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EN GÅNG i mitten av 1970-talet
besökte min fru och jag Grissle-
hamn för att bada och titta på
 Albert Engströms ateljé. Vid fru-
kosten på hotellet upptäckte jag
att det fanns ovanligt många
äldre litteraturhistoriker bland
gästerna. Jag hörde mig för och
kunde sedan meddela Kerstin:
”Det är Karl feldt samfundet som
är här för ett möte. Tänk att det
fortfarande finns folk som håller på med
den gamla  stöten.”

Samfundet var då tio år. Trots flitigt um-
gänge med sådana karlfeldtkännare som
Gunnar Tideström och Staffan Björck hade
jag inte anat någon renässans, och just
 dessa båda ägde förvisso ett bredare register
än den fridolinske dalaskald jag hade i tan -
karna. Min seminariekamrat Majt Bancks
beundransvärda och helhjärtade insatser
för Karlfeldt bidrog i mitt fall kanske sna-
rast till att förpassa honom till en alltmer
avlägsen tids gymnasieundervisning. Hen-
nes fina bilderböcker om Karlfeldt och hans
miljöer hade jag ännu inte sett.

Tjugofem år senare valdes jag till ordfö-
rande i Karlfeldtsamfundet. Vad hade hänt?
Vi hade flyttat till ett sommarställe i Väst-
manland. Grannarna var nyomvända sam-
fundare och berättade om hur trevligt det
var på sommarmötena. Vi befann oss nu på
cykelavstånd från Karlfeldts födelsebygd.
Vi besökte Tolvmansgården. Den rekonst -
ruerade studerkammaren öppnade i all sin
enkelhet sinnet för igenkännande och en
själarnas sympati. En kort visit i Hyttbäck-
en där Jan-Anders Thomasson tog fram
nyckeln ur dess hemliga gömsle och förde
oss in i gästabudssalen blev till en lätt ma-
gisk initiationsrit. Kerstin hade turen att vid
en utflykt få lyssna till Carin von Sydows
förtrollande berättarkonst. Och så hamna-

de vi till sist på samfundets som-
marmöte i Mora, med den glada
och generösa stämningen, de tre
kyrkosångarna i Orsa och besöket
på Sångs under hemresan. Och
året därpå, vid samfundets trettio-
årsdag, fick vi se en för oss väl-
känd provins, Öland, med karl-
feldtska glasögon och träffa dött-
rarna Anna och Ulla vid Stagne -
lius silverbäck i Gärdslösa. Två

sek lers litteraturhistoria fångad i ett benå-
dat och levande ögonblick.

Vad är det som gör att man hamnar i ett
litterärt samfund? För de allra flesta är det
nog yttre och utomtextuella stimuli av den
här typen som fäller utslaget. I botten finns
naturligtvis en allmänt välvillig inställning
till författarens verk och som i Karlfeldts
fall en handfull dikter som är eviga följesla-
gare. Men, om jag fortfarande får använda
mig själv som ett exempel på den genom -
snittlige medlemmen, det är nog mera säl-
lan som en grundlig kännedom om författa-
rens hela produktion är drivkraften – även
om det ju finns inte så få i vårt samfund
som har alla dikter och data på sina fem
fingrar. I mitt fall var det först när jag fick

Ordföranden
har ordet

Karlfeldtsamfundet 40 år!Tack för alla bidrag!

Två goda skäl att läsa Parnass

OMSLAGSBILDEN: Erik Axel Karlfeldt den sista sommaren på
sitt älskade Sångs 1930.

Redaktionen tackar för alla bidrag till detta jubileumsnummer. Vi
har fått in fler bidrag än vi kan ta in på 40 sidor. Några bidrag
 sparar vi till nästa nummer. Läs också Karlfeldtsamfundets hem sida
www.karlfeldt.org där bl.a. intressanta förteckningar över inne-
hållet i årsskrifterna och sommar- och vintermöten presenteras. Vi
önskar alla våra läsare trevlig läsning i jubileets tecken. 

MARGARETA HÖGLUND, redaktör

De Litterära Sällskapens Samar-
betsnämnd (DELS) har övertagit
utgivningen av tidskriften Par-
nass, som utkommer med fyra
nummer om året. Det finns alltså
nu två goda skäl att prenumere-
ra. Det ena är att du hjälper
DELS att hålla en förnämlig pub -
likation igång. Det andra är att
du själv får tillgång till intressant
och berikande läsning. Under
 senare år har kommit nummer

bl.a. om Alf Henrikson, om
 James Joyce och om Norrbotten
i litteraturen. Genom att prenu-
merera stöder du den litterära
sällskapsrörelsen, en allt viktiga-
re kulturfaktor. En prenumera-
tion kostar 190 kronor för sam-
fundsmedlem och tecknas genom
ISY-informationssystem, telefon
035-197587, fax 035-197589. 

CHRISTER ÅSBERG

Sångsdagen 20 maj kl 14.00
CHRISTINA HÖGARD-IHR: 

”Karlfeldts trädgård – en 20-talsklassiker av Ester Claesson”

Arr. Karlfeldtsamfundet, Sångs och Vuxenskolan
www.sangs.se

En anledning att vara med i Karlfeldtsamfundet
är att ha trevligt tillsammans. Bilden från som-
marmötet i Karlstad 2002. 
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hoppa in i redaktionen för Samlade dikter
som jag systematiskt läste igenom Karlfeldt
ett antal gånger. Men jag har fortfarande
oerhört svårt att placera citat och enskilda
rader och jag räds de tipspromenader vid
årsmötena som förutsätter sådana kunska-
per. Alla medtävlare tror nämligen att en
ordförande äger just dessa kvaliteter, man
är ju van vid Gösta Berglund!

NÄR KARLFELDTSAMFUNDET startade
fanns inte många sällskap av det här slaget.
Nu råder en rik mångfald och litterära pro-
minenser från Shakespeare till Per Gunnar
Evander, från Wilhelm von Braun till Greta
Garbo, kan se sina anhängare inneslutna i
DELS vidöppna famn. Det torde nu finnas
fler litterära sällskap i landet än medlem-
mar av Förenta Nationerna i världen.
 Ibland kan man frestas att le åt detta upp-
flammande intresse. Men mer ska dessa
sällskap hedras ändå, vare sig det gäller
trägna textutgivare eller trallande trubadu-
rer. Sällskapen fyller inte bara ett kulturellt
och emotionellt behov. De är traditions -
bärare som förvaltar det litterära arvet,
uppammar intresse och förmedlar kunskap
i en tid när andra tänkbara aktörer har svi-
kit eller vikit av åt andra håll: skolan, uni-
versiteten, kulturredaktionerna, förlagen,
studieförbunden osv.

I årsboken 2002, Kring Siljan och Sångs.
Erik Axel Karlfeldt och Leksandsbygden,
redigerade jag ett meningsutbyte mellan
Torsten Fogelqvist och Torgny Segerstedt
d.ä. från 1931. Det handlade om vad det är
för faktorer som gör att en bortgången dik-
tares minne och diktning lever kvar. Se-
gerstedt var osentimental: ”Deras verk le-
ver så länge deras inneboende livskraft
med giver. … Att en diktning följer sin egen
generation, lever med den, är ingenting att
beklaga. Det är livets lag.”

Det är denna livets lag som ett litterärt
sällskap som Karlfeldtsamfundet sätter sig
upp mot. Så gjorde också Fogelqvist: Kon-

sekvensen av Segerstedts realitetssinne blir
”att man utan skrupler och på goda grun-
der kan förvandla kyrkogårdarna till pota-
tisåkrar och bredda vägarna för nutida mo-
torfordon genom att jämna med jorden allt
som står i vägen, vilket värde det än en
gång må ha haft som tillflyktsort för tanke
och kultur”.

Fogelqvist pläderar för traditionen, eller
kanske bättre, för det mänskliga minnet,
som en nödvändig betingelse för ett gott liv.
I debatten med Segerstedt stod frågan om
bevarandet av Sångs i centrum. Jag har
själv upplevt, och jag delar den erfarenhe-
ten med många, att en bevarad diktarmiljö
bidrar till att göra verket levande. Det må
gälla Engströms vindpinade ateljé på sin
klippa i Grisslehamn, Stagnelius uttorkade
silverdike där älvorna ännu dansar på äng-
en, de pietetsfullt bevarade miljöerna vid
Tolvmansgården och Hyttbäcken eller den
kärleksfullt vårdade, välbesökta lustgården
i Sjugare.

Karlfeldtsamfundet går in i ett nytt de-
cennium med goda förhoppningar inför
framtiden. Vår huvuduppgift är att hålla
Karlfeldts författarskap levande. Det är en
rolig uppgift, för det handlar om en diktare
som fortfarande engagerar och som ännu
lockar nya läsare med sin ordmagi och sina
rytmer och klanger. Vi har en anda i vårt
samfund som gör det givande och trivsamt
att komma samman vid möten vinter som
sommar. Och vi har förmånen att den dikt-
ning vi slår vakt om är fast rotad i högst
konkreta, ännu levande miljöer. Karlfeldt-
samlingen på Sångs är i samfundets ägo se-
dan 1992. På samfundet ligger ett särskilt
ansvar att medverka till att Sånggården
även i framtiden kan vara en samlings-
punkt för karlfeldtintresset, vare sig det ytt-
rar sig som dikter att minnas, melodier att
gnola eller blommor att insupa doften av.

Ja må vi leva i hundrade år!

CHRISTER ÅSBERG

KARLFELDTMEDALJEN
1989 Sune och Mary Karlfeldt,

Anna Karlfeldt-Larsson,
Ulla Barenthein,
Anna och Jan-Anders 
Thomasson

1990 Majt Banck, Ingegerd Fries
1993 Göte Pettersson
1994 Seth Karlsson
1996 Ann Sonnerman
1998 Ann-Marie och Sven Perers,

Lars-Erik Linnarsson
1999 John Westas
2000 Thage Annerbo, Erik M Yrgård
2001 Ulla Ferbas, Åke Lilliestam

Kerstin Nygårds Bond,
Gösta Berglund

2002 Arne Eriksson, Lars von Sydow
2003 Jöran Mjöberg
2004 Åke Park
2005 Hans Landberg, 

Carin von Sydow

KARLFELDTPRISET
1988 Olof Lagercrantz
1990 Caj Lundgren 
1991 Karl-Ivar Hildeman
1995 Jöran Mjöberg
1998 Bengt Emil Johnson
2001 Lennart Sjögren
2004 Margareta Jonth

STIPENDIER
1989 Elever i Uppsala, Västerås, Falun
1989 Roland Thorstensson 
1990 Elever i Avesta
1994 Lars Hjertner 
2000 Elever i åk 5-6 i Karlbo skola
2001 Carin von Sydow
2002 Johan Stenström

ORDFÖRANDE
1966-1977 Anders Y. Pers
1977-1984 Gunnar Thyresson
1984-1991 Karl-Ivar Hildeman
1991-1998 Lars-Erik Linnarsson
1998-2001 Gösta Berglund
2001- Christer Åsberg

KLUBBMÄSTARE
1976-1988 Carin von Sydow
1989-1995 Lars Falk
1996-2002 Gunbritt Berggren, Arne Eriksson
2003-2004 Gunbritt Berggren, Bo Pellnäs
2005- Gunbritt Berggren

Några Karlfeldtpristagare: Olof Lagercrantz, Jöran
Mjöberg, Lennart Sjögren och Margareta Jonth



ligt.” Så undertecknar han brevet: ”Din
broder Per Karlfelt”. Tre år senare, 1888,
tog Erik Axel namnet Karlfeldt, men varför
Per sedan tog sig namnet Ljung, vet jag ej.
Det namnet behöll hans son Axel Gabriel,
min far, trots att hans farbror Erik tyckte
att han skulle byta till Karlfeldt. Att farbror
Erik ville förmå honom till namnbyte har
jag förstått först då jag för några år sedan
läste brevet från Per.

Per hade 1893 ett kärleksförhållande
med Emma Andersson från Kärna, en
grannby till Karlbo. Min far föddes 1894,
men då var Per redan död. I december 1893
tog han sitt liv  –  han  dränkte sig i Fyrisån.
Vad som utlöste den tragiska händelsen har
ingen kunnat förklara. Per begravdes på
Uppsala kyrkogård, men graven försvann,
då kyrkogården byggdes om.

GB: När blev Du medveten om att Du var
nära släkt med en stor skald? 
CvS: Riktigt medveten blev jag inte förrän
jag besökt Sångs som 12-åring. Jag hade
svårt att förstå släktskapet. Min farmor
hette Andersson, författaren till dikterna
jag läste hette Karlfeldt liksom pappas
 farbror Carl och faster Anna, som vi ofta
besökte i Hedemora. Och själv hette jag
Ljung. Det snurrade i mitt huvud.

GB: När vaknade Ditt intresse för Karl -
feldts dikt och liv?
CvS: Jag läste dikterna redan under små-
skoletiden, framför allt dikter ur Flora och
Bellona. På en rolig timme i småskolans
andra klass ville jag läsa ”Blommornas kär-
lek”, men min fröken avrådde, klokt nog!

Ungdomsintresset för dikt och blommor
blev jag påmind om 1978, då Torsten
Thunman, min biologilärare i Magdeburg,
höll föredrag om Karlfeldt och Linné på
samfundets årsmöte i Uppsala. Något för-
vånad blev jag, då han berättade för mig,
att jag för 30 år sedan skrivit en uppsats om
Sångs och dess blommor. Med min uppsats

i handen hade han farit dit och kontrollerat
att jag skrivit rätt!

Intresset för Karlfeldts liv vaknade andra
året i flickskolan. 12-åringarna skulle hålla
”föredrag” och jag valde att berätta om
Karlfeldt. Min källa var Carl Mangårds
bok från 1931 med titeln En bok om Karl-
feldt.

GB: Dina klasskamrater vid flickskolan
Magdeburg i Uppsala, liksom Dina kamra-
ter på lärarseminariet i Falun, påstår att Du
med glädje och iver läste Karlfeldts dikter
redan då. Stämmer det, och vilka dikter var
det i så fall Du valde att läsa på den tiden?
CvS: Det var några dikter ur Dalmålningar
på rim, Sjukdom, Herr Snakendal, Vinter -
orgel och säkert flera andra. Någon gång
under slutet av 40-talet kom Elsa Bränd-
ström till universitetets aula och höll före-
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VID KARLFELDTSAMFUNDETS sommar -
möte i Garpenberg den 6 augusti 2005 av-
gick Carin von Sydow, efter nästan 30 år,
som ledamot i samfundets styrelse. I sam-
fundet har hon varit medlem sedan starten
1966. Hon har ett direkt släktskap med
skalden Karlfeldt. Mest känd i breda kret-
sar är Carin som författare till boken Jag
ville ha sagt dig det ömmaste ord – Om kär-
leken mellan Gerda och Erik Axel Karl-
feldt. Till professionen är hon lärare och
har varit verksam som sådan i nästan 40 år.
Carin har haft en alldeles speciell relation
till skaldens maka Gerda, som hon alltid
kallar ”faster”, och vidare finns det idag få
som torde ha en sådan överblick som Carin,
när det gäller samfundets verksamhet under
dess nu fyrtioåriga historia. Det är därför
en förmån att få ta del av några av hennes
minnen och synpunkter.

Gösta Berglund (GB): Vill Du först berätta
om Ditt släktskap med Erik Axel Karlfeldt?
Carin von Sydow (CvS): Jag skulle enkelt
kunna svara att min farfar Per Gabriel var
bror till Erik Axel, men kanske kan det vara

på sin plats att berätta litet om familjerna
på Tolvmansgården i byn Karlbo i gamla
Folkärna socken.

Genom äktenskap med Anders Matsson
kom Anna Jansdotter från byn Hyttbäcken
till Tolvmansgården i Karlbo 1851. De fick
tre barn tillsammans, Mathilda, August och
Vilhelmina. På våren 1862 avled Anders
Matsson, och 32 år gammal stod Anna
Jans    dotter ensam med tre små barn och en
stor gård att sköta. I juni 1864 ingick hon
ett nytt äktenskap, nu med Erik Eriksson
och fick med honom fyra barn, Erik Axel,
Per Gabriel, Carl Oskar och Sven Gustaf.
Sven dog endast 10 månader gammal.

När Tolvmansgården i Karlbo såldes på
exekutiv auktion hösten 1885 var de äldre
barnen utflugna. 21-årige Erik hade kom-
mit till sin första termin vid universitetet  i
Uppsala. Kvar på gården fanns 19-årige Per
och 16-årige Carl. Per skriver från Karlbo
den 2 oktober 1885 i brev till Erik: ”Jag har
idag begärt ut mitt betyg och på samma
gång låtit kalla mig Karlfelt men ifall du
skrifver innan jag reser så skrif mitt gamla
namn, det nya håller jag tillsvidare hem-

KARLFELDTBLADET 2006:1

6

Intervju med 
Carin von Sydow

Ett liv i  
Karlfeldts 
närhet

Carin von Sydows bok om kärleken mellan
Gerda och Erik Axel Karlfeldt var samfun-
dets årsbok 1999. 



GB: I Din bok om Erik Axel och Gerda har
Du målat ett fint och ömsint porträtt av den
unga Gerda, men kan Du lite kortfattat be-
skriva den Gerda, som överlevde sin make i
femtio år?
CvS: Innan höfter och knän sa ifrån, drog
sig inte Gerda för att arbeta varken bland
ogräset i landen, i köket eller i tvättstugan
på Sångs. Hon var en krävande arbetsleda-
re men oerhört tacksam när hon fått ett ar-
bete utfört. Spontan och humoristisk, alltid
med stor värdighet blev hon en centralge-
stalt överallt där hon var med. Hon var en
härlig värdinna! Med Gerda i högsätet var
måltiderna i dagstugan en fest!  I boken jag
skrivit om Gerda och Erik har jag försökt
beskriva hur jag upplevde henne. 

GB: Vilket minne av Din samvaro med
 Gerda lever starkast?
CvS: Minnena är många, men jag väljer en
fin stund i Husby-Sjutolfts kyrka. Gerdas
dotter Anna och hennes man John Larsson,
Lars och jag hade tillsammans med Gerda
gjort en resa till hennes barndomshem i
Husby-Sjutolft, torpet där hon var född.
Torpet är nu borta, men fanns kvar vid vårt
besök.  Tyvärr var ingen hemma så Gerda
kom tillbaka med sin tårtkartong  efter att
ha knackat på.  Med hjälp av kyrkvaktmäs-
taren kom vi dock in i den närliggande kyr-
kan. Det var skumt därinne och Gerda, 92
år gammal, såg dåligt.  Vaktmästaren påpe-
kade att  väggmålningarna var gjorda av
Albertus Pictor.  Gerda började genast be-
rätta vad de föreställde. Häpna och tysta
stod vi då hon slutat att berätta. Vaktmäs-
taren bröt tystnaden: ”Jo, det är alldeles
riktigt!” Det hade gått mer än 70 år sedan
Gerda som ung besökt kyrkan!

GB: Sommaren 1964 firades storslaget i
Folkärna och i Sjugare 100-årsminnet  av
Karlfeldts födelse. Jag vet att Du var med
då, och jag undrar, vad är det Du minns
bäst från det jubileet?

CvS: Festligheterna tilldrog sig under två
dagar. Den 19 juli 1964 lyste solen över Fol-
kärna. Paraden med Dalarnas alla socken-
fanor var en grann syn! I kyrkan höll pro-
fessor H.S. Nyberg högtidstalet och Karl-
feldts dotter Anna deklamerade. Senare på
dagen var det festmiddag på Sjöviks

Folkhög skola.  Jag
minns att jag satt
bredvid Bo Setter-
lind. Vi dis kuterade
vilken diktsamling
som var Karlfeldts
bästa, Flora och
Pomona eller Höst-
horn? Dagen därpå
var det samling till
en minnesstund vid

Karlfeldts grav i Folkärna. Många talade
och lade ner kransar, bland dem Svenska
Akademiens ständige sekreterare Karl Rag-
nar Gierow.

På eftermiddagen den andra jubile-
umsdagen blåstes festen in på Sångs med
vallhornslåt.  Siljanskören sjöng under led-
ning av Anton Lööw. Kommunfullmäktiges
ordförande i Leksand, Erik Tirus, hälsade
välkommen. Solen hade gått i moln och ett
stilla regn föll.  Artur Lundkvist, som skul-
le hålla högtidstalet, nekade att gå ut och
ställa sig i regnet på Lekängen, men då sa
Per Johannes, en av arrangörerna: ”Jag
skall gå ut och tala med Honom där uppe!”
Johannes  gick ut på bron och åkallade Vår
Herre. Uppehåll blev det och Artur Lund-
kvist kunde hålla sitt tal. Han gav sin per-
sonliga syn på Karlfeldts dikt, berättade att
han själv och hans kamrater på 20-talet en
gång hade opponerat sig mot Karlfeldt, som
de funnit för fulländad. Inom sig hade de
erkänt Karlfeldts storhet. Någon ”Karl -
feldts fara”, som Victor Svanberg en gång
skrivit om, fanns inte längre. Jag minns  hur
Victor Svanberg, som satt på första bänk,
rusade upp efter Lundkvists tal och entusi-
astiskt tackade för föredraget. Recitation
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drag. Hennes citat ur dikten ”Det röda kor-
set” grep mig starkt: ”Min egen klagan vill
jag ödmjukt dränka/i världens mäktigt sto-
ra sorgebrus/ och minnas : vad den ringe nu
bör skänka/ är ej sitt mörker, men en glimt
av ljus.” Elsa Brändström fick mig att
”upptäcka” dikten och jag läste den vid fle-
ra tillfällen.

Under seminarietiden gjorde skolan ut-
flykt till Sångs, där jag guidade.  Där blev
det förstås dikterna ”Systrar i lustgården”
och ”En gammal rocksvarvare”.

Som elevkårsordförande på seminariet
organiserade jag en julfest och läste ”Gam-
mal jul” till glädje för seminariets rektor
och Karlfeldtälskare Petrus Envall. Vid sko-
lan var också  Sigvard Montelius  lärare. Vi
satt långt senare en tid tillsammans  i sam-
fundets styrelse.

Apropå skola och diktläsning påminner
jag mig år 1968.  Jag undervisade i svenska
i årskurs 9. Det hade blivit modernt att fo-
tografera och filma i skolan. Med Lars som
bilförare for vi en lördag med tre elever,
film kamera och bandspelare till Tolvmans-
gården i Karlbo, Hyttbäcken och Sångs i
Sjugare.

På Sångs tog faster Gerda emot oss med
en god måltid, vackert dukad i dagstugan.
Till elevernas glädje satte sig Gerda vid
spinn rocken och spann. När hon talade om
Albert Engström och Anders Zorn viskade
en av eleverna till mig: ”Har hon träffat
dom?” De hade svårt att tänka sig att den vi-
tala, gladlynta och ungdomliga Gerda hade
träffat personer, som ungdomarna placerade
långt tillbaka i tiden.  När vi kom hem till
skolan hade vi fullt sjå att få ihop bild och
ljud. Flickorna läste och sjöng till filmen.
Den blev riktigt bra och visades  naturligtvis
för de övriga eleverna och för kollegiet. En
av eleverna, Rose-Marie Land reus, är sedan
många år medlem i samfundet. 

GB: Alla som känner Dig har förstått att
Du hade en alldeles speciell relation till

skaldens maka, Gerda Karlfeldt. När träf-
fades ni första gången?
CvS: Det var i juli 1943. Min far hade tagit
med mig på en Dalaresa.  Det enda minnet
från den resan är besöket på Sångs. Jag kan
än se framför mig hur vi stod på gårdspla-
nen och Gerda sa att jag skulle kalla henne
faster. Sune kom och jag blev förvånad över
att min far och Sune kände varandra. Först
då började jag riktigt förstå släktskapet.

GB: På vilket sätt lärde Du känna henne?
CvS: Två år efter det besöket skrev faster
och frågade om jag ville komma upp till
Sångs under sommaren och hjälpa till på
gården. Sommaren 1946 fyllde jag 15 år
och det blev den första av nio somrar jag
guidade och hjälpte till på gården. Under
seminarietiden for jag ofta till Sångs över
lördag-söndag.  Det var under vårar och
höstar då faster var ensam på gården. Vin-
terhalvåret bodde hon hos sina döttrar i
Stockholm. Jag hade glädjen och förmånen
att umgås med faster Gerda under 35 år
både på Sångs och i Stockholm. Vår per-
sonkemi stämde. Även om jag tyckte att
hon var väldigt gammal (63 år!) då jag kom
upp till Sångs den första sommaren sudda-
des åren ut allt efter tiden gick. Hon hade
förmågan att lyssna, och kanske även jag
hade det, och därför fick vi så god kontakt. 
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Per Gabriel Ljung
var Carin von
 Sydows farfar. Han
var också bror till
Erik Axel Karlfeldt. 
Varför Per Gabriel
bytte sitt efter-
namn är okänt. 

”Med Gerda

i högsätet var

måltiderna i

dagstugan 

en fest!”
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sant att få höra Dina synpunkter.
CvS: Redan första året 1966 kunde sam-
fundet ge ut en bok i skriftserien, Sub luna
och andra Karlfeldt-essäer av Karl-Ivar Hil-
deman. Den andra boken, Sångs i Sjugare.
En bok om Karlfeldts trädgård av Ingegerd
Fries kom först 1970, men därefter har
samfundarna fått en bok varje år.

Under de första nio åren samt 1981 sam-
lades vi bara till årsmöte på sommaren.
Första gången som samfundet ordnade ett
möte utöver årsmötet var 1975 i Uppsala.
Det var nog styrelsens mening att två sam-
mankomster skulle bli en engångshändelse,
men den stora karlfeldtentusiasten Karl-
Ivar Hildeman tyckte annorlunda. Karl-Ivar
ansåg att det borde vara ett mellanmöte i
Stockholm. Då får stockholmarna ordna
det, sa Anders Yngve Pers. Stockholmarna
blev framförallt Karl-Ivar och jag. Vi hade
bekymmer med att hitta lokal. Det blev
Kungsholms läroverk, Vällingby försam-
lingshem, Djursholms slott, Djursholms
samskola, Lantbruksakademin, Grillska
huset, Östermalms gymnasium innan vi
fastnade för Börssalen.

Vintermötet uteblev alltså 1981. Det var
året då Gerda Karlfeldt dog och det hade
gått 50 år sedan skalden avlidit. Den s.k.
Sångssamlingen, som innehöll brev, manu-
skript och dagböcker, överlämnades till
Kungl. Biblioteket. Detta uppmärksamma-
des på Aktuellt i TV.

Diskussion kring Karlfeldts diktning
upplevde jag intensivt under många år. Vid
det första vintermötet i Stockholm talade
Peter Hallberg om Karlfeldts lyriska du. Låt
mig citera vad sekreteraren Ingvar Norrby
sedan skrev i protokollet: ”Därpå följde,
som ett experiment, gruppdiskussioner
kring dikten Testamente. Likt Skolöversty-
relsens försöksverksamhet blev experimen-
tet mycket lyckat. Åsikter bröts, alla och in-
gen ”hade rätt” – och nog log väl skalden,
han som visste, från sin himmel. Trätlusten
höll i sig på det följande ”stormötet” (det är

ett modernt samfund det här) långt in i vin-
terdagens skymning. Panelens Pers, Hilde-
man, Fries och Hallberg hade väl något litet
övertag över folket, men inte var det myck-
et.” Diskussioner om dikten var det också

under årsmötesda-
garna tillsammans
med alla deltagar-
na och med en
mindre grupp,
som lät natten bli
morgon. Dessa
dis kussioner har
jag saknat under
senare år. Irma
Pers hade gjort en
låda med texten ”
Fråga om Karl-
feldt”. Där kunde
deltagarna stoppa
sina frågor, ano-
nymt om de så vil-
le. Frågorna om

skaldens liv och dikt var många och be-
handlades som oftast efter lördagsmidda-
gen. Det var Karl-Ivar Hildeman och Jöran
Mjöberg som fick svara på frågorna, men
bland deltagarna fanns sannerligen många
som hade både egna åsikter och upplevelser
av dikterna.

Karlfeldtbladet fanns inte under de förs-
ta åren. Det var Ingegerd Fries som tog det
beundransvärda initiativet till att ge ut det.
”Oregelbundet men pålitligt, handgjort
Blad för diskussion om Erik Axel Karl feldts
poesi. Tankar, frågor och svar om nästan
vad som helst inom dess pärmar mottages
tacksamt och meddelas läsekretsen – gärna
kort, ty Bladet är bara 4-5 ark stort.” skrev
Ingegerd som inledning till Bladet. Det förs-
ta numret kom ut 5 november 1975 och det
sista nr 29 den 6 juni 1983. Ingegerd var re-
daktör, författare, maskinskriverska på A4
papper med vackert tecknade vinjetter samt
distributör. För fyra nummer fick intresse-
rade betala 10 kronor. Duplicering och por-
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blev det också på Sångs, nu av Rune Lind-
ström och  Karlfeldts barnbarn Mika Lars-
son. Gerda tilldelades än en gång Dalarnas
fornminnes- och hembygdsförenings stora
förtjänstmedalj. Arrangörerna av festlighe-
terna hade förmodligen glömt att hon fått
en sådan medalj 10 år tidigare. Men hon
var väl värd två stycken!  81-åriga Gerda
höll ett vackert tacktal, mycket fin i sin lek-
sandsdräkt.

GB: Ett par år senare bildades Karlfeldt-
samfundet. Vilka krafter tror Du låg bakom
ett sådant beslut?
CvS: Intresset och engagemanget inför 100-
årsdagen hade varit oerhört stort. Lands   höv -
ding Gösta Elfving hade tagit initiativet till
en länskommitté, där kommuner, landsting,
författarorganisationer och hembygdsför-
bund var representerade. En minnes -
utställning ”Fridolins lustgård – Kring Karl-
feldts diktning och miljöer” var öppen under
sommaren från mitten av juni. Landsanti k -
varie Björn Hallerdt var en av de drivande
krafterna liksom centralbibliotekarie Tora
Olsoni med professor Karl-Ivar Hildeman
som rådgivare. Jubileumsdagen i Folkärna
hade samlat omkring 3000 människor.
Många kände att engagemanget för 100-
 årsfirandet borde få en efterföljd. Tora Olso-
ni samt folkskollärare Per Johannes i Upp -
sala och folkskollärare Olle Björkman i Fol-
kärna – båda med rötter i Leksand – var de
som föreslog att en litterär förening borde
bildas. Karlfeldts namn och hans diktning
aktualiserades först i Dalarna genom arbetet
inför 100-årsdagen, och när den väl var inne
skrevs stora artiklar i de riksomfattande
dagstidningarna och därmed hade Karlfeldt
blivit ett aktuellt namn i hela landet.

Den 28 oktober 1964 samlades en grupp
intresserade i Uppsala med professor Gun-
nar Tideström, chefredaktör Anders Yngve
Pers och professor Karl-Ivar Hildeman som
de mest aktiva. Diskussionerna fortsatte
och till den 17 januari 1966 kunde lands -

hövding Elfving inbjuda till ett konstitue-
rande sammanträde i Dalarnas museum.
Karlfeldtsamfundet var bildat med Anders
Yngve Pers som ordförande. Övriga med-
lemmar i styrelsen var H.S. Nyberg förste
vice ordförande, Gunnar Tideström andre
vice  ordförande, Björn Hallerdt sekretera-
re, Per Johannes vice sekreterare, Georg
Jonsson skattmästare samt Olle Björkman,
Karl-Ivar Hildeman, Folke Karlfeldt, Yngve
Nyquist, Erik Tirus och Uno Willers.
Arbets utskottet bestod av Pers, Hallerdt,
Hildeman och Johannes. Till redaktions-
kommitté valdes Nils Afzelius, Sten G.
Lind berg och Gunnat Tideström.

GB: Formerna för Karlfeldtsamfundets
verksamhet – ett vintermöte, ett sommar-
möte, en årsskrift, ett Karlfeldtblad osv –
har i huvudsak sett likadana ut genom alla
år, men kanske har innehållet och annat
 varierat, förändrats. Det skulle vara intres-

”Diskussioner

om dikten var

det också under

årsmötesdagarna

tillsammans med

alla deltagarna

och med en

mindre grupp,

som lät natten

bli morgon”Gerda Karlfeldt med barnbarnen Anders och
Gunilla Barenthein. Längst bak står Carin von
Sydow (1950). 



to kostade pengar! När jag nu bläddrar ige-
nom de 29 numren inser jag vilket fantas-
tiskt ensamjobb Ingegerd gjorde. Hon bad
om manuskript, men fick ofta författa själv.
Bladet handlade om Karlfeldts poesi. I de
29 numren finns 98 mindre eller mer ingå-
ende behandlade dikter! Efter Ingegerd
övertog samfundet ansvaret för utgivningen
av Bladet, som då gick ut – och går ut – till
alla medlemmar.  Bladet  började  som en
poesiklubb och har nu blivit ett värdefullt
och viktigt informationsblad med inne hålls -
rika artiklar.

Under de 20 första åren var samfundets
ekonomi ansträngd. Ofta ställde föredrags-
hållare och artister upp gratis. Det var an-
geläget att böckerna i skriftserien skulle
hålla hög kvalitet, varför pengar söktes från
olika fonder såsom Josef Anérs fond, Gus-
tav VI Adolfs fond, Salénfonden, Läng-
manska fonden, Diösfonden. Från KB fick
samfundet bidrag för framställning av bib-
liografin. 

1987 förändrades ekonomin då samfun-
det fick en donation på två miljoner kronor.
Det var Karl-Ivar Hildeman som vid samtal
med en kvinna berättade om sina visioner
om vad samfundet skulle kunna uträtta för
att hålla Karlfeldts namn levande om sam-
fundet hade det bättre ställt ekonomiskt.
Resultatet av det samtalet blev den generö-
sa gåvan. 

Många diskussioner följde om pengar-
nas placering, men styrelsen ansåg det
 också viktigt att utåt visa Karlfeldts namn,
varför det beslöts att instifta ett Karlfeldt-
pris, vars första mottagare blev Olof Lager -
crantz 1988. Placering för förräntning var
viktig, men det var också viktigt att pengar-
na användes i nutid, det framkom genom
samtal med donator, som annars inte hade
givit några skriftliga förpliktelser. 

Åke Lilliestam föreslog att en Karlfeldt-
medalj skulle göras som tack och upp-
muntran till förtjänta medlemmar. Så blev
det också. Alla i styrelsen var eniga om att

de första medaljerna skulle delas ut till dem
som i tysthet arbetat på och med gårdarna
Tolvmans, Sångs och Hyttbäcken. Det blev
skaldens son Sune Karlfeldt med maka
Mary, skaldens döttrar Anna Karlfeldt-
Larsson och Ulla Barenthein samt ägarna
till Hyttbäcken, Anna och Jan-Anders Tho-
masson, som först belönades 1989.

Jag kan nämna några få exempel på sty-
relsens iver att göra reklam för Karlfeldt.
Professor Roland Thorstensson vid Gusta-
vus Adolphus universitet i Minnesota fick
10.000 kronor i stipendium 1989 för att
fullfölja ett arbete om Karlfeldt och Dan
Andersson. Ungdomar som kanske inte ens

mött skalden under
sin skoltid, blev
1990 påminda om
hans existens ge-
nom att ett stipen -
dium på 1.000 kro-
nor delades ut till en
god skribent i gym-
nasierna i Falun,
Avesta, Västerås
och Uppsala. 1990
hade 15 gymnasie-
lärare i svenska en
kurs ”Dikt i skola”.
Efter sex samman-
komster avslutades
kursen en veckohelg

på Tällbergsgården. Samfundet bidrog med
21.500 kronor.

Redan under åren då kassan var skral
 talades det mycket i styrelsen om vikten att
nå svensklärarna. Reklam för samfundet
gjordes i svensklärarnas tidning och 1976
sam arbetade samfundet med Svensklärar-
föreningen genom att ordna en bussresa till
Tolvmans, Hyttbäcken och Sångs under
hösten. Intresset för ”höstbussen” var så
stort att vi fick upprepa resan med nya del-
tagare under våren 1977. Oförglömligt är
Karl-Ivar Hildemans sätt att leda analys av
dikten Vandring, då vi for hem sent på kväl-
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len. Genom att få bussresenärerna att visa
tummen upp och tummen ner fick han oss
att uppleva dikten och upptäcka dess upp-
byggnad.

GB: Finns det någonting i samfundets verk-
samhet genom åren som Du bevarar i Ditt
minne klarare än allt annat fint Du fått
uppleva?
CvS: Med glädje ser jag tillbaka på kontak-
ten med alla trevliga, glada och vänliga
samfundare. Roligt har det varit med alla
de brev och telefonsamtal jag fått under
årens lopp. 

Ett särskilt skimmer lyser emellertid över
de resor vi gjort. Resan till Italien 1978 har
nog inte bara jag vackert minne av. Vi for
med flyg till Rom, där två bussar mötte 75
samfundare för resa i skaldens spår till
framför allt Toscanas Florens och Umbriens
Assisi. I Florens gallerier stod vi – liksom
skalden gjort på sin resa 1901 och tillsam-
mans med Gerda 1928 – extra länge fram-
för Botticellis ”Venus födelse” och läste de
två första stroferna ur ”Nattyxne”.

Över dig, yxne, älskogsört,
susade Veneris flyende skört,
daggen som lopp av den vita foten
göt dig i roten
sin vårliga vört.
Daggig hon kom av de långa hav,
daggig av lundarnas färska sav,
glidande sakta i tungelnatten
nyckfullt in mot de späda vatten,
sjönk som en svan
mellan kasdun och baldrian. 

När vi varit i Assisi och sett S:ta Klara i
sin sarkofag var vi alla mycket berörda.
”Höstpsalm” sjöng inom oss:

och jag gick dädan, kvalmig i mitt mod
av dödbenskult och murken munklegend.
Ut, ut i ljuset mellan Umbriens kullar,---

Minnesrika är också resorna till Danmark
1990 (Skagenmålarna, Holger Drachmann,
Kaj Munk m.fl.) och Finland 1992 (Manner-
heimmuseet, Runebergshemmet, biblioteket
i Borgå, Lars Huldén i författarhemmet
mm) i sällskap med glada resenärer, trivsam
stämning och litterär sakkunskap.

GB: Du har varit ledamot i samfundets sty-
relse under längre tid än någon annan före
Dig. Hur har Du upplevt arbetet i styrelsen
under de nästan 30 år Du varit ledamot?
CvS: En så�n struktur på styrelsesammanträ-
dena som jag fått vara med om de senaste
åren, upplevde jag aldrig under samfundets
barndom. Inte ens ordförande Gunnar Thy-
resson, justitieombudsman, klarade av att
”hålla ordning i klassen”. En gång, då vi
gick från ett långt rörigt sammanträde (fem
timmar var ingen ovanlighet) minns jag hur
Gunnar småmyste: Det är ett underbart säll-
skap det här! När jag ser tillbaka ser jag  –
med förvåning – att ur det som kunde upp-
levas som kaos föddes många aktiviteter.

Sammanträdena har från att ha varit en
diskussionsklubb blivit sammanträden med
struktur. 

GB: Vad tror Du om samfundets framtid,
kommer det att fortleva?
CvS: Populariteten hos moderna författare
och hos klassiker går upp och ner. Det har
Karlfeldt som diktare fått uppleva och
kanske kommer också hans samfund att få
uppleva det. Samfundet hade under några år
över 1200 medlemmar, nu strax under
1000. Men jag tror inte vi behöver oroa oss!

Samfundets förste ordförande Anders
Yngve Pers avled 1985. På årsmötet 1986
hyllades hans minne med några ord av
Karl-Ivar Hildeman. Jag vill citera några av
de minnesorden. De berättar om Anders
Yngve men också en del om varför samfun-
det blev som det blev:  ”Anders Yngve Pers
var inte bara samfundets förste ordförande,
en post som han innehade i 12 år, han var
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också samfundets konstruktör och skulp-
tör. Hela sin tid i samfundet fortsatte han
att forma detta i sin egen respektlösa men
djupt engagerade anda. Hans kunnande
och hans inkännande i den Karlfeldtska
dikten var av stora mått och det var hans
livselixir att diskutera kring denna dikt-
ning. Vi upplevde honom som ett glimran-
de äventyr och hyllar honom bäst genom
att i samfundet bevara den öppna och
otvungna anda han där införde.” 

Den öppna och otvungna andan har fort-
satt att leva under alla år – inom styrelsen
och under mötesdagarna. Nog är det tack
vare den andan som så många kommer till
sammankomsterna! Blandningen av lätt-
samhet, vetenskaplig kunskap, ”kringkul-
tur” och välorganiserade möten, som håller
viss stil tilltalar mötesdeltagare.

Så länge som det finns entusiaster som
engagerande kan berätta att Karlfeldts dikt-
ning lever och så länge som den öppna och
otvungna andan fortsätter att leva inom
samfundet tror jag att Karlfeldtsamfundet
har livet framför sig även om medlemsanta-
let skulle sjunka.

GB: Vid ett sommarmöte härom året höll

samfundets nestor och Din nära vän, Jöran
Mjöberg, ett uppskattat föredrag under
rub riken ”Karlfeldts sex starkaste dikter”.
Vi har nog alla våra favoriter, men nu skul-
le jag vilja be just Dig, en av dem i vår tid
som torde vara mest förtrogen med Erik
Axel Karlfeldts diktning, att nämna, utan
inbördes rangordning, fem av hans dikter
som Du älskar allra mest och som Du gär-
na återkommer till.
CvS: Det är inte lätt, men jag väljer Sjuk-
dom, Hjärtstilla, Vandring, Den sena lust-
gården och I passionsveckan. 

GB: Vid det här laget vet vi att Du är en
duktig skribent, och vi vet att Du besitter,
kanske mera än någon, stor kunskap om
Karlfeldtsamfundets snart fyrtioåriga histo-
ria. Därför lyder min sista fråga så här: Är
det inte dags att vi får veta mera om sådant
som vi i den här intervjun bara hunnit
snudda vid?
CvS: Av olika skäl är det en fråga jag mås-
te få lite tid att fundera på.

Uppsala och Sollentuna hösten 2005

GÖSTA BERGLUND

De första Karlfeldtbladen

Karlfeldtbladet 1975-1983

INGEGERD FRIES, Karlfeldtbladets första re-
daktör, hade drömmen ”att Karlfeldtbladet
skall fånga och spegla en glimt av allt det
viktiga som sägs om Karlfeldts diktning här
och nu och vara en stimulans till vidare de-
batt”. Den dröm men har nog funnits hos
 redaktörerna alltifrån Ingegerds tid, även
om det idag kan vara svårt att leva upp till
ambitionen att innehållet i huvudsak skall
utgöras av skaldens dikter som analyseras
och begrundas av dess läsare. Fortfarande är
ambitionen att läsekretsen skall komma
med bidrag som rör Karlfeldts liv och dikt-
ning, stort som smått, från vardagliga små
notiser till mer genomarbetade vetenskap -
liga uppsatser. 

Den layoutmässiga förändring som skett
över tid – från Ingegerd Fries� egenhändigt
skrivna och tecknade blad till dagens Karl-
feldtblad – är i första hand en frukt av tek-
nikens utveckling. Tack vare e-postsystemet
och digital överföring av bilder kan vi idag
snabbt kommunicera inom och utom re-
daktionen och vi kan publicera ett stort ur-
val av färgbilder från våra sommar- och
vintermöten.

Vi har bett Ingegerd Fries och Ulla Fer-
bas, de två första redaktörerna, att skriva
om sina ambitioner och om något bidrag
som de särskilt minns. 

MARGARETA HÖGLUND
redaktör 2002–

VILKA AMBITIONER hade du
när du startade Karlfeldtbla-
det? frågar redaktören. Det är

nästan mer än sju visa kan svara på!
Det var mera en önskan om ett samtal

mellan oss alla som oftast sitter snällt och
lyssnar. Säkert fanns det många som kunde
ha något att säga om vår skald, älska eller
kritisera någon dikt, förklara någon dikt
 eller kasta ut någon fråga. Ofta finns det
många svar. Vi borde ha ett forum för det
när vi hade ett helt Samfund!

Som skolflicka var jag nästan ensam om
att ha Karlfeldt-dikter som huspoesi och
sällskap i ensamheten. Det var inte riktigt
fint, tyckte många av mina kamrater. Det
var modernismen som gällde, rytmen och
formen skulle mjukas upp. Många av oss
minns vilka skalder det var som lästes då,
och deklamerades. Det var ett fasligt dekla-
merande.

Man deklamerade Karlfeldt också, men
repertoaren var så liten. Man älskade den

härliga rytmen och det mustiga språket,
man hörde talas om manligheten och
malm klangen. Men det var mycket, många
dikter man glömde bort, inte lade märke till
och inte förstod. Nu var vi inne i en renäs-
sans för Karlfeldtdikten som man borde ta
vara på. Karl-Ivar Hildeman hade börjat
visa att det fanns en människa innanför
”dik tens pansar”, och fler följde efter.

En lista på försök vid ett möte fångade
18 namnteckningar och några flera var det
som fick ett ”Oregelbundet men pålitligt,
handgjort blad – För 55 Öre kan man post-
befordra 3 set A4-ark, 5 kr räcker till 3
nummer!” (Jag slutade snart ha kontroll på
finanserna.) Några medarbetare hörde av
sig, först den oförliknelige Einar Haegg-
blom, som kunde sin Karlfeldt utantill. Han
tog upp frågan om vad gärdeglinder var för
något – och visst är ordfrågor intressanta,
när de leder vidare till större frågor.  Trog-
nast blev Carin von Sydow, som gärna dis-
kuterade namnfrågor och ofta berikade

I En bok för allas Landskaps serie
med alla tiders röster på vers och pro-
sa har turen nu kommit till Röster på
Öland. Utgivaren Tom Hedlund har
låtit ölandsbesökaren Erik Axel Karl-
feldt representeras av dikterna ”Ar-
ken”,  ”Zephyrs serenad till Ölands
solvända” och ”Vid Färjestaden”. Av
Karl feldt  pristagaren 2001, den bofas-
te ölänningen Lennart Sjögren finns
ett knippe härliga dikter med männi-
skan, djuren och all naturen i lyriskt
samspel. Och många andra. En rik
bok väl värd sina 50 kronor.

CHRISTER ÅSBERG

Karlfeldt och Öland Solvända! Solbrända hällarna svalka sin kalk,
skyarna prunka, ut seglar en aftonfalk.
Blomma, om kvällarna vågar jag andas min bön,
nalkas och sjunka hit ner till ditt läger på ön.

Vårherden, fårherden följer min vaggande ton,
sjunger för hjorden vid fållan bland vipornas bon,
Modlöst han döljer sin längtan vid strålande dag,
finner blott orden i skymningens lönndom som jag.
– – – 
Solglödens, soldödens blomma, då vandrar din vän
nattligt med stråken och spelar din lovsång än.
Lyssna skall heden, den tomma, som fägring 

du gav,
lyssna, tills fåken i snö dansar fram på din grav.

ur ”Zephyrs serenad till Ölands solvända”
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Visst kan gränslinjen mellan dikt och musik
kännas nästan utplånad ibland. Det är kanske
vad som tjusar oss mest, framför allt tillåter oss
att ha dikten med oss utan bok. Har Lundkvist
rätt i att därmed det ”bildmässiga försinnligan-
det” blivit åsidosatt och att dikten inte eggar
tanke och fantasi? Först bilden: är det inte just
föreningen av versens musikaliska rytm och
den absolut träffande, sinnligt förnimbara bil-
den, som gör att vi inte tröttnar, ständigt upp-
täcker nya valörer i Karlfeldts poesi?
Jag tog mig för att skriva om våren, och

den första strof som dök upp i minnet var ur
Brusala i Hösthorn:

Brusalavår,
du är en svanklang som plötsligt går
i en snövind över heden, där bäckarna 

börja tala.
Du är vinet som brister
genom fönsternas vita lister
och gnyr som en ljudlig giga och förgår 

som en suck förgår. 
– – –

Hela dikten är ett musikaliskt stämnings -
stycke. Toner känns överflödiga. Har sven s ka
språket sjungit som hos Karlfeldt, genom en
samfälld verkan av rytm och ord? Vilken na-
turvandrare i Mellansverige har inte upplevat
marsvinterns kyliga blåst över ett tunt
snötäcke, då bara en frän doft av tö, ett få-
gelsträck eller ett dike med smältvatten röjer
att vintern är på väg bort? Har språket blivit
satt i tvångs tröja av formen, så har det dock
kanske just därigenom avlockats sina subti-
laste nyanser. Av ordens vardagsbetydelser
har några kristalliserats ut, och därigenom har

spunnits en ny väv av associationer. Orden
fungerar i en helhet som är mer än summan av
sina delar, en helhet av både versformen och
de poetiska bilderna, eller bilden.
Synintrycken förvandlas i strofen till ljud-

förnimmelser: svanarnas rop, vinet i fönster-
springorna och gigan. De två första stroferna,
om morgon och natt, målar för ögat, så att
t.o.m. ”floden av ström och brus” antyder en
ljusflod och ett bildligt ”dagens brus” mer än
brusande vatten. I sista strofen, Brusalahöst,
målas dagern med mjuk pensel: ett slocknan-
de sken, en kvällssky, flöjtande gula röst. Men
där hör vi en människa, skalden själv eller nå-
gon annan; en röst, ett hjärta som gråter. Vi
ser en svala, och hjärtat är som svalan, den
söker sitt näste. Hör- och synbilderna, bilder-
na på det yttre och inre planet, glider över i va-
randra, flätas in i och förstärker varandra. Går
man tillbaka till vårstrofen, märker man att inte
den utspelas så helt på det yttre planet, i na-
turen. De tre ljusfenomenen blir till en gäll sig-
nal, som väcker både naturen och hjärtat till
liv, och “bäckarna börja tala”.
Brusala är en av de många dikterna i Höst-

horn som man vill fatta som en syntes, en
summering av livets skeden och växlingar.
Vår- och höststrofen är en syntes av vårar och
höstar. Men årstiderna måste nästan alltid fat-
tas symboliskt. De är våren och hösten i män-
niskolivet. Våren har väl aldrig tecknats i så få,
snabba drag som här, aldrig summerats i så
knappa ord: ”och förgår som en suck förgår”.
Hela strofen och dess enskilda bilder får en
outtömlig mångtydighet, Och det skulle inte
egga tanke och fantasi? 

(ur Karlfeldtbladet nr 5, 1976)

bladet med personliga inlägg. Kontakterna
blev flera och gensvaret växte. Det gladde
och inspirerade. Men naturligtvis blev det
nog så att jag skrev det mesta själv. Jag följ-
de vad som hände i samfundet, försökte be-
rätta för dem som inte var med, ta upp nya
dikter och hitta nya ämnen och tolkningar.
Ibland blev det väl ”vad rätt du tänkt fast
det var fel”. Men var det så fel? Karlfeldt-
dikten kan sätta igång många tankar och
vara öppen för många tolkningar. 

På 1980-talet var ännu diskussionen le-
vande om ”fri” eller bunden vers, och Karl -
feldt med sin konstfullhet kom att stå för
något som var föråldrat.  Artur Lundkvist
skrev i en artikel om diktens ”bundenhet
för formscheman, mekaniska krav som gör
våld på ordmaterialet – och försummar det
bildmässiga försinnligandet” – ”Det blir en
ensidig förförelse åt det musikaliska
hållet.” Det kom mig att fundera över en av
de konstfulla dikterna och det blev så här:

VID ÅRSMÖTET 1983 beslutade man, att
det av Ingegerd Fries tidigare publicerade
Karlfeldt-bladet nu skulle förvandlas till ett
medlemsblad och att innehållet främst skul-
le bestå av bidrag från samfundsmedlem-
marna. Då ju inte alla medlemmar kan resa
till års- och vintermöten kunde ett med-
lemsblad komma att betyda mycket för en
god kontakt mellan styrelsen och medlem-
marna och inspirera många att skriva eller
på annat sätt föra fram tankar kring skal-
den och hans verk.

Under mina fem år som redaktör kom
det in mycket material. Särskilt flitiga skri-
benter var Karl-Ivar Hildeman, Jöran Mjö-
berg, Arne Bergstrand och Lars-Erik Lin-
narsson. Och Åke Park gladde oss med sina
poemslingor.

Med stor glädje minns jag en fin skildring,
skriven av Karlfeldts dotter, Ulla Barenthein,
där hon ömsint och med humor gav oss
glimtar från familjens liv uppe i Sjugare. Den
artikeln blev mycket uppskattad av läsarna
(finns i års boken 2002).

Då jag alltid varit intresserad av hur
svensk lyrik ter sig i främmande språk-
dräkt, började jag blygsamt undersöka var
och hur Karlfeldtdikterna var översatta.
Skalden lär vara översatt till ett tjugotal oli-
ka språk. Efter den lilla artikeln fick jag
brev bl.a. från en universitetslärare, Judith
Moffet, i USA. Hon berättade hur hon
över satt svensk lyrik och då särskilt Karl-

feldt, om svårigheterna med speciella ut-
tryck och särskilt med naturskildringarna.
För mig blev den kontakten mycket intres-
sant och värdefull.

Just inom detta område var annars min
blygsamma ambition att visa, hur Karlfeldt
i översatt form kan beröra även läsare från
andra språk. Särskilt tänkte jag då på alla
våra invandrare, vilkas barn skall föra vida-
re även den svenska litterära kulturskatten.
Då kan en vacker och innehållsrik översätt-
ning betyda mycket!

ULLA FERBAS

Det heter något fint på litterärt språk det
där, men allra mest påminner det om att
många Karlfeldt-dikter kan man tolka som
Bibeln, eller, förresten, Dante, på tre plan:
bokstavligt, bildligt och – ja, meningen,
djupkänslan. Vad är det skalden säger, vad
är det, innerst, han vill berätta?

Från 1975 till 1983 räckte mitt Blad, och
jag är så himla glad att det fortsätter!

INGEGERD FRIES

17
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Gerard Bonnier skriva att det finns bortåt
hundra Zorn-brev i arkivet. Willers och
Bonnier kommer överens om att stötta
Sånggården med en summa pengar mot att
KB övertar Karlfeldtarkivet och Bonniers
får förstahandsrätten till framtida tryck-
ningar av brev och dikter ur arkivet. Med
hjälp av Yngve Lorentz blir det också en
överenskommelse med Gerda Karlfeldt,
som ställer som krav att arkivet inte får
öppnas förrän 50 år efter Karlfeldts död,
den 8 april 1981. Det enda som får visas
och användas är det material som Karl-Ivar
Hildeman redan sett.

På själva midsommarafton 1965 under-
tecknades det dokument som gav KB rätten
till Karlfeldtarkivet. KB:s förvärv blev ett
värdefullt tillskott till bibliotekets hand -
skriftssamlingar och uppmärksammades
med feta rubriker av pressen. Förutsätt-
ningarna för bildandet av ett Karlfeldtsam-
fund stärktes och Tideström önskade ha ett
nytt möte i Uppsala den 10 september. Men
Willers förekom honom och lät Hallerdt
kalla till en sammankomst med middag på
KB i stället den 9 september.

I ämbetsarkivet hittar jag ett indignerat
svarsbrev från Akademiens ständige sekre-
terare Karl Ragnar Gierow, som undrar
varför man kallar tre akademiledamöter
(Gierow, Nyberg och Österling) till middag

en torsdagskväll kl. 18. De kunde naturligt-
vis inte utebli från torsdagens traditionella
ärtsoppa på Freden. Vid mötet på KB disku -
terades bildandet av ett Karlfeldtsamfund
men ingenting antecknades. Däremot lär
Willers under kvällen ha ”uttryckt ett be-
stämt önskemål om att ett nytt sammanträ-
de skulle äga rum i Falun den 26 eller 27
november.”

DEN 17 JANUARI 1966 bildades Karlfeldt-
samfundet på Dalarnas museum i Falun på
initiativ av landshövdingen Gösta Elfving.
Till samfundets ordförande valdes redaktör
Anders Yngve Pers från Västerås. Pers var
en omvittnat hängiven Karlfeldtbeundrare.
Vid ett besök på hans gamla tidning Vest-
manlands läns tidning, VLT, i mitten av de-
cember 2005 träffade jag en journalist som
anställts av Pers för ca 30 år sedan. Hon be-
rättade då hur han förhört henne om hen-
nes Karlfeldt-kunskaper vid anställnings -
intervjun.

Uno Willers hade all anledning att vara
nöjd med sina insatser, men han slapp upp-
leva en liten besvikelse beträffande Zorn-
breven. Willers avled 1980 och den 8 april
1981 öppnades Karlfeldtarkivet på KB för
ivriga forskare, radio och TV. Det visade sig
vara Emma Zorn som skrivit 89 brev till
Karlfeldt. Anders Zorn hade endast skickat
nio vykort. Jag fick hand om materialet och
kan vittna om att det är oerhört intressant,
främst för att det ger oss en inblick i en för-
fattarverkstad och ett författarliv samtidigt.

Om inte Karlfeldtsamfundet med alla
dess hängivna medarbetare funnits skulle
svensk litteraturforskning varit mycket fat-
tigare idag. Jag är också övertygad om att
Karlfeldtsamfundet har många goda år
framför sig och att det återstår mycket för
Karlfeldtforskarna att göra.

ANN CARLSSON

I KUNGL. BIBLIOTEKETS ämbetsarkiv finns
dokument som upplyser om tillkomsten av
Karlfeldtsamfundet.

Den 20 juli 1964 skulle Erik Axel Karl-
feldt ha fyllt 100 år. Under själva jubile-
umsfirandet uppkom förslag om att bilda
ett Karlfeldtsamfund från bland andra bib-
liotekarien Tora Olsoni och folkskolläraren
Per Johannes. Samma höst, den 28 oktober,
hölls ett sammanträde i Uppsala under ord-
förandeskap av professor Gunnar Tide -
ström. Per Johannes, som hade tagit initia-
tiv till mötet, redogjorde för hur han till-
sammans med tre andra undertecknare sänt
ut ett upprop om insamling av medel till en
fond, som var avsedd för den framtida vår-
den av Sånggården i Sjugare. Reaktionerna
de hade mött vid insamlingen var så goda
att ett 20-tal av givarna inbjudits till detta
möte i Uppsala. Gunnar Tideström medde-
lade inledningsvis att han hyste vissa be-
tänkligheter mot att instifta ett nytt förfat-
tarsamfund mot bakgrund av att det redan
fanns ett stort antal och att erfarenheterna
från dessa inte var så goda. Men de övriga
tycktes inte dela hans uppfattning. Akade-
miledamoten professor H.S. Nyberg tyckte
att det skulle vara viktigt med en ”tillförlit-
lig och kritisk samlad upplaga av Karlfeldts
skrifter och att hans litterära kvarlåtenskap
blir föremål för utgivning”. Skötseln av
Sånggården kunde däremot Svenska Akade-
mien inte lägga sig i. Professor Karl-Ivar
Hildeman talade om två huvuduppgifter för
ett karlfeldtsamfund: vård av Karlfeldt-
minnena och utgivning av skrifterna. Karl-
feldt-minnena var Hyttbäcken, Tolvmans-
gården och Sånggården. På den senare går-
den hade en stor del av dikterna i Hösthorn
tillkommit. Fil. dr. Petrus Envall höll inte
med Hildeman. Den gamle rektorn och
 pedagogen ansåg att ”Ett Karlfeldtsamfund

bör inte ha ansvar för gårdarna och heller
inte för utgivningen av skrifterna men däre-
mot göra en pedagogisk insats. Det kan ske
genom en Karlfeldt-dag, t.ex. vart annat år
i Leksand och vart annat i Folkärna.” Han
refererade till Wallinsamfundet.

Bland de deltagande yttrade sig också fil.
dr. Yngve Lorentz från Leksand. Han berät-
tade om Gerda Karlfeldts rädsla för att
skaldens kvarlåtenskap skulle bli föremål
för forskning. Landsarkivarien Björn Hal-
lerdt menade att man måste göra ett val
mellan de tre Karlfeldt-gårdarna och då väl-
ja Sånggården med hänsyn till den person-
historiska anknytningen. Av de övriga in-
bjudna märktes direktör Otto Wigardt från
Svenska Turistföreningen och två represen-
tanter från Kungl. biblioteket, bibliotekari-
erna Sten G. Lindberg och Thomas Tottie.

Ordföranden fastslog att det var för ti-
digt att konstituera ett Karlfeldtsamfund,
men att man skulle tillsätta ett interims -
utskott, som skulle utreda frågan. Till leda-
möter av kommittén valdes Gunnar Tide -
ström (sammankallande), Olle Björkman,
Björn Hallerdt, Karl-Ivar Hildeman och Per
Johannes.

UNDER VÅREN 1965 fortsatte försöken att
bilda ett Karlfeldtsamfund. Riksbiblioteka-
rien Uno Willers hade vid den här tidpunk-
ten en styrelseplats i Svenska turistförening-
en och måste ha insett värdet av inte bara
Sånggården utan också Karlfeldtarkivet på
Sångs. Karlfeldt hade ju dessutom en speci-
ell anknytning till KB, som varit hans ar-
betsplats under åren 1900-1905. Karl-Ivar
Hildeman, den ende forskare som haft för-
månen att studera vissa delar av Karlfeldt -
arkivet på Sångs, berättade förmodligen för
Willers om en del intressanta iakttagelser.
Därför kan sedan Uno Willers i ett brev till

Så bildades Karlfeldtsamfundet

Till Karlfeldt-
samfundets
förste ord -
förande valdes
1966 redaktör
 Anders Yngve
Pers, en hän -
given Karlfeldt-
beundrare. 
(Foto: VLT)
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MELLAN 1983 OCH 1991 var jag knuten till
samfundets redaktionskommitté, som sva-
rade för den årliga skriften till medlemmar-
na. Böckerna togs fram i gott samarbete
med Dalaförlaget i Malung och dess åldrige
boktryckare. Två volymer producerades i
ett stort format – kanske svårhanterligt för
tillverkaren. Den ena avsåg Karlfeldt i mu-
siken, den andra inspelningar av hans verk.
En serie rubricerad På Karlfeldts vägar nåd-
de fem nummer. Karl-Ivar Hildeman var
här drivande. Sedan blev det Jöran Mjö-
bergs tur, med andra rubriker. Stort ge-
nomslag fick 1983 Gunnar Thyresson, sam-
fundets respekterade ordförande, med sin
grundliga studie av Katastrofen på Tolv-
mansgården. Karlfeldts bibelkunskap un -
der söktes noggrant och effektivt av Harald
Riesenfeld 1984.

På samma sätt som Karlfeldts arkivalier
har en hemvist på Kungl. Biblioteket finns
idag Evert Taubes stora samling i Göteborgs
universitetsbibliotek. Karl-Ivar Hildemans
undersökning av Karlfeldts betydelse för
Taube kom 1988. Sydsvenska Dagbladets
myndige musikkritiker Carlhåkan Larsén
satte 1990 rubriken ”Davidsharpan och
Horn blåsaren”. Han tecknade då J. O.Wal-
lins betydelse för Karlfeldts skaldskap och
visade Karlfeldt som granskare av sin tids
psalmboksförslag. Som läst och sjunget fö-
redrag kort förut vid ett årsmöte på Fornby
i Stora Tuna möttes Larséns framställning
av ett gensvar från åhörarna som inte över-
träffades förrän Margareta Jonth trädde
fram på Eklundshof härom året.

ÅKE LILLIESTAM

En imponerande samling skrifter

KARLFELDTSAMFUNDETS SKRIFTSERIE 1966-2006
1966 Sub luna och andra Karlfeldtessäer (Karl-Ivar Hildeman)
1970 Sångs i Sjugare. En bok om Karlfeldts trädgård (Ingegerd Fries)
1971 Karlfeldt – synpunkter och värderingar (Majt Banck)
1972 Karlfeldtdikter, tolkade och belysta
1974 Erik Axel Karlfeldts bibliografi (Nils Afzelius, Arne Bergstrand)
1975 Karlfeldts Sjugare (Anders Y Pers m fl)
1976 Vårgiga och Hösthorn. Förklaringar och kommentarer till Karlfeldts 

dikter, 2:a upplagan (Klas Wennerberg)
1977 En löskekarl (Karl-Ivar Hildeman)
1978 Dikter till och om Karlfeldt
1979 I susande hymner går Flora (Torsten Thunman)
1980 Det första världskriget och Karlfeldts diktning (Thord Palmlund)
1981 På Karlfeldts vägar I
1982 På Karlfeldts vägar II
1983 På Karlfeldts vägar III
1984 På Karlfeldts vägar IV
1985 Henry Fielding. Utkast till ett författarporträtt (Axel Karlfeldt)
1986 Karlfeldt i musiken (Arne Bergstrand)
1987 Dikter av Erik Axel Karlfeldt i ord och ton (kassett)
1988 På Karlfeldts vägar V
1989 Erik Axel Karlfeldts bibliografi. Del 2. (Arne Bergstrand)
1989 Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk (Kurt G Trägårdh)
1990 Vägvisare för Karlfeldt
1991 Skalden Lucidor (E. A. Karlfeldt)
1992 Karlfeldt och 1900-talets klassiker
1993 Karlfeldt och modernisterna
1994 Låt klinga våra dagar (Carin von Sydow, Lars Falk)
1995 Karlfeldt före Karlfeldt (Karl-Ivar Hildeman)

I Dalarne, Lukt och Doft (Erik Axel Karlfeldt)
1996 Karlfeldt och dalmålarna (Ingegerd Fries)
1997 Många maskers man (Jöran Mjöberg)
1998 Mellan myrten och rönn (Hans Landberg, red.)
1999 Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord. Kärleken mellan Gerda och 

Erik Axel Karlfeldt (Carin von Sydow)
2000 Jag är en sjungandes röst (CD m. bl.a. EAK)
2001 E A Karlfeldt, Samlade dikter (med kommentarer av Johan Stenström)
2002 Kring Siljan och Sångs (Christer Åsberg, red.)
2003 I Karlfeldts spår – En vänbok till Jöran Mjöberg på 90-årsdagen
2004 Till bönder och till lärde män. Karlfeldttal. (Christer Åsberg, red.)
2005 Karlfeldt – dikt och liv (Staffan Bergsten)

Ett axplock bland alstren i Karlfeldtsamfundets skriftserie, som totalt omfattar 39 titlar.



Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Andersson, Elly........................Norrköping
Berg, Jan O ................................Enebyberg
Edling, Peter .....................................Bettna
Ekstrand, Arne..........................Åkersberga
Elmgren, Hans ...............................Uppsala
Elmgren, Käthe ..............................Uppsala
Holmström, Anna-Lisa ......................Falun
Hugosson, Inga..............................Uppsala
Ingmar, Axel Fritiof..........................Avesta
Johansson, Lars .............................Uppsala
Karlfeldt, Björn............................Göteborg

Karlfeldt, Johan................................Älvsjö
Larsson, Rolf .................................Uppsala
Persson, Gum Sven .......................Älvdalen
Pertoft, Anna ............................Ängelholm
Rosén, Viveka......................................Fors
Sivertsen, Solweig...............................Sälen
Strömberg, Gunnel.........................Uppsala
Strömberg, Ragnar.........................Uppsala
Tallberg, Hans ..............................Filipstad
Thorngren, Ingegerd..........................Falun
Wikström, Elsie ..............................Sörsjön

VÄSTMANLANDS-DALA GILLE hade års -
stämma på nationen. Året var 1966 och det
var dukat till Knutsmässogille i det gamla
fina nationshuset.

Gillet bildades 1935 och har sedan dess
samlats till årsstämma i januari på natio-
nen. Den förste åldermannen blev självklart
nationens inspektor H. S. Nyberg. Med sin
mäktiga stämma gav han ord åt sin djupa
visdom och talade till Gillets systrar och
bröder om hembygdens djupa skogar och
strida älvar men också om dess ljusa som-
marhagar och fagra blomster ängar.

Nu år 1966, samlades vi kring ålder-
mannen Karl Söderberg, gilleskrivare Bertil
Lundell och gillevärd Paul Granath och
syssloman Per Johannes. Per Johannes ut-
strålade en lika självklar som oemotståndlig
auktoritet  och myndighet och när han nu
tog till orda och berättade om Karlfeldt-
samfundet, kände vi många av oss att där
ville vi vara med.

Vid Karlfeldtjubileet i Folkärna 1964
hade man talat om att bilda samfundet och
nu 1966 ville Per Johannes att vi skulle an-
mäla oss till honom, nu fanns det ett Karl -
feldtsamfund, där Anders Yngve Pers var
ordförande. Han antecknade våra namn:
Gunnar och Jont Birgit Rundgren, Erik M.

Yrgård och Mait Yrgård, Lisbet och Lars
Forsberg, Gunnar och Ruth Tideström. Det
är namn jag minns, säkert fanns det fler
som gick med i samfundet det här året. 

Varje år skulle man träffas till årsmöte i
någon Karlfeldtmiljö. Första året träffades
vi i Sjugare på Sångs och där stod då Gerda
Karlfeldt på farstubron och Jont Birgit
sjöng för henne. 

Det är fina minnen och jag är glad och
tacksam att jag har fått vara medlem i Karl -
feldtsamfundet i fyrtio år.

LISBET FORSBERG
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FREDAG 4 AUGUSTI 
18.00 Salladsbuffé
20.00 Samling i Rosers Salonger. Välkomst-

hälsning av Christer Åsberg
”Om djäknarna i Skara” 
Per Malmberg, själv skaradjäkne
”Gunnar Wennerberg i Skara” 
Anförande av Carl-Olof Jacobson

LÖRDAG 5 AUGUSTI 
9.00 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

(Rosers salonger)
10.30 Kaffepaus 
11.15 Besök i Skara Domkyrka 

Medverkan av Folke Bohlin och 
”församlingen” 

12.15 Lunch
13.45 ”Fridolins fårabog. Om ett sångligt 

missförstånd”
Föredrag av Folke Bohlin.  

15.15 Kaffepaus 
16.00 En vandring bland Skaras författare 

och poeter alternativt besök på Väster-
götlands museum. (Avgift betalas  
enskilt vid entré)

19.00 Samling till middag 
Medverkan av ”Djäknarna” och 
Carl-Olof Jacobson 

SÖNDAG 6 AUGUSTI
9.15 Avresa till Varnhem i bil. Visning av 

klosterruin och kyrka
11.15 ”Blommornas kärlek”

EAK:s hyllning till Linné.
”I Linnés fotspår” 
Linnéjubileets ansvarige Carl-Olof 
Jacobson berättar

13.30 Lunchsmörgås på Klostergården 
Avskedshälsning av ordföranden  

PRISER:
Konferensavgift ......................................125 kr
Enkelrum inkl. frukost, per natt..............600 kr
Dubbelrum inkl. frukost, per natt 
och per person.......................................500 kr
Fredag: Salladsbuffé ..............................100 kr
Lördag: Lunch och 2 x kaffe..................215 kr
Drink, middag (tre rätter), 1 glas vin ......355 kr
Söndagens lunchsmörgås med dryck .....55 kr

Pris för hela vistelsen inkl. konferensavgift
(föredrag m.m.) från fredag kl. 18.00 till söndag
kl. 13.00:
I dubbelrum, per person .....................1 850 kr
I enkelrum ...........................................2 050 kr

Anmälan och bokning sker genom insättning
av aktuellt belopp på Karlfeldtsamfundets
årsmöteskonto, postgiro 1 28 78-5 före den
25 juni 2006. Vid anmälan efter detta datum kan
rum inte garanteras.

Använd gärna bifogat inbetalningskort. Ange på
blanketten de evenemang ni önskar delta i samt
om plats önskas i enkel- eller dubbelrum. Glöm
inte konferensavgiften. Ange namn på anmälda
personer samt kontaktpersons telefonnummer.
Texta tydligt!

Frågor om transporter etc. besvaras av 
Gunbritt Berggren, tel. 0247-600 28. 

Karlfeldtsamfundets sommarmöte och
årsmöte i Skara 4-6 augusti 2006

Årsmöte, föredrag och måltider på Skara Stadshotell. Logi på Stadshotellet och när belägna
Stadskällaren, Box 130, Skara, tel. 0511-240 50

PROGRAM:

Så kom jag med i Karlfeldtsamfundet

Axel Boethius, Kråk Jerk, Jont Birgit  Rund   gren
och Per  Johannes på Sångs i slutet av 60-talet.



KARLFELDTSAMFUNDETS vintermöte av-
hölls den 4 februari på Nybrokajen 11 i
Stockholm. Christer Åsberg presenterade
vintermötets föreläsare Bengt Lagerkvist, son
till Pär Lagerkvist, och återgav vad Sven
Stolpe berättat från ett sammanträffande
med Karlfeldt, om hur långt Karlfeldt och
Lagerkvist stod ifrån varandra. Olikheterna
mellan dem var påtagliga, men det fanns en
del likheter, bl. a. de naturlyriska inslagen i
deras poesi. Christer berörde vidare Bengt
 Lagerkvists banbrytande insatser inom TV-
teatern. Vem minns inte dramatiseringarna
av Strindbergs Hemsöborna och Jan Olof
Olssons (Jolo) Någonstans i Sverige.

Bengt Lagerkvists föreläsning ”Konserv-
burken Karlfeldt” bar intimitetens prägel.
Den var lågmäld men inte utan hetta, den
var personlig och engagerad samtidigt som
den rymde en del troligen improviserade
utvikningar. Något som han återkom till ett
par gånger var det unika i att det i salen
fanns två nobelpristagarbarn: Karlfeldts
dotter Ulla Barenthein och han själv. Att
vara barn till framstående diktare och
 nobelpristagare var inte problemfritt.

Att Bengt Lagerkvist valt att tala om
”konservburken” Karlfeldt berodde på att
skalden var svår att komma in på livet:
”Karlfeldt hade en del att dölja”, menade
han. Bengts far, Pär Lagerkvist, gick inte
heller att lära känna närmare. Han isolera-
de sig, och i familjen talade man om honom
som ”musslan”. 

VAD VAR DET då Karlfeldt hade att dölja?
Här följde Bengt Lagerkvist två spår. Det
ena kan vi kalla självhävdelsespåret. Det
börjar med vad som hände hans far Erik
Eriksson, när denne på grund av konkurs
och förfalskning fick lämna Tolvmansgår-

den i Karl bo och föras till fängelse i Sala
samma dag som sonen Erik Axel tog stu-
denten i Västerås. Förutom familjens olycks -
öde innebar konkursen också att sonen stod
helt utan pengar. Karlfeldt – som han änd-
rade sitt namn till – kom att under ungdom-
såren känna sig som en löskerkarl: ”har in-
tet hem, är ingen mans son”. Om det öde
som drabbade hans far förblev han förtegen
livet igenom. År 1921 inträffade en viktig
förändring i Karlfeldts liv – han förvärvade
gården Sångs och blev hemmansägare i Sju-
gare by. Han fick där bygga sina drömmars
gård – löskerkarlen hade stadgat sig.  

Bengt Lagerkvist gjorde en jämförelse
med ett öde liknande Karlfeldts som drab-
bade Selma Lagerlöf i början av 1890-talet.
Hennes far var en drömmare och glad slö-
sare som gjorde att familjens gård Mår-
backa drevs i konkurs. Genom sina förfat-
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tarframgångar kunde författarinnan åter -
köpa gården 1907, bygga om den och för-
verkliga den bortgångne faderns dröm. 

Gustaf Frödings familj drabbades också
av dålig ekonomi. Fröding föddes på Als-
ters gård i närheten av Karlstad. Den vack-
ra byggnaden inköptes och byggdes om av
skaldens farfar. Fadern kunde inte förvalta
gården och den gick släkten Fröding ur
händerna. Någon möjlighet att återköpa
herrgården hade inte Gustaf Fröding, som
redan under studietiden i Uppsala förslösa-
de det arv han fått. När det gäller Fröding
är det inte självhävdelsen utan snarare osä-
kerheten och otillräckligheten som styr
hans handlande.

Verner von Heidenstam däremot tillhör
den grupp av författare från samma tid som
ville hävda sig genom att resa ett äreminne
över sig själva. Han föddes på Olshammar
nära Askersund – en gård som ägdes av
hans morfar och där han tillbringade
många somrar under barn och ungdoms -
tiden. År 1925 lät han bygga Övralid inte
långt från Olshammar. Byggnaden svarade
mot hans drömmar.

BENGT LAGERKVIST gav flera exempel på
att självhävdelse är drivkraften till att dik-
tare och konstnärer söker resa äreminnen
över sig själva. Utifrån en tillvaro i ungdo-
men ofta präglad av svårigheter och besvi-
kelser söker de inte sällan kompensation ge-
nom yttre framgångar. Karlfeldt är ett så-
dant fall. Ett annat är Anders Zorn – Zorn-
gårdens skapare, oäkta barn till en butelj-
sköljande kulla och en tysk bryggare – som
blev framgångsrik och förmögen framför
allt genom sitt porträttmåleri. Ett tredje ex-
empel är Carl Larsson som växte upp i
slummen i Stockholm bland råttor och
kackerlackor, men som senare blev en av
Sveriges främsta konstnärer och som till-
sammans med hustru Karin byggde upp sitt
vackra hem i Sundborn.  

Lagerkvist kunde se ett annat och mindre

tilltalande drag hos de manliga författarna
och konstnärerna – det manschauvinistiska.
Han upprörs över det sätt som många be-
römda män behandlade kvinnor på och över
den dubbelmoral som var rådande. Oscar II
var en typisk representant för denna dubbel-
moral. Men han var ingalunda ensam: där
fanns Anders Zorn, Hugo Alfvén (som La-
gerkvist har ett särskilt gott öga till), Axel
Munthe och Erik Axel Karlfeldt.

Bengt Lagerkvist avslöjade, att han har
framskridna planer på att skriva en musikal
på detta tema – det manschauvinistiska –
som skall uppföras på Dalhalla. Han tänker
kalla musikalen Fähundarna kring Siljan –
epitetet ”fähundar” på grund av den kvin-
nosyn de nämnda fyra herrarna har. Dessa
berömda män kombinerar sitt behov av att
resa äreminnen över sig själva med en för -
legad och nedvärderande kvinnosyn.   

Här dröjde sig Bengt Lagerkvist kvar vid
Gerda Holmbergs öde. Karlfeldt och hon
träffades då hon var hembiträde i den familj
där Karlfeldt hyrde rum. Förhållandet mel-
lan Karlfeldt och den sjutton år yngre Ger-
da blev snart nog intimt. 1903 föddes sonen

Folke och fyra år se -
nare sonen Sune. För-
bindelsen dem emellan
fortsatte men hölls
hemlig på grund av de
sociala skillnaderna
mellan Gerda och den i
samhällslivet alltmer
etablerade Karlfeldt,
vars karriär kröntes,
när han 1913 blev
Svenska Akademiens
ständige sekreterare.
Karlfeldt hade vid si-

dan av Gerda andra erotiska förbindelser
och det skulle dröja länge innan han över-
vägde äktenskap. Först efter dottern Annas
födelse 1916 ingicks äktenskapet med
 Gerda. Senare föddes också dottern Ulla.
Det som upprör Bengt Lagerkvist mest är

”Konservburken Karlfeldt”
Bengt Lagerkvist talade på Karlfeldtsamfundets vintermöte

Självhävdelse 

är ofta driv-

kraften till att

diktare och

konstnärer

 söker resa 

äreminnen 

över sig själva

Bengt Lagerkvist
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att Karlfeldt år efter år bedragit Gerda och
att hon fick en så totalt undanskymd roll
trots att hon var mor till hans barn. Lager-
kvist ställer frågan: Varför bedrog Karlfeldt
och andra män – de ville  dominera!  

Lagerkvist berörde de brev Gerda skriver
till Karlfeldt och som vittnar om stor tillgi-
venhet och kärlek. Han citerade med rörel-
se ett av dessa brev – varmt, innerligt och
hjärtligt.  Han berättade att Gerda gripit in
när hon fått veta att Karlfeldt 1913 blivit
allvarligt sjuk.  Hon ordinerade – när lä-
karnas behandlingsmetoder inte hjälpte –
en medicin som brukade ha en gynnsam in-
verkan på honom: champagne. Karlfeldt
återhämtade sig. I och med giftermålet
1916 blev Gerda etablerad fru och husmor
i ett borgerligt hem och detta hade natur-
ligtvis stor betydelse för henne. ”Efterhand
får Gerda alltmer pondus och hon framträ-
der som en drottning över Sjugare by” skri-
ver Christer Åsberg i förordet till skriften
Kring Siljan och Sångs (s 13).

Karlfeldt dör 1931 och vid jordfästning-
en beskriver Nathan Söderblom hans skal-
dekonst på ett sätt som får Bengt Lagerkvist
att reagera. Karlfeldt var stor, men han sak-
nar inte sin jämlike i världen vid den här ti-
den. Lagerkvist nämner ett par namn, som
han anser jämbördiga: T S Eliot och Rainer
Maria Rilke.

Bengt Lagerkvist återkom mot slutet av
sin föreläsning till förhållandet mellan Karl -
feldt och Lagerkvist och konstaterade att
båda avskydde varandra. Karlfeldt ville att

poesi skulle vara metrisk och rimmad, me-
dan Lagerkvist ville kasta av rimmens
tvångströja, vilket inte hindrar att många
av hans dikter är rimmade. Lagerkvists mo-
dernistiska debutsamling från 1916 Ångest
kontrasterar ju starkt mot Karlfeldts mer
livsbejakande poesi med naturen som en
viktig inspirationskälla. Men också i Pär
Lagerkvists diktning finns många exempel
på hur naturen och även hembygden spelar
med i poesin som i de två första stroferna i
dikten ”Det kom ett brev” ur Den lyckliges
väg från 1921:

Det kom ett brev om sommarsäd,
om vinbärsbuskar, körsbärsträd,
ett brev ifrån min gamla mor 
med skrift så darrhänt stor.                               

Ord intill ord stod klöveräng
och mogen råg och blomstersäng,
och Han som över allting rår
från år till år.

Så vissa likheter finns även om olikheterna
är väsentligt större.

Bengt Lagerkvist avslutade med att kon-
statera att litteraturpristagarnas verk blek-
nar efter hand – Pär Lagerkvist har idag få
läsare. Karlfeldt läses väl inte heller så ofta
men här finns å andra sidan Karlfeldtsam-
fundet med omkring tusentalet medlemmar
som bidrar till att hålla intresset för skalden
vid liv.

PER MALMBERG

ANTALET MEDLEMMAR i Karlfeldtsam-
fundet var vid årsskiftet 976, varav 768
fullbetalande, 183 familjemedlemmar och
25 engångsbetalande.

Styrelsen har sedan årsmötet följande
sammansättning:
Ordförande: Christer Åsberg
Vice ordförande: Hans Barenthein 
Sekreterare: Lars Falk
Kassaförvaltare: Gunnar Lundh
Klubbmästare: Gunbritt Berggren
Övriga ledamöter: Eva-Britta Ståhl, Owe
Adolfsson, Ann Carls son, Barbro Wahlberg

Vid årsmötet i Garpenberg omvaldes
Christer Åsberg till ordförande på ett år.

I samband med att Hans Landberg, Bo
Pellnäs och Carin von Sydow lämnade sty-
relsen beslöt årsmötet minska antalet leda-
möter till åtta. Följande ledamöter omval-
des på en tid av två år: Hans Barenthein,
Gunbritt Berggren, Gunnar Lundh och Eva-
Britta Ståhl. Owe Adolfsson och Ann
 Carlsson invaldes som nya ledamöter på en
tid av ett år. Kvarstående ledamöter till års-
mötet 2006 är Lars Falk och Barbro Wahl-
berg.

Sammanträden: Styrelsen har under året
hållit fem protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet, som består av ordföran-
den, sekreteraren, kassaförvaltaren och
särskilt kallade ledamöter, har sammanträtt
tre gånger och haft regelbunden kontakt
dessemellan.

Revisorer: Vid årsmötet omvaldes aukto-
riserad revisor Ulf Hedefalk, Öhrlings Price-
WaterhouseCoopers, Uppsala. Hans Alsén
valdes till ny revisor efter Lars-Göran An-
nerbo, Falun. Till suppleanter valdes Heléne

Ragnarsson, Öhrlings PriceWaterhouseCoo-
pers, och Abiel Oldgren, Uppsala.

Valberedningen består av Margareta
Barkevall-Lindborg, Rättvik (sammankal-
lande, vald till årsmötet 2006), Gösta Berg-
lund, Uppsala (vald till årsmötet 2007) och
Christina Johansson, Södertälje, som på
årsmötet i Garpenberg valdes till årsmötet
2008.

Medlemsavgiften är enligt årsmötets be-
slut oförändrad, 180 kr resp. 250 kr för par.

Ekonomi: Antalet medlemmar har ökat
något under året och uppgår i det närmaste
till 1000. Medlemsavgifterna har förblivit
på samma nivå som tidigare, medan för -
eningens kapitalintäkter på grund av ränte-
läget ligger lägre än för några år sedan.
Verksamhetens resultat visar därför ett visst
underskott. Den goda utvecklingen på bör-
sen under året gör att den reserv som för ett
par år sedan upplades för att täcka skillna-
den mellan värdepapperens bokförda vär-
den och marknadsvärden nu kunnat elimi-
neras. Att nettoresultatet av aktieförsälj-
ningar under året är negativt trots den posi-
tiva börsutvecklingen beror på att en äldre
förlustbringande placering reducerats.

Ekonomisk administration: Samfundets
räkenskaper och medlemsregister admini-
streras av Thorbjörn Högberg, Stockholm,
under överinseende av kassaförvaltaren.

Medlemsboken: Årsboken 2005 blev en
monografi författad av Staffan Bergsten,
Karlfeldt – dikt och liv. Boken har nummer
37 i Karlfeldtsamfundets skriftserie. Den
diskuterades livligt i pressen och bland
med lemmarna. Redan i juni 2005 utkom
årsboken för 2006, Tre trädgårdar i Dalar-

Verksamhetsberättelse för
 Karlfeldtsamfundet 2005

ÅRSREDOV ISN ING  2 0 0 5

I SÄLEN finns en litteraturcirkel med tjugo-
talet deltagare. I år har man fördjupat sig i
Erik Axel Karlfeldts diktning. Vid avslut-
ningen den 17 februari var temat ”Sjung
med Karlfeldt”. Bygdens folk kom för att
höra Birger Sjungargård föreläsa och leda
allsång. Cirkeldeltagare läste dikter och

spelmanslaget spelade folkliga melodier.
Allt i Karlfeldts anda. I början av april var
samfundets förre ordförande Gösta Berg-
lund inbjuden för att tala om Karlfeldts liv
och diktning. Den engagerade och entusi-
asmerande cirkelledaren heter Solveig
Siwertsen.

Karlfeldt-cirkel i Sälen
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2005 2004
RÖRELSENS INTÄKTER
Medlemsavgifter 148 560 150 995
Årsmötesintäkter 131 770 151 370
Vintermötesintäkter 9 980 11 480
Försäljning av böcker, videoband och CD-skivor 3 530 2 257
Bidrag 55 000 15 000
Övriga intäkter 1 902 1 471
Summa intäkter 350 742 332 573

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för årets bok -143 362 -134 127
Kostnader för övriga böcker -3 042 0
Karlfeldtbladet -67 450 -60 884
Lagerändring -1 443 -706
Årsmöteskostnader -173 695 -178 052
Vintermöteskostnader -18 461 -20 465
Övriga mötens kostnader -588 -2 780
Sammanträdeskostnader -12 117 -18 984
Kontorsmaterial och trycksaker -614 -960
Bokförings-, medlemsreg.- och konsultationskostn. -61 469 -58 587
Hemsida -19 244 -34 559
Revisionskostnader -8 288 -9 000
Telefon, porto och frakt -8 040 -3 878
Gåvor och uppvaktningar -1 480 -446
Stipendier -15 000 -21 671
Reklam och PR 0 -7 792
Medlemsavgift i DELS -500 -500
Övriga kostnader -189 -189
Summa rörelsekostnader -534 982 -553 580

FINANSIELLA INTÄKTER
Realisationsvinst på förs. av värdepapper 310 097 186 820
Utdelning på aktier 58 400 46 384
Räntor 78 750 88 571
Summa finansiella intäkter 447 247 321 775

FINANSIELLA KOSTNADER
Realisationsförlust på förs. av värdepapper -443 146 -142 292
Depåavgift och övriga kostnader -2 265 -2 128
Summa finansiella kostnader -445 411 -144 420

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -182 404 -43 652

Redovisat resultat -182 404 -43 652

Resultaträkningna av Christina Högardh-Ihr som beskriver
trädgården på Sångs samt Karin och Carl
Larssons och Hilda Munthes trädgårdar.
Boken överlämnades till vice ordföranden
Hans Landberg vid en ceremoni på Sångs
där Maria Kristensson sjöng Karlfeldtdik-
ter.

Karlfeldtbladet: Samfundets medlems -
blad har under året utkommit med två
nummer. Redaktör är Margareta Höglund
och i redaktionskommittén ingår också
Lars Falk och Cari Hildebrand. Ordföran-
den är ansvarig utgivare.

Skriftkommittén utses av styrelsen och
består för närvarande av Jöran Mjöberg,
Sven Björkman och Hans Landberg.

Karlfeldtsamfundets hemsida sköts av
Hans Barenthein och finns på www.karl-
feldt.org.

Vintermötet hölls lördagen den 5 febru-
ari på Nybrokajen 11. Omkring 180 besö-
kande hörde professor Eva Lilja tala om
”Karlfeldts hantverk – den metriska vers-
konstens höjdpunkt och slutskede” med
diktläsning av Gunbritt Berggren. Gustaf
Sjökvists kammarkör bl.a. Karlfeldts ”Den
långa sommarn” i ny tonsättning av Jan
Carlstedt.

Årsmötet hölls i Garpenberg den 5-7 au-
gusti och samlade 130 deltagare. På fre-
dagskvällen reciterade Bengt Emil Johnson
och Kerstin Ståhl dikter med Bergslagsmo-
tiv. På lördagen hölls årsmötesförhandling-
ar. Garpenbergs herrgård presenterades av
dess ägare Nils Aittama. Claes-Göran
Wahlberg berättade om Gudsberga kloster
och Hans Barenthein läste Karlfeldts dikt
”Vallfärd” som kommenterades av Staffan
Bergsten. Under ledning av Christer Åsberg
diskuterade Staffan Bergsten, Hans Land-
berg och Eva-Britta Ståhl samspelet mellan
dikt och liv. En promenad med Karlfeldtci-
tat hölls i herrgårdens park. Vid middagen
underhöll Karin Svenonius och Eva Eng-
dahl. På söndagen visade Ingegerd Backlin
Gudsberga kloster, där Lars-Göran Anner-

bo ledde ett framförande av gregorianska
sånger. Avesta kommun bjöd på lunch ge-
nom kommunfullmäktiges ordförande Ka-
rin Perers. Vice ordförande Laila Borger
hälsade deltagarna välkomna till Krylbo
församlingshem, där Lars Östlund berätta-
de om skaldens födelseby, Karlbo. Efter
mötet besökte många deltagare Tolvmans-
gården och Hyttbäcken.

Karlfeldtmedaljen: Vid årsmötet tilldela-
des Hans Landberg och Carin von Sydow
Karlfeldtmedaljen för mångårigt och för-
tjänstfullt arbete inom Karlfeldtsamfundet.

Sånggården har varit öppen från maj till
september för visning av trädgård och bild-
spel samt guidade turer bland samfundets
samlingar i skaldens arbetsrum. Karlfeldt-
samfundet var medarrangör vid Sångsda-
gen i maj, där Staffan Bergsten och Christer
Åsberg diskuterade årets bok och Kerstin
Holmer och Kurt Trägårdh stod för musi-
ken. Den 6 juli framträdde Margaretha
 Jonth, Håkan Sund, Christer Åsberg och
Gunbritt Berggren vid Musik vid Siljans
konsert. Hans Barenthein läste dikter när
Helen Sjöholm sjöng den 9 juli. Omkring
2200 åhörare kom till dessa program.

Övrig verksamhet: Flera ledamöter ur
styrelsen har hållit föredrag om Karlfeldt
och hans diktning. Hundraårsminnet av
Karlfeldts tal på Bispbergs klack firades den
19 juni under medverkan av Birger Sjung-
argård och Christer Åsberg. Den 15 okto-
ber ledde Christer Åsberg ett program i
Enebyberg, ”Här dansar Fridolin”, med
Erik Saedén, Mattias Böhm och Helge
Skoog.

Styrelsen ber att få uttala sitt varma tack till
dem som under året bidragit med stöd och
intresse för Karlfeldtsamfundets verksam-
het. För ekonomisk redovisning hänvisas
till bokslutet. 
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Not 2005 2004
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Aktier 1 2 419 778 2 859 563
Obligationer 2 1 542 120 1 542 120
Övriga anläggningstillgångar 3 500 500
Summa anläggningstillgångar 3 962 398 4 402 183

Omsättningstillgångar
Kassa, bank och postgiro 550 649 424 843
Interimsfordringar 162 031 22 094
Varulager 4 0 1 443
Summa omsättningstillgångar 712 680 448 380

Summa tillgångar 4 675 078 4 850 563

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Eget kapital 2 107 078 2 108 945
Överfört till kortfristiga skulder 538 060 41 784
Årets resultat -182 404 -43 652
Summa eget kapital 2 462 734 2 107 077

Långfristiga skulder
Karlfeldt-fonden 5 2 053 814 2 053 814
Värderegleringsfond för värdepapper 0 0
Summa långfristiga skulder 2 053 814 2 053 814

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 0 19 682
Interimsskulder 158 530 131 930
Övriga 6 0 538 060
Summa kortfristiga skulder 158 530 689 672

Summa skulder och eget kapital 4 675 078 4 850 563

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
Not 1 
Aktier och andelar 2005 2004
Kkr Bokfört Markn. Bokfört Markn.

värde värde värde värde
Aktier 2 420 2 416 2 860 2 386

Not 2
Obligationer 2005 2004
Kkr Nom Bokfört Markn. Nom Bokfört Markn.

värde värde värde värde
Obligationer 1500 1 542 1 572 1500 1 542 1 578

Not 3
Övriga anläggningstillgångar
Kartotek till den boksamling som funnits på Sånggården har, jämte en samling tidnings -
urklipp, donerats till Kungliga biblioteket i Stockholm. Av övriga anläggningstillgångar
återstår därefter ett antal minnesföremål. 

Not 4 
Varulager
Boklagret är värderat till 0 kronor per bok. (2004 3 kronor per bok.) 

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.

Not 6
Övriga kortfristiga skulder
Skulden 2004 utgjorde skillnaden mellan värdepapperens bokförda värde och marknads-
värdet.

Stockholm 2006-02-04

Christer Åsberg Owe Adolfsson Hans Barenthein
Ordförande
Gunbritt Berggren Ann Carlsson Lars Falk

Gunnar Lundh Eva-Britta Ståhl Barbro Wahlberg

Vår revisionsberättelse har avgivits 2006-03-23

Ulf Hedefalk Hans Alsén
Auktoriserad revisor

Bokslutskommentarer



Pillman som talar för Frankrikes sak. Han
är lika stolt över sin krigiska gest som Karl -
feldt när han slängde piporna i strömmen.

Jag dyrkar äran,
föraktar ej gull, 
och utan förfäran 
går jag i mull 
för den stora gestens skull.

Annas berättelse ger en ovanlig bild av
Karlfeldt. Han beskrivs ofta som inbunden
och sluten, men var inte främmande för de
stora gesterna och utspelen. De fyra perso-
nerna kring bordet representerar enligt min
mening de fyra temperamenten, som enligt
antik uppfattning kan förknippas med de
fyra elementen: jord, vatten, luft och eld.
Det är lätt att se att Ollondal står för jor-
den, Laxander vattnet, Fridolin luften och
Pillman elden. I dikten ”Mikrokosmos” be-
skriver Karlfeldt de fyra temperamenten

och motsvarande element och konstaterar
avslutningsvis att alla finns gömda inom
honom själv. Det kan förklara hans vack-
lande hållning till tobak och rökning.

Jag är av elden, jag är torr och het 
av sommarsol som ingen nedgång vet. 
Väl må jag undra att hon ej förbränt 
mig själv med alla mina element. 

LARS FALK
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UNDER ÅRSMÖTET 2005 tog sig Anna
Karlfeldt en rökpaus utanför församlings-
hemmet i Krylbo. Jag passade på att fråga
om hennes far rökte. Karlfeldt syns aldrig
på några foton med rökverk i handen, men
till min stora förvåning berättade Anna att
hennes far rökte pipa. Karlfeldts läkare
uppmanade honom att sluta för hjärtats
skull och skalden kastade genast pipa och
tobak i Norrström. Efter en tid började han
röka igen och samma historia upprepades
några gånger. Till slut påpekade Gerda att
han gott kunde låta bli att kasta pipan i
strömmen varje gång han slutade röka.

Har sådana upplysningar något littera-
turhistoriskt värde? Karlfeldt nämner sällan
tobak, utom i ”Sång med positiv” som
hand  lar om tuggtobak. Torgny Björk sjöng
den sången på vintermötet i Håkan Steijens
fina tonsättning.

En dam av ädel vandel 
som står i tobakshandel, 
hon sjunger mellan kaggarna i Ljunglöfs
mörka bod:
Min vän är skön och god.

Annas berättelse säger faktiskt något om
Karlfeldt som skald. Det finns en lustig
 parallell till hans gest med piporna i dikten
”I marsvind”. Ollondal, Pillman, Laxander
och Fridolin har samlats för att diskutera
världsläget efter februarirevolutionen. De
flesta tror nog att Fridolin representerar
Karlfeldt och han har fått mycket kritik för
Fridolins vitsiga slutkommentar,

Vad bry vi oss om tsaren?
Se staren, se staren!

I mars 1917 hade tsaren abdikerat men
var knappast i fara. Den kom först med
 oktoberrevolutionen, som enligt den ryska

kalendern inträffade i november, liksom
februarirevolutionen ägde rum i mars. Om
man ser på männen vid bordet är det sna-
rast  Ollondal som liknar Karlfeldt.

Herr Ollondal talade butter:
”Jag menar jag är en gammal german,
en saftig fan,
en smula släkt
med Engelbrekt,
väl ock med den gudsmannen Luther,
låt vara lägre i graderna,
men stark i anden och vaderna.”

Å andra sidan är det Laxander som be-
skriver Karlfeldts förtvivlan över kriget. 

Förbannade tid, som höljer med smuts 
den väg som själv du banat 
för mänsklighetens Elias-skjuts 
mot klarhet som ingen anat!

Sanningen är förstås att Karlfeldt finns i
alla personer kring bordet. Det gäller även

Karlfeldt och tobaken

HUR OFTA MÖTER MAN inte uttrycket
”Intet är som väntans tider”, vare sig det
gäller släppdatum för en ny bilmodell eller
annonser för mammakläder? Karlfeldts
aprildikt kan användas till mycket. Men
den handlar inte om vare sig gravididet
 eller annat väntande på en produkt eller ett
resultat.

Inte heller träffade den anmälare av
 Staffan Bergstens Karlfeldtbiografi riktigt
rätt som talade om sångbarheten i raden
”Intet är som väntans tider”.  Vad Karlfeldt
verkligen skrev är nämligen ”Intet är som
väntanstider, vårflodsveckor, knoppnings -
tider ...”. Och väntanstiderna är som sagt
inte de väntans tider som en havande kvin-
na går i utan den första vårliga väntan före
sommarens vällust, spänningen vid tanken
på mötena med en hemlig hjärtanskär och
allt ljuvt och farligt livet i sitt sköte bär. 

Vem har då över huvud taget några vän-
tans tider i tankarna?

Hela den lyriska effekten, med det ryt-
miska tretalet ”väntanstider, vårflodsveck-
or, knoppningtider” går också förlorad när
väntanstider löses upp i det stabbiga ”vän-
tans tider”. 

Men det går förstås inte att komma för-
bi att det är Karlfeldt folk vagt citerar när
de säger ”Intet är som väntans tider” och
klappar en blivande moder på magen. 

Till andra felcitat hör också ”Svarte Ru-
dolf”. Norr om Mälaren är adjektivets a-
former vanliga, även när det rör sig om
män. ”Svarta Rudolf” kallade Karlfeldt ho-
nom, den svajiga sjömannen som han lade
märke till på dansbanan i Grisslehamn vid
ett besök hos Albert Engström.

CATHARINA GRÜNBAUM

Väntanstider och väntans tider
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JAG MÅLAR EN ROS OCH LIJA DÄRHOS
skriver ”dalmålaren på rim”. Vi antar att
skalden i dikten ”Kurbitsmålning” åsyftar
sitt författarskap och då främst de sex dikt-
samlingarna.  Under arbetet på Sångs tän-
ker jag ofta att här har Karlfeldt verkligen
skapat ytterligare ett mästerverk, en
kurbits målning med ros och lilja, ”med
torn som ljus, med portar och krus”. Ett
sjunde verk efter det sjätte, Hösthorn, synes
det mig. Här målade han sannerligen all
årets fägring sin ”drövade själ till tröst”!

Trädgården var ju hans somrars fröjd
och han ”lovsjunger” den i sin sommarpre-
dikan ”Lukt och doft” sommaren 1930,
den sommar när allt till synes kommit på
plats. Att rosorna låg Karlfeldt särskilt
varmt om hjärtat  är uppenbart. Han bedå-
rades av deras yppighet, skönhet och doft,
men blev snart led på hybridiseringsraseriet
och ”återvänder med glädje till de enklare
formerna”. Kanelrosen, här den gamla od-
lade formen kallad bukettros, är tidigast av
vildrosorna och var den som kunde bjuda
på blomning när familjen kom upp för som-
maren.

Sommaren 1921 då Ollasgården fortfa-
rande stod öde kom den att bli sommarvis-
te för Karl och Anna Hård af Segerstad och
deras pojkar. Efter nära tio år i frihet hade
maskrosor letat sig ända in i dagstugan och
gått i blom där mellan tiljorna. Vid ett förs-
ta besök hade familjen mötts av en blom-
mande oxel, doftande kanelros vid stug-
knuten och glittrande vatten. Förfallet hade
kommit i skymundan. Men golvspringornas
maskrosor fascinerade Ulf, då sex år gam-

mal, och doften från rosenbusken skulle
han också av särskilda skäl komma att min-
nas så länge han levde. En gång under som-
maren, när goda vänner besökte familjen,
kom Ulf i beråd och det var riktigt bråttom.
Jacob Ridderstedt, far till Lars, insåg Ulfs
belägenhet, ingrep och visste råd: Ställ dig
vid rosenbusken. Det kommer den bara att
må bra av.

Mer än sjuttio år senare, när Ulf Hård af
Segerstad och jag kom att samtala med va-
randra berättade han att han minsann bott
på Sångs han också – redan före Karlfeldt!
Ulf berättade om maskrosorna och hans
uppgift att hålla dem borta. Därefter und-
rade han hur rosenbusken mådde, kanelro-
sen vid gaveln, och om den fanns kvar. 
– Jaså, den fanns redan då! Jo, den trivs ut-
märkt, vi klipper ur och den kommer igen
och igen, kunde jag svara.  
– Så den doftade! utbrister Ulf och berättar
så om sin sommar i Sjugare. Hur många
gånger har vi inte under årens lopp glatt oss
åt välbefinnandet hos vår gemensamma
skyddsling. Nu önskar vi att den skall spri-
da sin doft ännu många år och då alltid på-
minna oss om sexåringen som nu nittio år
fyllda slutat sitt värv. 

Men hundrade år och mera
kurbitsen står stolt som en prins.

Rosenbeståndet på Sångs började alltså
med Ollasgårdens Rosa majalis foecundissi-
ma, en kulturros som stått här kanske i fle-
ra hundra år. Efter skaldens bortgång kom
Gerda Karlfeldt, klok som hon var, att om-
besörja att en dokumentation av växtbe-
ståndet kom till stånd sommaren 1932 och
där finner vi de rosor som skalden tillförde.
Ofta kom de som gåvor från trädgårdar i
nejden. Av tjugotalet rosor finns nära nog

alla kvar och med få undantag exemplaren
från Karlfeldts tid. Detsamma gäller träd,
buskar och många perenner. I dokumenta-
tion från 50-talet, 70-talet och nu i årets
årsbok kan vi följa trädgårdens utveckling. 

SOMMARENS PROGRAM inleds med Sångs-
dagen den 20 maj då författaren till årsbo-
ken, Christina Högardh-Ihr, skall berätta
under rubriken ”Karlfeldts trädgård – en
20-talsklassiker av Ester Claesson”. Medtag
gärna kaffekorgen som kan avnjutas i träd-
gården efter föredraget som börjar kl 14.00.
Samfundet, Studieförbundet Vuxen skolan i
Leksand och vi på Sångs inbjuder.

Tisdag den 4 juli kl 14.00 ger Musik vid Sil-
jan ett program vi kallar ”I folkviseton”.

Herr T och hans spelmän dvs Torgny Björk,
tonsättare till texter av bl a Fröding, Karl-
feldt och Ferlin, omges av Alm Nils Ersson,
Jerker Halldén, Christer Karlberg och Einar
Sveinbjörnsson.  Christer Åsberg skall i kå-
serande form delge oss av sin litterära kun-
skap kring dikten, och tanken är att vi skall
gå berikade och gärna sjungande härifrån.
Karlfeldtsamfundet är medarrangör.

Lördag 8 juli kl 15.00 får vi uppleva ett
möte mellan vännerna Fröding och Karl-
feldt. Den förre presenteras av operasånga-
ren Håkan Hagegård och den senare av
skådespelaren och riksspelmannen Lars
Hjertner. Vid pianot sitter Elisabeth Bo -
ström.

Trädgårdsveckan 17-22 juli blir kulmen på
den verksamhet som äger rum under be-
nämningen ”Tema trädgård Leksand 2006”
från mars till september. Förutom två ”poe-
sivandringar” tisdag och fredag kl 17.00
har vi celebert besök torsdag den 20 av
 rosenexperten Lars-Åke Gustafsson och
hans assistent Liselotte Dahlin. ”Kultur -
rosor i Dalarna. Kom och visa oss din ros!”
är vår rubrik. Rosorna lämnas kl 10-15,
art bestämmes, ställs ut och kl 17 berättar
Lars-Åke Gustafsson om dem. Vi slutar
med en rundvandring kl 18 bland Karl feldts
och Sånggårdens rariteter. 

Men se min kurbits, 
dess resning och snits!
Allt högre den gror, 
blir kunglig och stor,
en alla gurkornas gurka 
från landen där solen bor.

Välkomna!

Sjugare i vårdagjämning

GUNBRITT BERGGREN

Kommande program på Sångs

Karlfeldtgården 
SångS i Sjugare

Gunbritt Berggren på väg att smycka skrivkam-
maren på Sångs med blommor.. 
(Foto: Mats Rönnblad, Dala-Demokraten)
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I MEDLEMSBLADET 2005:2 skriver Lars
Falk om Karlfeldts festliga ”Ode till den
höstlige Neptunus” (1906). Han visar över-
tygande att titelpersonen inte alls har Zorn
till förebild, vilket somliga forskare menat.

Men finns inte i detta kväde likheter av
en helt annan art, metriska? De trokeiska
långraderna är för mig som ett eko av andra
dikter, som också handlar om resor, gärna
sjöresor. ”Jone havsfärd”, omtalad i arti-
keln, är just en sådan (mera därom nedan).
”Elie himmelsfärd”, som visserligen försig-
går  luftledes men över ”blänk av stora vat-
ten”, är också den till övervägande del
byggd på åttafotade trokéer.

I samtida diktning odlas ofta denna vers-
form. Jag tänker närmast på Dan Anders-
sons (En spelmans jordafärd, Jungman
Jansson, Omkring tiggarn från Luossa och
andra poem). Ännu på 1930-talet kan de
gungande trokéerna locka till skaldskap,
t.ex. i Evert Taubes skepparhistoria ”Möte
i monsunen” (där bara några få verser bör-
jar jambiskt).

Men åter till Karlfeldt själv. I sina studi-
er för licentiatexamen fördjupade han sig i
engelsk litteratur. Avhandlingen gällde Fiel-
ding, men närmre hans hjärta stod nog
skalder som Byron, Swinburne, Kipling. Le-
tar jag hos dem efter trokeiska dikter, fast-

nar jag för den sistnämnde. I del ll av Kip-
lings ”The Legends of Evil” (1890) tycker
jag mig möta en förlaga till den  nyssnämn-
de profeten Jona i Dalmålningar på rim, må
vara mindre from än han: ”the divil” själv.

Så här skildrar Karlfeldt seglatsen:

Men all skyns och djupsens drakar
gny och spy, och skeppet skakar,
så att skepparn tappar flaskan mitt i havets 

vilda göl.
Då i vredesmod han ryter;
”Det är nätt att skutan flyter,
Vem är tjockast av allt folket? Vi få kasta ut 

en knöl”.

Lika saftigt målar Kipling ett annat väl-
känt gammaltestamentligt ämne, Noak och
syndafloden. Regnet forsar, havet svallar,
valarna bölar och arkens skeppare kom-
menderar, svär och förbannar. I båda dik-
terna är det en av ”passagerarna” som får
skulden till alltsammans, hos Karlfeldt den
överviktige Jona, hos Kipling den lömske
gratisåkaren.

But the wind was always failin�,
An� �twas most onaisy salin�,
An� the ladies in the cabin couldn�t stand 

the stable air;
An� the bastes betwuxt the hatches,
They tuk an� died in batches, 
till Noah said: – There�s wan av us that 

hasn�t paid his fare!

Utan tvivel har Karlfeldt läst Kipling -
dikten och känt sig tilltalad av dess friska
humor. Sannolikt har den påverkat ”Jone
havs färd”. En annan sak är att bibelparo-
din i sin svenska version har blivit mera
drastisk, liksom stiltjen på Kiplings hav har
vuxit till full storm på dalmålningen. Men i
varje Karlfeldtdikt skall det ju blåsa!

NILS UTHORN

Karlfeldt och Kipling

Jone havsfärd. Målning av Albertus Pictor i

…dovt som en vakande humla 
bak åsarna tonar Avesta fors

Ur ”Uppbrott”

DET TÖAR FRÅN KVIST. I bäck
och älv strömmar snösmältnin-
gens vatten. Den Avestafors,
som Karlfeldt i sin ungdom hör-
de tona, sjunger ännu över stad och bygd.
Här pågår nu ett av Dalarnas allra största
byggnadsprojekt – ett nytt vattenkraftverk
med ambition att förena respekt för na-
turskönhet och modern energiomvandling.
Invid älven välkomnar Gamla Byn och
Koppardalen med den gamla hyttan. I
 Avesta vackra församlingsgård invid kyr-
kan möts Karlfeldtföreningen i Folkare till
årsmöte söndag 23 april. Våra medlemmar
och Fridolinpristagare Eva Engdahl och
Kerstin Sonnbäck medverkar med ett pro -
 gram, inspirerat av Karlfeldts dikter. Barbro
och Claes Göran Wahlberg väljer lyrik att
läsa för oss.

Karlfeldts barndomshem i Karlbo är se-
dan länge en kulturgård för oss alla. Går-
den håller öppet varje dag under tre som-
marmånader med möjlighet att njuta går-
dens atmosfär, mat och bakverk, hantverk
och kuriosa. 

Lördagar från 10 juni. Traditionsenligt bju-
der Avesta kommun i samverkan med före-
ningar och studieförbund till kulturpro-
gram i Karlfeldtsgårdens trädgård varje lör-
dag. Karlfeldtföreningen svarar för pre-
miärprogrammet 10 juni, då Karin Sveno-
nius och Eva Engdahl tolkar All nejdens
drömmande fägring och sång. 

24 juni. På midsommardagen ljuder folk-

musik på tunet med fridoli-
nen Georg Haglund med
spelmansvänner. 

1 juli. Lustgårdens blom-
mande örter står i fokus, då
trädgårdskonsulent Annica
Larsdotter berättar och mu-

siker ur Avesta orkesterförening tar ton. 

20 juli. Karlfeldtsdagen firas på skaldens
födelsedag 20 juli, och vi har glädjen att
välkomna ordföranden i Selma Lagerlöf-
sällskapet, Karin Söder, som talar om Selma
Lagerlöf och Dalarna. Lars Hjertner spelar
och sjunger bland vålmar och ax. Avesta
kommuns stora kulturpris Årets Fridolin
utdelas. 

12 augusti klingar sommarprogrammen av
i folkviseton med Avesta kammarkör och
Avesta spelmanslag. Broderier från förr är
tema för sommarutställningen i gårdens li-
der, och hantverkare visar sina alster i röda
huset. 

Kultursommaren i Folkarebygden har
förstås mycket mer att bjuda. Karlfeldts ly-
rik och miljöer hålls levande, och både
hembygdsgårdar och industriarv berättar
om den historiska brytningstid som också
var Karlfeldts ungdomstid. I det gamla järn -
verket i Avesta, Verket, visas Avesta Art
2006 – konst från vår egen tid i samspel
med industrisamhällets vitala minnen.

Varmt välkomna till Folkarebygden!

ANN-MARIE PERERS
Karlfeldtföreningen i Folkare i mars 2006

Sommarens program på 
 Karlfeldtsgården i Karlbo



Folke och Gunilla Norstedt
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Bilder från  vintermötet FOTO: Lars Falk

Ulla Barenthein med systerdottern Mika Larsson

Bengt Lagerkvist och Ulla Barenthein, två nobelpristagarbarn.

Herr T (Torgny Björk) och hans spelmän

Eva Engdahl och Solveig Bodén

Håkan Steijen och Yvonne Camposarcone Solveig och Bertil Bengtsson

Anna Thomasson och Carin von Sydow

NU NÄR SOMMAREN snart
är här, då är det lockande att
få tänka på färder till fots,
på cykel eller i bil med Karin
Perers som sakkunnig guide
längs lupinprydda småvägar
i Karlfeldtlandet kring nedre
Dalälven. I Folkare lands-
bygdsforums förnämliga
skriftserie har just kommit
ut en lika innehållsrik som
vackert utformad bok, Färdvägar i Folkare-
bygd, försedd med översiktliga färdkartor
och rikt illustrerad. Några kunniga perso-
ner fungerar som ledsagare och Karin Peres
är alltså vår guide i ”Karl feldts Folkare”.
Från Karlbo och Brunnbäck far vi via Hytt-
bäcken till bruken i Fors, Rossberga och
Näs och vidare till Folkärna kyrka. 

Skildringen av miljöer och landskap
 ackompanjeras av välvalda diktcitat så att
vi får en god föreställning om skaldens ”lit-
terära groningsgrund”, uppsatsens under-

rubrik. Som helhet en ut-
märkt och kärleksfull intro-
duktion till Karlfeldts ung-
domsvärld och hans dikt-
ning och man får hoppas
att många turister får tag
på den här beskrivningen,
t.ex. när de stannar till vid
Tolvmansgården.

Den kunnige lokalhisto-
rikern Lars Östlund ger oss

en rad ”Herrgårdsglimtar från Folkare”.
Hans uppsats om de 14 herrgårdarna på-
minner oss om realiteterna i småbruksepo-
kens ekonomi och om herrgårdsmiljöernas
kulturella betydelse. I övriga bidrag vidgas
perspektiven till andra miljöer, Tyttbo,
Nävden, Avesta och Johan Olovs Horndal.
Färdvägar i Folkarebygd kan köpas genom
turistbyrån i Avesta och kostar 100 kronor.

CHRISTER ÅSBERG

Goda guider

1906 ANORDNADE Anders Zorn den första
spelmanstävlingen på Måstäpp i Gesunda.
Det blev startskottet för en rad spelmans -
stämmor och markerar spelmansrörelsens
födelse i Sverige. Under 2006 kommer en
mängd evenemang att gå av stapeln i Dalar-
na för att sätta strålkastaren på spelmans-
musiken och spelmansstämman (Se kalenda-
riet på www.folkmusikenshus.w.se). Jubi -
leets höjdpunkt infaller under Musik vid
 Siljan-veckan med riksspelmansstämman i
Mora, där nya riksspelmän utses. 

Inför Zorns första spelmanstävling
1906 skrev Karlfeldt dikten ”En hornlåt”,
som trycktes i julnumret av Strix 1905.
Skalden förefaller lite skeptisk och ställer

många frågor, som tiden besvarat med ett
rung ande ja!

LARS FALK

EN HORNLÅT
Till Zorn, med anledning av prisblåsningen
vid Gesunda 1906.

Finns i Dalarnes härbren ett bockhorn
som har kvar sina läten från förr?
Var är getherdens vårliga lockhorn,
som slog eko mot fållornas dörr?
Över åsar där majgräsen tätna,
i de nyspruckna lundarnas tid,
låt den dansa, dess sång, den förgätna,
som en vårdans av bräkande kid.

Gesundajubileet 2006



Karlfeldtsamfundet
KARLFELDTSAMFUNDET bildades 1966. Dess
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