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hon delar med sin man CarlOlof Jacobson. Båda är medlem-
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av Karlfeldtbladet ni nu håller i handen är
det första som vår nya redaktör har ansvaret för. Det känns både glädjande och
tryggt att få hälsa Gunilla Stenman Jacobson välkommen som sammanhållande i
redaktionskommittén. Gunilla presenterar
sig själv på föregående sida. Efter Margareta Höglunds mångåriga kvalitetsinsatser
känns detta som en mycket god fortsättning.
Förra året, när samfundet hade årsmöte
i Mora med ett särskilt Zornperspektiv,
fick jag inför det vårtal jag då hade att hålla i Erik Axels efterföljd på den Valborgsmässoafton 1930 då Emma Zorn firade sin
50-årsdag, en dikt som Karlfeldt framfört
som tack till paret Zorn vid den efterföljande supén. Det var en tillfällighetspoesi
som av förklarliga skäl inte fann ingång i
några diktsamlingar. Det finns säkert också
fler av samma sort som det skulle vara intressant att få del av.
Här på senvintern fick jag ett brev från
Lisbet Olsson-Duit och Ingrid Eriksson,
båda ättlingar till Anna Alfvén, Hugo
Alfvéns tredje hustru. De hade i efterlämnade papper hittat en kopia på det bröllopstelegram Erik Axel sänt till Meit Ståbi,
Zorns syster. Jag återger det här och noterar att även stora poeter stundom rider på
halta och hastigt sadlade pegaser. Dock kan
också i sådan form hovavtrycken ha ett
visst intresse, inte som poesi men som uttryck för en välvilja som har rim och poesi
i sin mentala ”nästgårds”.
Älskvärd brud hör hyllningens ljud
från en uppriktig ungkarl.
Pennan skälver i skrivarens hand
och bläckhornet runkar.
Lustig och säll blir din brudväg ikväll
mellan Mora och Orsa.

Or df ör anden har
Claes-Bertil
Ytterberg
Ljus för din själ vare vägen likväl
från ungmö till morsa.
Käraste Mejt, tag det inte så stelt
var saktmodig och stilla.
Bliv som du är, håll i och stå bi
så går det aldrig dig illa!
NU STÅR SOMMARMÖTET för dörren
med ett gediget program som säkert lockar
många. I samband med detta stöter jag inte
alltför sällan på frågor från Karlfeldtbeundrare som frågar om de får delta i våra
program utan att vara medlemmar. Vi har
talat om detta en del
gånger i styrelsen med
Alla ingångsen instinktiv känsla (åtvägar ska
minstone från min sida)
hållas öppna!
att betalande medlemmar har förtur. Men
våra program, med den kvalitet de har, är
kanske den allra bästa rekryteringsvägen?
”Kom och se!” sa en marknadsförare som
jag respekterar.
Eftersom vi ständigt arbetar med hur vi
skall finna nya Karlfeldtvänner är den här
frågan, om den totala öppenheten i våra
arrangemang och den självklara rätten för
medlemmarna att inte stängas ute av platsbrist, en viktig framtidsfråga. Nya och ungdomligt moderna ingångsvägar behövs.
Men kanske är det lika viktigt att hålla de
gamla och beprövade öppna?
CLAES-BERTIL YTTERBERG
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Karlfeldt och Nobelprisen
DELTAGARNA i 2011 års Vintermöte i Börssalen bjöds på förstklassig musikunderhållning i form av sång till gitarr av Jan-Olov
Andersson. Vi fick bland annat avnjuta en
frisk tolkning av Svarta Rudolf, och professor Sture Allén anknöt i sin inledning direkt
till detta genom att förklara att vi nu skulle
få höra om två svajiga karlar: Erik Axel
Karlfeldt och Alfred Nobel.
Sture Allén är ledamot av Svenska
akademien alltsedan
1980. Åren 19861999 tjänstgjorde
han dessutom som
dess ständige sekreterare, dvs. uppehöll
samma ämbete som
Karlfeldt innehade
åren 1913-1931. Få
personer torde alltså
Sture Allén
vara mer kvalificerade än Allén att på ett initierat och inlevelsefullt sätt berätta om Karlfeldts arbete i
Akademien, denna gång med fokus på det
krävande och viktiga arbetet i dess Nobelkommitté.
Inledningsvis nämnde Allén helt kortfattat något om Akademiens grundande 1786,
och hur kung Gustaf III genom detta beslut
valde att bryta ut ämnesområdena svenska
språket och litteraturen från den 1756 grundade Vitterhetsakademiens verksamhetsfält.
NOBELPRISET. Efter drygt hundra års verk-

samhet med det svenska språket och den
svenska litteraturen i fokus fick Akademien
en ny väldig arbetsuppgift i sitt knä, när
Alfred Nobels märkliga testamente öppnades 1896. Beträffande det litteraturpris
Nobel ville se instiftat angav han nämligen
att ”Akademien i Stockholm” skulle vara
utdelande instans, något som allmänt tolka-
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des som Svenska Akademien.
Sture Allén relaterade och kommenterade
några viktiga punkter i Nobels testamente:
• De belönade ska inom respektive pris
område ha ”gjort menskligheten den
största nyttan”
• De belönade insatserna ska dessutom ha
ägt rum ”under det förlupne året”
• Beträffande pristagarkandidaternas
nationalitet ska priskommittéerna inte
fästa något avseende vid denna ”sålunda att den värdigaste erhåller priset,
antingen han är Skandinav eller ej”
• Beträffande litteraturpriset föreskriver
Nobel att detta ska tillfalla ”den som
inom litteraturen har producerat det
utmärktaste i idealisk rigtning”
Beträffande kravet att belönade insatser
ska ha ägt rum under det senaste året nämnde Allén att detta villkor på ett tidigt stadium bedömdes omöjligt att uppfylla och det
har därför i praktiken inte följts. Formuleringen om att belönad litteratur ska vara
producerad ”i idealisk rigtning” har varit
föremål för många spekulationer. Allén ville avdramatisera denna punkt och menade
att frasen endast ska förstås som att utsedda pristagare i sitt författarskap ska relatera till ett ideal av något slag.
Behöriga att nominera till litteraturpriset
är akademiledamöter från hela världen,
professorer i språk- och litteraturämnen,
tidigare pristagare samt ordförandena i
representativa nationella författarorganisationer. Alla nomineringar ska vara Akademien tillhanda senast den 1 februari, därefter sammanställs en s.k. halvlång lista
med 15-20 tänkbara namn och i början av
maj har denna bantats till den ”korta listan” med fem namn, av vilka Akademien i
oktober ska fatta beslut om ett.

KARLFELDTS ARBETE MED NOBELPRISET.

Karlfeldt invaldes i Akademien 1904 och
placerades mycket snart, redan 1907, i dess
Nobelkommitté. Värt att tänka på är hur
nytt hela arbetet med Nobelpriset vid det
laget var för Akademien.
Svenska Akademiens arbete med Nobelpriset i litteratur har alltid omgärdats av
stor sekretess. Nobelstiftelsens stadgar tillåter dock att material som legat till grund
för ett prisbeslut görs tillgängligt femtio år
efter beslutet i fråga. Då blir Akademiens
diskussionsreferat offentliga, så att eftervärlden kan ta del av hur ledamöterna argumenterat för och emot de olika kandidaterna. Utifrån detta kunde Allén berätta om
var Karlfeldts sympatier särskilt befunnit
sig och vilka kandidater han med växlande
framgång argumenterat för. (De första femtio årens nomineringar och utlåtanden finns
numera också utgivna i bokform, se litteraturlistan sist i detta referat.)
Vilka kandidater arbetade då Karlfeldt
särskilt för under sina år som engagerad i
Nobelprisarbetet? I sitt föredrag lyfte Allén
fram sex namn. Först och främst nämnde
han engelsmannen Thomas Hardy (18401928), vars kandidatur Karlfeldt försökte
driva flera gånger, dock utan att någonsin
lyckas. Karlfeldt menade att Hardy hade
”monumentala förtjänster som skildrare av

engelskt land och lynne”. Den uteblivna
framgången motiverade Allén med Hardys
determinism, som de andra ledamöterna
hade svårt för att belöna.
En annan Karlfeldt-favorit var finländaren Juhani Aho (1861-1921), bl.a. känd
för sina ”Spånor” och ”Nya spånor”. Aho,
som betecknats som den förste finskspråkige yrkesförfattaren, fick aldrig något
Nobelpris, och det fick inte heller Maksim
Gorkij (1868-1936), en annan kandidat
som Karlfeldt starkt förespråkade, bl.a.
med instämmande av Anders Österling.
Karlfeldt var tidigt ute med att nominera
engelsmannen John Galsworthy (1867-1933),
Forsytesagans upphovsman, och denne fick
verkligen priset så småningom, men först
1932, dvs. när Karlfeldt själv var borta.
Ytterligare två namn som Karlfeldt
trodde på och förespråkade, men som idag
är okända, i varje fall i Sverige, var Juan
Zorrilla de San Martín (1855-1931), kallad
Uruguays nationalpoet och med ”Tabaré”
som sitt mest kända verk samt Kostis Palamas (1859-1943), upphovsman till den
olympiska hymnen (1896) och en central
gestalt i den grekiska 1880-talsgenerationen.
Sture Allén kunde också berätta att Karlfeldt motsatte sig Thomas Manns (18751955) kandidatur såväl 1924 som 1929,
när saken var aktuell. 1929 fick dock Karlfeldt se sig på den förlorande sidan, då
Mann ändå utsågs till detta års Nobelpristagare.
KARLFELDTS EGET NOBELPRIS. Erik Axel

Karlfeldt blev själv nominerad till Nobelpriset sex olika år, varav fyra år i följd,
nämligen 1916 av Nathan Söderblom, 1917
av Fredrik Läffler och Ruben G:son Berg,
1918 av Fredrik Läffler och 1919 av Carl
Bildt, Gottfrid Billing och Fredrik Läffler.
Som bekant röstade Karlfeldts akademikollegor 1919 verkligen för att tilldela honom Nobelpriset, men han avböjde, främst
med tanke på sin ställning som Akademiens
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ständige sekreterare, men även med hänvisning till att det skandinaviska inslaget av
pristagare riskerade att bli oproportionerligt
stort.
Efter tio års uppehåll nominerades
Karlfeldt på nytt 1929 av norrmännen
Didrik Arup Seip och Ivar Alnaes och slutligen 1931 ännu en gång av Nathan Söderblom, som då talade för ett delat pris,
antingen mellan Karlfeldt och Per Hallström
eller mellan Karlfeldt, Hallström och finlandssvensken Bertel Gripenberg. En märklig omständighet med nomineringen 1931 är
ju att detta år inte bara blev Karlfeldts utan
också Söderbloms dödsår.

KARLFELDTBLADET 2011:1

en pristagare avlidit efter det att ett beslut
om pristagare tillkännagivits, dvs. mellan
oktober och den 10 december.
På Nobeldagen den 10 december 1931
hölls litteraturpristalet av Anders Österling,
som särskilt betonade ”originalspråkets
avgörande roll för lyrisk dikt”. Karlfeldts
egenart kan ”möjligen anas i en översättning, men endast fullt begripas på svenska”.
Han underströk också att Karlfeldt hämtat
”sin förnämsta inspiration ur det svinnande
och det svunna” men trots detta haft ”nydanarens friska mod i greppen”.
Allra sist erinrade Sture Allén om prisets
växlande faktiska värde genom åren. 1901
utgjordes det av 151 000 kronor, vilket motsvarar 7,8 miljoner kronor i 2009 års penningvärde. 1931 års prissumma till Karlfeldts
diktning var 173 000 kronor, vilket ”bara”
motsvaras av 4,8 miljoner kronor i 2009 års
penningvärde. Allra ”minst värt” var priset
1981, då det nominella värdet var 1 miljon
kronor, som endast motsvarar 2,1 miljoner
kronor i 2009 års penningvärde. 2001 var
det år då summan för första gången bestämdes till 10 miljoner kronor, den summa som
delades ut ännu 2010.
JOHANNES RUDBERG

Skalden Erik Gustaf Karling
”LÅT OSS LYSSNA till en dikt som fångar
aftonstämningen i en mellansvensk skogsby
mot slutet av 1800-talet...” Så inledde Christer Åsberg underfundigt sitt föredrag presenterat av honom själv och Hans Barenthein på Vintermötet den 5 februari 2011,
nästan på dagen 100 år efter Gustaf Frödings frånfälle. Inledningsdikten visade sig
vara ett kombinat av Frödings och Karlfeldts dikter ”Vallarelåt” och ”Inom hässjorna”
från deras respektive debutsamlingar. Så här
löd förklaringen kring den skapta dikten:
”Det är en vacker stämningsmålning, men
detta är faktiskt inte en dikt – utan två. Det är
saxade strofer av två olika, fastän just här intill förväxling lika, diktare, Gustaf Fröding
och Erik Axel Karlfeldt. Vi kan kalla skalden
Erik Gustaf Karling. Stroferna är tagna ur
”Vallarelåt” och ”Inom hässjorna” i deras respektive debutsamlingar och visar på frändskapen de båda skalderna emellan: naturskildringen från deras lantliga hemprovinser, de exakta detaljerna i landskapsmålningen, den gungande rytmen med den typiskt
svenska daktylen som presensparticipen erbjuder: vallande, kallande, plaskande, suckan-

Karlfeldts Nobelpris-diplom från 1931.

Som bekant tillföll 1931 års pris ”Erik
Axel Karlfeldts diktning” sedan Karlfeldt
avlidit i april samma år. Allén konstaterade
att 1931 års Nobelpris i litteratur inte bara
är det enda som delats ut utan motivering,
utan också det enda sedan prisutdelningens
startår 1901 som utdelats postumt. Detta är
dock något som var accepterat enligt Nobelstiftelsens grundstadgar, så länge nomineringen skett i laga ordning, dvs. före den 1
februari och att den nominerade vid den
tidpunkten var i livet, vilket alltså var fallet
med Karlfeldt vid 1931 års nominering.
Allén tillade att bestämmelserna sedermera
skärpts så att ett postumt utdelande visserligen fortfarande är möjligt, men endast om
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Att läsa vidare
Kjell Espmark: Litteraturpriset. Hundra
år med Nobels uppdrag. Norstedts,
2001.
Sture Allén & Kjell Espmark: Nobelpriset i litteratur. En introduktion. Svenska
Akademien, 2001.
Bo Svensén (utg.): Nobelpriset i litteratur. Nomineringar och utlåtanden
1901−1950.
(I: 1901−1920. II: 1921−1950.) Svenska
Akademien, 2001.
Nobels testamente kan i sin exakta lydelse läsas på Svenska Akademiens webbplats http://nobelprize.org/alfred_nobel/
will/testamente.html

Karlfeldt på Wikipedia
FÖRR KUNDE det ta fyrtio år innan

förlagen fann det motiverat att ge ut
ett nytt uppslagsverk. Nordisk Familjeboks Uggleupplaga kom ut omkring 1910,
Svensk Uppslagsbok på 1950-talet och Nationalencyklopedin på 1980-talet. Dessa verk behandlar Karlfeldt på olika sätt, som påpekades i KB 2:1998. I Nordisk Familjebok är han
en stjärna på uppåtgående medan Svensk
Uppslagsbok är njugg, som man ofta blir ett
par decennier efter en författares död, och Nationalencyklopedin är svalt objektiv.
Frågan är om det kommer några fler uppslagsböcker av det gamla slaget. Allt vetande
finns numera på nätet, och den ledande upp-

Karlfeldt håller tal vid Frödings grav på Uppsala
kyrkogård den 11 februari 1911.

de, de vackra, mjukt melodiska klangerna:
dallrar och faller, skumpande tungt.”
Åhörarna fick sig framförda en exposé
över Karlfeldts relation till och syn på Fröding från första gången Karlfeldt såg Fröding
i Uppsala 1896 fram till Karlfeldts tal vid
Frödings grav den 11 februari 1911.
Föredraget är i stort identiskt med det
föredrag som framfördes på Bokmässan i
Göteborg i september 2010 och som finns att
läsa på hemsidan. Gå gärna in och läs på:
http://www.karlfeldt.org/Karlfeldt/Froding_i
_Karlfeldts_ogon.html
HANS BARENTHEIN

slagsboken Wikipedia skapas av läsarna
själva. Alla farhågor om att ett sådant
förfarande skulle leda till godtycke har
hittills kommit på skam. Datorn öppnar vägen till mer kunskap via länkar.
Svenska Wikipedia har en ovanligt omfattande artikel om Karlfeldt med referenser till
Hildeman, Bergsten och Carin von Sydow.
Artikeln pryds av foton som sällan får plats i
tryckta uppslagsverk. Den obalans som uppstår genom att texten behandlar privatlivet
mer än diktverken kan medlemmarna i Karlfeldtsamfundet rätta till. Det står alla fritt att
bättra på artikeln genom att foga in fakta, foton och nya länkar. Pröva själva! Det är läsarnas privilegium att ändra i Wikipedia.
LARS FALK
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Om ”Lotus” – igen
CHRISTER ÅSBERG har i de två senaste
numren av Karlfeldtbladet pekat ut två källor till Karlfeldts dikt ”Lotus” – Bibeln och
Heine. Som komplement till hans iakttagelser vill jag nämna att denna rätt okända
dikt har påverkat två svenska författare på
ett sätt som säger något om diktens ursprung och mening.
Stig Ahlgren valde något överraskande att
ta med ”Lotus” i sin antologi Den bästa lyriken som kom ut 1946. Ahlgrens val gendriver effektivt alla påståenden om att Karlfeldts dikt skulle vara antisemitisk. Det är
otänkbart att Bonniers förlag skulle ha gett ut
en dikt som kunde misstänkas för att vara
riktad mot judarna strax efter kriget.
Tyvärr förklarade Stig Ahlgren inte varför han valde ”Lotus”, men jag utgår från
att det var diktens språkliga kraft som fällde utslaget. I anslutning till 1940-talets obegriplighetsdebatt betonade Stig Ahlgren i
sitt förord att det inte spelar någon roll om
en dikt är svårtolkad: ”Det är en gåta att intelligenta människor, som obedda anstränger
sin hjärna på veckotidningarnas och sön-

dagsbilagornas avdelningar för tankenötter,
nödvändigtvis skall lägga den i träda när de
läser lyrik.”
Modernismen hade nyligen slagit igenom i
Sverige och Stig Ahlgren använde den aktuella debatten om konstens obegriplighet för att
lyfta fram äldre dikter med liknande tendenser. Karlfeldt hör inte till de lättolkade och
inte heller var han politiskt korrekt. Stig Ahlgren tog också med ”Om en tillbörlig vrede”,
som många moderna läsare har invändningar
mot.
Skön är en man, då han är vred,
men blöt och mjäkig är han led,
och kält och gnäll är kvinnfolkssed.
Ytterligare en ledtråd finns hos Beppe
Wolgers som 1972 gav ut Mina memoarer,
del 3. Boken ingår i en serie, men denna del är
skriven långt före de andra. Beppe skildrar sin
väg ut i konstnärslivet och ägnar ett helt kapitel åt några dikter som han skrev 1946. En
av dem börjar med orden ”Behemot, Behemot flodhästen, lotusätaren”. En vaken läsare anar genast att Beppe Wolgers har läst
Karlfeldt, men tyvärr gör han inte själv den
kopplingen utan tar dikten på största allvar.
Beppe slutar med att citera ett vänligt refuseringsbrev från Gerhard Bonnier.
Beppe Wolgers hade ännu inte fyllt arton,
när han skrev dikten, som möjligen är tänkt
som ett självporträtt med tanke på kapitlets
rubrik, ”Behemot, första gången”.
Behemot, Behemot flodhästen, lotusätaren –
fälld i bränningarna vid Loangakusten –
inslipade under sina vandringar djupa rännor
i kristallinska bergarter…,

Nilflodhästar ur Brehms Djurens liv.
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Beppe påpekar själv att alla fakta är hämtade ur Brehms Djurens liv, som enligt min
mening ger en långt mer poetisk skildring av
flodhästens liv.
”I övre Nilens sjölika, växtrika vattensam-

Beppe Wolgers har också diktat om Behemot.

lingar lämnar flodhästen även nattetid ej alls
eller blott högst sällan flodbädden. Han äter
där både dag och natt av de i själva vattnet
växande plantorna. Jämte andra vattenväxter är lotus flodhästens viktigaste födoämne.
Men även vassrör äro, om så behöves, välkommen spis. En ätande flodhäst är en äcklig företeelse. Det klumpiga huvudet försvinner i djupet, rotar omkring bland växterna,
och vida omkring grumlas vattnet av slam; så
ser man åter ”behemot” med munnen full av
en stor, tjock knippa avslitna växter; han lägger denna på vattnet och tuggar och mal nu
sönder växterna långsamt och behagligt. På
båda sidor om munnen hänga rankor och
stänglar ut, grön växtsaft blandad med spott
väller beständigt fram över de tjocka läpparna, några till hälften tuggade gräsbollar stötas ut och slukas ånyo, de slöa ögonen stirra
orörliga ut i fjärran och de oerhörda framtänderna och hörntänderna visa sig i all sin
prakt.” (Brehm: Djurens liv, del 2, 1924 års
upplaga).
KARLFELDT behövde naturligtvis också

läsa på om flodhästarnas liv innan han
skrev ”Lotus” och Djurens liv låg närmast
till hands. Karlfeldt kallar liksom Brehm
flodhästen för ”behemot” och han understryker att djuret älskar lotus, som färgar
betarna gröna.
Christer Åsberg påpekade att Karlfeldt
måste ha haft Heines dikt ”Die Lotosblume”
i tankarna när han skrev sin dikt. Förmodligen associerade han också till lotofagerna i

Odyséen, som Tennyson skildrade på sitt
eget sätt i ”Song of the Lotos-Eaters”. Karlfeldt kände naturligtvis till denna dikt både
som skald och som licentiat i germanska
språk med engelska som specialitet.
Lotofagerna i Odyséen åt inte näckrosor
utan frukter från ett lotusträd, som brukar
identifieras med Ziziphys lotus, en buske
med ätbara frukter som växer i Medelhavsområdet. Möjligen är det samma lotusträd som Behemot söker skydd under i Jobs
bok, kapitel 40. Den botaniska förvirringen är stor och det finns sex olika växter
som kallas ”lotus”. Linné gav namnet Lotus åt ärtfamiljen, men numera är det bara
släktet käringtand som har den benämningen. Indisk lotus, Nelumbo nucifera, är
mest berömd av de växter som bär namnet,
men trots yttre likheter
är den inte släkt med
näckrosorna i Nilen
som flodhästen betar.
Karlfeldt bör ha förknippat Tennysons dikt
med den dragning till
Indisk lotus
oansvarig vällust som
han kände alltför väl hos sig själv. Dikten
”Lotus” skrevs under den tid när han fick två
söner med Gerda utan att ha några planer på
att gifta sig med henne. Tennyson skildrar
med stor inlevelse hur Odysseus’ män glömmer alla mänskliga bekymmer när de äter lotus.
Surely, surely, slumber is more sweet than
toil, the shore
Than labour in the deep mid-ocean, wind
and wave and oar;
O rest ye, brother mariners, we will not
wander more.
Karlfeldts bild av Behemots själlösa njutning är på många sätt en motsvarighet till
Tennysons dikt uppbyggd av element hämtade från Heine, Bibeln och Djurens liv.
LARS FALK
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Tankar om Fridolins lustgård
och dikten ”Kom i lunden”
FRIDOLINS LUSTGÅRD är en diktsamling
där man i flera dikter anar en melankolisk,
harmsen, besviken skald – en god grogrund
för inspiration till diktskapande. Där finns
också dikter, där han med humor ser på sin
inte alltför glada situation. Den svarta linjen i hans diktning löper jämsides med kärlekens röda.
I ett brev till den gode vännen, författaren Fredrik Vetterlund skriver Karlfeldt
den 6 november 1900:
”Tack för ditt brev! Det var mig välkommet, som en väns hälsning alltid är,
särskilt för den som i det stora hela, midt i
folkvimlet, är så ensam som jag. … Sedan vi råkades, har
en storm gått fram
genom mitt eget liv.
Den hviner ännu och
fyller min tillvaro
ömsom med hänryckning, ömsom med
förtvivlan. Nå väl,
det är dock värdt att
leva, när man lever intensivt. Men så intensivt har mitt inre liv, under yttre lugn, varit
denna sommar och höst, att jag känt mig
undergången nära.” (En löskekarl av Hildeman 1977)
Stormen, som gått fram, handlade om
en kärlekshistoria. Det berättade både
Fredrik Vetterlund och Gerda Karlfeldt för
Karl-Ivar Hildeman. Men mer än så sa de
aldrig. Jag var själv med, då Gerda sammanbitet svarade med tystnad på Hildemans frågor.
Vännen kapten Malmberg kände till
denna kris i Karlfeldts liv. Malmberg skriver i Hågkomster och Livsintryck:

10

”En ytlig och
tillfällig betraktare
fick lätt intrycket
av ett orubbligt
och sunt lugn hos
denne trygge och
kraftige dalkarl.
Det var mycket i
denna sammansatta, rikt fasetterade
natur, som ej synCarin von Sydow
tes utåt. Det fanns
berättar om kända
dock
perioder, då
Karlfeldtdikter.
disharmonien i det
inre var mera påfallande. Under dessa tider
skrev han mycket. Det är ju så, att var
smärta har sitt skrik, blott lyckan tiger still.
Omkring sekelskiftet var han betänkt på
att lämna Sverige och tryckande förhållanden och flytta över till England för ett långvarigt, inbringande arbete. Vi uppmanade
honom att plocka fram vad som fanns i
skrivbordslådan i stället och komma med
en ny bok. Han erkände sedan, att där låg
mer än han tänkte sig –”
Fridolins Lustgård och Dalmålningar på
rim kom ut 1901 medan författaren var på
resa i Italien. Hans förläggare fick sända recensionerna dit. Det blev den bok, som han
på allvar slog igenom med som skald. Flera
av dikterna i Fridolins Lustgård talar om
disharmoni och besvikelse, men de omramas av två dikter som ser framåt. I den
första dikten Lustgården skriver Karlfeldt:
Hav tack att ej du slog mig vanför, liv,
att jag är stridbart stark, fast såren ömma,
att jag är djärv och het och nog naiv
att hänryckt sjunga och att ljuvligt
drömma!
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Och i den sista dikten Löskekarlarnes sång
kan löskekarlen jubla:

Kom i lunden

Nu är mörkrets fasor övervunna,
nu kan jag le, ty jag har skådat döden.
Nu är smärtorna som ris förbrunna
i all den heliga och stora glöden.
Jag lever – flöden
av ungdom flamma upp ur årens bränder
och mot det rika livet och dess öden
välkomnande jag sträcker mina händer.

Kom i lunden, räck mig kannan
under våra lönnars glans.
Låt mig vira dig om pannan
mina jägarvisors krans.
Jordens höst skall ej fördärva
kransen, som din spelman ger:
den är tecknet: du skall ärva
landet, där ej sol går ner.

En av dikterna i Fridolins lustgård är
Kom i lunden. En månad innan Karlfeldt
skrev brevet till Vetterlund, stod den i oktober 1900 i tidskriften Idun och hette då
Vårsång i höstlunden. Efter Karlfeldts sätt
att se, tyckte han, att han vid 36 års ålder
hade nått livets höst, men kunde trotsa
åren och sjunga en kärlekens vårsång.
Kom i lunden har kallats en friardikt –
skalden, spelmannen, diktjaget lockar den
han älskar med att genom dikten göra henne odödlig. Jordens höst – förgängelsen,
glömskan skall inte fördärva kransen, dikten, som hennes spelman ger, ”den är tecknet du skall ärva/ landet där ej sol går ner.”
Dikten kommer att leva, inte glömmas
bort. 27 år senare skulle skalden komma
med liknande övertygelse i dikten Kurbitsmålning: ”Men hundrade år och mera/ kurbitsen står stolt som en prins.”
”Skuggan som allt liv fördystrar” – så
koncentrerat beskriver Karlfeldt sin fruktan för förgängelse och död. Men förgängelse och död existerar inte för den som är
en diktares sångmö. Hennes obesjungna
systrar kommer att glömmas bort, men
sångmön kommer alltid att bli ihågkommen: ”- när sena vintrar slunga/ snö i våra
levnadsspår/ skall du blomma bland de
unga/ i min sång från trotsig vår.”
Krigshjältar kämpar på vår jord, men
lyckliga blir de inte. Och så blir Fridolin
lycklig utan kamp! Han möter lyckan – en
Forts. sid 13

Skuggan som allt liv fördystrar,
tidens frost, som svala gör
dina obesjungna systrar,
finnas ej för visans mör.
Deras kärleks unga lundar
skifta aldrig doft och röst,
outsläcklig längtan rundar
deras bävande små bröst.
Fägring flyr; på ängen mister
sista nejlikan sin glöd –
visans mö på lätta vrister
dansar alltid frisk och röd.
Så, när sena vintrar slunga
snö i våra levnadsspår,
skall du blomma bland de unga
i min sång från trotsig vår.
Och då skola mänskor säga:
Sällsamt sälle Fridolin!
Huru vart han värd att äga
sådan skatt och pärleskrin?
Hjältar, stormande kring jorden,
sökte fåfängt med sitt svärd
lyckan, som är denne vorden
kamplöst på hans dunkla färd.
Och jag ler, då jag dem svarar,
som i trotsig vår jag lett,
och som nu min sång förklarar:
av ett under är det skett.
Där jag lopp min skalkhets vägar,
högg mig lyckan i mitt skört,
där jag drack min ampra bägar,
göts den full med ljuvlig vört.
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Himlaspelet – en tonsatt teaterdikt
Ett spel om en väg som till himla bär. … Ett
livsverk, en predikan från den unge teologistudenten, en tonsatt teaterdikt med associationer till dalmåleri, folktro och till verkligheten, såväl nu som när pjäsen skrevs i
protest mot fascismen, mitt under brinnande världskrig.” (Birgit Carlstén, regissör)
INFÖR SOMMARENS jubileumsföreställning

av Himlaspelet, dit Karlfeldtsamfundets
sommarmötesdeltagare kommer att bege
sig, frågar sig den musikintresserade hur det
blir med musiken. Himlaspelets hemsida har
ännu inte avslöjat något därom.
Till skillnad mot musiken i ett folkkärt
värmländskt ”sorglustigt tal-, sång- och
dansspel i två avdelningar och sex tavlor”,
har musiken till Himlaspelet varierat under
de sjuttio år som det framförts. Musiken till
F A Dahlgrens Värmlänningarna, som till
stora delar bygger på äldre svensk folkmusik, skrevs och bearbetades av Andreas Randel. Den uppfördes första gången 1846 på
Kungliga Operan och används fortfarande.
Till Rune Lindströms Spel om en väg
som till himla bär har olika kompositörer
bidragit med musiken. Tre namn nämns i
listan på musik i nyuppsättningen av spelet
2006 då det flyttade från gropen i Leksand
in i Sveasalen, Håkan Norlén, Lillebror
Söderlundh och Nils Lindberg. Håkan
Norlén lärde känna Rune Lindström i Uppsala under studietiden och skrev musik till
Himlaspelet 1941 och tonsatte dessutom
också en del av Lindströms dikter, bl.a. den
kända Visa i midsommartid. Norléns melodier till Himlaspelet har även arrangerats
av andra, t.ex. Jan Håkan Åberg och de
båda dirigenterna Anders Bond och Ture
Gudmundsson. Lillebror Söderlundh komponerade musiken till filmen Himlaspelet
1942 och radioversionen 1953.
Jörgen Dicander beskriver i sin bok Den
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Samfundets egen medlem Margareta Jonth
uppträdde i rollen som Marit under åren 19671970.

dalmålande dramatikern Rune Lindström
(sid 62 -63) hur Håkan Norlén på uppdrag
av Rune Lindström satte musik till några
av visorna som han lagt in i stycket:
”RL lät sedan musikdirektör Jan Håkan
Åberg arrangera och komplettera melodierna. Åberg har berättat för mig att RL gav
honom så gott som helt fria händer. Om
Åberg ville ändra eller byta ut några av
Norléns tonsättningar, skulle han få det.
Åberg kompletterade med Skolepiltarnas
visa, som är koral nr 67 ”En stjärna gick på
himlen fram” i Svenska psalmboken 1937
med några takter tillagda av tonsättaren.
Han skrev också en ny Marits visa, som ersatte Norléns version. [Den framfördes av
samfundets egen Margareta Jonth då hon
uppträdde i rollen som Marit under åren
1967-1970.] Åberg fick emellertid inte tid
att arrangera musiken till hela Himlaspelet.
Han föreslog därför att tonsättaren Anders
Bond (1888-1980) skulle få överta uppgif-
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ten vilket också skedde. … De melodier
som Anders Bond tog hand om var Marits
visa, Profeternas visa, Dryckesvisa och
Hör hur nyckelharporna av Håkan Norlén
samt Gammel-Jerks visa, som enligt RL
komponerades av hans far Anton Lindström. Dessutom tillkom folkvisan Jag vill
gå i vall.”
Nils Lindberg fick i uppdrag 1997 att
svara för musiken och spelet fick en ny
sammanhållen musikalisk dräkt. Han arrangerade befintlig musik, komponerade
två helt nya sånger, Profeternas sång och
Marits sång, samt ny ”mellanmusik”.
Lindbergs musik användes tills föreställningen flyttade in till Sveasalen i Leksand,
där endast två instrumentalister medverkade, vilket krävde nya arrangemang.
Till sommarens jubileumsföreställning
har uppdraget att leda musiken gått till
Anders Sold från Vikarbyn. Det blir alltså
återigen en ny musikalisk version, som
kommer att framföras av en instrumentalbesättning på fem personer; säkerligen en
blandning av befintlig musik arrangerad
för just denna ensemble och något helt
nytt. Många namn ingår alltså i raden av
tonsättare under åren som bidragit till musikinslagen till ”teaterdikten”, och förhoppningsvis kommer ett utförligt avsnitt
om musiken och musikerna att ingå i den
programbok som planeras till sommaren.

Forts. ”Tankar om Kom i lunden”
kvinna – när han går där i sina sorgsna
och bittra tankar.
”Huru vart han värd att äga/ sådan
skatt och pärleskrin?” Han ger svaret: ”av
ett under är det skett.”
Gerda Karlfeldt kallade sin man för en
kvinnornas Don Juan, men han hade inte
alltid framgång hos det täcka könet. Erfarenheterna gjorde honom ofta besviken,
bitter, han fick ofta dricka sin ”ampra bägar”. Den känslan var han fylld av då han
mötte diktens ”du”, som fick honom att
bli förälskad, kanske uppleva allvarlig
kärlek. Bitterheten försvann och ersattes
av en ljuvlig lyckokänsla.

GUNILLA STENMAN JACOBSON

CARIN VON SYDOW

Där jag lopp min skalkhets vägar,
högg mig lyckan i mitt skört,
där jag drack min ampra bägar,
göts de full med ljuvlig vört.
Om jag leker med tanken att sätta dikten i samband med brevet till Vetterlund,
där Karlfeldt skriver om stormen, som
viner och fyller hans liv ”ömsom med
hänryckning och ömsom med förtvivlan”,
fick friardikten inte något positivt svar.
En kort tid hade han dock varit lycklig,
ägt ”skatt och pärleskrin”. Och diktens
”du” – vem hon nu var – gick till ”landet
där ej sol går ner”.

Besök www.karlfeldt.org
PÅ KARLFELDTSAMFUNDETS hemsida på

Internet finns en mängd information samlad
om såväl skalden själv som om samfundet.
Där finns bl.a. bilder, dikter och tal och
naturligtvis uppgifter om vad som hänt och
händer inom Karlfeldtsamfundet.
Välkommen till www.karlfeldt.org!
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Dalmålningar utlagda på rim

Inbjudan till Karlfeldtsamfundets
sommar- och årsmöte i Nedansiljan 15–17 juli 2011
Greenverket och Green hotel, Tällberg

Redan i unga år förstod Erik Axel Karlfeldt digniteten i de väggmålningar som förr fanns
i många hem. Han inspirerades av folkkonsten och skrev bl.a. om Jungfru Maria på ängarna i Sjugare, Jona slukas av havsvidundret, Sankt Elia fara upp till himmelens land och
om Den rike ynglingen. Dalmålningar utlagda på rim växte fram och utkom i sin första
upplaga för 110 år sedan. Erik Axel Karlfeldt var troligtvis en av inspiratörerna till Rune
Lindströms dalmålning Ett spel om en wäg som till himla bär, en kärlekssaga mellan två
ungdomar men också en flammande protest mot det barbari som under första hälften av
1900-talet kostade miljoner människoliv. Himlaspelet firar i år 70 år.
Dalmålningar utlagda på rim illustrerades i en specialupplaga 1920 av den kanske
främste och ”siste” dalmålaren, Jerk Werkmäster, som också utvecklades till en ryktbar
konstnär. Vid sommarmötet presenteras en nyutgåva i faksimil av denna bok, som är samfundets årsbok 2011.
Platsen för sommarmötet, Greenverket, är ett ståtligt byggnadsverk med milsvid utsikt
över Siljan ritat av domkyrkoarkitekten Rolf Bergh. Salen rymmer också en privat konstsamling med ett hundratal verk av betydande konstnärer såsom Zorn, Carl Larsson, Bauer, Arosenius, Picasso och Chagall.
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FREDAG 15 JULI
15.00-17.15 Incheckning på Green hotel.
17.30 Hälsningsord. Claes-Bertil Ytterberg
Greenverket.
Faksimilutgåvan av 1921 års utgåva av
Dalmålningar utlagda på rim presenteras.
Karlfeldt och Jerk Werkmäster.
Christer Åsberg och Jerk-Olof Werkmäster.
Offentligt program. Entré.
18.00 Salladsbuffé
19.00 Dalmålarna – deras liv och verk.
Greenverket. Roland Andersson, framstående
forskare om dalmåleriet och huvudförfattare till
det häromåret utkomna praktfulla bokverket
om den folkkonst som inspirerade Karlfeldt till
diktsamlingen Dalmålningar utlagda på rim.
Offentligt program. Entré.
Vickning och samvaro på hotellets altan.
LÖRDAG 16 JULI
Frukost på hotellet.
08.45 Årsmöte
Karlfeldtsamfundets hemsida
Hans Barenthein, Greenverket.
Kaffepaus.
11.00 Erik Axel Karlfeldts Dalmålningar
utlagda på rim. Greenverket. Eva-Britta Ståhl,
professor i litteraturvetenskap.
Offentligt program. Entré.
12.30 Lunch.
14.00 Dalmålaren Rune Lindström –
konsten att hitta hem
Greenverket. Sekreteraren i bibelkommissionen
Christer Åsberg, ordf. i Karlfeldtsamfundet
Claes-Bertil Ytterberg, kännaren av Rune Lindström och dennes verk Martin Lindström, huvudförfattaren till bokverket Dalmåleri Roland
Andersson samt hembygdskonsulent Maria
Björkroth. Offentligt program. Entré. Arr. Himlaspelet i samarbete med Karlfeldtsamfundet.
16.30 Middag, Green hotel.
18.15/18.45 Buss till Leksands hembygdsgårdar.
18.30 Musikunderhållning börjar.
20.00 Himlaspelet 70 år. Fest- och jubileumsföreställning i ny uppsättning.
Buss till Tällberg.

SÖNDAG 17 JULI
Frukost på hotellet.
10.00 Sångs, Sjugare.
Diskussion om samfundets framtid, 150 årsjubileet etc. Underhållning.
PRISER OCH BOKNING
Green hotel är ett av de mest exklusiva och välrenommerade hotellen i Siljansbygden och erbjuder en särskilt stilig miljö för sommarmötet.
Paketpris för hela vistelsen med logi på
Green hotel inkl. alla program, buss tor Leksand och entré till Himlaspelet (325 kr) samt
måltider (exkl. dryck vickning fredag kväll och
entrédrink middag lördag).
Dubbelrum/pp:....................................2 250 kr
Tillägg för enkelrum ...............................200 kr
Paketpris för hela vistelsen utan logi enl.
ovan förutom frukost ..........................1 100 kr
Kontakta Hans Åkerlund eller Ebba Nordström
för uppgift om priser för delar av mötet.
Anmälan och bokning sker genom insättning
av avgiften på Karlfeldtsamfundets årsmöteskonto pg 12878-8 senast den 1 juni 2011.
Antalet rum är begränsat och fördelas i
huvudsak enligt principen ”först till kvarn”.
Ange namn, adress och tfn. samt uppgift om
enkelrum önskas på betalningsunderlaget.
Frågor besvaras av Hans Åkerlund (tel. icke
kontorstid 070-3225124) eller Ebba Nordström
(tel. 018-692056, mobil 070-3593747, e-post:
ebba.nordstrom@gmail.com). Till dessa anmäler du ev. särskilda behov, som rörelsehinder,
specialkost etc. senast den 17 juni (ej till telefonsvarare) samt om du önskar bli hämtad
med bil på Tällbergs järnvägsstation!
Du är välkommen att kontakta Hans Åkerlund för olika tips om du vill förlänga din vistelse i Siljansbygden i anslutning till sommarmötet. Se också www.himlaspelet.se, www.
siljan.se och www.greenhotel.se.
Vänner och bekanta är välkomna till de
offentliga programmen (entré 80 kr). Förhandsbokning rekommenderas, tel. 070-3225124,
018-692056 eller 070-9813506.
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Sommaren i Sjugare
– om jordens glädje och en vandring mot evighet
Som målande dalkarl kräver jag mina
gamla yrkesbröders rätt: att måla som det
faller mig in, med nyckfull pensel, blandande gycklets och allvarets bilder – i
mina föregångares anda om än med delvis
annan teknik.
VI KÄNNER IGEN Karlfeldts inledning till
Dalmålningar på rim. Jerk Werkmäster,
också han målande dalkarl, inspirerades redan som 20-åring av skaldens dalmålningar på rim, hans teknik var då träsnittets. Senare målar han i akvarell Jungfru Maria,
Leksandskullan på brudegång till paradis.
I handen håller hon sitt vårdtecken, rosen
som ängeln från en salig örtagård bringat
henne och som skyddar mot allt ont, mot
ormar och törnen.
Rune Lindström, författare, dramatiker
och han likaså dalmålare, beskrivs av sin
vän, översättaren Lars Ekengren från deras
gemensamma tid på Södra Latin med följande ord:
”Rune var på den tiden en blek och mager grabb med stora iakttagande ögon …
Erik Axel Karlfeldt var hans idol och förebild, och han reciterade gärna den store
skaldens dikter vid vilken tidpunkt på dygnet som helst, bara det fanns någon som
ville höra på … Han talade ofta om Karlfeldts Jungfru Maria och hennes Sjugare by,
och nog kan man ana henne bakom Himlaspelets Marit och känna igen byn bakom
det underbara dalalandskap som hennes
Mats vandrar genom för att söka rättvisa
hos Vår Herre.”
Liksom Maria var Marit ”fåmält och
hade sin lust i att gå i ensamhet” (Ur Ett
spel om en wäg som till himla bär).
Redan 18 år gammal dekorerar Rune
Lindström bagarstugan vid prästbostället i
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Karlfeldtsgården
sångs i sjugare
Västanfors, med muralmålningar. Han väljer rader från Karlfeldts Dalmålningar på
rim; ur Eden, Elie himmelsfärd, Jone havsfärd och Jungfru Maria, som på traditionellt vis får inrama de fyra målningarna,
som alla väl knyter an till skaldens texter i
ovan nämnda dikter.
Den rike mannen i Rune Lindströms
Himlaspel för spontant tankarna till Karlfeldts dalmålning på rim Den rike ynglingen. Lindström går längre än Karlfeldt när
han till orden lägger bild, musik och rörelse, ja, dans, i flera av sina verk! Budskapet
tydliggörs och många anser Himlaspelet
rent av vara en god predikan. Tillfrågad om
Lindström menat det så, svarade han, att
han var nöjd, om spelet kunnat hjälpa någon att leva bättre och dö lugnare.
VID SAMMA TID som liljekonvaljen ”bygger den vita mandelblomman eller stenbräckan sina samhällen på backar och kala
marker” berättar Karlfeldt i Lukt och doft.
Sångsdagen den 11 juni innebär en
vandring upp till mandelblomsängarna. Vi
skall njuta av en hänförande utsikt över
nejden och mandelblommans doft ”som
angives av namnet och är svag och fin. För
mig har den en säregen ljuvhet…”Vi läser
ur ynglingen Erik Axels tidigaste alster,
men även dikten Vandring (1924), och lyssnar till några låtar och visor, när vi rastar.
Vi utgår från Norr Lindbergs bystuga kl.
13.00. Medtag gärna kaffekorgen!
Musik vid Siljans program den 6 juli kl.
14.00 har rubriken Vals i mejram och de

Den 150 år gamla vandringsleden går över mandelblomsängarna till Knytberget, dit Karlfeldt
gärna vandrade som ung och livet ut. Under Sångsdagen den 11 juni vandrar vi samma väg.

agerande beskriver programmet så här: Tag
ett knippe visor, omsorgsfullt valda. Några
krispiga ackord, penseldrag av dikt och
ton. Rör varsamt, krydda med skogstjärnens svärta och sommarens ljusaste daggdroppar. Smaka av! Sofia Sandén, sång,
Leif-Åke Wiklund, gitarr och Lars Hjertner,
recitation och fiolspel.
FOTO: KNUT KOIVISTO
Musik vid Siljans
Konsert lördag den 9
juli kl.14.00 bjuder
på romanser, visor
och poesi med nordisk prägel. Hillevi
Martinpelto, sopran,
och Krister St. Hill,
baryton, lämnar operascenen och förenar
sig här på ängen i
Stina Ekblad gästar
Sjugare med skådeSångs den 9 juli.
spelerskan Stina Ekblad från Dramaten som läser ur Karlfeldts
poesi. Ackompanjatör på piano är Michael
Engström.
Himlaspelet 70 år firas i Sjugare den 12

juli kl. 15.00 med ett möte mellan Mats Erson i Lindor och hans Marit. Vad de kommer att bjuda på vet vi inte, men vi är i goda
händer, eftersom det då är Lars Hjertner,
mångårig Mats, som kommer att möta alla
tiders Marit, nämligen Margareta Jonth,
Anna Eiding och Karin Park.
Karlfeldtsamfundets Sommarmöte 1517 juli planeras avsluta på Karlfeldtsgården
i Sjugare och vi hoppas få dela ut ett Ungdomens Karlfeldtpris i samband därmed.
Torsdagar under juli kl. 17.00 samlas vi
med poesin som ledning till en timmes
vandring genom skaldens trädgård där natur och ande finna varandra.
Välkomna när helst det kan passa sommaren lång!
Intet är som väntanstider
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april…
Sjugare i april
GUNBRITT BERGGREN
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Karlfeldts och Werkmästers dalmålningar
”AV HÄSTKARLARNE tycker jag mest om

den på hvilken jag satt ett X. Den har mer av
det grovt manhaftiga än den andra nya, som
är vacker med sin fladdrande kappa och
ungdomliga apparition. Men fanjunkarn
skall ju vara en gammal buss.”
Så skrev Erik Axel Karlfeldt i mars 1920
till den 23-årige studeranden vid Konstaka-

demien Jerk Werkmäster, som redan två år
tidigare hade tecknat omslaget till Flora
och Bellona. Skalden ville att en dalakonstnär skulle utföra det. Snart fick Werkmäster uppdraget att illustrera en praktutgåva
av Karlfeldts Dalmålningar på rim från
1901. De åtta dikterna kompletterades med
sex andra som har anknytning till Dalarna.
Werkmäster skar en huvudbild till varje
dikt och anfanger och slutvignetter. Rimligen hade han ansvaret också för den vackra frakturstil som användes i trycket. Det
är de sista skisserna till träsnitten i den här
utgåvan som Karlfeldt godkänner i sitt brev.
Recensenterna gav Werkmäster högt betyg och man fäste sig särskilt vid hans självständighet i förhållande till Karlfeldt. ”Werkmästers träsnitt ge verkligen ett plus”, skrev
Aftonbladet. ”Ej till det som Karlfeldt redan
uttryckt. Men de hjälpa läsaren in i den rätta omgivningen utan något försök att vara
självändamål. I sin strängt ornamentala stil
äro de endast ett diskret ackompanjemang
till dikterna. De slå an tonen, men överlåta
åt läsaren att själv hänge sig åt dikten.”
Karlfeldtsamfundet ger nu ut en ny utgåva av det vackra bokkonstverket Dalmålningar utlagda på rim från 1920. Den presenteras i samband med sommarmötet den
15 juli i Tällberg och skickas sedan ut till de
medlemmar som inte är med på mötet.
CHRISTER ÅSBERG

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Andersson, Anna Karin........Johanneshov
Ehrling, Kristina................................Fors
Fries, Agneta ..............................Bromma
Granhagen Nåhem, Ingeborg........Bjursås
Hedwall, Lennart .......................Bromma
Helgesson, Eva-Lisa ................Stockholm
Högskolan i Gävle ..........................Gävle
Jeppson, Gert...................................Lund
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Kanne Fredholm, Kristina............Lidingö
Kugelberg, Jan .........................Linköping
Lydin, Gunvor ..............................Spånga
Rydholm, Karin.......................Sollentuna
Stridbeck, Bo.............................Göteborg
Törnqvist, Kerstin...........................Djura
Wallenström, Agneta ...............Stockholm
Wikström, Gunnar ...................Södertälje

Karlfeldtföreningen i Folkare 2011
”Det blåser vind från västanhåll, det blåser vår i alla snår.”
I KARLFELDTS begreppsvärld

är våren också en väntanstid,
och här i Folkarebygden förebereder vi kultursommaren vid
hans barndomshem, Karlfeldtsgården i Karlbo. Gården är öppen för besök varje dag i tre månader, 15 maj-14 augusti. Det är fri entré och rika möjligheter
att finna ro och förkovran både i minnesrum och under skuggande fruktträd. Sommarlovstid bjuds kulturprogram på trädgårdsscenen varje lördagseftermiddag.
”Slaggsten, blålera, minnesfragment” är
titel på en finstämd poesi- och musikföreställning som inleder kavalkaden av kulturprogram, lördag 11 juni. Unga Karin
Kåks från Stjärnsund har skrivit texterna
som kretsar kring människans förhållande
till sin hembygd – kring uppväxt, rötter
och platser. I fjol tilldelades hon Landstinget Dalarnas kulturstipendium. Mia
Westlund, ung harpist och tonsättare, står
för musiken.
På midsommardagen 25 juni bjuds traditionsenligt folkmusik på gårdstunet.
Karlfeldts födelsedag 20 juli firas
genom Avesta kommuns stora kulturdag
med program på gården i Karlbo och utdelning av kulturpris till Årets Fridolin.
Birgitta Sandström, tidigare chef för Zornmuseet, talar om vänskapen och samarbetet mellan Karlfeldt och Emma och Anders
Zorn. Anders Jakobsson, kammarsolist på
violin med folkmusikaliskt arv, till vardags
konsertmästare i Dala Sinfoniettan, gestaltar ”En fiol jag är med världens alla visor i
sin låda”.
”Genom gökskog och näktergalsland”
heter – med Karlfeldts egna ord – sommarens avslutningsprogram, lördag 20 augus-

ti, då Barbro Wahlberg talar
om fåglar i Karlfeldts dikter
och Kerstin Sonnbäck bidrar
med musikaliska inslag.
De fyra programmen arrangeras alla av Karlfeldtföreningen, som också engagerar slöjdare och konsthantverkare i röda sommarhuset. I lidret
presenteras en kulturhistorisk utställning, i
år med handväskor under djärvt tema:
Kvinnans livlina. Södra Dalarnas lokalhistoriska sällskap, Dalarnas författarförbund, studieförbund och många andra är
värdar för övriga kulturprogram, och lördag 17 juni intar barnen gården på populär familjedag.

Sommaren i Folkare bjuder också Avesta Art – samtidskonst i spännande samspel
med det storskaliga järnverk som byggdes
i Karlfeldts barndom. Vid gränden intill
har Karlfeldtsgårdens entreprenörer, Maria och Tomas Ivarsson, öppnat restaurang
med vy över Avestaforsen. Kaffe, bakverk,
smörgåsar och mat à la carte fortsätter att
serveras på Karlfeldtsgården i Karlbo.
Kulturäventyren i Folkare har många
olika uttryck. Välkommen på upptäcktsfärd hälsar vi i Karlfeldtföreningen.
Karlfeldtföreningen i Folkare
KARIN PERERS, ordförande
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KARLFEDLTSAMFUNDETS ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse
ANTALET MEDLEMMAR i Karlfeldtsamfun-

det var vid årsskiftet 786, varav 616 fullbetalande, 147 familjemedlemmar och 23
engångsbetalande (ständigt medlemskap).

Alsén, Uppsala, till revisorer. Till suppleanter valdes Heléne Ragnarsson, Uppsala,
samt Abiel Oldgren, Uppsala.
VALBEREDNING: Bo Berggren, Stockholm

STYRELSEN har efter årsmötet i Mora den

15 augusti 2010 följande sammansättning:
Ordförande: Claes-Bertil Ytterberg
Vice ordförande: Hans Barenthein
Sekreterare: Anders Back
Kassaförvaltare: Arne Forsell
Klubbmästare: Ebba Nordström, Hans
Åkerlund
Övriga ledamöter: Gunbritt Berggren,
Jörgen Eriksson, Lars Anders Johansson,
Johannes Rudberg och Eva-Britta Ståhl.
Vid årsmötet valdes Claes-Bertil Ytterberg till ordförande för ett år.
Årsmötet beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara tio jämte ordföranden. Två
ledamöter lämnade vid årsmötet i Mora styrelsen: Ann Carlsson, invald i styrelsen
2005 samt Barbro Wahlberg invald i styrelsen 1999. Tre ledamöter omvaldes för en tid
av två år: Anders Back, Leksand, Ebba
Nordström, Uppsala och Hans Åkerlund,
Uppsala. Till nya ledamöter fram till årsmötet 2012 valdes Jörgen Eriksson, Folkärna, och Johannes Rudberg, Stockholm.
Kvarvarande ledamöter fram till årsmötet
2011 är: Hans Barenthein, Malmö, Gunbritt Berggren, Stockholm och Sjugare,
Arne Forsell, Uppsala, Lars Anders Johansson, Uppsala och Eva Britta Ståhl, Uppsala.
SAMMANTRÄDEN: Styrelsen har under året

hållit fem protokollförda sammanträden.
REVISORER: Vid årsmötet valdes auktoriserade revisor Ulf Hedefalk, Ulf Hedefalk
Revisionsbyrå AB, Uppsala och Hans
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valdes av årsmötet till ledamot av valberedningen fram till årsmötet 2013. Valberedningen består vidare av Christina Johansson, Strängnäs, vald till årsmötet 2011
och Hasse Samuelsson, Uppsala, vald till
årsmötet 2012.
MEDLEMSAVGIFT: Årsmötet beslutade att
årsavgiften skall vara 200 kr för medlem
och 100 kr för familjemedlem. För studerande under 30 år blir årsavgiften 100 kr.
Årsavgifterna behålls därmed oförändrade
gentemot föregående år.
EKONOMI: Verksamhetsintäkterna har un-

der året ökat med 73%, framför allt tack
vare god försäljning av årsboken 2009, medan verksamhetskostnaderna har ökat med
3%. Medlemsavgifterna är oförändrade.
Direktavkastningen av föreningens kapital
har minskat med 36% jämfört med år
2009. Realisationsresultatet på försäljning
av värdepapper är +105 tkr. En återföring
med 100 tkr har gjorts från värderegleringsfonden för värdepapper, eftersom
skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde har minskat från –234 tkr år
2009 till –134 tkr år 2010. Ovanstående
innebär att det redovisade resultatet uppgår till +53 tkr (föregående år +98 tkr). Det
redovisade egna kapitalet har därmed ökat
till 2 009 tkr (föregående år 1 956 tkr).
EKONOMISK ADMINISTRATION: Samfun-

dets räkenskaper och medlemsregister har
under året administrerats av Torbjörn Hög-

Karlfeldtsamfundets styrelse. Fr. v. Johannes Rudberg, Anders Back, Hans Barenthein, Ebba Nordström, Gunbritt Berggren, Claes-Bertil Ytterberg, Eva-Britta Ståhl, Hans Åkerlund, Arne Forsell och Jörgen Eriksson.

KARLFELDTBLADET: Samfundets medlemsblad har utkommit med två nummer
under året. Redaktör för Karlfeldtbladet
har under året varit Margareta Höglund
och i redaktionskommittén ingår Lars
Falk, Cari Hildebrand, Margareta Höglund
och Lars Anders Johansson.
Karlfeldtbladet 2010:2 blir det sista med
Margareta Höglund som redaktör, i och
med att Margareta har tillkännagett sin avgång efter att ha varit redaktör sedan 2003.
Ny redaktör har i skrivande stund utsetts:
Gunilla Stenman Jacobson, Uppsala.

dan tillkännage att 2010 års Karlfeldtpris
tilldelats författaren Gunnar Harding.
Medarbetarna till årsboken 2009 avtackades, och bokens redaktör Karin Perers, uttryckte sin tacksamhet för detta.
Margarets Jonth, iklädd Nåsdräkt, presenterade med hjälp av Kerstin Åberg, piano, tonsättningar av Erik Axel Karlfeldts
dikter. Erik Axel Karlfeldt är en av landets
mest tonsatta diktare. Margareta fokuserade
på Gunnar de Frumeries komplicerade tonsättning av dikten Jungfru Maria, och hon
genomförde också en kort, men uppskattad,
sångträning med vintermötesdeltagarna.
Efter föredrag och sång serverades
fisksoppa med inslag av lake från Siljan.
Ordföranden läste vers ur ”Dryckesåret”,
iklädd lammskinnskarpus, innan han tillsammans med alla övriga deltagare med
välbehag syntes avnjuta en för tillfället specialkomponerad Karlfeldtbakelse, med hallonsmak, till kaffet. Vintermötet avslutades
med att V-Dala nations spelmanslag spelade kända melodier av tonsatta Karlfeldtdikter.

VINTERMÖTET 2010 hölls den 6 februari i

SOMMAR- OCH ÅRSMÖTET hölls i Mora

Alfvénssalen i Uppsala. Klubbmästare
Hans Åkerlund gav en historisk återblick
där han via Alfvén, OD, Rupert Nyblom
anknöt till Erik Axel Karlfeldt. Klubbmästaren kunde mönstra 178 samfundsdeltagare. Claes-Bertil Ytterberg hälsade välkommen och vände sig särskilt till Anna
Karlfeldt-Larsson. Claes-Bertil kunde se-

den 14-16 augusti 2010 och samlade 130
deltagare. Efter ordförande Claes-Bertil
Ytterbergs välkomnande, kåserade prosten
och dalmasen Anders Åkerlund om dalfolkets kärlek till hembygden, men även om
deras lust att vandra. Många historier
grundade i dalfolkets riter och traditioner
framfördes. Anna Aronson spelade på

berg, Stockholm, under överinseende av
kassaförvaltaren.
SKRIFTKOMMITTÉN: Under början av år

2011 utdelades till medlemmarna ett ex. av
årsboken 2010, med titeln: ”Jag är lust och
jag är längtan”, kärleksdikter av Erik Axel
Karlfeldt. I årsbokens kommitté har ingått:
Karl G Fredriksson, Karin Perers (redaktör), Eva-Britta Ståhl, Claes-Bertil Ytterberg samt Christer Åsberg.
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spilåpipa och fiol samt avslutade även med
en hornlåt.
Lördagsmorgonen inleddes med att
Hans Barenthein läste, och samtidigt visade
ett bildspel av, Karlfeldts dikt ”Kyrkosångarna”. Lördag förmiddag genomfördes årsmötesförhandlingarna programenligt under Nils-Johan Höglunds ordförandeskap.
Årsmötet avslutades med att Claes-Bertil
Ytterberg överbringade Karlfeldtmedaljen
till Margareta Höglund och Barbro Wahlberg. Efter årsmötet talade Birgitta Lillpers,
2007 års Karlfeldtpristagare, över ämnet
skapandets villkor under rubriken ”Att försöka begripa vart man ska”. Under lördagseftermiddagen föreläste museidirektör
Johan Cederholm, Zornmuseet, om Anders
Zorns vistelse i Spanien och vad som därav
kan spåras i hans konst. 90 år efter Anders
Zorns bortgång läste Hans Barenthein, vid
Zorns grav, delar av de minnesord som
Zorns vän, Erik Axel Karlfeldt, framförde
vid avtäckningen av gravvården 1921. Lördagskvällen upptogs av en festmiddag i
Mora Parken.
Söndag förmiddag företogs bl.a. en utfärd till Våmhus, där besökarna fick ta del
av korgflätning. Därefter antogs färden
mot Karlfeldtgården i Sjugare där vi efter
förtäring kunde välkomna ett hundratal
personer som hörsammat vår kallelse att
delta vid utdelandet av 2010 års Karlfeldtpris. I strålande solsken presenterade Eva
Britta Ståhl pristagaren, författaren Gunnar Harding, varpå vår ordförande ClaesBertil Ytterberg överlämnade pris och diplom. Gunnar Harding läste några av sina
egna dikter. Rebecka Wahlberg, Uppsala,
mottog Ungdomens Karlfeldtpris. Musik
som inramade ceremonin framfördes av
elever vid Falu Musikkonservatorium.
KARLFELDTSGÅRDEN SÅNGS I SJUGARE:

Lidret hölls öppet för besökare från maj
månad fram till september, tisdag, torsdag
och lördag em. med bildspel och guidning.
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Poesivandringar ägde rum varje torsdag
under juli månad. ”Sångsdagen” ägde rum
den 29 maj med underhållning av Moa
Killander sång, Mia Jones fiol och Daniel
Lantz piano, med inledande ord av ClaesBertil Ytterberg.
Den 6 juli hade ”Musik vid Siljan” en föreställning på Sångs i samarbete med Karlfeldtsamfundet. Inför en stor menighet underhöll skådespelaren Björn Granath med
uppläsning ur Karlfeldts prosastycke ”Lukt
och doft, en sommarpredikan”. Högläsningen varvades med sång av Ann Kristin
Jones, ackompanjerad av Henrik Berg.
BOKMÄSSAN: I årets Bokmässa i Göteborg
medverkade Karlfeldtsamfundet. I en välbesökt monter bestods besökarna av en informativ och pedagogiskt präglad utställning över Erik Axel Karlfeldts liv och verk.
Ansvariga för utställnigen var Gunbritt och
Bo Berggren, Ann-Marie och Hans Barenthein samt Claes Bertil Ytterberg.
Christer Åsberg och Hans Barenthein
framförde ett föredrag under rubriken
”Fröding i Karlfeldts ögon”. Christer Åsberg höll vidare ett föredrag rubricerat ”Alf
Henriksson och Karlfeldt”. Claes-Bertil
Ytterberg höll föredrag under samma rubrik som den kommande årsboken: ”Lust
och längtan”.
ÖVRIGT: Många fler framträdanden av

samfundsmedlemmar skulle kunna framhållas. Framträdanden som rimmar väl
med stadgarnas motto: ”…att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Erik
Axel Karlfeldt och hans verk…”
Styrelsen ber att få uttala sitt varma tack
till alla dem som under året bidragit med
stöd och intresse för Karlfeldtsamfundets
verksamhet. För mer detaljerad ekonomisk
redovisning hänvisas till bifogat bokslut.
ANDERS BACK

sekreterare

Resultaträkning
2010
RÖRELSENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
Årsmötesintäkter
Vintermötesintäkter
Försäljning av böcker, videoband och CD-skivor
Övriga intäkter
Summa intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för årets bok
Kostnader för 2009 års bok
Karlfeldtbladet
Årsmöteskostnader
Vintermöteskostnader
Övriga mötens kostnader
Sammanträdeskostnader
Böcker, kontorsmaterial och trycksaker
Bokförings-, medlemsreg.- och konsultationskostn.
Hemsida
Revisionskostnader
Telefon, porto och frakt
Gåvor och uppvaktningar
Stipendier och bidrag
Medlemsavgift i DELS
Bankkostnader
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
Räntekostnader
Summa finansiella kostnader

140
214
28
183

350
706
053
429
612
567 150

–134 964
–56 820
–73 389
–236 837
–39 792
–11 981
–20 800
–2 238
–99 930
–900
–10 250
–11 415
–770
–74 389
–800
–1 466
–5 700
–823 358
238
58
45
342

329
970
382
681

2009
139
176
6
3
1
328

980
305
760
290
899
234

–325 493
se ovan
–79 692
–220 102
–12 249
–6 390
–23 654
0
–77 592
–3 195
–6 950
–927
–700
–33 600
–800
–2 920
–3 935
–795 279
220
51
111
383

077
640
972
689

–133 533
–21
–133 554

0
–63
–63

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

–47 081

–86 339

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Återföring från värderegleringsfond för värdepapper

100 000

184 000

52 919

97 661

Redovisat resultat
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Balansräkning

Bokslutskommentarer

Not

2010

2009

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier
Fonder
Övriga anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1
2
3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Bank och plusgiro
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 554 154
2 631 368
500
4 186 022

1 148 406
2 903 856
500
4 052 762

34 400
186 017
220 417

0
596 937
596 937

4 406 439

4 649 699

1 955 998
52 918
2 008 916

1 858 337
97 661
1 955 998

2 053 814
134 000
2 187 814

2 053 814
234 000
2 287 814

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Karlfeldt-fonden
Värderegleringsfond för värdepapper
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förutbetalda medlemsavgifter
Övriga interimsskulder
Leverantörsskulder
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital
Ansvarsförbindelser

4
5

38
55
115
209

300
450
959
709

74
54
277
405

100
000
787
887

4 406 439

4 649 699

Inga

Inga

Not 1
Aktier och andelar
Tkr
Aktier
Not 2
Fonder
Tkr
Fonder

2010
Bokfört Markn.
värde
värde
1 554
1 554

2009
Bokfört
Markn.
värde
värde
1 148
1 192

2010
Bokfört Markn.
värde
värde
2 631
2 497

2009
Bokfört
Markn.
värde
värde
2 904
2 626

Not 3
Övriga anläggningstillgångar
Utgörs av ett antal minnesföremål.
Not 4
Karlfeldt-fonden
Fonden består dels av en 1987 erhållen donation av Gull Holsti Versteeg på 2.000 tkr
och dels av överskjutande medlemsinsatser.
Not 5
Värderegleringsfond för värdepapper
Denna avsättning har tillkommit beroende på att värdepappernas marknadsvärde är 134
tkr lägre än det bokförda värdet.

Stockholm 2011-02-25
Claes-Bertil Ytterberg

Anders Back

Hans Barenthein

Jörgen Eriksson

Arne Forsell

Ordförande

Gunbritt Berggren

Lars Anders Johansson Ebba Nordström
Eva-Britta Ståhl

Johannes Rudberg

Hans Åkerlund

Vår revisionsberättelse har avgivits 2011-02-25
Ulf Hedefalk

Hans Alsén

Auktoriserad revisor
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Bilder från vintermötet

KA L E NDA RI UM

Foto: Jörgen Straarup

11 JUNI Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Sångsdagen. Vandring till mandelblomsängarna. Samling vid Norr Lindbergs bystuga.
11 JUNI Karlfeldtsgården i Karlbo
Slaggsten, blålera, minnesfragment
Poesi- och musikföreställning.
25 JUNI Karlfeldtsgården i Karlbo
Midsommarfirande med folkmusik på
gårdstunet.
6 JULI Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Musik vid Siljan. Vals i mejram.
7 JULI Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Poesivandring i trädgården. Även 14/7,
21/7 och 28/7.
9 JULI Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Musik vid Siljan. Romanser, visor och
poesi med nordisk prägel.
12 JULI Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Vi firar Himlaspelet 70 år.
15-17 JULI Tällberg
Karlfeldtsamfundets års- och sommarmöte
20 JULI Karlfeldtsgården i Karlbo
Karlfeldts födelsedag och Avesta kommuns kulturdag.
20 AUG. Karlfeldtsgården i Karlbo
Genom gökskog och näktergalsland.
Om fåglar i Karlfeldts dikter.
22-25 SEPT. Bokmässan, Göteborg
Karlfeldtsamfundet finner man i avd. "De
litterära sällskapen" på Bokmässan.
www.sangs.se • 0247-60028
www.karlfeldtsgarden.se • 0226-645174
www.karlfeldt.org • 021-415962
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Karlfeldt-filateli
Frimärkena ovan utgavs 1964 i valörerna
35 öre resp. 1:05 för att fira 100-årsminnet
av Karlfeldts födelse. På frimärket avbildas
profeten Elia som en dalabonde i gravölshatt med häst och vagn. I bakgrunden syns
Leksands kyrktorn. Frimärksmotivet tecknades av Jerk Werkmäster, som tidigare
hade gjort träsnittsillustrationerna till
Karlfeldts dikter i Dalmålningar på rim.
Frimärket graverades av Arne Wallhorn.

Årets vintermöte besöktes av 170 personer, däribland Anna Karlfeldt Larsson, som hälsades välkommen med varm applåd. Här
flankeras hon av Claes-Bertil Ytterberg, Jan-Olov Andersson, Christer Åsberg och Sture Allén.

Beställ våra årsböcker
Karlfeldtsamfundets två senaste årsböcker,
Erik Axel Karlfeldt, Vägen till Nobelpriset
(2009) och Jag är lust och jag är längtan
(2010), kan beställas
direkt från Karlfeldtsamfundet av samfundets medlemmar. Priset är 190 kronor per
exemplar, inkluderat
emballage och porto.
Skicka beställningen
på en eller flera böcker till undertecknad,
Årsboken 2009
antingen via mail eller
brevledes. Boken/böckerna levereras därefter tillsammans med faktura. Glöm ej att
ange namn och leveransadress!

Trubaduren Jan-Olov Andersson stod för musikunderhållningen.

Nöjda deltagare. Gunbritt Berggren och Margareta Spännare.

Anders Back, sekr. Karlfeldtsamfundet
Rältlindor, Korpholsvägen 30
785 50 Djura
E-post: waiback@bredband.net

Vintermötet hölls i Börssalen, Svenska Akademiens sammanträdeslokal. Akademiledamoten Sture Allén talade om Erik Axel Karlfeldt och Nobelprisen. Christer Åsberg och Hans Barenthein höll föredrag om vänskapen mellan Karlfeldt och Fröding.
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Kungsljus,
den blomma
Karlfeldt
valde till
sitt exlibris.

Foto: Jonas Palm

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 800 medlemmar och
håller varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vintermöte. Samfundet
ger ut en årsskrift och ett medlemsblad.
Kontaktperson:
Gunbritt Berggren
tel. 0247-600 28
Medlemsavgiften på 200 kr/år (familjemedlem 100 kr/år) sättes in på samfundets plusgiro 67 96 73-4. Ärenden som
rör medlemskap, adressändring och avregistrering handhas av:
Hans Barenthein
h.barenthein@gmail.com
tel. 046-12 00 10
www.karlfeldt.org
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