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Många har frågor om Karlfeldt

Sångsdagen 2010
Välkommen till Sångsdagen i Sjugare lördagen den 29 maj

NÄR JAG STÄLLDE upp som ordförande i

Arr. Samfundets styrelse, Studieförbundet Vuxenskolan
och fam. Berggren. Se program s. 20!
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Karlfeldtpriset 2010 på 50 000
kronor har tilldelats författaren
Gunnar Harding, Stockholm,
som i sin mångsidiga skapande
verksamhet som lyriker, översättare, essäist – och mycket mera –
visat att radikalism och traditionsmedvetenhet, livsbejakande
och existentiellt allvar väl låter
sig förenas i ett författarskap,
som på ett djupgående sätt berikat och förnyat vårt poetiska
landskap.
Prisjuryn består av Bengt
Emil Johnson, Margareta Jonth
och Eva-Britta Ståhl och samfundets ordförande Claes-Bertil
Ytterberg. Stadgarna för priset
säger: ”Karlfeldtpriset kan för
framstående insatser tilldelas
konstnär som arbetat inom Erik
Axel Karlfeldts egen sfär, främst
den lyriska, eller forskare som
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Innehåll

givit bidrag till förståelsen av
Karlfeldts diktning och tid.”
Gunnar Harding får ta emot
priset i samband med Karlfeldtsamfundets sommarmöte i Mora
i slutet av augusti.
På sidan 10 presenterar EvaBritta Ståhl årets pristagare.

OMSLAGSBILDEN: Karlfeldtbakelsen, den gastronomiska höjdpunk-

ten på vintermötets utsökta lunch (se sid. 13). Idégivare är samfundets klubbmästare Hans Åkerlund. (Foto: Cari Hildebrand)
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Karlfeldtsamfundet visste jag på ett ungefär
vad som väntade. Och så har det blivit.
Spännande och roligt.
Men en sak var jag inte klar över. Att det
dyker upp så många brev och frågor när
det gäller Karlfeldts författarskap. Med
hänsyn till min begränsade kunskap kan
det ibland vara frestande att bete sig som
oraklet i Delfi, svara dunkelt och mångtydigt. Men jag motstår frestelsen och svarar så tydligt jag kan. ”Vad är salcional och
eolin i Vinterorgel?” ”Var hittar jag den
vår de svaga kallar höst?” ”Är det sant att
Himlaspelet är en efterbildning av Dalmålningar på rim?” ”Är det lämpligt att vokalt
framföra Luthers Hammare i en kyrka
idag?” Flera exempel kan ges. Jag lär mig
under frågeprocessen och gläder mig över
det. Men ändå mera glädjande är att själva
frågandet är ett tecken på att EAK:s författarskap lever och berör människor idag.
(De som frågar är så vitt jag förstår i många
fall yngre människor!)
Nu drar det ihop sig till sommarmöte
igen. När vi bestämde att förlägga det till
Mora var det klart att Zorn måste få vara
med. Vad vi inte då var klara över var att
det just i år är 150 år sedan Emma och Anders Zorn föddes. 22 augusti är dessutom
Anders dödsdag. Valet av tid och plats ser
därför ut som en tanke! (Programmet för
dagarna finner ni på sid. 24.) Att Zorn och
Karlfeldt hade mycket gemensamt och att
Karlfeldt ofta gästade Emma och Anders är
det trivialt att påpeka.
Men när detta kommer inför era ögon
har Mora folkhögskolas elevförbund just
firat sitt 100-årsjubileum. Det skedde på
Valborgsmässoaftonen. Erik Axel – som regelbundet gästade Zorns vid Valborg – var
den förste vårtalaren 1910. Ett kort referat
av talet återfinns i ”Hågkomster och livs-

Or df ör anden har
Claes-Bertil
Ytterberg
intryck av svenska män och kvinnor” som
gavs ut 1931 till minne av Nathan Söderblom och EAK, där Janne Romson skriver
om ”När Karlfeldt höll tal till våren”.
Emma Zorn hade födelsedag på Valborgsmässoaftonen. På hennes 70-årsdag
höll Karlfeldt också tal, denna gång på
vers.
Jag slutar denna ruta med ett utdrag:
”För allt det duktyg vi slitit
i Zorngårdens silverne sal,
för allt vi spillt och besmitit
vårt samvete vållar oss kval
Kom, sångmö, för oss till Mora
en festdag, en flaggdag om vårn
och vifta med vår stora
försonande duk för fru Zorn.”
Fru Zorn förstår nog vår mening,
hon vet att begagna en duk,
och bjuder strax vår förening
att taga densamma i bruk.
Nu med sin hustru på slutet
krumbuktar husets poet,
och bandet är sammanknutet
i hyllande enighet.

CLAES-BERTIL YTTERBERG
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Om årsbokens tillkomst
PÅ SPISELKRANSEN här hemma på vår gam-

la dalagård dröjer ett fint brev. Karlfeldt
själv tittar energiskt mot öster – i Carl Larssons välkända bild – och brevet är skrivet
från Hörnsjöfors av Karlfeldtsamfundets dåvarande ordförande Christer Åsberg. ”Kära
vänner” inleder han och berättar att Karl G
Fredriksson, Eva-Britta Ståhl och jag själv
har valts till ledamöter av samfundets skriftkommitté. Alla nyvalda! Samfundets ordförande, alltid adjungerad till kommittén,
skulle stå för kontinuitet. Brevet, som är
skrivet på sommaren 2006, ger klara besked
att årsgåvorna för 2007 och 2008 redan är
planerade, och att vi delar utmaningen att
föra idésamtal inför 2009 och följande år.
Den helt förnyade skriftkommittén möttes på våren 2007, och där fanns stort gensvar för min egen idé ”att med människor i
vårt eget land, inte minst unga generatio-

En av fotograf Jonas Palms vackra bilder i boken ”Erik Axel Karlfeldt. Vägen till Nobelpriset”.
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Många medlemmar talar med beundran om
samfundets årsbok 2009
”Erik Axel Karlfeldt.
Vägen till Nobelpriset.”
Karlfeldtbladet har därför
bett skriftkommitténs
sammankallande Karin
Perers att berätta om
bokens tillkomst.

ner, överskådligt kunna kommunicera både
Karlfeldts betydelse och de miljöer som förknippas med hans liv”. Som inspirationskälla från min egen tonårstid nämnde jag
Majt Bancks böcker ”Med Karlfeldt på
Folkarestigar”(1973) och ”Karlfeldts Sjugare” (1975). Därtill noterade vi behovet
av att på engelska kunna presentera Karlfeldt för en internationell läsekrets. Också
Karlfeldtsamfundets styrelse biföll initiativet. Eva-Britta Ståhl, professor i litteraturvetenskap, finns som resurs i både styrelse
och skriftkommitté. För just denna årsbok
förstärktes kommittén med Gunbritt Berggren, och som författare till de olika kapitlen engagerades ännu fler.
I GOTT KLIMAT och med stort samförstånd om bokens innehåll och syfte vidtog
sedan det praktiska arbetet som kom att
sträcka sig över hela två år. Med ambitionen att erbjuda ett första möte med Karlfeldt var det naturligt att låta författarens
egen livskronologi vägleda bokens disposition. Vi bestämde också att dikter, foton
och artiklar skulle utgöra en tredjedel vardera i boken. Vi ville ju ge generöst utrymme för Karlfeldt att själv tala genom sina
dikter. Vi ville att foton från Karlfeldts
samtid skulle samspela med nytagna foton,
och vi valde fotografier som själfullt tolkar,
inte avbildar, motiven. Bokens huvudfotograf, Jonas Palm från Avesta, har ägnat
många dagar åt att söka spår efter Karlfeldt

Claes-Bertil Ytterberg tackar Gunbritt Berggren, Lars Falk, Karin Perers, Eva Kvarnström, Karl G
Fredriksson, Eva-Britta Ståhl, Carin von Sydow, Gösta Berglund och Christer Åsberg på vintermötet.

och ge fotografiska uttryck till hans dikter.
Lika hängivet sökte särskilt Gunbritt Berggren i foto- och manuskriptarkiv. Till korta, lättillgängliga artiklar om olika kapitel i
Karlfeldts liv, fogade vi fördjupningar om
litterära kvaliteter och dikters musikalitet
med Christer Åsberg respektive Karl G
Fredriksson som författare. Tidigt i arbetet
valde vi också formgivare, Eva Kvarnström i
Falun – erkänd för vackra, stilrena böcker,
inte minst med anknytning till Dalarnas museum. När samfundets ordförandeklubba
gick vidare till Claes Bertil Ytterberg blev
även han delaktig i våra samråd. Bakom boken finns med andra ord ett rejält arbetslag.
Valet av dikter var viktigt för att ge ett
rättvisande första möte med Karlfeldt.
Djärvt fattade vi beslutet att inte låta oss begränsas av vilka dikter som redan fanns i
engelskspråkig översättning. Tjugo dikter
finns nu i boken och därtill ett urval av strofer som är inlemmade i kapiteltexter. Christer Åsberg antog utmaningen att översätta
centrala dikter som förr ej funnit sitt engelskspråkiga uttryck. Om de litterära sällskapen likt idrotten hade ett bragdguld, vore
Christer en given kandidat!
En stor tanke med boken var att samtidigt
producera den på både svenska och engelska.
Rent trycktekniskt går det till så att den film
som svarar för det svarta trycket byts ut
medan övriga tre behålls. På så sätt pressas
kostnaderna till ett minimum. Skriftkommittén är genom Karl G Fredriksson utrustad
med en egen professionell översättare som

generöst ställde sina tjänster till förfogande.
I alla medlemmars hand finns nu en
nyckel till Karlfeldts värld. Genom att ge
bort boken kan vi alla verka som ambassadörer för både Karlfeldts lyrik och Karlfeldtsamfundet. Kvar på min spiselkrans
står brevet som en påminnelse om att nya
årsgåvor ska produceras. Alla kan inte –
trycktekniskt – bli lika påkostade som
2009 års bok. I kommitténs långsiktiga
tankar finns bland annat en bok om Karlfeldts samtid. År 2010 blir det Karlfeldt
själv som får tala – i en läcker liten fickbok
med kärleksdikter. Urvalet av dikter pågår
och alla medlemmar är välkomna att sända
önskemål om sina älsklingsdikter.
KARIN PERERS

”Magnifik” är Tommy Olofssons omdöme om årsboken i Svenska Dagbladet den
30 mars. ”Vi får ett antal lyriska bravurnummer av Karlfeldt, även lärda kommentarer till hans verk och hans märkliga
karriär. Boken är vacker och stämningsfullt illustrerad” skriver han bl.a. (Red.)

En utmärkt gåva!
Karlfeldtboken är en utmärkt gåva till släkt
och vänner. Beställ den 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.
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Gunnar Harding – en hel akademi
67 år, och håret grånat, mustaschen
glöder inte längre, fast lätt gulnad av all
piprök.
DEN BRANN en gång som en bengalisk eld
i snöslasket, när han hoppade av bussen vid
S:t Eriksplan och skulle ta upp kampen mot
Bonniers Litterära Magasin: Poesin finns
överallt! (Örnen har landat, 1970) Men
han har fortfarande väskan för alla pipattiraljerna med sig vart han än går, Gunnar Harding, årets mottagare av Karlfeldtpriset. När han i sin senaste diktsamling,
Innerstad från 2009, ger detta självportätt,
är det med tankarna på tidens obönhörliga
flykt:

gardister, himlastormande engelska romantiker och prerafaeliter, musiker, målare,
bibelkommissioner, allt detta och mycket
mera finns i hans poetiska universum som
ständigt vidgar sig utan att förlora kontakten med jorden, släkterna och de sinnligt
förnimbara minnena. Rolldikter, identifikationer, friare associativ lyrik, en skenbar
”ny-nyenkelhet” är bara provisoriska ledord om man vill se någon form av utveckling av Gunnar Hardings poetiska tekniker.
Han gör själv ett försök i inledningen till
samlingsvolymen Dikter 1965-2003 från
2007 – en oumbärlig volym som ger ett rikt
urval dikter från debuten till och med den
näst sista samlingen.
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Att man har slösat bort sitt liv behöver
inte betyda
att man inte älskat det. Jag har inte 67 år
kvar.
Man måste vara realistisk. Ändå har jag
det
om jag räknar bakåt genom decennierna.
Så vad har jag att klaga över där jag sitter
i min stol
och lyssnar på hur Delius tar hjälp av
en hel orkester för att fånga in tonerna
från trädgårdarna i Grez?
Att i korta drag sammanfatta vad denna
i flera avseenden varmt lysande poet har
inneburit i svenskt och internationellt kulturliv är egentligen en omöjlighet, men
prismotiveringen vill åtminstone ge en antydan om en skapande mångsidighet som
inte innebär splittring och förströddhet
utan tvärtom en konstnärlig kraftutveckling, som man bara måste kapitulera inför.
Och man gör det med glädje! Gränser finns
inga, vare sig mellan språkområden eller
estetiska genrer. Romerska poeter, ryska futurister, franska och engelskspråkiga avant-

Diktsamlingar av Gunnar Harding

Årets Karlfeldtpristagare Gunnar Harding har
skapat ett poetiskt universum som ständigt vidgar sig utan att förlora kontakten med jorden.

Lokomotivet som frös fast (1967)
Den svenske cyklistens sång (1968)
Blommor till James Dean (1969)
Örnen har landat (1970)
Guillaume Apollinaires fantastiska liv (1971)
Skallgång (1972)
Poesi 1967-1973 (1974)
Ballader (1975)
Starnberger See (1977)
Bilddikt (tillsammans med Olle Kåks, 1978)
Tillbaka till dig (1980)
Gasljus (1983)
Stjärndykaren (1987)
Guillaume Apollinaires gåtfulla leende (1989)
Mitt vinterland (1990)
Överallt där vinden finns. Dikter 1969-1990 (1993)
Stora scenen (1995)
Salongsstycken (2001)
Det brinnande barnet (2003)
Dikter 1965-2003 (2007)
Innerstad (2009)
Han är en hel akademi i sig själv, bara så
mycket roligare än Gustav III:s svenska.
Detta ska framhållas, om någon undrar
över anknytningen till Karlfeldt. Än viktigare är förstås det stycke av vårt eget dalaland, som ryms i hans verk och som kan ha
sagolika titlar som ”Morfar och de små
gummorna i Leksand”; här ror poeten faktiskt över Opplimen! (Skallgång, 1972)
Tibble-dikterna i Det brinnande barnet
från 2003 hör till dem man gärna tar fram
i väntan på att snöhögarna och isvallarna
ska ge vika: ”Min lust att skriva allt sämre
dikter / är ändå inte lika stark som min
längtan / efter att måla en riktigt dålig akvarell / där ett alldeles hopplöst blått flyter
ut i vattnet, / bara avlägset besläktat med
det blåa / som nyss föreföll lika betydelsefullt / som att själv bli vatten och spegla ett
berg.” Ett minne av den där junidagen
1955 ”då vi, liksom våra systrar björkarna” känner ”det milda vinddraget / från

Diktsamlingen Innerstad är
Gunnar Hardings tjugonde i
ordningen. Här är kärleken,
drömmarna och döden
grundteman. Samtidigt utgörs den av ett slags flanörpoesi. Poeten vandrar kring i
Stockholms centrala delar,
iakttar och noterar.

jordens svindlande färd genom rymden”:
Så tillbringar vi då faktiskt hela livet i
himlen!
Inte ens om professor Hedenius från
Uppsala
hade kommit förbi på moped skulle han
ha kunnat
övertyga mig om motsatsen. Inte den
dagen.
Och ändå hade jag inga argument,
bara en låda vattenfärger, en borstig
pensel
och en vichyvattenflaska fylld med vatten.
Men jag målade inte den dagen. Inte den
dagen
och inte i dag.
Lyssnar bara till fartvinden
från vår resa genom rymden.
EVA-BRITTA STÅHL
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Den nattblåa bron
KARLFELDT HAR en märklig förmåga att
tala om flera saker samtidigt. Denna konst
döljs ofta av den analytiska metod som
praktiseras i skolorna och som reducerar
intressanta mångtydigheter till triviala förklaringar. Karlfeldt kunde vara lika ”obegriplig” som modernisterna på 1940-talet
när han så ville.
Christer Åsberg har jämfört Karlfeldt
med en målare som i ett penseldrag lägger
in de färger och nyanser han behöver. Man
kan också jämföra honom med en tonsättare som använder mångtydiga ackord och
klanger i sin musik. Ett exempel är
”Hjärtstilla”, som ingår i en serie dikter om
kärleken och dess demoni. Gruppen inleds
med ”Den blodiga sotarn” och når sin
höjdpunkt i ”Häxorna”, innan de sista dikterna talar om resignation och försoning.
”Hjärtstilla” handlar också om resignation, men lidelsen har ännu inte lagt sig.

Lyssna, mitt hjärta! På heden
darrar en sista lidelsens ton,
tordönets väldiga reden
eka farväl från den nattblåa bron.
Ordet ”reden” är tvetydigt. Klas Wennerbergs skrev 1944 i Vårgiga och hösthorn att ”reden” möjligen syftar på åskmolnen. I andra upplagan (1977) instämde
han med Jöran Mjöberg som i sin doktorsavhandling 1945 skrev: ”Ordet rede har
här inte den betydelse det har i fågelrede
utan måste i stället betyda åkrede, vagnsrede, vagnskorg”. Jöran berättade för mig att
hans handledare, Olle Holmberg, inte accepterade denna uppfattning, men Staffan
Björk gav honom rätt i en uppsats som
trycktes om i Karlfeldtdikter 1972.
Enligt min mening är båda tolkningarna
riktiga. Karlfeldt har skapat ett ackord, där
pluralformen ”reden” först leder tanken till
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”fågelbon” och åskmolnens upptornade
former. Den bilden försvinner när ordet
”eka” pekar på den gamla föreställningen
att åskan uppstår när Tor far över himlen.
”Tor kör” är fortfarande ett uttryck i
många dialekter och Karlfeldt understryker
den föreställningen genom att använda ordet ”tordön”.
Johan Stenström är alltså onödigt försiktig när han i Samlade dikter (2001) skriver: ”reden här: molnen, kan även avse
vagnsreden och i så fall anknyta till föreställningen att åskan uppstår när guKarlfeldts
den Tor kör med sin
genialitet ligger
vagn över himlen”.
För
dem som kräver
i att han skapat
en logiskt sammantvå bilder som
hängande bild är
detta den enda möjförenas av det
liga förklaringen.
lilla ordet
Karlfeldts genialitet
ligger i att han ska”reden”
pat två bilder som
knyts ihop av det lilla ordet ”reden”. Först
tornar åskmolnen upp sig och sedan förnimmer hans lyssnande hjärta det avlägsna
mullret (lidelsens ton), som liknas vid ljudet av en vagn som kör över en bro.
FÖR ATT FÖRSTÅ denna bild räcker det
inte med ordböcker. Läsaren måste veta
hur det låter när man kör över en bro. På
Karlfeldts tid hade alla den kunskapen. Jag
vill anföra några exempel ur världslitteraturen för att visa hur naturlig bilden är.
Den amerikanska författarinnan Eudora
Welty använder exakt samma bild i en novell tryckt i en antologi som gavs ut av Folket i Bild 1955: Berömda berättare om
kvinnor och kärlek. Welty skildrar det lätt
makabra förhållandet mellan två makar på
landet och låter spänningen symboliseras

KARLFELDTBLADET 2010:1

hands framgår av att Alberto
Moravia använder ett likartat uttryck för att beskriva
åskan i en novell tryckt i
samma antologi, Smekmånad
rötmånad.
Medan han gick nerför
trappan mullrade det på nytt,
den här gången hördes ett
brak, det lät som när en kärra fullastad med sten störtar
utför en sluttning.
TRE BERÖMDA författare har

alltså använt likartade bilder
för att beskriva åskan och
koppla den till ett själstillstånd. Jöran Mjöberg blev
mycket glad när jag visade honom Weltys novell. Han älskade amerikansk litteratur
och beundrade Eudora Welty.
Senare fann jag ytterligare ett
exempel på en författare som
använt denna bild för att beskriva ett avlägset dån.
Kanonerna tego. Blott ett
enstaka dån fördes bort i den
klara luften med ett ljud, som
hade en rasslande vagn tungt
rullat förbi dem.
”Tors strid med jättarna” (1872). Målning av Mårten Eskil
Vinge.
Orden är hämtade ur Herman Bangs roman Tine i
av det oväder som rasar medan kvinnan översättning av Erik Axel Karlfeldt (1902).
väntar på sin man. När urladdningen skett Det är en gåta varför Karlfeldt översatte
använder Welty samma bild som Karlfeldt denna bok. Han var ingen prosaförfattare
för att skildra kvinnans känslor.
och det blev heller ingen fortsättning, men
”Hon stod och hängde vid fönstret tills fyra år senare skrev han ”Hjärtstilla”. Karlallting hade blivit lugnt både ute och inne, feldt behövde knappast minnas Herman
innan hon tog itu med kvällsmaten. Där Bang för att jämföra åskan med en vagn på
ute var det mörkt och mulet. Ovädret hade en bro. Liknelsen gav sig själv, men hans
rullat bort och hördes endast svagt, som unika bidrag var att låta ordet ”reden” knynär en vagn kör över en bro.”
ta samman två bilder, en visuell och en
Karlfeldt och Welty var båda från landet akustisk.
och visste hur det låter när en vagn kör
LARS FALK
över en bro. Att bilden ligger nära till

9

KARLFELDTBLADET 2010:1

Tankar kring dikten ”Roslagen”
KARLFELDT KÄNDE landskapet Roslagen.

Han var under alla år från 1898, 34 år
gammal, bosatt i Stockholm med undantag
av ett par år på Lidingö. Även om hans resor till Dalarna och andra platser var
många, besökte han förmodligen Stockholms skärgård en hel del under sina första
år i Stockholm. Från och med 1902 fanns
Albert Engström i Grisslehamn. Han hade
tecknat omslaget till Karlfeldts första diktsamling 1895. Kontakten var från början
ytlig, men under det nya seklets första år
blev de båda nära vänner och skulle så förbli.
Karlfeldt var angelägen att Gerda och
barnen skulle vistas på landet under sommaren. Han hyrde under åren 1909 - 1913
en stuga i Ropnäs på Svartsö, som ligger
mellan Ljusterö och Möja. Dit kom Karlfeldt på besök och under korta tider kunde
de leva som en hel familj borta från stadens
kritiska blickar. En sommar kom de att
vistas i Hysingsvik nära Penningby slott
och sedan blev det tre somrar i Brevik på
fastlandet alldeles vid Väddö kanal.
Den 19 juni 1916 vigdes Erik Axel Karlfeldt och Gerda Holmberg. Dagen efter vigseln for Gerda som fru Karlfeldt tillsammans med Folke, Sune och Anna till Brevik
och Stenmaren, som huset kallades. Där
skulle familjen bo den sommaren och också 1918 och 1919. De båda senare somrarna fanns också lilla Ulla i familjen, hon
hade kommit till världen 1917.
Sonen Sune kunde berätta minnen från
somrarna i Brevik. Han kom ihåg hur han
lekte med pojkarna i bygden och hur han
och pappa Erik cyklade till Grisslehamn,
där han lekte med Sigrid och Albert
Engströms tre år yngre son Lars-Bruno.
Han kom också väl ihåg en natt då han och
Folke väcktes av sin pappa för att få se en
zeppelinare. Med kikarens hjälp såg de hur
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bomber
fälldes.
Dagen därpå fick
de veta att Mariehamn hade bombats. Mariehamn
bombades en gång
under kriget. Det
var natten mellan
den 25 och 26 juli
1916 som familjen
upplevde krigets
Carin von Sydow
närhet.
berättar om kända
Samlingen
Flora
Karlfeldtdikter.
och Bellona kom
ut 1918, första världskrigets sista år. Där
står dikten ”Roslagen”, där skalden fångar
ett landskaps själ under vår, sommar och
höst. I boken I susande hymner går Flora
skriver Thorsten Thunman: ”Vindarna
smakar av sötma och sälta, vågorna klingar, alfågeltonerna ljuder, törnrosorna glöder, fyrarna blinkar, nattviol och måra sprider sina dofter ... Det är mängder av botaniska, zoologiska, meteorlogiska och historiska fakta…”
Landskapets historia berättar dikten
bl.a. om genom att nämna krönikeknittel,
legender, Rydboholm, slottet som Gustav
Wasas far en gång ägde och Penningby,
slottet vars ägare Sten Sture d.y. en gång varit. Legender för tankarna till den heliga
Birgitta. ”än vid Finsta rosa rorans / viskar
sitt skära mysterium”. Finsta var Birgittas
födelsegård och hon hade tillägnats en
hymn som börjar ”Rosa rorans bonitatem” – ros som dryper av dagg.
ROSLAGSFLORAN är rikt representerad i
dikten. Vårens ankomst visar sig genom att
”Jordrök vaknar bland höstlöv i lunden”.
Jordröken är den tidigt blommande nunneörten. Ingegerd Fries påpekar i Sångs i
Sjugare att Nymans flora kallar nunneörten
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för jordröksört. Nymans flora låg på Karlfeldts arbetsbord och användes flitigt.
Rosor av många olika arter växer i landskapet ”på yttersta skären” och ”vid liens
vägar”. Purpurnävan – blodnävan – som
växer i stora tuvor, ”ymniga vävar”, påminner om forna tider då svenskt krigarblod flöt på Roslagens kust. Askarna
sjunger, asplöven glittrar och skälver, oxel
och olvon böjer sina lummiga kronor för
havsvinden, skogslinden sprider sin söta
doft. Apollofjärilens larver får sin näring
på kärleksörtens blad och korna betar gärna av havsstrandväxten sälting, som innehåller havsvattnets salter. När hösten kommer tynar och slocknar kungsljus, fackelblomster och lysing.
Lundkovallen eller Natt och dag har fått
sitt provinsnamn ”Svenska soldaten”. Den
”blickar mot kusten, där faran hotar”.
”Roslagen” är också
en krigsdikt. Hav och
land är ångestfyllda,
sälarna – själarna på
roslagsmål – stönar,
människorna ängslas,
mistluren
tjuter,
stormvinden viner,
den svarta spökbåten
”seglar in över splittrade vattenspeglar”.
Naturen, människornas ängslan och den
svarta spökbåten ger
en bild av fruktan för
kriget. Krigets närhet
och oro för vad som
Natt och dag
skulle kunna hända
det egna landet hade Karlfeldt själv mycket påtagligt upplevt den där julinatten
1916.
Med dikten ”Roslagen” ger Karlfeldt en
helhetsbild av ett landskap men också en
tidsbild från första världskrigets år.
CARIN VON SYDOW

Det söta vin(et)
BIRGER SJUNGARGÅRD (Karlfeldtbladet

2009:2) är säkert inte ensam om att undra
över vart ”det söta vinet” i Apostlagärningarna 2:13 tog vägen. Det grekiska ordet gleukos betyder ’söt’, men avser här
”vin som inte har jäst färdigt och därför
har söt smak”, som det står i vår nyligen
avlidna samfundsvän Edvin Larssons kommentar till Apostlagärningarna. Med ”sött
vin” förstår man oftast portvin eller piccardon, vilket alltså inte är meningen. Den
första svenska översättningen 1526 har
helt riktigt ”wijnmust”.
När Lukas skildrar religionsmöten i
Apostlagärningarna anslår han gärna en
skämtsam ton. De klentrogna vittnena till
pingstundret misstänker att de tungotalande
lärjungarna inte bara börjat dricka tidigt på
morgonen utan också haft så brått att de
tullat på det ännu inte fullmogna vinet, därav det ironiska ”halvjäst vin” i Bibel 2000.
De bibliska vittnenas reaktion ekar på
ett sinnrikt sätt i inledningen till ”Sång efter
skördeanden”. Fridolin kanske inte har
druckit någonting alls, men precis som lärjungarna beter han sig som om han gjort
det. Karlfeldt ändrar sin bibels ”fulla med
sött vin” till den arkaiserande formen ”det
söta vin”. Att han avstår från den normala
prosaformen med slutartikel, ”det söta vinet” (jämför ”den vinande valsmelodin” i
det följande) beror inte bara på rytmen, det
är också en genremarkör. Stilgreppet beskrevs av Inger Haskå i uppsatsen ”Det söta
vin och de svajiga karlar” i På Karlfeldts
vägar II. Hon konstaterar att svenska poeter
långt in på 1900-talet använder den artikellösa formen särskilt i naturlyriska visor.
Det kan tilläggas att Karlfeldt behandlade pingstundret i sin studentuppsats 1885.
Där skrev han: ”men några gjorde narr av
lärjungarna och menade, att de voro berusade.”
CHRISTER ÅSBERG
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Ett härligt vintermöte i Uppsala
Vintermöte
ägde rum den 6 februari 2010 i Alfvénsalen
i Uppsala. Klubbmästaren Hans Åkerlund
presenterade möteslokalen och dess anknytning till Karlfeldt. Carl Rupert Nyblom,
Karlfeldts lärare under studieåren och
handledare för hans licentiatavhandling
1896 om Henry Fielding, var sångare och
medlem av Sångsällskapet Orphei Drängar
och åren 1880-1898 hederspresident i sällskapet. Konsertsalen är uppkallad efter
Hugo Alfvén, OD:s dirigent 1910-47.
Claes-Bertil Ytterberg tog sedan över
och hälsade 178 samfundare, varav 26
kommit med abonnerad buss från Folkare.
Han vände sig särskilt till Anna Karlfeldt,
som fick en varm välkomstapplåd. Han
kungjorde att Gunnar Harding utsetts till
årets Karlfeldtstipendiat och kallade sedan
fram närvarande bidragsgivare till samfundets årsbok 2009 Erik Axel Karlfeldt –
vägen till Nobelpriset. Alla avtackades med
blommor och långvariga applåder. På de
hyllades vägnar tackade Karin Perers, bokens redaktör.
Så följde föredrag av Margareta Jonth
KARLFELDTSAMFUNDETS

Margareta Jonth bredvid bysten av Hugo
Alfvén, OD:s dirigent 1910-1947.
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(se referat på nästa sida). Claes-Bertil tackade Margareta Jonth och Kerstin Åberg för
ljuvliga ord och toner och överräckte var
sin blombukett.
Lunchen bestod av fisksoppa gjord på
bl.a. lake, som fiskats med ryssjor i Siljan
vid Kyndelsmässotid av Stamnäs Yngve; till
soppan serverades bröd, bakat över öppen
eld, och vin eller vatten. Anders Back, nyligen återflyttad till hembygden, läste den
vers, som han skanderat tillsammans med
Stamnäs Yngve, när han hämtade fiskafänget:
Det fryser och isen blir hård som stål
på viken i ryssjornas vakar.
I morgon min vän går jag ut och slår hål
och bringar dig bukiga lakar
När fisksoppan avnjutits skred Claes-Bertil
in i salen, klädd i lammskinnskarpus och
fårskinnspäls och läste ur ”Dryckesåret”:
Se midvinterns huldra, se ljusens prinsessa!
Jag hälsar dig, strålande Kyndelsmässa.
Slå ut dina dagar med gnistrande solar,

Claes-Bertil Ytterberg i poetisk skinnkarpus
och Hans Åkerlund i mera prosaiskt förkläde.
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Premiär för
Karlfeldtbakelse

slå ut dina kvällar som stjärniga kjolar,
och avvärj den skadliga Vattuman,
som måttar ibland med sin svarta spann
Du står på en kam mellan norr och söder.
I lammskinnskarpusen hur muntert du
glöder!
Hur ljust du mulnar och höljer ibland
med vita stjärnor vårt sovande land!
Nu fara vi långt övar bäriga isar,
nu låna vi eld vid varandras spisar.
Nu sitta vi tysta i yrvädrets brus
i lä på ett gammalt utvärdshus.
Men nere på sjön med kälkar och spakar
stå fångstmän och langa oss feta lakar.
Då tar vi ur släden en lädrad kantin
och dricka dig till med det vita vin
och se, hur i glaset det stiger och faller
som dansande gnistor och iskristaller.
En stadig sats av flytande stål
är rätter grund till ett vintermål.

LINNÉ HAR DET. Napoleon har det. Gustav

II Adolf och Sarah Bernhard har det. Och nu
har även Erik Axel Karlfeldt fått ett bakverk
uppkallat efter sig. Han är därmed den förste ledamot i Svenska Akademien som prytt
en bakelse med hallonsmak. Inspirerad av
dikten ”En herde- och namnsdagsvisa” gav
klubbmästare Hans Åkerlund Brantingstorgs
konditori i Uppsala uppdraget att skapa en
Karlfeldtbakelse till årets vintermöte. Sedan
bagarens hustru funnit smultronsmaken något jordig bestämde man sig för att ta fasta
på diktens hallon. Bakelsen består av chokladsockerkaka, chokladmousse och hallonmousse toppat med Carl Larssons porträtt
av Karlfeldt.

Klubbmästare Ebba Nordström serverar en
Karlfeldtbakelse till Yngve Hofvander.

Västmanlands-Dala nations 15-hövdade
spelmanslag gjorde entré till kaffet med en
”Inspektorsmarsch”. Karin Perers läste
första strofen i ”En herde- och namnsdagsForts. nästa sida

V-Dala nations spelmanslag underhöll.

13

KARLFELDTBLADET 2010:1

Gunnar de Frumeries Jungfru Maria

Forts. från föregående sida

visa”, som gett inspiration till efterrätten,
en bakelse med smak av skogshallon
krönt med Karlfeldts porträtt!

NÄR SORLET hade lagt sig på Vintermötet

kom Margareta Jonth in på scenen, klädd i
sin vackra nåsdräkt åtföljd av pianisten
Kerstin Åberg och Leif Lyttkens, som
”bläddrade i nothäftet” via datorer. Nu
skulle Margareta presentera tonsättningar
av E. A. Karlfeldt, en av de mest tonsatta
diktarna i vårt land. Hon tog exemplet med
Jungfru Maria som har tonsatts av Josef
Eriksson, Gunnar de Frumerie, Ruben Liljefors, Oscar Lindberg, Torbjörn Lundquist,
Dag Wiren och Nils Söderström.
Den mest sjungna och hörda är ju Nils Söderström, och ingen tycker annat än att den
är mycket vacker. Den är en visa, dvs samma
melodi i alla verser som det går att spela rätt
enkla ackord till – inte ”genomkomponerad”
som de följande tonsättningarna. Margareta
Jonth lyfte sedan fram Oscar Lindbergs tonsättning, ursprungligen för stor orkester, där
musiken har ett långt förspel och där sången
i början nästan talande, ”quasi parlando”,
skildrar texten. Pianostämman har svåra,
stora ackord som gör sig underbart i orkester
t.ex. med smekande stråkar.

Säg mig, käresta, var du betar,
var du vilar med dina kid.
Ifrån höjderna dig jag letar
i den flyende dagens tid.
Kom, träd hit ifrån smultronvretar,
svalbärsmossar och hallonlid.
Till ackompanjemang av spelmanslaget
sjöngs sedan ”I Lissabon där dansa de”
och ”Marschen går till Tuna” omväxlande med att spelmännen roade oss och sig
själva med musikaliska upptåg.
Till sist välkomnade vår ordförande
alla till sommarmötet i Mora den 20-22
augusti och på hans uppmaning ’höger
och vänster om marsch’ åtskildes vi efter
ett härligt Vintermöte.
NILS-JOHAN HÖGLUND

Nya medlemmar i
Karlfeldtsamfundet
Carlsäter, Siv...............................Västerås
Djurberg, Claes .......................Stockholm
Hultvall, Christer ........................Uppsala
Höglund, Ulla .............................Uppsala
Johansson, Elisabeth ................Falköping
Karlfeldt, Helena .....................Skarpnäck
Karlfeldt, Jon...........................Skarpnäck
Korp, Arne ................................Norrtälje
Malmqvist, Anna-Greta.........Bergshamra
Montan Piehl, Sylvia ...............Sollentuna
Morhed-Hultvall, Majlis .............Uppsala
Norrfalk, Maria ..............................Falun
Pettersson, Per-Erik........................Avesta
Schiött, Birgitta .......................Stockholm
Stenninger, Gunilla...................Karlskoga
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DEN KOMPOSITÖR som Margareta haft ett

Margareta Jonth, sopran och Kerstin Åberg, piano
sjöng, spelade och berättade om Karlfeldts Jungfru Maria i Gunnar de Frumeries tappning.

särskilt samarbete med är Gunnar de Frumerie, pianist och tonsättare. Han var lärare på
Musikhögskolan och hade hört henne på
elevkonserter. Omkring1970 frågade han
henne om hon ville vara ”försökskanin” när
han omarbetade sin tonsättning av ”Jungfru
Maria”. Det blev ett fint samarbete hemma
hos Gunnar de Frumerie i Täby. Margareta
berättade hur han vandrade och nynnade eller hummade då han tonsatte. Han skildrar
hur Maria kommer uppifrån Bergsäng vid
Sjugare by och man kan uppleva Marias
vandring i tonsättningen. Han tar också fram
de mjuka orden i mandelblom och nyponblom, aklejornas tid.
Kontrasten mellan den utvalda Maria och
de andra blir tydlig i ”Nu gå Dalarnas yng-

lingar och flickor par om par” – då är tonbilden kraftigare, muntrare – och ”du är utvald framför andra”, där harmoniken vänder
och blir mystisk, inåtvänd. Gunnar de Frumerie får också fram en hotfull stämning i
”Vänd om, vänd om Maria” och det mörka
hotet kommer fram i ”den slående björnen”.
Sedan blir tonspråket lugnare och ljusare,
fram emot ”strålen som ligger så blänkande
och lång” i sista strofens avslutande del.
UTAN TVEKAN är det en krävande sång-

stämma och pianisten har en synnerligen svår
pianostämma att spela. Vi fick se notexempel
ur tonsättningen på filmduk och de många
svarta noterna såg verkligen inte spellätta ut.
Satt man nära flygeln måste man också beundra Kerstin Åberg som elegant, mjukt och
kunnigt följde Margaretas berättelse och inte
minst de sångprov vi fick uppleva. Vi fick alla
smaka på orden, som ”mandelblom”, eller
spotta konsonanter i ”knappt gnäggar”. Margareta berättade och demonstrerade svårigheter med att sjunga vissa ord, t.ex. tecken, vård
och att göra det med ”agogik – flexibilitet
inom ramen”.
Så fick vi lyssna till sången i sin helhet i en
skivinspelning där Jan Eyron accompagnerade Margareta. Även om vi hört och sjungit
och upplevt Söderströms tolkning av ”Jungfru Maria” gav oss Margareta Jonth i denna
sångföreläsning en ny upplevelse av dikten.
Dels fick vi veta att så många tonsättare ägnat dikten sin tonsättarförmåga och dels fick
vi en gedigen kunskap om hur Gunnar de
Frumerie med sin genomkomponerade tonsättning hade försökt att tolka en av Karlfeldts mest kända dikter. Vem skulle ha kunnat göra detta bättre än Margareta Jonth?
Dessutom fick vi lyssna till hennes vackra
stämma!
KERSTIN BERGLUND
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Lotus (ur Flora och Pomona)
Behemot, den plumpa besten, rullar sig i dyn och smetar
smuts på stänglarna som vagga över Nilens blåa vretar.
Si, han är en läckergom, och lotus, lotus helst han betar.
Flora, unga blomstermoder, är ditt bästa barn en Fryne,
född att locka med sin drömdoft detta lystet svullna tryne?
Sörjande jag går vid Nilen, och jag ser en bild i syne:
Sebulon, den flodhästlike, traskar kring och blommor letar,
doftande vid kristna stigar och på adeliga vretar,
skälvande i månskensdrömmar, väntande hans gröna betar.

Var Karlfeldt antisemit?
DEN HÖGEREXTREMA webbsidan Nationellt motstånd (www.patriot.nu) hade den
14 februari i år en artikel om hembygdsrörelsen i början av 1900-talet. Man påstår
där att många av initiativtagarna, bl.a.
Ankarcrona, var ”uppenbart nationalkonservativa” och att ”exempelvis en förgrundsfigur som poeten och författaren Erik Axel
Karlfeldt var även antisemit”.
Vad kan ligga bakom ett sådant påstående? Finns det fog för det? Nej, ryktet bygger
egentligen bara på ett par svårtolkade uttryck i två dikter, ”Barmhärtighetens tempel” i Fridolins visor och ”Lotus” i Flora
och Pomona, och på en namnform i ”Slottstappning” i Flora och Bellona.
Dikten ”Lotus” är i sammanhanget viktigast, men vad den egentligen handlar om är
svårt att få grepp om. Man kan instämma
med Bo Bergmans kritiska kommentar till
Karlfeldts diktning att man måste läsa honom med Nordisk Familjebok bredvid sig.
Fogelqvist kallade i sin Karlfeldtbiografi
(1940) dikten burlesk ”med sitt antisemitiska inslag”, Roland Fridholm (1950) talar
i Sångmön av Pungmakarbo (1950) om
”en antisemitisk tendens”, Hildeman i Sub
Luna (1966) om ”en argt antisemitisk dikt”,
Henry Olsson i sin Carl Snoilsky (1981) om
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den ”grovt antisemitiska Lotus”. Senast har
Lars M Andersson i sin avhandling om juden i svensk skämtpress 1900-1930 funnit
att dikten har ”en tydlig antisemitisk tendens” (En jude är en jude är en jude …,
2000, s. 205). Peter Hallberg (Natursymboler i svensk lyrik, III, 1950, s. 982) har
för egen del nämnt Olof Rabenius och
Sverker Ek som muntliga källor för att diktens Sebulon skulle vara Karl Warburg.
Olsson utvecklar detta. Karlfeldt skulle ha
vänt sig mot att Warburg på litteraturhistorikers vis rotat i författares själsliv, dels i sin
utgåva av Pontus Wikners skrifter 1888
(”kristna stigar”), dels i sin Snoilskybiografi 1905 (”adeliga vretar”). Enligt Sverker
Ek syftade Karlfeldt inte på Wikner utan på
Stagnelius.
Karlfeldtforskare i gemen har en olycklig benägenhet att hänga upp dikter på enskilda personer och händelser. Men bortsett
från det är det ju en egendomlig tanke att
Karlfeldt skulle ha skrivit en för de allra
flesta läsare obegriplig satir över Karl Warburgs dåliga litterära omdöme och göra det
i form av en variation på ett av Flora och
Pomonas huvudmotiv, den erotiska spänningen mellan en diabolisk mansfigur och
en tvetydig jungfrulig oskuld och sedan
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placerat den mitt inne i en svit av dikter
som utvecklar just detta erotiska tema.
Däremot skulle Olsson faktiskt ha kunnat
styrka sin argumentation med att påpeka
att Sebulon var ett vanligt antisemitiskt
täcknamn på judar, inte minst litteraturhistoriker som Levertin, Schück, Warburg
och Lamm.
Det finns mig veterligt inga andra belägg
för Karlfeldts syn på Warburg, som han för
övrigt bör ha träffat regelbundet, eftersom
Warburg förestod Nobelbiblioteket och
skrev författarpresentationer åt Nobelinstitutet.

utan också försedd med osedvanligt kraftfulla manliga instrument, vilket ovanstående kommentatorer missat: ”Si, hans kraft
är uti hans länder; och hans förmåga i hans
buks nafla. Hans stjert sträcker sig ut såsom ett ceder; hans hemlig tings senor äro
förwicklada” (Job 40:11 f.). När samme
Behemot dyker upp som en av demonerna
i ”Häxorna” är det tydligen denna beskrivning i reformationsöversättningen som går
igen: ”Sluten hårt i scharlakansdräkten,
välver din kropp sina svällda klot.”
Att Behemot dansar ”på bullig fot” skulle möjligen kunna fattas som att Karlfeldt
utnyttjar en antisemitisk kliché, den judiska
plattfoten (jfr Andersson s. 108 ff.) men det
har undgått åklagarna. Däremot är Behemot ingen judisk gestalt fast han finns med
i Gamla testamentet. Tvärtom är detta
egyptiska djur i bibeln en symbol för det
urtidskaos som föregick skapelsen och som
den semitiske överguden besegrade.
Behemot vill sin natur likmätigt sluka
lotusblommor, som står för det skira och
rena. Reformationsöversättningen talar vis-

NEJ, DET EROTISKA temat måste vara det
viktiga här. Det understryker också Peter
Hallberg i Natursymboler i svensk lyrik, II,
1950, s. 657 ff. Även Fridholm, som annars
inte drar sig för att ställa Karlfeldt i dålig
dager, menar att dikten ytterst måste ha
”sin förklaring i krossade drömmar om
kärlekslycka” (s. 160). Mjöberg tycks likaså vara inne på den linjen när han i Många
maskers man, 1997, s. 172, noterar att
”Lotus” hör till en ”bestämd grupp av fyra
blomdikter med skiftande
symbolisk undermening”.
Några uddlösa syrligheter
om Karl Warburg skulle
onekligen inte tillföra läsningen av denna parallelldikt till ”Nattyxne” och
”Häxorna” någonting av
värde.
Läser man dikten ur
det centralperspektiv som
faller sig naturligast i
kontexten fäster man sig
främst vid kontrasten
mellan det manliga sexuella begäret och den amDet har spekulerats i att diktens Sebulon skulle vara den judiske
litteraturkritikern Karl Warburg (1852-1918). T.v. en antisemitisk
bivalenta jungfruligheten.
karikatyr av Warburg från Karbasen 1905:29.
Behemot, flodhästen, är i
T.h. Richard Bergs målning från 1905.
bibeln inte bara osnygg
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serligen inte om lotus utan om ”höga
träd”, men lotus (lotusträd) kom in i normalupplagan 1903. Kanske har Karlfeldt
diskuterat den botaniska sakfrågan med sin
akademiske bordsgranne, bibelöversättaren Esaias Tegnér d.y. I andra strofen av
”Lotus” visar det sig att denna jungfruliga
blomma liksom nattyxne tycks ha ett hemligt flöde djupt i sin rot, ”en skugga av
skumma begär” som det kallas i ”Häxorna”. Och i den tredje strofen upplever
skalden i en syn till sin bestörtning att dessa jungfrublommor i själva verket sprider
sin lockande doft till och med på så fina,
dygdiga och förment fridlysta platser som
kristna stigar och adliga vretar. I de lugnaste vattnen, alltså. Och dessa skenbart
oskuldsfulla flickor är halvt om halvt beredda att ta emot den flodhästlike Sebulon
med hans gröna betar – han har ätit lotusblommor förr, den besten. (I Samlade dikter har ett kommatecken fallit bort efter
”adeliga vretar”, vilket kan försvåra uppMan fäster
fattningen av sammanhanget.)
sig främst vid
Sebulon är visserkontrasten
ligen en antisemitisk
mellan det
kliché, men namnet
kan också uppfattas i manliga sexuella
första hand som en
begäret och den
synonym till den
ambivalenta
gamle Liothans son
Isacharum i dikten
jungfruligheten
”Häxorna”. Då träder det antisemitiska
tillbaka för den syn på sexualiteten som något diaboliskt, hotfullt och personlighetsförvandlande som ofta framträder i Flora
och Pomona.
Andersson lanserar i stället en kraftig
övertolkning av det magra materialet. Enligt honom skulle ”i Karlfeldts föreställningsvärld” judarna utgöra ”hotet mot
den svenska herrgårdskulturen och fikar
efter såväl gods som herrgårdsfröknar. Det
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tydliga undertexten är Franzéns adventspsalm ”Bereden väg för Herran” och dikten är en utopi om en bättre värld där
många olika kategorier ger sina bidrag till
det allmänna bästa. Allt talar då för att
Karlfeldt med ”jordens judar” snarast menat ”världskapitalismens enskilda företrädare”, Isaskar i alla länder. Ordet ”judar”
är naturligtvis inte ett politiskt korrekt ordval efter nutida standard men inte mer illa
ment än när judar i alla tider har talat om
oss andra som gojim.
DET BLIR KORT SAGT inte mycket kvar av
Samtidigt som Karlfeldt behandlade motivet
Oskulden och odjuret i Flora och Pomona fick
det en skämtsam vinkling av Ivar Arosenius i
akvarellen Det kärlekskranka svinet (Norrköpings Konstmuseum).

är den krassa materialismens liderliga representanter som med penningens hjälp strävar
efter att usurpera herrgårdskulturen.”
Det här med pengarna har Andersson
hämtat från två källor. Den ena är avslutningen av ”Slottstappning”, där i sista strofen den rike herr Isaskar dyker upp i bil
som den nya tidens representant och gifter
sig med den adliga fröken Agnes. ”Königsmarcks dråpliga tid är förgången”. Adelsgodsen köps upp av finansfurstar, sådana
”slottstappningar” (en typisk karlfeldtsk
dubbelmening) var inte ovanliga under
mellankrigstiden och onekligen får kapitalet här en judisk profil. Men att tolka detta
som att Karlfeldt skulle varna för en judisk
konspiration är att gå för långt.
Den andra källan är dikten ”Barmhärtighetens tempel” där det talas om att ”jordens judar komma med sina penningpåsar”. Vad Andersson med flera inte tycks
ha tänkt på är att det mål som den dikten
formulerar inte är att störta den svenska
herrgårdskulturen utan att etablera ett jordiskt fredsrike och bygga just ett barmhärtighetens, medmänsklighetens tempel. Den

Karlfeldts antisemitism. Det är faktiskt
bara tre ord, ”judar”, ”Sebulon” och ”Isaskar”, i summa summarum tre diktrader i
hela hans produktion och i hans offentliga
verksamhet som stöder påståendet om
Karlfeldts antisemitism. Visst kan egennamnen tolkas i antisemitisk riktning, men
Karlfeldt använder också antika och gammalsvenska namn och föreställningar på
samma sätt för att dra hem sina poänger.
Om han som privatperson i större eller
mindre grad delade den oreflekterade fördomsfullhet som genomsyrade det svenska
kultursamhället och vissa av Karlfeldts umgängeskretsar vid förra sekelskiftet, och
vars fula tryne Andersson på ett förtjänstfullt sätt visar upp i sitt monumentala verk,
det vet vi inget om. Frånvaron av alla substantiella belägg tyder i varje fall på att han

inte kan ha varit antisemit i någon som
helst kvalificerad mening.
Mansgestalterna i ”Lotus” och demonen Behemot i ”Häxorna” har vissa likheter med den motsvarande figuren i ”Ode
till den höstlige Neptunus”. Alla dikterna
skrevs under samma poetiska raptus i
augusti/september 1906. I båda ser vi en
plufsig äldre karl på jakt efter unga kvinnor. Är Behemot, Sebulon och Neptunus ett
slags självporträtt? Inte just av den ”Karlfeldt” som då befann sig i fyrtioårsåldern
men av den ”Karlfeldt” som Karlfeldt i
dystra stunder kan ha fruktat att han en
gång skulle bli. Skräcken för att drabbas av
gubbsjuka och utsättas för allmänt åtlöje
möter t.ex. i ”En gammal man” (Flora och
Bellona) och i Fridolin-tappning känner vi
igen det varnande exemplet t.ex. i ”Fridolins dårskap” (Fridolins lustgård).
Att dikter som ”Nattyxne”, ”Lotus”
och ”Häxorna” stilistiskt är så olika fast de
behandlar samma tema ska inte bekymra
oss. Det är i själva verket en poäng. Karlfeldt rör sig hemtamt och medvetet mellan
groteskt och högstämt, mellan skämt och
allvar. Den sidan hos honom utvecklas i
Flora och Bellona och Hösthorn och kan
anas i den torso till en ny diktsamling som
skymtar i hans lyriska efterskörd.
CHRISTER ÅSBERG

Besök www.karlfeldt.org
PÅ KARLFELDTSAMFUNDETS hemsida på

Internet finns en mängd information samlad
om såväl skalden själv som om samfundet.
Där finns bl.a. bilder, dikter och tal och
naturligtvis uppgifter om vad som hänt och
händer inom Karlfeldtsamfundet.
Välkommen till www.karlfeldt.org!
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Sommaren på Sångs i Sjugare
LUKT OCH DOFT – En sommarpredikan

kallar Karlfeldt en berättelse han daterar
Sjugare i juli 1930. Det är familjens nionde
sommar på gården och han sitter nu omgärdad av en färdigplanerad trädgård som
gått i blom, grönskar och doftar – inte
minst! Om det i Salomos Höga Visa, som
han berättar om, ”dryper av aloe, myrra
och alla de apotekares örter” så kan han
själv nu inandas de ljuvaste dofter av kaprifol och schersmin, pion och mynta och
annat därtill. Vi leds i berättelsen mellan
klerikala liljor och yppiga, bångstyriga
rosor. Vi inbjuds att dela en arom som är
ödslighetens egen, ett naturens sakrament
från en tuva av hjortron. Det är vällukt och
vällust!
Sommaren 1930 är äntligen allt på plats
och familjen kan sitta ner tillsammans och
njuta någon gång ibland. Man kallar också
på en fotograf som förevigar verket. Karlfeldt själv, som minns hur han som barn
längtade efter att få sova i höet liksom gårdens karlar, berättar t.o.m. att ”jag går nu
in ibland och lägger mig på det färska
höet… Svalorna fara ut och in i gluggen
under takåsen. Aldrig har jag legat bättre.
Jag försjunker i sorglösa luffardrömmar.”
Lukt och doft kom att bli en värdefull
dokumentation av trädgården, när Gerda
Karlfeldt sommaren därpå står ensam med
ansvaret för gården. Berättelsen ger än idag
goda råd till vägledning i trädgårdens skötsel, inte minst för artbeståndets bevarande.
Nu i januari åttio år senare fick jag ta
del av en dokumentation och utvärdering
som länsstyrelsen låtit beställa. Trädgårdar
och deras besöksverksamhet i Dalarna har
inventerats av en landskapsarkitekt. Vilka
besöksmål är värda att värna om framgent,
frågar man sig bland annat. Bedömning har
gjorts efter att ett flertal olika kriterier beskrivande en trädgårds förtjänster och bris-
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Karlfeldtsgården
sångs i sjugare
ter. Trädgården i Sjugare kom att skattas
högst av alla!
Lycklig över detta kommer jag i sommar
att samla trogna medarbetare, inte på någon höskulle men på den nyslagna ekängen. Där vi ska slå oss ner, tungt vila mot
höhässjan, se oss förnöjsamt omkring men
främst inandas hödoften, denna underbart
rogivande doft! Av vad? Mest kumarin,
från vårbrodd, men också från myskgräset,
som luktar både mysk, madra och heliotrop, om vi får tro Karlfeldt. Vi ska njuta
av 80 goda år i vällukt och doftrus!
SOMMARSÄSONGEN är redan inledd med
en studiecirkel som jag kallat Karlfeldts
blommor – i trädgården, dikten och sången.
Många av våra örter, buskar och träd återfinns i dikten, inte av någon tillfällighet
utan med starkt symbolvärde, som ökar
förståelsen av den. Trädgårdens förankring
i Karlfeldts diktning ger den en unik dimension. Den har sin egen berättelse i det skrivna, som i sin tur ofta speglar skaldens liv.
När vi träffas till Sångsdagen den 29
maj kl 13.00 möter vi också blommorna i
sången. Moa Killander tillsammans med

Besök på Sångs
Från maj till september kan du ringa
om tid för besök. 12 juni – 7 augusti
tisdag, torsdag och lördag kl.13-16 blir
du välkomnad i det öppna lidret, bildspelet rullar i ängsladan och Gammelstugan visas av kunnig guide. Den
6 juli är det dock konsert och guidning
är då inte möjlig.

Trädgården i Sjugare kom att skattas högst av
alla när länsstyrelsen inventerade och utvärderade trädgårdar och deras besöksverksamhet i
Dalarna (foto: Jonas Palm).
Lilla bilden: Sommaren 1930 är allt på plats
och familjen kan njuta av sin trädgård. Man
kallar på en fotograf som förevigar verket.

Mia Jones, fiol och sång och Daniel Lanz,
piano och sång kommer att ge prov på detta. Kanske får vi någon ny tonsättning av
Moa? Claes-Bertil Ytterberg medverkar
och berättar om hur han upplever ett besök
i Fridolins lustgård.
I juli månad är blomningen överväldigande i doft och färgprakt och ”det surrar
av mjuka basar, det orglar från morgon till
kväll/som i ett vitt kapell” av alla humlor.
Då kommer skådespelaren Björn Granath
till Musik vid Siljan-konserten 6 juli kl.
14.00 för att läsa ur Lukt och doft och även
deklamera. Ann Kristin Jones, bördig från
Leksand, som vi i samfundet mött tidigare,
är hemma från operan i Göteborg. Hon
sjunger för oss ackompanjerad av Henrik
Bergh på piano. Han är uppvuxen i Rättvik
men spelar nu på scener i Europa och USA.

Poesivandringar torsdagar kl. 17.00 under juli månad är nu tradition och våra besökare återkommer gärna. Ängsladan är en
tillflykt om vädret är otjänligt.
Den högtidliga utdelningen av Karlfeldtpriset 2010, som utgör Sommarmötets sista
programpunkt, äger rum söndag den 22
augusti kl 13.00 här på Karlfeldtsgården i
Sjugare. Pristagaren Gunnar Harding presenterar sitt författarskap och vi vill i gengäld bjuda på hans önskemusik. Elever på
Musikkonservatoriet i Falun hjälper oss med
detta.
Välkomna till min klöver
och listen kring min knut!
(Ur Humlor)
I Vårfrudagstid
GUNBRITT BERGGREN
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Karlfeldtföreningen i Folkare 2010

Rättelser till Samlade dikter

Jag är ryckt som en ört ur sin
groningsgrund,
halvt nödd, halvt villig er sak
jag svek.
KARLFELDTS groningsgrund –

Karlfeldtsgården i Karlbo – är
räddad kvar i gemensam ägo.
Den politiska majoriteten i Avesta kommun tar sitt förnuft till fånga och lovar att
leva upp till sitt långsiktiga åtagande för
den vackra gamla bonde- och bergsmansgården som danade en Nobelpristagare. Av
skäl som är kända för oss Karlfeldtsvänner
har inte gården obrutet förvaltats av Karlfeldts familj. Tack vare hängivet engagemang från Karlfeldts son Sune och hans familj kunde gården återställas på 1960-talet, och här finns nu – utöver atmosfären
på en gammal gård – många intressanta
föremål från författarens liv och hem.
Karlfeldt själv – i Arvid Backlunds tolkning – blickar ut över den fina lilla lustgården, och i den vänliga gårdsmiljön finns
spår av hans lek och diktardrömmar. Sedan 1984 är gården i Avesta kommuns ägo
– en kulturgård, öppen för alla.
10 maj – 8 augusti är Karlfeldtsgården i
Karlbo öppen varje dag kl. 11-17. Kaffe
och lunch serveras av gårdens värdpar
Maria Hellman-Ivarsson och Tomas Ivarsson. I röda sommarhuset visar slöjdare och
konsthantverkare sina alster och i lidret
finns utställningen ”Förföriskt fusk” med
smycken. Under vår och höst är gården öppen för lunchbesök tisdagar-fredagar kl.
11-14 och för middag på lördagskvällar.
Sommarens kulturprogram i trädgården
smygs igång på nationaldagen med firande
hos nationalskalden. Lördagsprogrammen
har premiär 12 juni och genomförs med en
kavalkad av arrangerande kulturföreningar och studieförbund varje lördag kl. 15, i
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år dock med undantag för
bröllopsdagen för kronprinsessan. 21 augusti sjunger
Avesta kammarkör i slutkonsert inför den vår de svaga kalla höst.
Karlfeldtföreningen i
Folkare tar som vanligt stort
ansvar för både program och utställningar.
För andra året engagerar vi också feriearbetande unga som under sex veckor tillför
gården både aktivt värdskap och praktiskt
arbete i trädgård och byggnader.
På Karlfeldts egen födelsedag, tisdag 20
juli kl. 15, firas traditionsenligt Avesta
kommuns stora kulturdag. Tema i år är
”Zorns och Karlfeldt”. Zornmuseets tidigare chef Birgitta Sandström talar om vänskapen och samarbetet mellan Zorns –
Emma och Anders – och Karlfeldt. I Zorns
anda uppmärksammas också folkmusik –
på kohorn, fiol och genom kulning och visor. Kerstin Sonnbäck, sångerska och chef
för musiklinjen vid Sjöviks folkhögskola,
samordnar denna musikaliska medverkan.
Avesta kommuns kulturpris ”Årets Fridolin” delas ut, liksom årets kulturstipendium.
I den klarnande april välkomnar vi till
Karlfeldtföreningens årsmöte, söndag 18
april kl. 15 i Krylbo församlingsgård. Konsertpianisten Eva Engdahl som har gjort
sex egna kompositioner till Karlfeldt och
hans dikter medverkar. Så även sångaren
Joachim Bergdahl, född i Folkare och nu
sedan länge verksam i Stockholm.
Ja, vi fortsätter att glädjas åt Karlfeldtgymnasiet som ger nytt vardagligt liv till
Karlfeldts namn – på alla ungas läppar…
Med entusiasm och energi blickar vi
framåt!
Karlfeldtföreningen i Folkare
KARIN PERERS, ordförande

I UTGÅVAN av Samlade dikter, 2001, finns

en del rena felaktigheter i såväl text som
noter, naturliga i ett så stort verk som på
slutet måste forceras fram. Några av dem
har ändrats i pocketutgåvan, 2002, och
några kommer att ändras i den nätutgåva
som produceras av Litteraturbanken i Göteborg. Särskilt i noterna rör det sig om
enkla skrivfel och konsekvensmissar, som
jag inte redogör för här. I dikttexterna finns
dels några interpunktionsfel, dels några fel
i sak. Här är en förteckning på korrigeringar i dikterna, som delvis redan är åtgärdade i pocketutgåvan, markerade med <, dvs.
= ”skall vara”:
S. 28 < som med Dikten; s. 99 < till
dans.; s. 151 < Annas dräkt; s. 205 < räds
och darrar; s. 457 < inga fega fredsslut; s.
229 < vågor fara. Våren; s. 261 < vår sådgröt; s. 310 < adeliga vretar,; s. 332 < ryttaresal; s. 467 < i en saffransbjörk; s. 514 <
i ben och arm; s. 572 < bonad sal.
Flertalet är enkla förbiseenden som inte
behöver kommenteras. Den textkritiska regeln, som inte är oanfäktbar, har varit att
den text ska gälla som Karlfeldt kan tänkas
ha godkänt, oftast den senaste tryckta utgåvan av en diktsamling före hans död.
Bortfallet av ”fega”, s. 457, har påpekats tidigare. Men av misstag korrigerades
det inte i första upplagan av Samlade dikter. Dikten ”En såningsman”, s. 514, trycktes efter Karlfeldts död av Torsten Fogelqvist. I manus på KB står mycket tydligt
”bonad sal”, inte ”banad sal”, som funnits
med sedan det första trycket och som i
sammanhanget är svårbegripligt.
I ”Höstens vår” i Fridolins lustgård,
1901, stod att jorden ”räds och darrar”.
Detta ändrades i femte upplagan 1909 till
det i sammanhanget svårförklarliga ”reds
och darrar”. Den skrivningen har sedan
följt med i sär- och samlingsutgåvor (med

några undantag). Litteraturhistoriker har
följsamt försökt ge uttrycket någon rimlig
innebörd. Ofta har det skett till priset av
diktens innehåll i övrigt. Sannolikt är det
fråga om en oskicklig hantering på förlaget, kanske en hyperkorrektion till följd av
att vissa andra ord, t.ex. ’rägn’, på grund
av en stavningsreform ändrades till ’regn’.
Ingen vet om Karlfeldt har varit medveten
om just denna förändring.
Jag har nu upptäckt att den sista version av dikten som han veterligen kunnat
påverka återfinns i urvalet Valda dikter.
Tillägnad ungdomen, som utgavs 1922 och
i en andra upplaga 1927. Där möter den
ursprungliga stavningen. Det betyder att
med de principer som gällt för Samlade
dikter ska det nu stå som det gjorde redan
i Karlfeldts manus, nämligen ”jorden räds
och darrar”.
Den sistnämnda felaktigheten och en del
andra såväl klara som tveksamma fall behandlas i min uppsats ”Finn fel hos Karlfeldt!” i festskriften till Jöran Mjöberg, I
Karlfeldts spår, 2003.
CHRISTER ÅSBERG
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KARLFEDLTSAMFUNDETS ÅRSREDOVISNING 2009

Verksamhetsberättelse
Karlfeldtsamfundets sommarmöte och
årsmöte i Mora 20-22 augusti 2010
FREDAG 20 AUGUSTI
18.30 Salladsbuffé, Moraparkens Hotell
19.30 Moraparken (200 m promenad fr. hotell)
Välkomsthälsning. Claes-Bertil Ytterberg
Marschen går till Tuna / på hed och
backar bruna, / marschen går till Mora /
och bergen de blå…
Förre prosten i Stora Tuna Anders Åkerlund och Anna Aronsson, folkmusiker.

jubileumsutställningen Zorns mästerverk, med verk från flera av vår tids betydande konstmuseer (www.zorn.se).
Den som så önskar kan också besöka
Zorngården. Kaffe i Andreasgården när
det passar mellan 16.30-17.30.
17.40 Vad han ville som konstnär var livet.
Mora kyrkogård. Erik Axel Karlfeldts
minnesord vid Anders Zorns gravvård
1921 aftonen innan 90-årsminnet av
Zorns bortgång. Hans Barenthein och
Claes-Bertil Ytterberg.
19.30 Middag i Moraparken.

LÖRDAG 21 AUGUSTI
09.00 Årsmötesförhandlingar. Moraparken
10.15 Kaffepaus
10.45 Att försöka begripa vart man ska.
Poeten, romanförfattaren och 2007 års
Karlfeldtpristagare Birgitta Lillpers talar
om skapandets villkor.
12.00 Lunch, Moraparken
13.30 Zorn i Spanien. Andreasgården.
Museidirektör Johan Cederlund.
2010 är det 150 år sedan Emma och
Anders Zorn föddes och 90 år sedan
Anders Zorn gick ur tiden. Vi besöker

SÖNDAG 22 AUGUSTI
Utfärd till Våmhus. (För dem som så
önskar utfärd i egna fordon.)
09.30 Hantverk i Våmhus. Korg- och hårarbeten. Joanna och Erik Svensson.
från 11.30 Mjukbulla bakad över öppen eld.
Karlfeldtsgården i Sjugare.
13.00 Utdelning av 2010 års Karlfeldtspris
till Gunnar Harding.

PRISER:
Paketpris för hela vistelsen på Moraparkens
hotell inkl. entré till Zornmuseet.
Enkelrum per person: ..........................2600 kr
Dubbelrum/pp:.....................................2075 kr
Parhuslägenhet 3 personer i dubbelrum och ett enkelrum/pp: ....................2075 kr
Parhuslägenhet 4 personer i dubbelrum (varav en våningssäng)/pp: ..........1875 kr
Utan logi/pp: ........................................1165 kr
Logi i mån av tillgång.
Anmälan och bokning sker genom insättning av avgiften på Karlfeldtsamfundets års-

möteskonto, pg 1 28 78-5 senast 20 juni 2010.
Vid anmälan efter detta datum kan vi inte
garantera rum. Logi i de olika kategorierna är
begränsad och fördelas enligt principen ”först
till kvarn”. Ange namn och telefonnummer och
vilken typ av logi ni önskar. Ev. särskilda behov
anmäls till Hans Åkerlund eller Ebba Nordström, tfn se nedan. All kontakt med hotellet
etc. sker via Hans Åkerlund och Ebba Nordström.
Frågor besvaras av Hans Åkerlund (tfn icke
kontorstid 070-3225124) och Ebba Nordström
(tfn 018-692056 eller 0709813506).
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ANTALET MEDLEMMAR i Karlfeldtsamfun-

det var vid årsskiftet 818, varav 624 fullbetalande, 172 familjemedlemmar och 22
engångsbetalande (ständigt medlemskap).
Årsmöte hölls i Västerås den 15 augusti
2009.
Styrelsen har efter årsmötet i Västerås
följande sammansättning:
Ordförande: Claes-Bertil Ytterberg
Vice ordförande: Hans Barenthein
Sekreterare: Anders Back
Kassaförvaltare: Arne Forsell
Klubbmästare: Ebba Nordström, Hans
Åkerlund
Övriga ledamöter: Gunbritt Berggren, Ann
Carlsson, Lars Anders Johansson, EvaBritta Ståhl, Barbro Wahlberg.
Vid årsmötet valdes Claes-Bertil Ytterberg till ordförande för ett år. Årsmötet beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara
tio jämte ordföranden.
Tre ledamöter omvaldes för en tid av två
år: Hans Barenthein, Malmö, Gunbritt
Berggren, Sjugare och Stockholm, Arne
Forsell, Uppsala, Lars Anders Johansson,
Uppsala, Eva-Britta Ståhl, Uppsala.
Kvarvarande ledamöter fram till årsmötet 2010 är: Anders Back, Leksand, Ann
Carlsson, Stockholm, Ebba Nordström,
Uppsala, Barbro Wahlberg, Grytnäs, Avesta, Hans Åkerlund, Uppsala.
Sammanträden: Styrelsen har under året
hållit sex protokollförda sammanträden.
Revisorer: Vid årsmötet valdes auktoriserade revisor Ulf Hedenfalk, Ulf Hedenfalk Revisionsbyrå AB, Uppsala, och Hans
Alsén, Uppsala, till revisorer. Till suppleanter valdes Heléne Ragnarsson, Uppsala,
samt Abiel Oldgren, Uppsala.
Valberedning: Hasse Samuelsson, Uppsala, valdes av årsmötet till ledamot av val-

beredningen fram till årsmötet 2012. Valberedningen består vidare av Christina
Johansson, Strängnäs, vald till årsmötet
2011 och Lars-Göran Annerbo, Falun, vald
till årsmötet 2010.
Medlemsavgiften: Årsmötet beslutade
att årsavgiften skall vara 200 kr och 100 kr
för familjemedlem. För studerande under
30 år blir årsavgiften 100 kr. Årsavgifterna
behålls därmed oförändrade gentemot
föregående år.
Ekonomi: Medlemsavgifterna har ökat
med 5% och direktavkastningen av föreningens kapital har minskat med 21% jämfört
med år 2008. Verksamhetskostnaderna har
ökat med 38%, främst beroende på att årsbokens kostnader belastar innevarande år.
Realisationsresultatet på försäljning av värdepapper är +220 tkr. En återföring med
184 tkr har gjorts från värderegleringsfonden för värdepapper, eftersom skillnaden
mellan bokfört värde och marknadsvärde
har minskat från -418 tkr år 2008 till -234
tkr år 2009. Ovanstående innebär att det
redovisade resultatet trots årsbokens kostnader uppgår till +98 tkr (f.å. -733 tkr) och
det egna kapitalet har därmed ökat till
1 956 tkr (f.å. 1 858 tkr).
Ekonomisk administration: Samfundets
räkenskaper och medlemsregister administreras av Torbjörn Högberg, Stockholm,
under överinseende av kassaförvaltaren.
Skriftkommittén: Under början av år
2010 utdelades till medlemmarna ett ex. av
den vackra årsboken 2009 med titeln Erik
Axel Karlfeldt, Vägen till Nobelpriset. I
årsbokens kommitté har ingått: Gunbritt
Berggren, Karl G Fredriksson, Karin Perers
(red.), Eva-Britta Ståhl och Christer Åsberg. Boken har också utkommit i en engelsk version översatt av K G Fredriksson.
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Karlfeldtbladet: Samfundets medlemsblad har utkommit med två nummer under
året. Redaktör för Karlfeldtbladet är Margareta Höglund och i redaktionskommittén
ingår Lars Falk, Cari Hildebrand, Margareta Höglund och Lars Anders Johansson.
Claes Bertil Ytterberg är ansvarig utgivare.
Vintermötet hölls den 7 februari 2009 i
Börssalen, Stockholm. Omkring 100 personer hörde Maths Isacson föreläsa om tiden
för Karlfeldts levnad ur ett ekonomiskthistoriskt perspektiv och hur Karlfeldts
diktning kan ha påverkats av föränderligheten i tiden. Rubriken löd: ”Karlfeldt och
det industriella genombrottet”. Jan-Olov
Andersson, välkänd vissångare, underhöll
sedan med gitarrsolo och solosång till
gitarr. I den gyllene salen förtätades stämningen och känslan av Erik Axels närvaro,
då salen gränsar till det arbetsrum där skalden tillbringade så många arbetsår, samt att
döttrarna Anna och Ulla var närvarande
och dottersonen Hans Barenthein läste dikten ”Till en sekreterare”.
Sommar- och årsmötet hölls i Västerås
den 14-16 augusti 2009 och samlade 125
deltagare. Ordförande Claes-Bertil Ytterberg välkomnade på fredagskvällen till en
inledande ”mingelbuffé” i Biskopsgården.
Owe Adolfsson underhöll med fiolspel och
sånger från Karlfeldts tid.
På lördagens morgon inleddes årsmötesförhandlingarna under ordförandeskap av
Nils-Johan Höglund. Därefter vidtog en
paneldebatt kring ämnet:” Erik Axel Karlfeldt, Tomas Tranströmer och kyrkans
böcker”. Deltagare i diskussionen var Staffan Bergsten, Claes-Bertil Ytterberg och
Christer Åsberg. Bland åhörarna märktes
Monica och Tomas Tranströmer, Anna
Karlfeldt Larsson och Ulla Barenthein.
Efter lunch gjordes ett besök på Rudbeckianska skolan, där Claes-Bertil Ytterberg talade om Erik Axels skolgång. På eftermiddagen lotsades årsmötesdeltagarna
runt i de gamla kvarteren i närheten av
domkyrkan. Guider från staden berättade
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om Erik Axels ungdomstid som studerande
fram till studentexamen. Dagen avslutades
med festlig middag i hotellets stora sal.
Söndagen inleddes med en utfärd till Surahammars kyrka där Claes-Bertil Ytterberg berättade om kormålningarnas tillkomst och hur bibliska gestalter hade fått
drag av lokalbefolkningen. Resan fortsatte
med ett besök på Lancashiresmedjan i
Ramnäs. Sommarmötet avslutades med en
lunch i Skultuna mässingsbruk. Efter att
Hans Barenthein läst ”Träslottet” förklarade Claes-Bertil Ytterberg sedan sommarmötet för avslutat och sommarmötesdeltagarna skingrades, var och en med nya erfarenheter berikad.
Karlfeldtgården Sångs i Leksand höll
lidret öppet för besökare från maj till september.
”Sångsdagen” hölls detta år, med stöd
av samfundet, den 24 juni. Lars Krantz
från Wij trädgårdar, Ockelbo, höll ett föredrag under rubriken ”Från Pompeji till Sjugare”. Den 8 juli hade Musik vid Siljan en
föreställning på Sångs i samarbete med
samfundet. Ordförande Claes-Bertil Ytterberg, Margareta Jonth och Lars Hjertner
underhöll med sång och diktläsning.
Håkan Sund ackompanjerade. 40 år med
Musik vid Siljan firades den 11 juli. Konserten var avsedd att avlöpa på Sångs, men
vädret eller ovädret gjorde att konserten
fick flyttas till Leksands kyrka. Det var 40
år sedan den första konserten ägde rum hos
Gerda Karlfeldt. Medverkande var spelmännen Jobs Lasse, Jobs Kalle och Anders
Almlöf, Olle Persson sång och Mats Bergström gitarr. Mika Larsson läste ur sin
morfars diktsamling.
Styrelsen ber att få uttala sitt varma tack
till alla dem som under året bidragit med
stöd och intresse för Karlfeldtsamfundets
verksamhet. För ekonomisk redovisning
hänvisas till bokslutet.
ANDERS BACK

sekreterare

Resultaträkning
2009
RÖRELSENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
Årsmötesintäkter
Vintermötesintäkter
Försäljning av böcker, videoband och CD-skivor
Övriga intäkter
Summa intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för årets bok
Karlfeldtbladet
Årsmöteskostnader
Vintermöteskostnader
Övriga mötens kostnader
Sammanträdeskostnader
Kontorsmaterial och trycksaker
Bokförings-, medlemsreg.- och konsultationskostn.
Hemsida
Revisionskostnader
Telefon, porto och frakt
Gåvor och uppvaktningar
Stipendier och bidrag
Medlemsavgift i DELS
Övriga kostnader
Summa rörelsekostnader
FINANSIELLA INTÄKTER
Realisationsvinst på förs. av värdepapper
Utdelning på aktier
Räntor
Summa finansiella intäkter
FINANSIELLA KOSTNADER
Realisationsförlust på förs. av värdepapper
Räntekostnader
Bankkostnader
Summa finansiella kostnader

139
176
6
3
1
328

2008

980
305
760
290
899
234

133
215
8
6
1
365

493
692
102
249
390
654
0
–77 592
–3 195
–6 950
–927
–700
–33 600
–800
–3 935
–795 279

–10
–73
–282
–25
–8
–20

–325
–79
–220
–12
–6
–23

220
51
111
383

077
640
972
689

195
775
500
712
650
832

296
615
051
830
140
514
–69
–74 759
–24 686
–10 675
–4 021
–1 045
–35 000
–500
–5 037
–576 238
1
61
144
208

792
969
660
421

0
–63
–2 920
–2 983

–461 516
0
–1 505
–463 021

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

–86 339

–733 006

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Återföring från värderegleringsfond för värdepapper
Avsättning till värderegleringsfond för värdepapper

184 000
0

0
– 268 000

Redovisat resultat

97 661

–733 006
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Balansräkning

Bokslutskommentarer

Not

2009

2008

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier
Fonder
Övriga anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1
2
3

Omsättningstillgångar
Bank och plusgiro
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 148 406
2 903 856
500
4 052 762

388 614
1 358 057
500
1 747 171

596 937
596 937

2 746 040
2 746 040

4 649 699

4 493 211

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

4
5

1 858 337
97 661
1 955 998

2 591 343
–733 006
1 858 337

2 053 814
234 000
2 287 814

2 053 814
418 000
2 471 814

Not 1
Aktier och andelar
Kkr
Aktier
Not 2
Fonder
Kkr
Fonder

2009
Bokfört Markn.
värde
värde
1 148
1 192

2008
Bokfört
Markn.
värde
värde
389
380

2009
Bokfört Markn.
värde
värde
2 904
2 626

2008
Bokfört
Markn.
värde
värde
1 358
949

Not 3
Övriga anläggningstillgångar
Utgörs av ett antal minnesföremål.
Not 4
Karlfeldt-fonden
Fonden består dels av en 1987 erhållen donation av Gull Holsti Versteeg på 2.000 kkr
och dels av överskjutande medlemsinsatser.
Not 5
Värderegleringsfond för värdepapper
Värderegleringsfonden är motvikt för att värdepapprens marknadsvärde är 234 kkr lägre
än det bokförda värdet.

Stockholm 2010-03-10
74
54
277
405

100
000
787
887

65
41
56
163

580
000
480
060

4 649 699

4 493 211

Inga

Inga

Claes-Bertil Ytterberg

Anders Back

Hans Barenthein

Ann Carlsson

Arne Forsell

Ordförande

Gunbritt Berggren

Lars Anders Johansson Ebba Nordström
Barbro Wahlberg

Eva-Britta Ståhl

Hans Åkerlund

Vår revisionsberättelse har avgivits i maj 2010
Ulf Hedefalk

Hans Alsén

Auktoriserad revisor
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Bilder från vintermötet

Om Bispbergs klack,
Pungmakarbo och en
reservhembygd
MÅNGA AV KARLFELDTS dikter har berört
mig på ett alldeles speciellt sätt, samtidigt
som jag varit en ganska lat läsare av kringlitteraturen. Ett besök på Bispbergs Klack
och i Pungmakabo (Karlfeldtbladet 2009, 2)
satte fart på vetgirigheten. Vilka tankar kan
den 41-årige skalden ha tänkt under sin
vandring upp till Klacken? Han hade motvilligt gått med på att tala till Sveriges ungdom,
en uppgift som han skötte uppgiften på ett
beundransvärt sätt. ”Karlfeldt talade till oss
som ingen tillförne under dessa dagar”.
Jag undrar över Karlfeldts påstående i sitt
tal 1905 att han besökt Pungmakarbo först
efter det att han 1901 i temadikten i ”Fridolins lustgård” placerat sin ”sångmö” där och
dessutom 1898 beskrivit byn som ”mina
bragders och kärleks vagga”. Detta antyder
Karl Trotzig för Carl Mangård, som skriver:
”Karl Trotzig berättade, att han en gång förmådde Karlfeldt att i sitt sällskap besöka
Pungmakarbo med orden: ’Du skall väl åtminstone en gång se dina bragders vagga’.
De cyklade dit, och det var märkvärdigt hur
Karlfeldt genom sin intuition uppfattat och
beskrivit Pungmakarbo utan att ha sett platsen med dess gropiga åsar, den lilla sjöns
stränder, dess rönnar och de nattvulna skogarna på Bispbergs sluttningar”.
Kanske hänger det ihop så att Karlfeldt,
41-årig och en mycket förtegen man (”konservburken Karlfeldt” med Bengt Lagerkvists
karaktäristik) vill hindra att hans litterära
”sångmö av Pungmakarbo” konkret associeras med vackra Emma, hans vän från unga
år i dikten ”Pungmakarbo”. Att denna by
har en framträdande plats i Karlfeldts sinne
framgår av brev till hustru Gerda 1917, i uppsatsen ”I Dalarne” 1926 och i dikten ”Dryckesåret” 1930 med tillägnan ”Ett Pungmakarblomster till Torsten Fogelqvist”.
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Foto: Cari Hildebrand, Cicki
Bark Holst, Lars Falk

Bispbergs klack. (Foto: Calle Eklund)

Det faktiska källmaterialet gällande Karlfeldts besök och eventuella vistelse i Pungmakarbo är sparsamt, och beträffande
Emma (i dikterna ”Vårbild” och ”Pungmakarbo”) och Pungmakar Lotta (”Helig
lund”) i skrift förmodligen obefintligt.
Karlfeldt hade en stark hem- och hembygdskänsla. När kontakten med Karlbo
bröts, fann han en ny hembygd i Hedemora/Sätertrakten med Karl Trotzigs hem som
den fasta punkten. Från 1897 och ett 10-tal
år framåt tillbringade han ledig tid, somrar
och helger, där. Denna trygghetsskapande
miljö bidrog kanske något till skaldens vitala
skapande under perioden med diktsamlingarna åren 1898, 1901 och 1906.

Margareta Westin samt Bertil och Catherine Carenfelt

Hjördis Örnkloo, Margareta Skarin och Gunilla Lambe

Christina Johansson och Inger Back

Birgitta Schiött och Ragnar Strömberg

Carin von Sydow och Anna Karlfeldt Larsson

Lars Anders Johansson och Lars Falk

NIls-Johan och Margareta Höglund

Kristina och Per-Olov Nilsson

GUNNAR TOLLERZ

Ungdomens Karlfeldtpris
Karlfeldtsamfundet utlyser 2010 års tävling
om bästa uppsats om Erik Axel Karlfeldt.
Prissumman är maximalt 10 000 kronor.
Tävlingen är öppen för alla födda 1990
eller senare. Uppsatsen ska handla om Erik
Axel Karlfeldt och ha huvudsakligt fokus på
hans diktning. Uppsatsen ska ha ett omfång
om minst två tusen (2 000) ord, direkta citat oräknade. Bidraget ska ha nått samfundet före den 15 juni 2010.
Uppsatserna bedöms av en jury som tillsätts av Karlfeldtsamfundets styrelse. Pristagare utses i samband med Karlfeldtsamfundets årsmöte i Mora.
Ytterligare information om Ungdomens
Karlfeldtpris finns på www.karlfeldt.org!
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Kungsljus,
den blomma
Karlfeldt
valde till
sitt exlibris.

Foto: Jonas Palm

Karlfeldtsamfundet
Karlfeldtsamfundet bildades 1966.
Dess syfte är att stimulera intresset för
Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra
till ökad kunskap om hans verk och liv.
Samfundet har ca 800 medlemmar och
håller varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vintermöte. Samfundet
ger ut en årsskrift och ett medlemsblad.
Kontaktperson:
Carin von Sydow
tel. 08-35 61 91
Medlemsavgiften på 200 kr/år (familjemedlem 100 kr/år) sättes in på samfundets plusgiro 67 96 73-4. Ärenden som
rör medlemskap, adressändring och avregistrering handhas av:
Thorbjörn Högberg
tel/fax 08-668 86 81
www.karlfeldt.org

Karlfeldtbladet

Karlfeldtsamfundets medlemstidning utkommer med minst två nummer per år.
Ansvarig utgivare:
Claes-Bertil Ytterberg
Redaktionskommitté:
Margareta Höglund, red.
Lars Falk, lars.falk@foi.se
Cari Hildebrand, millimedia@mac.com
Lars Anders Johansson,
larsjohansson1981@hotmail.com
Bidrag sändes till:
Margareta Höglund
Skogsmyrsvägen 11, 756 45 Uppsala
Tel. 018-30 91 85
nj.m.hoglund@telia.com
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