeldtsamfundet och framför allt
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som dess kassaförvaltare under tretton år.
Karlfeldtpriset tilldelades Birgitta Lillpers. Priset överlämnades på Sångs den 3
juli, där Birgitta Lillpers och Eva-Britta
Ståhl höll ett poetiskt samtal. Birgitta Lillpers höll ett mycket uppskattat föredrag
när Karlfeldts födelsedag traditionsenligt firades i Karlbo den 20 juli. Juryn för priset
bestod av Christer Åsberg (sammankallande), Gunnar Harding, Gustaf Sjökvist och
Eva-Britta Ståhl.
Karlfeldtgården i Leksand höll öppet
maj–september för visning av trädgård och
bildspel. Guidade turer ordnas bland samfundets samlingar i skaldens arbetsrum.
Samfundets styrelse sammanträdde på gården inför Sångsdagen den 2 juni, som blev
en hyllning till Linné. Hans Barenthein läste ”Blommornas kärlek” och Moa Killander sjöng sin egen tonsättning av Karlfeldts
”Humlor”. Matts Holmer talade om ”Linné och Karlfeldt – två själsfränder” och
Christer Åsberg kommenterade. Den 3 juli
sjöng Ann-Kristin Jones till ackompanjemang av Henrik Alinder, sedan Karlfeldtpriset utdelats till Birgitta Lillpers. Den 7
juli framträdde Mikael Samuelson till ackompanjemang av Lennart Simonsson och
Svante Henryson och sjöng visor av bl. a.
Bellman och Karlfeldt.
Övrigt: Flera ledamöter av styrelsen har
under året framträtt med föredrag om skalden. Lars Anders Johansson och hans band
framförde sitt Karlfeldtprogram i konstmuseet i Leksand i augusti och under Kulturnatten i Uppsala i september. Karlfeldtsamfundet har bidragit till att en CD utgivits på
Sterlings förlag med Peterson-Bergers samtliga tonsättningar av Karlfeldts dikter i insjungningar av Helge Brilioth och Erland
Hagegård till ackompanjemang av Sven
Alin och Jan Eyron.
Styrelsen ber att få uttala sitt varma tack
till alla dem som under året bidragit med
stöd och intresse för Karlfeldtsamfundets
verksamhet. För ekonomisk redovisning
hänvisas till bokslutet.
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Resultaträkning
2007
RÖRELSENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
Årsmötesintäkter
Vintermötesintäkter
Försäljning av böcker, videoband och CD-skivor
Övriga intäkter
Summa intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för årets bok
Kostnader för övriga böcker
Produktion av CD-skiva
Karlfeldtbladet
Årsmöteskostnader
Vintermöteskostnader
Övriga mötens kostnader
Sammanträdeskostnader
Kontorsmaterial och trycksaker
Bokförings-, medlemsreg.- och konsultationskostn.
Hemsida
Revisionskostnader
Telefon, porto och frakt
Gåvor och uppvaktningar
Stipendier
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
Bankkostnader
Summa finansiella kostnader

142
219
6
11
1
381

000
635
480
504
927
546

-54 834
-24 125
-100 000
-68 372
-275 002
-14 328
-28 691
-18 107
-2 694
-72 500
-1 740
-10 050
-3 528
-1 190
-39 425
-500
-2 417
-699 503
388
160
99
647

040
220
617
877

2006
157
178
12
4
1
352

295
187
000
162
156
800

-140 887
-41 928
0
-79 449
-196 311
-19 875
-12 000
-17 983
0
-58 944
-2 194
-9 688
-4 547
-1 839
-21 250
-500
-1 171
-608 566
371
113
91
575

376
319
260
955

-130 865
-2 532
-133 397

-236 022
-2 081
-238 103

196 523

82 086

AVSÄTTNINGAR
Värderegleringsfond för värdepapper

-150 000

0

Redovisat resultat

46 523

82 086

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
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Balansräkning

Bokslutskommentarer

Not

2007

2006

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier
Obligationer
Fonder
Övriga anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1
2
3
4

Omsättningstillgångar
Bank och plusgiro
Interimsfordringar
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 215 418
1 502 040
1 302 370
500
4 020 328

2 235 873
1 542 120
300 000
500
4 078 493

Summa skulder och eget kapital
Ansvarsförbindelser

Not 2
Obligationer
Kkr

Nom

Obligationer

1 500

615 877
22 094
637 971

Not 3
Fonder
Kkr

5 019 678

4 716 464

Fonder

2007
Bokfört
värde
1 502

Markn.
värde
1 498

2006
Bokfört
Markn.
värde
värde
2 236
2 625

Nom
1 500

2007
Bokfört Markn.
värde
värde
1 302
1 251

2006
Bokfört
värde
1 542

Markn.
värde
1 567

2006
Bokfört
Markn.
värde
värde
300
306

Not 4
Övriga anläggningstillgångar
Utgörs av ett antal minnesföremål.

Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Förutbetalda medlemsavgifter
Övriga interimsskulder
Leverantörsskulder
Summa kortfristiga skulder

2007
Bokfört Markn.
värde
värde
1 215
1 158

Aktier

980 037
19 313
999 350

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Långfristiga skulder
Karlfeldt-fonden
Värderegleringsfond för värdepapper
Summa långfristiga skulder

Not 1
Aktier och andelar
Kkr

5
6

2 544 820
46 523
2 591 343

2 462 734
82 086
2 544 820

Not 5
Karlfeldt-fonden
Fonden består dels av en 1987 erhållen donation av Gull Holsti Versteeg på 2.000 kkr
och dels av överskjutande medlemsinsatser.

2 053 814
150 000
2 203 814

2 053814
0
2 053 814

Not 6
Värderegleringsfond för värdepapper
Avsättning till värderegleringsfond har gjorts som motvikt för att värdepapprens marknadsvärde är 112 896 kronor lägre än det bokförda värdet.

58
25
141
224

195
000
326
521

78 330
39 500
0
117 830

5 019 678

4 716 464

Inga

Inga

Stockholm 2008-02-01
Christer Åsberg

Hans Barenthein

Gunbritt Berggren

Lars Falk

Arne Forsell

Ordförande

Ann Carlsson

Lars Anders Johansson Eva-Britta Ståhl

Hans Åkerlund

Vår revisionsberättelse har avgivits 2008-03-22
Ulf Hedefalk

Hans Alsén

Auktoriserad revisor
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Karlfeldt som tillhygge i debatten
EN INSÄNDARE i SvD 26/3 08 klagar över
äldre bilförare, ”ett körkortsfrälse”, som
uppenbarligen anser sig ha fått fribrev av
politikerna. ”När jag ser vissa av dessa
gamlingar med stor möda kravla sig in
bakom ratten är det inte utan att jag erinrar
mig en strof ur en dikt av Karlfeldt:

Se, gubbarne tåga med ryggen i båga och
knuffa sig fram efter ringa förmåga. Det
haltar och hasar det skyvar och sjasar.”
Två dagar senare får insändaren svar på
tal av Teddy Sonesson i Uppsala, som skriver att han känner sig träffad av detta tarvliga påhopp på äldre bilförare ”då en utsliten rygg på grund av över 40 års arbete som
tandläkare gör att det kanske för en omogen person ser ut som om man kravlar in
bakom ratten. när man i själva verket sätter
sig i det ryggvänligt inställda förarsätet för
en angenäm och säker bilfärd. Men … ska
man stila med invektiven med en strof av
Karlfeldt, ska man göra det ordentligt!”
Strofen lyder i sin helhet:
Se, gubbarne tåga
med ryggen i båga
och knuffa sig fram efter ringa förmåga.
Det haltar och hasar,
det skyvar och sjasar.
Här skolen I se, I bedrövliga masar!

Bilder från vintermötet

FOTO: Lars Falk

Här står en i gapet. Rickrickettirack!
Här dansar han fram som en brudgum i
frack.
Här stupar hans granne i morrande trut.
Gubbe in, gosse ut!
Den uppmärksamme läsaren ser genast
att strofen är hämtad ur ”Den underbara
kvarnen”.

RED.
Bertil och Solveig Bengtsson

Samtal i foajen

Nyutkommen litteratur
MARIA KÜCHEN, poet och kulturskribent har nyligen tillsammans med
Christer Åsberg, professor och litteraturvetare tillika Karlfeldtsamfundets
ordförande, kommit ut med en antologi Insidor.
Samlingen innehåller 242 dikter av
137 författare. De äldsta författarna i
samlingen är födda på 1890-talet, de
yngsta har debuterat i våra dagar.
Författarna skriver i förordet ”… vi
tror framför allt att Insidor kan vara utgångspunkt för samtal, studier och meditationer, inte bara i kyrkliga sammanhang utan i många verksamheter och
nätverk, där reflektioner kring någon
eller några av dikterna kan leda till fördjupning av relationer och mänsklig insikt.”

Jörgen och Annika Straarup

Karlfeldtbladets redaktionskommitte: Lars Falk, Margareta Höglund, Cari Hildebrand

Hans Barenthein, Christer Åsberg, Anna Karlfeldt

Ebba Nordström, Kerstin Berglund och Carl Linton

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Cederskog, Henny ..............................Täby
De Angelo, Adriano.....Rossano Veneto, Ita.
Ekberg, Birgit..............................Borgholm
Eriksson, Jörgen ..............................Krylbo
Kjellgren, Jan..............................Linköping
Kjellgren, Karin ..........................Linköping
Kruckenberg, Anita............................Solna

Lundgren, Eva............................Skokloster
Ringborg, Eva............................Stockholm
Straarup, Annika ...........................Uppsala
Straarup, Jörgen.............................Uppsala
Vallin, Brita .................................Göteborg
Åkesson, Erik..............................Danderyd
Örnkloo, Hjördis ...........................Uppsala
Anders och Inger Back
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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. Hemsidans adress är www.karlfeldt.org
Kontaktperson:

Carin von Sydow
Smedjevägen 7
191 49 SOLLENTUNA
Tel. 08-35 61 91

Medlemsavgiften på 180 kr/år (familjemedlem 70 kr)
sättes in 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: Christer Åsberg
RedaktionsMargareta Höglund, red.
kommitté:
Lars Falk, lars.falk@foi.se
Cari Hildebrand, cari@cari.nu
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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