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om gamla narcisser i
Falu Kuriren 2007
blev Agneta Magnusson, ordförande i Leksands Trädgårdsodlarförening, uppringd av Margareta
Persson i Leksandsbyn Rältlindor.
Sedan tidigt 1900-tal har hennes
påskliljor vårdats av släkten i Falun och sedan 1984 på fäboden i
Rältlindor. När Agneta besöker
deras fäbod i maj har Margareta
avlidit. Hennes make Harry tar
emot och han framför Margare-

tas önskan att Agneta
skall ta hand påskliljan. De kommer överens om att kalla den
Margareta Perssons
påsklilja och att ett antal av dem skall planteras på
Karlfeldtsgården i Sjugare tillsammans med gårdens tidigare
anrika narcisser. Denna N. Pseudo-Narcissus, troligen `Victoria´,
är registrerad före 1897 och var
vanlig i början av förra seklet i
våra blomsterkataloger.
ANJA OCH GUNBRITT I SJUGARE

Årets Fridolin: Per-Erik Pettersson
ÅRETS FRIDOLIN och mottagare
av Avesta kommuns stora kulturpris 2009 är Per-Erik Pettersson, Avesta. Sedan mer än femtio
år verkar han i bildningens och
kulturens tjänst i Folkarebygden,
tillika Avesta kommun. Ur motiveringen läser vi: ”Med folkskolelärarens breda bas brinner
Per-Erik Pettersson för Dalarnas
och Bergslagens historia och kultur. Kunskap, nyfikenhet och bildningssträvan bär hans mångsidiga
arbete för att lyfta fram och levandegöra människors liv och

Kommunfullmäktiges ordförande
Lennart Palm läser upp motiveringen för Per-Erik Pettersson (t.h.).

verksamhet i bruksmiljöer och
bondbyar.”
RED.

OMSLAGSBILDEN: I det gröna huset på Djäknegatan 13 bodde Karlfeldt under sin gymnasietid i Västerås. Foto: Hans Barenthein.
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Snabbt jagar stormen våra år…
”SNABBT JAGAR STORMEN våra år som

skyar över hav…..” Lätt är det att hålla
med om detta när ett nytt år är på väg mot
sitt slut. Och lättare tycks det vara ju fler år
man har bakom sig. Det händer att jag ställer frågan till mig själv ”Hur gammal är jag
egentligen? Hur många år fyllde jag sist?”
Som om jag inte hunnit fatta det innan det
är dags att vänja sig vid ett nytt årtal.
Jag mäter också tidens flykt på ett annat
sätt. När jag sitter framför TV:n i höstkvällen och slötittar på de moderna underhållningsprogramDen jagar också
men noterar mina
generationernas
sinnen vad jag hör
upplevelseoch ser med allt
större oförståelse.
horisonter
Som om det fanns
framför sig
en klyfta mellan min
värld och den jag ser skimra förbi på TV:n.
Jag vet, detta kan börja likna gubbgnäll
och gammelmanskverulans. Och kanske är
det också det. För allt var ju inte bättre förr.
Men den snabba stormen i Karlfeldts
dikt jagar inte bara våra år. Den jagar också generationernas upplevelsehorisonter
framför sig och grupperar om det de finner
väsentligt och bestående. Vad glimmar
blott en tid och sedan sjunker in i mörkret?
Vi som i Karlfeldtsamfundet vårdar och
slår vakt om något som vi finner ovärderligt, Erik Axel Karlfeldts litterära arv, har
anledning att ställa den frågan. Men också
att lyssna till sakkunskap utifrån.
Vid samfundets senaste årshögtid i Västerås i augusti kom några av oss att efter det
offentliga samtalet mellan Staffan Bergsten
och Christer Åsberg om Tomas Tranströmer
och Karlfeldt och kyrkans böcker att undra
över den stora ”nittiotalistgenerationens”
förmåga att överleva i det långa loppet. Det
glädjande i detta samtal var Tomas Tranströmers emfatiska övertygelse om att det

Or df ör anden har
Claes-Bertil
Ytterberg
väntar en renässans för dem! Som om tidens flykt inte förmår utplåna det som är
kvalitet, även om nutidsytlighetens tillfällighetsdrivor av strunt en tid förmår skyla
över dem. När en av dagens absolut största
modernister, som även ibland använder
kvalificerad bunden form, bedömer den
mest virtuose hanteraren av rytm och
metrik i vår litteratur så inför framtidsutsikterna har vi gott hopp i samfundet.
Låt oss ”smörja” framtiden, vilket vi bl.a
gör genom att hitta Karlfeldt på Facebook
och blogga och tvittra i det sammanhanget.
(Fråga inte mig hur man gör när man bloggar och tvittrar! Jag är för gammal!)
Så till slut: Vid Vintermötet i februari
skall vi tillkännage vem som får Karlfeldtpriset 2010. Vid årsmötet i augusti valdes
Margareta Jonth och Bengt Emil Johnson
(gamla pristagare) att tillsammans med undertecknad och Eva-Britta Ståhl vara priskommitté. Enligt stadgarna för priset har
samfundets medlemmar rätt att inkomma
med förslag. Har ni sådana är vi tacksamma om ni hör av er!
CLAES-BERTIL YTTERBERG

Sångsdagen 2010
Välkommen till Sångsdagen
lördagen den 29 maj
Styrelsen och fam. Berggren
www.sangs.se
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Karlfeldtsgården på museimässa i Falun

Årsboken 2009 – även på engelska

MED SINA 218 MUSEER är Dalarna ett av

Sveriges mest museitäta landskap. Under två
dagar i september presenterade ett 40-tal
museer från Dalarna sin verksamhet under
rubriken Museimässa, Museer i Dalarna.
Karlfeldtsgården i Leksand i samarbete
med Karlfeldtsamfundet medverkade. Utställningen, som rönte mycket positiv uppmärksamhet, hade Gunbritt Berggrens design och maken Bo och Anja Tengnér hade
hjälpt henne med iordningställandet.
Många intresserade studerade noggrant
de utställda föremålen och böckerna. Vi informerade och delade ut broschyrer som berättade om Karlfeldtsamfundet och Karlfeldtsgården i Sjugare by till hugade. Och de
besökare som “kunde sin Karlfeldt” delade
livfullt med sig av sina egna upplevelser av
Karlfeldts dikter, av besök på gården i Sjugare och i några fall även möten med Gerda Karlfeldt.
Från Karlfeldtsamfundet medverkade
Anders Back och Hans Barenthein, förutom
Anja och Gunbritt från Karlfeldtsgården.
Bland utställarna var också Avesta kommun representerad och man visade bland
annat bilder av Karlfeldt och från Karl-

Ovan: Johan Cederlund, Zornmuséet
och Lena Nyberg,
Carl Larsson-gården
på besök i vår monter. T.h. Carin von
Sydow och Gunbritt
Berggren.

feldtsgården i Karlbo. Bland övriga utställare kan nämnas Zorngården i Mora och
Carl Larsson-gården i Sundborn.
Museimässan arrangerades av Dalarnas
museum i samarbete med Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Landstinget Dalarna,
Dalarnas hembygdsförbund, Falu kommun,
Visit Falun AB och Dalarnas tidningar.
HANS BARENTHEIN

Ungdomens Karlfeldtpris till Elis Nycander
UNGDOMENS KARLFELDTPRIS tilldelades i

Samfundets ordförande Claes-Bertil Ytterberg överlämnar priset till Elis Nycander.
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år Elis Nycander från Uppsala. Elis har skrivit en uppsats som uppvisar djupa och mogna insikter i Karlfeldts Fridolindiktning.
Priset på 3000 kronor delades ut vid Karlfeldtsamfundets sommarmöte i Västerås i
augusti 2009.
Ungdomens Karlfeldtpris är instiftat av
Karlfeldtsamfundet som en hedersbevisning
för skaldens döttrar Anna Karlfeldt-Larsson
och Ulla Barenthein. Uppsatsen ska handla
om Erik Axel Karlfeldt och ha huvudsakligt
fokus på hans diktning.
RED.

SAMFUNDETS ÅRSBOK 2009 blir en vacker,
rikt illustrerad presentations- och presentbok med den korta och koncisa titeln Erik
Axel Karlfeldt. Den skildrar skaldens liv
och dikt i ett tiotal populärt hållna artiklar
av olika författare, ackompanjerade av nytagna bilder av Karlfeldtmiljöer men också
med arkivfotografier samt ett rikt urval av
dikter. Det här är en bok som man själv gärna läser och som man som Karlfeldtälskare
gärna vill ge till sina anhöriga och till vänner och bekanta. Årsboken kommer också i
engelsk översättning. Kommuner, företag
och enskilda har därför en unik möjlighet
att ge en vacker och berikande gåva till sina
kontakter utomlands.
Det visade sig att en del av de dikter som
finns med i boken inte tidigare har översatts
till engelska. Undertecknad fick i uppdrag
att skyndsamt fylla ut luckorna. En av de
mest kännbara var Psaltare och lyra (Snabbt
jagar stormen våra år) som har fått denna
dräkt.
CHRISTER ÅSBERG

Psaltery and Lyre
Swiftly the storm is hunting us,
our years are skies at sea.
Our new-lit spring is turned to fuzz,
with all its glaring glee.
The flowering summer disappears,
thank you for what you gave,
a rose, maybe, to lay with tears
upon a cherished grave.
Celestial creator
of storm, of time, of life,
perennial renovator
by devastating strife.
Our human fates and hours,
seeds in the sower’s hand,
are thrown in glistening furrows,
when the year comes to its end.
Let psaltery and lyre
accompany our toil.
Provide that our desire
to sing should not be spoiled.
In everyday surroundings,
let wells and winds resound there,
with solace, scorn and joy.
Give us a hearth for our course
of due and daily bread.
Give us a breast as safe resource
when dangers are ahead.
Give us a faith as our force
before we once are dead.

En utmärkt gåva!
Den vackra Karlfeldtboken blir utmärkt
gåva till unga släktingar och alla vänner.
Beställ fler exemplar genom att sätta in
200 kr/bok på Karlfeldtsamfundets plusgiro 67 96 73–4, ange noggrant ”Nya
Karlfeldtboken” samt mottagarens namn
och postadress. Lägg till ”engelsk bok”
om så önskas. Priset inkluderar Postens
bokpåse samt porto.
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Så talar det lilla ordet ”tills” om förväntan
på något stort, men kanske också en önskan
att det ännu ska dröja en tid, innan han ska
nå krönet, där ”stort en syn” öppnar sig.

Tankar om dikten ”Vandring”
VIKTOR RYDBERGS ord skulle kunna vara
en kort sammanfattning av Karlfeldts dikt
Vandring i Hösthorn. Karlfeldt gör funderingarna kring hur människan blomstrar,
åldras och vandrar mot ett slut – ja, vart? –
till något djupt personligt.
”Karlfeldts dikt är mer än de flesta
skalders full av bekännelser” skriver Gerda
Boëthius i Hågkomster och livsintryck.
Och hon fortsätter: ”och den som kände
honom finner där det ena självporträttet
efter det andra, som låter hans rikt fasetterade person träda fram. Sina dikter talade
han ogärna om, men däremot kunde man
mången gång återfinna tankar och ord i en
nyutkommen diktsamling, som i obunden
form varit ofärglömliga inlägg i samtal vid
något tillfälle. Så minns jag ”Vandring”
från en bilfärd upp över höjderna vid
Bergsäng från Opplimen och Sjugare –”
Så långt Gerda Boëthius.
När Karlfeldt lät publicera dikten i Studiekamraten 1924 var han 60 år. Han bar
på minnet av den svåra sjukdomstiden
1913 och hans hjärta fungerade inte helt
utan komplikationer. Han var väl medveten
om att uppbrottet från livet kunde vara
nära. Hans livsväg såg annorlunda ut än
den väg, som hans båda små flickor, 7 och
9 år gamla, hade framför sig. Flickorna
hade han i sin dagliga närhet och nog kan
man ana att han hade dem i sina tankar, då
han beskrev den unga människans väg.
Men långt före den allvarliga sjukdomen, barnens närhet och samtalet med
Gerda Boëthius hade tankarna om livets
vandring följt honom. Sommaren 1894 tillbringade Karlfeldt hos sin halvbror August
och hans hustru Hilma i Näs, By socken i
Dalarna. Majt Banck, som var lärare och
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Carin von Sydow
berättar om kända
Karlfeldtdikter.

ivrig
Karlfeldtforskare, fann från
den tiden en vänskapsdikt, som den
30-årige Karlfeldt
skrivit i en 20-årig
flickas poesialbum.
Dikten har sex
strofer och är undertecknad ”Erik
Karlfeldt Näs d. 29
augusti 1894”.
Den sista strofen
lyder:

CARIN VON SYDOW
Foto: Per Eriksson

Släkte följde på släkte snart
Blomstrade, åldrades, gick – men vart?

Karlfeldts manuskript
åter i samfundets ägo

Den sista blåklint som vid vägen blommar
Låt den för ro skull somna vid ditt bröst.
Din väg går jämn och rak mot sol och
sommar,
min väg glider bort i dunkel och i höst.
Den lilla blåklintsdikten i ett poesialbum,
skriven innan den första diktsamlingen
kom ut, kan läsas som ett första utkast till
”Vandring” i den sista diktsamlingen.
Den unga kvinnan – den åldrande mannen, ungdom – ålderdom, liv – död är de
båda strofernas motsatspar. Språket är enkelt i dikten – så som det är i flera dikter i
Hösthorn – ändå är den mycket konstfullt
uppbyggd. Det är inte bara stroferna i sin
helhet som bildar motsatser. Varje rad i den
första strofen har sin motsats i den andra.
Den spensliga björken och den ljusa portiken i den första strofen står mot dunkel och
valv av gran i den andra. Tjärnen, mörk av
ruvande mystik hör ungdomen till och motsvaras av den karga myren i sin bleka belysning. Den unga uppmanas att träda ”lätt på
golv med timjan strött”. I Lukt och doft
skriver Karlfeldt: ”Högt älskar jag timjan
från min barndomshed”. I minnet hörde
timjan ihop med hans barn- och ungdomstid. Den unga ska ”träda lätt”, hans väg går

VID ÅRSMÖTET kunde vi presentera

Facsimile av manuskriptet som Karlfeldt sände
till tidningen Studiekamraten 1924.

tungt. Bygden, samvaron med människor,
byarna, står som kontrast till den steniga
vreten, Jordens glädje, livet, hör ungdomen
till. Hans väg leder uppför berget
tills krönet öppnar stort en syn
mot öde rymd och evighet.
Diktens sista rad förbryllar. ”Öde rymd”
klingar negativt i jämförelse med ”evighet”.
Kanske menar skalden att de är synonymer – står som uttryck för ”icke-varat”?
Han överlämnar till läsaren att själv tolka.
Karlfeldts erfarenhet säger att han bakom krönet kan vänta något stort. Han
hade en gång varit på väg över gränsen från
livet, hade upplevt ”en högtidssal, som lyser i guld och rött”. Ett kort ögonblick
hade ”stort en syn” mött honom.
tills krönet öppnar stort en syn

den gåva vi i april mottog av Gustaf
Adolf Akademien, nämligen Karlfeldts
manuskript till dikten Vandring, som
skalden sände till tidningen Studiekamraten i november 1924. Dikten
publicerades i tidningens julnummer.
Dokumentet är elegant inbundet i
skinn med ”Vandring 1924” tryckt i
guld. Dikten kom sedan att ingå i
Hösthorn 1927.
Styrelsen föreslog att gåvan skulle
fogas till Karlfeldtsamlingen i arbetsrummet på Sångs och den överlämnades till Gunbritt Berggren, som uttryckte sin glädje över att få ett manuskript i original att visa. Därefter avslutade vi med att Gunbritt läste dikten
Vandring direkt ifrån bladet med den
nu så välbekanta stilen och skriven
med skaldens personliga bruna bläck.
Dokumentet är faktiskt i samfundets ägo för andra gången. Dess
vandring har varit intressant att följa,
och den historien är värd att återkomma till en annan gång.
CLAES-BERTIL YTTERBERG
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Om Fridolin
Några randanmärkningar kring de
första två raderna i Karlfedts dikt
”Sång efter skördeanden”
SÖTT eller HALVJÄST VIN?
Här dansar Fridolin
han är full av det söta vin
– Vilket bibelställe anknyter det till?
Svensklärarens fråga kom snabbt och rappt
och var väl avsett som en kuggfråga till en av
eleverna som kom från en from väckelsemiljö, där vare sig Fridolin eller vin förväntades
ingå i den litterära eller näringsriktiga kosten.
Denne svarade dock omedelbart: ”Apostlagärningarna 2, där man på Pingstdagen sade
om lärjungarna: De äro fulla av det söta vin.”
Att eleven fick höjt betyg i svenska och så
småningom blev kyrkoherde i Sankta Klara
är en glädjande notering i samband med reflexioner kring Fridolin. Mindre glädjande är
noteringen att ”det söta vin” i Bibel 2000
som ett omvänt Herrans under blivit förvandlat till ”halvjäst vin”. Detta måste väl ses
som ett led i den då aktuella kampanjen för
avglorifieringen av alkohol. Kan någon tänka
sig Bibelkommissionens ledande man, Christer Åsberg, tidigare ordförande i Karlfeldtsamfundet deklamera eller sjunga: ”Här dansar
Fridolin, han är full av det halvjästa vin...”
FÖRNAMN eller EFTERNAMN?
Karlfeldt protesterade förgäves mot PettersonBerger, när denne tonsatte denna dikt så, att
betoningen på namnet Fridolin kom att ligga
på den nästnästsista stavelsen ”Fri” i stället för
på den sista ”lin”. Ja, antepenultiman i stället
för ultiman, som mina, av grekisk hexameter,
mentalt skadade vänner rent reflexmässigt
kommer att påpeka. Pettersson-Berger hävdade att han visste bäst. Han hade faktiskt
träffat folk i Schweiz, som hade detta förnamn
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efter ett helgon därsammastädes. Kompositören lät även författaren förstå, att det räckte
om denne höll sig till skrivande av texter! Båda
herrarna var ju temperamentsfulla. Som ett
visst mått på vilken som var värst kan man se
det faktum, att det är Pettersson-Bergers version som segrade. ”Ekvilibristiken i den PBska melodin kan ju förta lyriken och livsglädjen”, skrev karlfeldtvännen Christer Åsberg.
Att PB hade fel om att namnet är ett förnamn är en sak. Att betoningen med rim som
”valsmelodin” och ”bondviolin” och ”latin”
blir fel var nog värre. Fridolin kom dock in i
almanackans namnsdagslängd under en kort
tid, fast ingen veterligen lär döpts därtill. Det
är kanske mera från bondviolinens värld än
operans som man ska finna den rätta melodiska rytmen till namnet Fridolin, t.ex. i
”Äppelbo gånglåt” efter Ärtbergs Kalle. Ett
faktum är, att ”Sång efter skördeanden” går
att sjunga till just den melodin med en textanpassning som är betydligt mildare än den
som ”Svarta Rudolf” utsatts för.
FRIDOLIN eller FRID-OLIN?
Fridolin är alltså ett efternamn. Hos Karlfeldt
är det Håkan Bengtsson på Fridarvet som
kommit att kalla sig så. I Karlfeldts diktning
har gestalten växt fram och kallats ”Kilak” i
de första dikterna, sedan ”Håkan på Heden”
för att slutligen bli Fridolin, en gestalt som
diktaren kunde försonas med och själv teckna sig som. Han introduceras i inledningen
till ”Ur en lantlig ungkarls visor” på följande
sätt i den glada pastischens frakturstil.
”FRIDOLIN” kallade sig en studerad
karl av bondestam som återvänt till fädernas
värv, enär det syntes honom lockande att gräva i jorden, sedan han all tid sin tid blott
grävt i böckerna.” - - ”Om Fridolins senare öden må här blott
nämnas, att han omsider byggde ett lyckligt
hjonelag med en fattig lantjunkers unga och
angenäma efterleverska samt att han vart
riksdagsman och kom in i utskott”.
En verklighetens Fridolin skulle också bli
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Bruno Liljefors gjorde illustrationerna till novellen
om kandidat Fridolin, ett studentoriginal i Lund
på 1850-talet.

riksdagsman. Gustav Fridolin hette mannen
som på ett utmärkt sätt skötte sitt värv. Han
kom från den halländska släkten Fridolin.
Denna hade fått sitt släktnamn från två soldattorp Frid och Olin i god förening.
UPPSALIENSARE eller LUNDENSARE?
En gren av släkten kom till Uppsala och öppnade en klädesaffär. Där hyrde man ut frackar till bl.a. bondestudenter. Dessa plagg och
även deras bärare kom att skämtsamt nedlåtande betecknas som en Fridolin. Denna uppsalatradition förfäktades benhårt av ännu en
tidigare ordförande i Karlfeldtsamfundet
Karl Ivar Hildeman. Kanske för att det också
fanns en äldre, lundensisk lundatradition,
som han fick en avsmak i blicken av blott den
nämndes. ”Kandidat Fridolin” var nämligen
titeln på en skildring ur samlingen Våra överliggare som Oscar Svahn redan 1885 utgivit
under pseudonymen Thord Bonde. Här beskrivs medikofilologie kandidaten Lars Olsson Fridolin som en avsigkommen student i

45–50-årsåldern som levde ”någonstädes på
landsbygden i Halland, ingen visste rätt hvar,
huru eller af hvad.” Men varje vår tog han
sig åter till Lund och togs om hand någon
vecka av gamla vänner.
Berättelsen hade först publicerats i en serie
småhäften med titeln Svenskt skämtlynne som
hade stor spridning. ”Kandidat Fridolin” var
illustrerad av Bruno Liljefors, och skildrar en
miserabel gestalt. Detta faktum kan förklara
den reservation som Karlfeldt visade när han
mötte Liljefors. Denne beskrev honom som en
karl med en så spänd hållning, stel som med
en eldgaffel i ryggen, som en som svankade
t.o.m. i en gungstol. Ser man Liljefors bilder
så förstår man kanske reaktionen. Bilderna
återger förmodligen Karlfeldts egna känslor
och syn på sig själv vid denna tid, innan han
danat sin egen Fridolin och dansat in som en
lantlig Dionysos på den svenska parnassens
gröna ängder.
FIL KAND eller FILMIDOL?
Den definitivt roligaste förklaringen till namnet Fridolin svarade Tage Danielsson för vid
sitt sista framträdande som skedde tillsammans med OD i Leksand i Musik vid Siljan en
sommarkväll. Då berättade denne introduktionernas mästare om hur Albert Engström
och Erik Axel Karlfeldt varit tillsammans i
Grisslehamn. En kväll hade de åkt in till Norrtälje och där sett en av filmerna om bröderna
Österman. De skrattade fortfarande vid hemkomsten åt filmen och dess komiske huvudrollsinnehavare och så skrevs dikten ”Här
dansar Fridolf Rhudin”. Men det blev för
långt att sjunga, så därför blev det kortat till
”Här dansar Fridolin”, som vi nu får höra
Ingvar Wicksell sjunga...
Det tog en minut för sångare och musiker
att hämta sig så pass att de kunde komma
igång. ”Till glädjens värn och ära” var den
kvällens tema. Ett sant karlfedtskt fridolinskt
motto, i vars anda även dessa rader från Pungmakarbo må ses.
BIRGER SJUNGARGÅRD
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Nytolkad Karlfeldt en rik upplevelse

Sommarmötet 2009 i Västerås

NYTOLKAD KARLFELDT, så var namnet på
den konsert som vi bevistade på Konserthuset i Uppsala söndag eftermiddag den 11
oktober, och det blev en rik upplevelse. I
konsertens första avdelning fick vi höra
Moa Killander, som Lars Falk presenterade
i vårens Karlfeldtsblad efter att hon släppt
sin nya skiva som bl.a. innehöll Moas egna
tonsättningar av Karlfeldts dikter Blommornas kärlek och Humlor. De två fanns
med också i den här konserten och dessutom hennes tonsättning av Karlfeldtdikten
Duvan och örnen och vidare Jag är en
sjungandes röst, tonsatt av Håkan Steijen,
och slutligen Jungfru Maria till Nils Söderströms kända melodi. Med sig hade Moa
tre musiker: Daniel Lantz på piano, Mia
Jones på fiol och Emeli Jeremias på cello.
I konsertens andra avdelning fick vi höra
en för alla ”karlfeldtsamfundare” gammal
bekant, nämligen Lars Anders Johansson,
som tillsammans med sina duktiga musiker – Erik Andersson, gitarr, Knuts Conny,
slagverk, Mikael Olsson, elgitarr, Eriks
Bergström, nyckelharpa – bjöd oss på sina
tonsättningar av elva av de tretton Karlfeldtdikter, som återfinns på CD-skivan
från 2008, och dessutom som slutnummer
dikten Julia Juplin, även den till egen tonsättning.
Lars Anders tar ofta fram kampen, längtan och manligheten i Karlfeldts poesi. Med
sin kraftfulla musik och sångstil – inte minst
tydliga denna eftermiddag – får han ofta

SOMMARMÖTET 2009. Elisabeth Lindmark
berättar här om några av programpunkterna
under sommarmötet i Västerås.

Rudbeckianska läroverket

Emeli Jeremias, Moa Killander, Mia Jones och
Daniel Lantz inledde konserten.

åhörarna att uppleva de besjungna figurerna i Karlfeldts galleri, så att de träder fram
på ett nytt och klarare sätt, t.ex. Oxen i
Sjöga, ”stark, sträng, stor”. Han tecknar
också den hetsiga, bullriga stämningen i
Julia Juplin, så att man ser och hör hela tillställningen framför sig som aldrig förr.
Moa upplevde vi som raka motsatsen.
Hon levandegör lågmält, ömsint, innerligt
och själfullt – Jungfru Maria – och naturen
och allt det förunderliga och vackra i tillvaron – Blommornas kärlek och Humlor.
Arrangemangen stod de tre skickliga musikerna för. Särskilt kongenialt framstod
Emeli Jeremias cellospel till dikten Humlor.
Tillsammans gav de två grupperna, var
och en med sina tolkningar, ett fint smakprov på bredden i Karlfeldts diktning, och
som ”samfundare” kände vi oss stolta och
berikade.

Det var imponerande och spännande att få
se det anrika Rudbeckianska läroverket,
där Erik Axel Karlfeldt hade gått och blivit
student. En byst av honom och Gunnar
Mascoll Silfverstolpe fanns utanför aulan.
Vår ordförande berättade om Karlfeldts
skoltid och gav prov på dikter till en tidig
förälskelse, Anna.

Guidning i det gamla Västerås
Under mycket sakkunnig ledning fick vi
göra en guidad tur i det gamla Västerås
runt kyrkan och se var Erik Axel Karlfeldt
hade bott. Vår guide var beundransvärd.
Hon hade plockat fram Erik Axels studentuppsats som hon skickade runt. Hon berättade att Karlfeldt inte var i form när uppsatsen skrevs. Det var samma dag han fick
veta om faderns olyckliga öde och dagen
därpå fördes fadern till fängelset i Västerås.
Inte konstigt att inte Erik Axel fick högsta
betyg i svenska. Hon läste högt ur tidningen Gymnasisten, som Karlfeldt varit redaktör för och skrivit i, både på prosa och högstämd fosterländsk poesi. Hon läste bland

KERSTIN & GÖSTA BERGLUND

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Bergkvist, Margareta .........................Falun
Birgegård, Gunnar .........................Uppsala
Birgegård, Ulla...............................Uppsala
Eeg-Olofsson, Orvar ......................Uppsala
Ehrling, Gabriel .........................Stockholm
Falk, Birgit........................Västra Frölunda

10

Rohlén, Inger .................................Ödsmål
Thorell, Ulla ..............................Stockholm
Wallberg, Katarina.....................Sollentuna
Westlund, Jan-Erik ........................Västerås
Winberg, Kurt ...................................Falun

annat upp en fantastisk utskällning av de
gymnasister som ännu inte hade betalat sin
medlemsavgift till gymnasieföreningen. Så
tufft skulle ingen kassör i en litterär förening våga gå på i våra dagar. Vidare fick vi
höra fler charmiga dikter tillägnade den
14-åriga Anna.

Guiden hade mycket att berätta om Karlfeldts
tid i Västerås.

I Sura kyrka kunde man beskåda den gigantiska målningen av Nils Aron Berge.

Sura kyrka
Besöket i Sura kyrka var en upplevelse. I
koret fanns en gigantisk målning av Nils
Aron Berge från 1945-1956. Han hade bott
och sovit i kyrkan under skapandet av målningen. Många församlingsbor fanns porträtterade blandade med bibliska gestalter,
som hade lånat sina ansiktsdrag från levande personer ur konstnärens bekantskapskrets. Flera kända personer fanns med på
målningen, främst kyrkans män, och historiska som Martin Luther.
Guiden som visade oss Skultuna bruk
var tack vare vår ordförande mycket vänlig
mot oss och vältalig. Claes-Göran Ytterberg
hade nämligen välsignat bruket vid 300-årsjubileet både bakåt och framåt i tiden.
ELISABETH LINDMARK
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Christer Åsberg, Claes-Bertil Ytterberg och Staffan Bergsten samtalar om kyrkliga influenser

Erik Axel Karlfeldt, Tomas
Tranströmer och kyrkans böcker
DELTAGARNA I ÅRETS sommarmöte i
Västerås fick – med skalden Erik Axel Karlfeldt närvarande som byst på podiet och
Tomas Tranströmer i egen person nära
podiet – höra ett samtal mellan Claes-Bertil
Ytterberg, Christer Åsberg och Staffan
Bergsten om kyrkliga influenser i författarnas verk.
Claes-Bertil Ytterberg började med att
säga att man hade valt detta ämne, eftersom
dessa två av Sveriges största poeter båda
hade anknytning till Västerås. Karlfeldt dog
1931, samma år som Tranströmer föddes.
Båda har varit indragna i utformningen av
kyrkans böcker och båda hsr varit väl medvetna om vilken grannlaga uppgift det är att
ändra i texter som människor har ett så
starkt förhållande till. Kyrkans språk vilar
djupt i människornas hjärtan och åstadkommer känslomässiga fixeringar. Tranströmer
talar ödmjukt om nyöversättning i detta
sammanhang som en omöjlig uppgift.
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Claes-Bertil Ytterberg gick igenom och
förklarade för oss kyrkans böcker: bibeln,
gudstjänstordningen, liturgin, kyrklig bekännelseskrift, ekumenisk trosbekännelse,
reformatoriska bekännelseskrifter samt
Martin Luthers lilla katekes. Djupast i hjärtat vilar de olika psalmböckerna från 1695
fram till 1986, med fler på gång.
Christer Åsberg pekade på problemen
för en poet att använda kyrkans böcker.
För Karlfeldt var de en realitet, ett föremål
för bred läsning, instudering och reflektion. Tranströmer däremot hör till ”den
skingrade församlingen” som inte alls läst
kyrkans böcker på samma sätt och där
inte religionen hörde till vardagen, skolan
och familjelivet som för Karlfeldt. 1983
uppgav Tranströmer att han främst läst
profeterna och kungaböckerna. Karlfeldts
författarskap vittnar om grundliga kunskaper i kyrkogången och hos honom
finner man ständigt klanger från kyrko-
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sånger, psalmbok och katekes.
Inför omarbetningen av wallinpsalmboken 1914 gav Karlfeldt uttryck för sina
synpunkter på nyöversättning av kyrkliga
texter. Viktigast är att folkets röst ska
höras. Kvalitet är viktigt. En psalm ska
hellre strykas än utsättas för en opoetisk
omskrivning. Han bejakar kvinnliga inslag,
naturpsalmer och ett arkaiserande språk i
den nya psalmboken.
Tranströmer är förtjust i brottstycken av
äldre poesi. Han hyllar lakonism och förtätad stämning. Tranströmer spelade en stor
roll vid nyöversättningen av Psaltaren och
hade ett lyckosamt samarbete med hebraisten Helmer Lindgren. Tranströmers nyöversättning präglas av en fast och tydlig rytm.
Christer Åsberg jämförde Karlfeldts ”En
såningsman” och Tranströmers ”Näktergalen i Badelunda”. Den
första dikten med sitt
I poesin
arkaiserande språk
associeras
har motiv från Lukas
8:5 och återklang
orgel med
från Höga visan. Såningsmannen fram- himmelsk musik
ställs som en Jesus
och själarnas
och bildspråket är
harmoni
erotiserande. Tranströmers dikt handlar
om dem som inte varit goda och det finns
klara anspelningar på lärjungarna och Jesu
sista tid, men allusionerna används i nya
och oväntade sammanhang, t.ex. Tranströmers yrke som psykolog i ett fängelse utanför Västerås.
I poesin har orgelmusik sedan länge
associerats med himmelsk musik och själarnas harmoni.
Staffan Bergsten jämförde två dikter om
orgelspel: Karlfeldts ”Vinterorgel” och
Tranströmers ”Kort paus i orgelkonserten”.
Musik är viktigt i liv och dikt för Tranströmer. Han spelar piano och komponerar och
har läst in sig på orgelmusik. Karlfeldt däremot visste inte så mycket om musik. Han

Fr. v. Claes-Bertil Ytterberg, Christer Åsberg,
Anna Karlfeldt-Larsson, Ulla Barenthein,
Monica Tranströmer och Tomas Tranströmer.

spelade inte något instrument och sjöng inte
rent.
Karlfeldts dikt har perfekta rim, perfekt
rytm, allitteration och högtidlig klang.
Den ger uttryck för en kollektiv känsla.
Karlfeldt följer i sin dikt kyrkoåret och årstidernas kretslopp. Hos Tranströmer är det
fråga om ett inre kretslopp: blodets,
encyklopedins och den mänskliga kunskapens. Trafiken bildar en oväntad kontrast
mot orgelmusiken. Karlfeldts bildspråk är
expressivt och färgstarkt och sammanhanget logiskt. Hos Tranströmer dyker
ständigt nya bilder upp och utvecklas i ett
nytt sammanhang och får en vidare betydelse. Vår inre encyklopedi går igen i allt,
med fullständig korrespondens i koncentriska cirklar.
Staffan Bergsten avslutade sommarmötets spännande och tänkvärda samtal med
att säga att båda dikterna var mästerverk i
sitt slag – men mycket olika.
ELISABETH LINDMARK

Sommarmöte 2010 i Mora
Karlfeldtsamfundets årsmöte 2010
kommer preliminärt att gå av stapeln
i Mora den 20-22 augusti.
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Att tala med bönder på latin

Nu är den höst vi inte ska kalla vår

VID VÅR TIDERÄKNINGS början hade romarna genomfört sina största krig och det
var dags att skicka hem soldaterna. Det är inte riskfritt
att låta vapenkunnigt folk gå
sysslolösa och i Rom beslöt
man dela ut markstycken i
de erövrade provinserna för
att förvandla soldaterna till
bönder.
Det nya yrket krävde utbildning och uppdraget att
skapa läromedel gick till
Lucius Junius Moderatur Columella, som
författade en klassiker, De re rustica. Boken beskriver jordbruket som det bedrevs
på stora gårdar i hans hemland Spanien.
Senare innehade han också en stor egendom utanför Rom efter att ha tjänstgjort i
armén i Syrien och Turkiet. Columella ägnar stor uppmärksamhet åt vintillverkningen och den mat som kom från köksträdgården och anser över huvud taget att jordbruket är samhällets grund.
Boken kopierades i stora mängder och
lästes förmodligen upp gruppvis för de blivande bönderna. Efter tvåtusen år har den
nu kommit i svensk översättning under titeln

Tolv böcker om lantbruk. Översättningen är
utförd av Sten Hedberg i Uppsala, vars doktorsavhandling handlade om
Columella, men den bygger
på ett forskningsprojekt och
avslutas med tolv uppsatser
skrivna av moderna agrarhistoriker. Här finns bland
annat ett avsnitt av professor
Janken Myrdal som tidigare
forskat på de bondedagböcker som Karlfeldts förfäder
skrev och berättat om dem på
ett vintermöte.
Kungliga Skogs- och lantbruksakademien står för utgivningen av den stora volymen på 672 sidor. Boken intresserade säkert Karlfeldt som i många år var bibliotekarie på Lantbruksakademien. Förmodligen läste han Columella på latin. Kanske
kan man i boken återfinna något uttryck i
dikterna? Den nya utgåvan har recenserats
på många håll, men fyndigast var Kaianders Sempler i Ny Teknik som inledde sin
anmälan med att beskriva Columella i
Karlfeldts anda: ”Han talade med bönderna på bönders vis – det vill säga på latin.”
LARS FALK

Karlfeldt pionjär på Facebook och Twitter
NU KAN ANVÄNDARE av internetsidorna
Facebook och Twitter ta del av Erik Axel
Karlfeldts dikter, och få information om
skalden och aktiviteter som kretsar kring
dennes verk. Facebook är ett stort nätverk
med miljontals användare runt hela världen
varav hundratusentals bara i Sverige. Twitter är ett program där olika användare kan
skriva kortare meddelanden till varandra,
som alla kan läsa.
Erik Axel Karlfeldt är den förste av våra
stora poeter att använda sig av Facebook
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och Twitter för att nå ut till nya och gamla
läsare, något som medfört uppmärksamhet
i medierna. Hela 24 dagstidningar har rapporterat om Karlfeldts förehavanden på Facebook och Twitter.
Här hittar du Karlfeldt på Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Erik-AxelKarlfeldt/133760192460
Och här hittar du honom på Twitter:
http://twitter.com/EAKarlfeldt
LARS ANDERS JOHANSSON

Karin Thunberg skrev den 26 september i
Svenska Dagbladet ett tänkvärt kåseri från
Österlen med tanke på Bokmässan i Göteborg. Vi återger här ett avsnitt med hennes
tillstånd.
MÅHÄNDA SMYGER jag mig undan röran,
går längst ut på hamnpiren, drar ner hatten
och tänker på Karlfeldt. Det är han, Erik
Axel, som skrivit dikten som börjar:

Nu är den stolta vår utsprungen,
den vår de svaga kalla höst.
Vad är det han försöker säga; att han
själv står stark och styrkt när sensommaren
går över till hösttrött återhämtning, när vi
andra – från översocialiserade storstadsbor
till ensliga björkar i ett skogsbryn – kan
coola ner oss och invänta vintermörkret,
fritt från krav och förväntningar.
Hallå Karlfeldt, även om du av ren nyfikenhet svävat in på Bokmässan i Göteborg
kanske vi kan småprata lite om oron att det
skulle vara ett svaghetstecken att längta efter september. Att man alltså borde tiga om
sin fallenhet för utblommade pioner och
gulnande höstlöv jämfört med en sprittande vårdunge där saven stiger och göken
äntligen slagit ut i väst.
Jo, som ung, det minns jag bestämt, var
det våren som jag längtade efter. Inte för att

några löften var givna, verkligen inte. Men
vi tog liksom för givet, Berit och jag, att
lyckan och skönheten skulle följa med vårsolen. Vi hoppades åtminstone bli så solbrända att vi kunde klä oss i vitt på valborgsmässodansen. Det var en bra början,
enligt vår tummade teori. Varje vår grusades förstås våra förhoppningar och allt blev
som Karlfeldt redan skaldat: Du dansar,
bleka ungdom.
Att lyckan inte kan beställas, ens på våren, tillhör de erfarenheter som livet prackar på oss. Snarare drabbar den oss som en
plötslig glädje när vi minst anar, passerar
som en ilning när vi ser på en älskad människa, återuppstår efter en sjukdomsperiod – eller vaknar en alldeles vanlig lördagsmorgon.
Numera känner jag oftare septemberlycka än glädjeil i maj. Men kom inte och
säg att det är ett svaghetstecken. Även om
ingen väl kan utesluta att det, också, hör
samman med åldrandet.
Vänta, vad viskar Karlfeldt från sin evighet?
Nu rullar hans ord in i
Kiviks hamn: Snabbt jagar stormen våra år.
KARIN THUNBERG

Författare och journalist
på Svenska Dagbladet

Besök www.karlfeldt.org
PÅ KARLFELDTSAMFUNDETS hemsida på

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

styrelseledamot i Karlfeldtsamfundet
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Sommaren på Sångs i Sjugare
Jag älskar att betrakta dig,
hundraåriga träd,
översållat av knoppar och skott
som vore du tonåring.
Lär mig hemligheten
med att åldras så,
öppen mot livet, mot ungdom och
drömmar,
med vissheten
att både ungdom och ålderdom
bara är steg
mot evigheten.
Helder Camara
UNDER MÅNGA ÅR har vi med ängslan
undrat om den skulle sätta knoppar och
skott ännu en gång. Trots skröplighet, förlust av gren efter gren har oxeln, åldermannen bland gårdens träd, gjort det – till förvåning och stor glädje. Sedan några år har
den dock stått naken, men det har kvittrat
vida omkring från alla inbyggare, trevligt
det också. När oxeln nu i sommar föll till
marken var vi lyckliga över att det rotskott
vi valt ut och vårdat under alla år vuxit upp
till en reslig tonåring som i vår översållats
av knoppar och skott, som vilken tonåring
som helst!
Den gamla oxeln ”som knarrade sakta
som av välbehag” är pånyttfödd! När Karlfeldt kom in på tunet första gången 1918,
var den redan mer än hundraårig och han
har berättat: ”Där stod en märklig oxel, ensam lik en ek, skövlad men stark, och susade sunnandalskt för mig.” Vi anar att det
sunnandalska suset kändes välkomnande
och lockade till att återkomma.
Av en bruten gren vi sparat sedan många
år har vännen Bosse Kristensson, träslöjdaren i grannbyn, skurit till en ordförandeklubba. Den invigdes av Claes-Bertil vid
vårens styrelsesammanträde på Sångs som
även i år ägde rum i Gammelstugan. Sam-
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Karlfeldtsgården
sångs i sjugare
lade runt skaldens arbetsbord med ljus
brinnande i tennstakarna hoppas vi på inspiration och vägledning till kloka beslut.
Efter mötet välkomnade vi landshövding
Maria Norfalk med make Björn (?), som
inte tidigare besökt gården, och museimannen Rune Bondjers med maka Karin Ferner.
Tillsammans med dem fick styrelsen några
timmar av ömsesidigt givande samtal.
Johannes Döparens dag, årets Sångsdag,
en månad senare var en strålande dag och
lika strålande var trädgården. De två skönsjungande bröderna i fotsida kåpor, Mikael
och Staffan, möttes av berusande dofter på
sin vandring i lustgården och deras medeltida sång flyttade oss långt bakåt i tiden.
Lasse Krantz förmedlade trädgårdshistoria
med sitt stora kunnande och enastående
inlevelse. Vi lyssnade alla andäktigt och
gladdes också åt hans förtjusning över hur
Karlfeldt och Ester Claesson här i Sjugare
lyckats tillämpa vad de båda upplevt av
medeltida trädgårdskonst. Han avtackades
med en varm applåd och med en liten cikoriaplanta, som han direkt identifierade.
Men det var inte vilken planta som helst!
Invid ett Dianatempel i södra Italien fann
jag förra hösten en cikoria i frö, som nu under Anjas vård utvecklats. Må den trivas
vid faluröda husknuten i Ockelbo!
TRÄDGÅRDEN fick under sommaren mer
än den behövde av regn. En enda natt behövde klockan ringa för flytt av vattenspridaren. Regnet kom också att prägla de två
programmen under Musik vid Siljan, men
på helt olika sätt.
”Lust och längtan i Karlfeldts trädgård”

Den gamla oxeln vid husgaveln på Sångs är pånyttfödd.
Rotskottet har vuxit upp till en
reslig tonåring (foto: Jonas
Palm). Ovan den gamla oxeln
fotograferad på 1920-talet.

hade vi kallat onsdagens program och det
var också det vi upplevde tillsammans med
Margareta Jonth, Lars Hjertner och Håkan
Sund. När vi till sist, trots oro i luften, förenades i Dina ögon äro eldar stod vi i blåst
och regn under paraplyn som vänts ut och
in av vinden allt medan mullrandet tilltog.
Men så vi sjöng – innan ett oundvikligt
uppbrott skingrade skaran!
Lördagens konsert, en konsert till minne
av den första konserten hos Gerda Karlfeldt
med Musik vid Siljan 1969, fick äga rum i
Leksands kyrka. Regnets åverkan på ängarna i Sjugare hindrade besök på gården. Det
vackra kyrkorummet var väl fyllt av förväntansfulla, trogna Sångs- och Musik vid
Siljanvänner som igenkännande log vid åsynen av blommorna från Sjugare i den bekanta kopparbunken. Spelmännen Jobs
Lasse, Jobs Kalle och Anders Almlöf , skönsjungande Olle Persson, gitarrvirtuosen
Mats Bergström och Mika Larsson med sin
morfars diktsamling i handen samlades alla
i koret. Prosten Fredrik Lauthman välkomnade oss till kyrkan. Till mina inledningord
kunde Anna Karlfeldt foga att det bara hänt
en gång tidigare att en konsert fått hållas inomhus och liksom nu i kyrkorummet.
Våra förväntningar var stora. Vi hade

Olle Perssons och Mats Bergstöms tidigare
besök i minnet. Spelmännen och Mika Larsson ville vi ha med, inte bara av tradition.
Vackrare än så här kan det aldrig bli, var
min tanke, och det stilla kyrkorummet var
till välsignelse. Anders Y. Pers har skrivit
ner hur han upplevde något liknande våren
1981: ”Så händer det, att man efter alla
åren sitter i Leksands kyrka en ljus senvinterdag. De vita valven svävar i solens guld.
Plötsligt fylls de av en enda änglastämma,
en fast och ren, långt bort från väg och by,
där aldrig det dammar och vandras, jungfruns från diktens och diktarens Sjugare.
Sången är för Gerda Karlfeldt, det är hennes
jordafärdsdag. Kullan som sjunger hör till
troppen av Sjugare-Lustgårdens väktare.
Det gyllene trumpetsolo, som följer efter
sången mot skyn, kommer från en av grannarna i byn. Porten öppnas, stapelns falumalm ringer sabbat ut över bygd och sjö”.
Samma mäktiga klang följer oss, när vi
skiljs åt denna sommarkväll med önskan
om att
Vi träffas nästa år,
om Gud ger oss än en vår.
Sjugare i oktober
GUNBRITT BERGGREN
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Karlfeldtföreningen i Folkare 2009
FLERA HUNDRA barn intog

Karlfeldtsgården i Karlbo en
sommarlördag när solen värmde och lusten att leka var stor.
Som på Karlfeldts egen tid
fanns hästar på gården, nu för
ridtur runt husen. En helt ny
byggnad med tinnar och torn
reste sig intill den röda stugan – en hoppborg för fartfylld aktivitet. Ansiktsmålning
och trollkarl lockade till skratt, och Karlfeldt själv var ämne för frågorna i tipspromenad. Ja, familjedagen i Karlbo har kommit för att stanna, och allt fler barnfamiljer finner att Karlfeldtsgården hör dem till.
Sommaren på Karlfeldtsgården i Karlbo
blev som helhet mycket framgångsrik. Tio
tusen besök summeras, och människor har
njutit av gårdens atmosfär, av variationsrika kulturprogram, ständigt förnyade slöjdutställningar, härliga måltider och mycket,

Allt fler barnfamiljer upptäcker Karlfeldtsgården.
Familjedagen i Karlbo har kommit för att stanna.
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mycket mer. Karlfeldtföreningen i Folkare svarade för
fem av programmen, bl.a. visor och romanser med Bogdan och Beata Fedorenko,
folkmusik på nyckelharpa,
teaterföreställningen Änglaknäpp med Lars Hjertner och
Hélène Ohlssons förtjusande tolkningar av
Anna Maria Lenngren-texter. Karlfeldts
födelsedag firades traditionsenligt och stort,
i år med tal av Claes Bertil Ytterberg och
konsert med sopranen Heléne Thunberg.
Andra kulturföreningar och studieförbund
bjöd på jazz, dragspelstoner, körkonsert,
författarframträdanden och skapardag.
Maths Isacson talade om byar och samhällen som berörs i Karlfeldts dikter.
Spännande och berikande var ett besök
från Pakistan och den pakistanska litterära
akademien. Fakhar Zaman, författare och
tidigare kulturminister under Benazir
Bhutto, gästade gården tillsammans med
sin indiska hustru och författaren Peter
Curman. Zaman, som hade uppmärksammat Karlfeldts Nobelpris, ville lära känna
den miljö som danat en av världens stora
poeter. Han berättade att Pakistan vill göra
lyrik av alla Nobelpristagare tillgänglig på
urdu, Pakistans officiella språk, och han
ska nu ta ansvar för att Karlfeldtdikter
översätts.
I skrivande stund har Karlfeldtföreningen nyligen arrangerat ett författarframträdande, där en av vår tids landsbygdsskildrare, Sven Olov Karlsson, gav inblick i
sitt arbete med romaner och tidsdokument.
Vi förbereder DalaSinfoniettans gästspel i
det gamla järnverket, Verket, i Avesta – en
konsert med femton blåsare som spelar
verk av bl.a. Francaix, Mozart, Brahms och
Beethoven. I anslutning till konserten, som
har den attraktiva titeln ”Musik som väck-
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er njutning”, delas Avesta kommuns stora
kulturpris Årets Fridolin ut.
21-22 november bjuder vi, tillsammans
med bygdens slöjdare och gårdens värdpar,
till julmarknad på Karlfeldtsgården i Karlbo. Efter nyårsny startar ny studiecirkel,
nästa år mer om fåglarna i Karlfeldts dikter, och i februari ser vi fram emot att gästa samfundets förnyade vintermöte.
Lättade konstaterar vi att Avesta kommuns nuvarande ledning har tagit sitt för-

nuft till fånga och avstyrt förslaget att sälja Karlfeldtsgården i Karlbo. Förslaget basunerades ut i våras – det oroade och mobiliserade samtidigt ett fantastiskt folkligt
stöd för det som kommunen en gång lovade: ”att för all framtid äga, förvalta och
bevara Erik Axel Karlfeldts födelsehem”
och tillse att det är tillgängligt för den besökande allmänheten.
KARIN PERERS, ORDF.

Karlfeldtföreningen i Folkare

Sommarteater om Gerda Karlfeldt
GERDA KARLFELDT skulle säkert ha blivit
förvånad över att någon ville göra en pjäs
om hennes liv. Var det inte hon som skulle
sköta det timliga kring den store skalden
Erik Axel Karlfeldt? Men hon hade nog
uppskattat att pjäsen om hennes liv hade
premiär i hennes hemtrakter. Det skedde i
augusti i Alsta trädgårdar nära Örsundsbro. Just till denna trakt flyttade Gerdas
föräldrar när de lämnade Husby-Sjutolft,
som ligger någon mil bort.
Pjäsen ”Vilka vägar har du vankat” är
skriven av AnnaLina Hertzberg och handlingen bygger på Carin von Sydows bok,
Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord – Kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt. Boken kom ut i samfundets skriftserie
1999 och rönte livligt intresse. Frågan om
kvinnans position i samhället var lika aktuell då som nu och det är ingen slump att
handlingen i pjäsen inramas av några citat
ur Ellen Keys böcker.
I en serie tablåer skildras hur Gerda levde och utvecklades i skuggan av Erik Axels
berömmelse. Hon blev mor åt hans barn
men fick först efter många år en officiell
position i hans liv. Det är rörande att se hur
Karlfeldt också gav henne en plats i sin
diktning. I pjäsen återges flera strofer ur
”Fattigmansverser” och andra dikter som
anknyter till Gerdas barndom. Bland de

Johan Björk och Teresia Pettersson

många kvinnor som nämns saknar jag bara
Lena Börjesson, som säkert utgjorde det
farligaste hotet. Hon var ju både konstnär
och van vid att röra sig i de borgerliga kretsar där Karlfeldt numera var erkänd.
Teresia Pettersson gestaltar Gerda med
stor inlevelse, medan Karlfeldt och samtliga kvinnorollerna kreeras av en man. Johan
Björk är förvånansvärt porträttlik när han
tar på sig hatten och vänder profilen mot
publiken. Många kom till Alsta trädgårdar för att ta del av Gerdas liv och njuta
av det ovanliga scenrummet i ett växthus
på landet.
LARS FALK
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Sven Perers till minne

Karlfeldtsamfundet inbjuder till

KARLFELDTSAMFUNDETS mångårige styrelseledamot, lantbrukaren och kommunpolitikern Sven Perers har avlidit. Sven var
ledamot av styrelsen 1968-91 och stödde
Karlfeldtsamfundet allt ifrån från dess begynnelse. Under ett par år satt vi i styrelsen
tillsammans och Sven lärde mig att de
praktiska synpunkterna många gånger är
lika viktiga som de litterära. Under dessa år
diskuterades ofta den kommunala Stiftelsen Tolvmansgårdens framtid, en fråga som
nu fått sin lyckliga lösning, men då tycktes
mycket oklar.
Sven föddes i Österby i Hedemora 1925
och kärleken till Ann-Marie förde honom
1954 till Folkärna. Han hade studerat vid
folkhögskolorna i Fornby och Viskadalen
och senare vid Sala Lantmannaskola för att
bli bonde. Skogsbruket var hans stora intresse och ännu dagen före sin bortgång var
han ute i hagen med sin motorsåg. Sven var
aktiv i skogsägarrörelsen och revisor i Mellanskog under trettio år. Han innehade ledande roller inom hushållningssällskapen
och arbetade politiskt för centerpartiet.
Han valdes in i kommunalfullmäktige i
Folkärna 1958 och blev dess siste ordförande 1962. När Avesta storkommun bildades 1967 blev han fullmäktiges förste
vice ordförande. Han var ledamot av kommunstyrelsen 1963-1985.
Sven hade ett mångsidigt intresse för kultur och folkbildning och Karlfeldt var en del

VINTERMÖTE
lördagen den 6 februari 2010 kl. 13.00
i Alfvénsalen, Orphei Drängars plats 1, Uppsala

Sven Perers (1925-2009) deltog aktivt när
Karlfeldtsamfundet bildades 1966.

av hans liv. Han deltog aktivt när Karlfeldtsamfundet bildades 1966 och tillsammans
med Ann-Marie verkade han outtröttligt för
skaldens sak. Sven var ordförande i den
kommunala stiftelsen för Karlfeldtsgården i
Karlbo och tilldelades Avesta kommuns
kulturpris ”Årets Fridolin” för sina insatser.
Vid jordfästningen i Folkärna den 7 augusti
citerade många talare Karlfeldt. Det är uppenbart att skalden betyder mycket för bygden och Karlfeldt skulle ha varit nöjd med
hur hans verk tas emot i hembygden. På
Karlfeldtsamfundets vägnar läste jag ”Klagosång över en lantman” och sällan har orden träffat så rätt som för Sven Perers.
Våra tankar går till Ann-Marie, Karin,
Maria och deras familjer.

Margareta Jonth presenterar denna rätt okända tonsättning
av den älskade dikten.
Pianisten Kerstin Åberg demonstrerar det rika ackompanjemanget.
Underhållning av V-Dala nations spelmanslag.

LARS FALK

Vintermöte 2010 i Uppsala
Karlfeldtsamfundets Vintermöte kommer
för första gången att hållas i Uppsala och
inte i Stockholm. Lokalen blir Alfvénsalen i
gamla KFUM-borgen vid Fyrisån nära
korsningen mellan Sankt Olofsgatan och
Sysslomansgatan. Parkering finns bl.a. på
närbelägna Sankt Eriks torg.
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Karlfeldts Jungfru Maria
i Gunnar de Frumeries tondräkt

Pris inkl. lunch/exkl. dryck 200 kr betalas vid entrén.
Tag gärna med vänner och bekanta! Bindande föranmälan senast 30/1 till
ebba.nordstrom@gmail.com. I ”nödfall” även på tel. 0703-593747.
Anmäl särskilda behov av kost. Antalet platser är begränsat.
Den som väljer att åka buss från Folkare-bygden anmäler sig
enbart till Ann-Marie Perers, tel. 0226-31010.
Information: Ebba Nordström, 018-692056
och Hans Åkerlund, 070-3225124 (ej kontorstid)
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Bilder från årsmötet i Västerås

En midsommardag på
Bispbergs klack
Det är midsommardagen den 20 juni 2009.
Jag är på väg från Uppsala till fädernegården i byn Tibble utanför Leksand. Före Säter viker jag in på den smala vägen, som leder förbi den oansenliga men pittoreska
byn Pungmakarbo, belägen tätt intill den
brant stupande södra väggen av Bispbegrs
klack – båda namnen med anknytning till
Karlfeldt i form av två dikter och ett högtidstal. Jag tittar på gårdarna som jag passerar och undrar i vilken dörr som Karlfeldt på väg till sockenstämman med loj
och släpig stämma blir hälsad som en vän
från unga år av vackra Emma ”där bred i
dörrn hon står” (Fridolins visor, 1898). Det
är förstås ingen vågad gissning att Erik
Axel och Emma var bekanta.
Tre år senare dyker Pungmakarbo åter
upp i ett verk av Karlfeldt, i Fridolins lustgård, där inledningsdikten börjar: ”Min
sångmö är icke av Pinden, hon är av Pungmakarbo. Där vandrar hon kvällsröd om
kinden, när dalarna stumna till ro”. Dessa
rader kommenterar sedan Karlfeldt 1905 i
sitt tal på Bispbergs klack.
Jag dröjer en stund i byn, där jag finner
en härligt naturskön beteshagesidyll precis
vid den branta bergsväggen. Min avsikt är
nu att ta mig upp på Bispbergs klack 314
m. över havet. På denna topp höll Karlfeldt
sitt midsommartal vid ungdomsmötet den
25 juni 1905 inför flera tusen deltagare.
I början av talet säger Karlfeldt: ”Strax
härnere vid bergets fot ligger en liten by
med namnet Pungmakarbo. Jag grep en
gång fatt i det namnet och diktade det på
skämt till min sångmös hemvist, just för att
beteckna den samhörighet jag kände mellan denna bygd och mig.”
Ifrån Bispbergs gamla brukssamhälle är
det cirka 3 km upp till klacken, en sträcka
som man så när som på de sista 400 metrarna kan färdas med bil. Under min egen
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Foto: Owe Adolfsson, Hans
Barenthein och Åke Hägg

Utsikt från Bispbergs klack

färd upp till klackens topp undrar jag vilka
tankar den då 41-årige Karlfeldt kan ha
tänkt under sin vandring från Säter, där
träffen inleddes, tillsammans med flera tusen andra. Han var ogift fader sedan augusti 1903, hans varmt älskade moder hade
avlidit i juni 1904 och sedan 20 december
var han ledamot av Svenska Akademien på
stol 11. Här finns plats för många tankar
och gissningar. Han tvekade, enligt dåtidens källa, mycket länge efter Ankarcronas
tal och höll sig i bakgrunden. Han tog inte
till orda förrän deltagare hade börjat förbereda sig för nedmarschen.
För mig, som tycker om vida vyer från
högt belägna utsiktspunkter, är Bispbergs
klack en fin upplevelse. Den historiska
Karlfeldt-närvaron där uppe blir för en
Karlfeldt-supporter en extra bonus. Ett besök kan rekommenderas.

Ordföranden vinkar av Tomas och Monica Tranströmer

Buketten från Sångs

Anders Pers gör reklam för Musik vid Siljan

Birgitta Liljeblad och Abiel Oldgren

Anne-Marie Larsson och Owe Adolfsson

Ragnar Strömberg, Christina Johansson, Kristina Nilsson,
Per-Olov Nilsson och Bo Spännare

Göte Bodén och Ann-Marie Perers

TEXT & BILD: GUNNAR TOLLERZ

Förslag på medlemsvärvning
Under årsmötet i Västerås tog David Termén upp den viktiga frågan om medlemsvärvning och framförde flera förslag. Ett
var möjligheten att ge ett medlemskap som
gåva vid högtidsdagar av olika slag. Styrelsen har nu tillsatt en framtidsgrupp bestående av Ann Carlsson och Lars Anders
Johansson som bl.a. ska fundera över hur
samfundet kan få fler medlemmar. De tar
gärna emot ytterligare idéer från medlemmarna. Skriv till ann.carlsson@kb.se eller
larsjohansson1981@hotmail.com.
RED.
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Karlfeldtsamfundet
KARLFELDTSAMFUNDET bildades 1966. Dess syf-

te är att stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts
diktning och bidra till ökad kunskap om hans verk
och liv. Samfundet har ca 1000 medlemmar och håller varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vintermöte. Samfundet ger ut en årsskrift och ett medlemsblad. Hemsidans adress är www.karlfeldt.org
Kontakt:

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

Medlemsavgiften på 200 kr/år (familjemedlem 100
kr/år) sättes in på samfundets postgiro 67 96 73-4.
Ärenden som rör medlemskap, adressändring och
avregistrering handhas av:
Thorbjörn Högberg
Reimersholmsgatan 11, lgh 43
117 40 STOCKHOLM
Tel/fax 08-668 86 81
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