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SAMFUNDETS HEMSIDA har fått
en sådan omfattning att den har
vuxit ur sin kostym. Det i sin tur
har medfört att uppladdning av
ny information stöter på pro-
blem. Av den anledningen är
hem  sidan under omarbetning så
att den kan läggas upp i det s.k.
molnet, något som skapar stor
flexibilitet också inför framtiden. 

Samtidigt innebär detta att
hemsidan får ett nytt utseende

och det kommer bl.a. att finnas
enkla möjligheter att kommuni-
cera med Karlfeldtsamfundet
 direkt från hemsidan.

Den nya hemsidan kommer
att presenteras på instundande
Års-/Sommarmöte 17-19 augusti
i Ransäter och finns då också ut-
lagd på nätet så att Ni kan ta del
av den.

HANS BARENTHEIN

Kallelse till årsmöte
Karlfeldtsamfundets medlem-
mar kallas härmed till årsmöte
lördagen den 11 augusti 2012
på Geijerskolan i Ransäter.
Samfundets verksamhets -
berättelse och ekonomiska
redogörelse delges i detta
nummer av Kalrfeldtbladet.
Förslag från medlem som ska
behandlas bör skriftligen ha
ingivits till styrelsen senast 14
dagar före årsmötet. 
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Intet är som väntanstider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka
och sitt djupa sus därtill.
Sommarn vällust vill jag skänka
för de första strån som blänka
i en dunkel furusänka,
och den första trastens drill. 

De här raderna skriver jag i en tid och en
stämning som är precis som i Karlfeldts dikt.
Aprilvåren har precis gjort entré tidigare än
vanligt, faktisk redan i mitten på mars. Ån
utanför mitt fritidshus går hög. En flock
sångsvanar vilar från sina häckninginstink-
ter nedanför forsen och grågässen kommer
skränande över skogsranden i söder. Några
nyanlända kniphanar uppför sitt snurrande
spel på åytan för att imponera på ännu ovil-
liga kniphonor. Intet är som väntans tider.
Talgoxar inspekterar fågelholkarna och
gräsmattan skiftar redan i grönt.

När Karlfeldtbladet kommer till Er är vå-
rens väntanstid över. Lövsprickningen har
klätt om landskapet och den snövita ängs-
marken har fått sippornas vithet. Man vän-
tar på förvandlingen men den kommer lika
överraskande som alltid.

Som några kanske märkt ligger sam fun -
dets hemsida nere för tillfället. Det beror på
att den är under omarbetning. Hans Barent-
hein som hittills har lagt ned ett jättearbete
på att göra den så rik och fyllig som bara är
möjligt, lägger för närvarande sista handen
vid en ny och mera lättöverskådlig version.
Vi är djupt tacksamma över hans insatser.
(Jag som ”IT-dyslektiker” förstår nog inte
vidden av vad han gör och har gjort!) Vid
årets sommarmöte i Ransäter kommer han
att ge en presentation av resultatet. 

Intet är som väntanstider. Det gäller ock-
så beträffande det jubileum som stundar
2014 då det är 150 år sedan skalden föddes.
Om förberedelserna för detta kan ni läsa på
annat håll i bladet. Det kan tyckas vara
långt dit men tiden går fort och när det gäl-
ler omsorgsfulla förberedelser och planering
kan man in på bara skinnet känna sanning-
en i att ”snabbt jagar stormen våra år…”
Jag tror att ett väl genomfört jubileumsår är
viktigt i sig, inte bara som en minnesmani-
festation. Det ger också möjligheter att
 aktualisera skaldens liv för nya generationer
i en tid av förändringar där glömska och
obildning ofta ingår i svårslagna allianser.
Ett jubileum kan vara som en fyr som hjäl-
per människor att hitta. Vi behöver alla
hjäl pas åt för att få den att lysa klart.

Intet är som väntanstider. Här får ni förs-
ta versen i Alfred Vestlunds översättning till
transpiranto, Grönköpings världsspråk.

Nix com tempo expectanda
Stroemingswochas, temp´knoppanda,
Nulla majo lux brillanda
Com la declarant april.
Vien on vias letzta kana,
Umbra qualmiq gibt la grana
Et sa mormor cantabil.
Brunst dell sommer io doneras
Per la grasso primaveras
Wo la fur obscur planteras
Et del trasto prim quintill.

CLAES-BERTIL YTTERBERG

Claes-Bertil 
Ytterberg

Ordföranden
har ordet

Intet är som väntanstider
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ÅRETS VINTERMÖTE blev en spännande
resa i dramatik och längtan. För dramati-
ken stod chefen för Kungliga Bibliotekets
handskriftsavdelning, Ingrid Svensson, som
själv kallade KB:s historia för ”rafflande”.
Hon var vår generösa värd den där obevek-
ligt kalla vinterdagen. Det var rafflande!
Och ändå ingick inte den senaste dramati-
ken i Ingrids berättelse. Den dramatik som
blev en teveserie och vars huvudperson lev-
de praktiskt taget hela sitt yrkesliv på Kung-
liga Biblioteket och flera av sina år som le-
damot i Karlfeldtsamfundets styrelse. Ett liv
som slutade i svarta rubriker om en sönder-
sprängd man i en söndersprängd lägenhet i
Vasastan. Pseudonymen Carl Field.

För inslaget av längtan stod diktaren. Vi
kunde i handskrifter följa hans längtan och
möda allt ifrån ungdomsårens antecknings-
böcker och genom diktarens liv. Längtan
och det mödosamma sökandet efter det rät-
ta ordet, det rätta rimmet. Fascinerande ut-
tryck för att processen, sökandet aldrig vi-

lar. På baksidan av en räkning för inköp av
växter – dikten ”Väverskan” tar form. På
lösa lappar en i hast nedskriven rad, en titel
som snart förändras, dikter som lever, mäts
och prövas under flera år men fortfarande
väntar på sin slutliga form. Ett första kon-
cept till ”Hösthorn”. En ensam diktrad:
”Du dansar, bleka ungdom…”.

”Det är det här som gör vårt arbete så
oerhört spännande, sade Ingrid Svensson.
På handskriftsavdelningen kan vi följa verk-
ets framväxt.”

Mig följde ”Vinterorgel” hela dagen. Jag
hörde morfars röst från det att jag på mor-
gonen gick ut i det mäktiga vita. ”Det klar-
nar så vitt, det blånar så vasst.” Och såg -
klingan i mitt huvud – den tinnitus jag
tvingats vänja mig vid – fann sin systerklang
i det kalla isiga. Det kändes som en lindring.
Bortom sågklingan, i mitt inre, hörde jag
morfars egen mörka sjungande klang:

Nu lär min ande din egen ton,
Den fulla klangen, den djupa ron…

När vintern är som mest obeveklig, be-
tvingar den även stadens ständiga ljudväv
och märkligt nog blir det tystnaden som do-
minerar. Det var så tydligt den där dagen,
min födelsedag som jag skulle få privilegiet
att fira på Kungliga Bibliotekets hand -
skrifts arkiv. Det enda som oroade mig var
min sköra mamma, som nu bär på alltför
lite av värmande kött. Och jag saknade vin-
terspraket från brasan på Sångs. Tänkte på
hur mormor började varje morgon med att
sätta eld i hallkaminen, sen gå in i dagstu-
gan och tända brasan. På så vis höll vi alltid
värmen, oberoende Bores obeveklighet. Jag
visste att mamma ville vara med på vinter-
mötet och så skulle det bli, så blev det.
Gång på gång lutade hon sig mot mig och
viskade nån kommentar till Ingrids berättel-
se – minnen från barnaår och tonår.

Karlfeldt på KB

Skalden Karlfeldt med egen namnteckning
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Kungliga bibliotekets Karlfeldt-samling är
bland andra handskriftssamlingar ”oerhört
rik”, sade Ingrid Svensson. Vi kan föIja Erik
Axel från tonåren. I en artikel i Karlfeldt-
bladet 2011:2 beskriver Ingrid hur samling-
en har byggts upp och vilar på i huvudsak
två stora gåvor, den första 1965 och den
andra 1995, när döttrarna Anna och Ulla
efter en genomgång tillsammans med Carin
von Sydow, lämnade över bl a en brevsam-
ling på nästa 500 brev.

”Men många brev brändes, jag vet inte
hur många, viskade mamma på min fråga.
Det där var något mellan mamma och pap-
pa…”

Och sen skrev Kjell Espmark en dikt om
Änkan som brände breven (”Falskmynta-
re”, 1958). Men hur mycket visste då Kjell

Espmark? Många gånger hörde jag under
min uppväxt historien om det löfte morfar
avkrävde Gerda efter vännen Gustaf Frö-
dings död. Frödings beundrarinna och vår-
darinna Ida Bäckmann gav ut en minnesbok
över skalden som väckte uppror på parnas-
sen. Erik kommenterade boken för sina
barns mor och krävde av henne ett löfte:
”Lova mig, Gerda, att detta ska aldrig hän-
da mig!” Och så blev hon en tystnadens
väktare efter makens död. Som en lejoninna
vakade hon över att endast de texter skulle
tillåtas möta offentligheten, som bekräftade
honom som diktare och en god make och
far till sina barn. Det var hennes sätt, fick
jag veta, att uppfylla sitt löfte. 

Ofta har jag i saknad tänkt på vad vi
därmed förlorade, vi efterlevande, i dikt

I EAK-samlingen finns allt från biljetter till kvitton och middagsmenyer. Här en dagbok från 1879. 
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men framför allt i prosa. Å andra sidan,
 säger jag mig idag, var kanske samma Ger-
das samma kompromisslöshet vid morfars
förmodade dödsbädd år 1913 – två år efter
Frödings död – det som räddade åt efter-
världen ännu nästan 20 år av diktande.
 Flora och Bellona. Hösthorn. Vinter orgel
och Vallfärd! Därför att Gerda vägrade
 acceptera att Erik skulle dö. ”Ett mirakel”
kallades hans återkomst till livet.

KUNGLIGA BIBLIOTEKETS hörsal, där vin-
termötet samlades i två omgångar – eftersom
salen inte rymde oss alla – ligger under mark.
Och under oss, där vi satt, vilar  våning på vå-
ning av handskrivna och tryckta skatter. Det
var 1500- och 1600-talens Vasakungar, som
i sitt slott lade grunden till KB. Enligt 1641
års Pliktleveranslag – i botten en censurlag –
ålades varje tryckare i  riket, att skicka in ett
exemplar av varje text de hade tryckt. Blott
några år senare brann det kungliga slottet
och två tredjedelar av samlingarna gick för-
lorade i katastrofen. Sen följde, berättade In-
grid Svensson vidare, hundra år av ambule-
rande tillvaro innan samlingarna i mitten av
1700-talet fick ro igen i det nu återuppbygg-
da Kungliga slottet. 

Det decennium, när Erik Eriksson föddes
i Karlbo by, hade samlingarna så växt att dis-
kussionen började om att bygga för dem ett
helt nytt hus. Förslaget om Humlegården
mötte häftig kritik – ”Vilken obehaglig
förortsplats!” Men så blev det och när dik-
taren just gått in i sina tonår dras Djävuls -
bibeln av Riksbibliotekarien själv genom
Humlegården och upp till det nybyggda
Kungliga Biblioteket. Då arbetade där tre
personer, som vakade över 200 000 volymer.

Idag vårdar KB:s ca 300 personer upp -
emot fem miljoner volymer. De flesta står
uppradade under jord, i två fem våningar
höga underjordiska hus, som tränger ner
femtio meter under de byggnader ögat kan
se. Det första underjordiska magasinet bygg-
des på 1960-talet. I magasinen samlas skriv-
na verk från ett tidsspann på 2000 år.

I NUTID HAR Kungliga Bibliotekets ansvar
breddats påtagligt. Statens Ljud- och bild -
arkiv har gått upp i KB, som därtill fått upp-
draget, att samla allt material publicerat di-
rekt för elektroniska media. Under jord fort-
sätter arbetet med att föra över Sveriges tid-
nings- och tidskriftsarkiv på mikrofilm och
under Ingrid Svenssons ledning organiseras
och registreras det hela tiden växande an -

I ett brev till Falu-Kuriren ber Karlfeldt att få
slippa tidningens uppmärksamhet inför den
stundande 60-årsdagen. 
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talet specialsamlingar, där alltså EAK-sam-
lingen ingår. Allt är öppet för var och en
över 18 år att på plats bese och begrunda.

På den stora duken bakom Ingrid Svens-
son ser jag uppslag ur en av de många
många klippböcker, där mormor samlade
allt hon såg skrivet om sin älskade. Vilken
hängivenhet! Och Ingrid konstaterar att
morfar nog var samlare – i Karlfeldt-sam-
lingen finns allt från biljetter till kvitton och
middagsmenyer.

I ett brev till Falu-Kuriren, daterat juli
1924, begär diktaren att hans 60-årsdag ska
förbigås med tystnad. Han hänvisar till att
huvudstadstidningarna redan har lovat ho-
nom detta. Han var skygg, Karlfeldt. Och
mam ma viskade småfnittrigt vid min sida om
hur dagen firades:

”Redan tidigt på morgonen packade
mamma en korg med läckerheter. Med togs
även en vacker duk, servetter och fina glas.
Och sen åkte vi hela familjen, syskonen,
mamma och pappa och jag, upp genom
Bergsäng till det avsides Knytberget. Där

 dukades det till fest, det blev en riktig fest!
Bara för familjen. Och pappa fick vara ifred
från alla hyllningar.”

Och liksom familjen Karlfeldt smög iväg
den där vackra julidagen för snart nittio år
sen, smög drygt hundratalet hjältar, som
trotsat Bore en dag när han var som allra

starkast, iväg till Tim-
mermansordens vackra
lokaler för kroppslig
och själslig spis. Jag
njöt av Lars Anders
 Johanssons kongeniala
tonsättningar, som
trots högtalarteknikens
sammanbrott fick oss i
gungning, inte minst
till Jone havsfärd. Mer,
jag ber Lars Anders,

mer! Ty det var visor och det var sång som
skänkte oss alla inte bara glädje, utan även
kraft nog att gå ut och tampas igen med vin-
terkylan.

MIKA LARSSON

Uppsatser från 
sjunde klass.

I anteckningsboken kan man se hur dikten Den underbara kvarnen växer fram. 
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KARLFELDT BESKRIVS ofta som en akade-
misk skald som tvingar läsarna att söka sig
till bokhyllorna för att förstå vissa ord. När
Hösthorn kom ut 1927 väckte Karlfeldt
uppseende med ett nytt rim på ”brons”:

Upp stiga höstens tunga moln av brons. 
Du är i dem som i det sommarblå, 
din skugga reses som ett hult abskons 
för dem som trött i ok och hetta gå. 

Lärda personer som kunde sitt latin
hade inga svårigheter att gissa innebörden
(abscondo = gömt, skyddat), men Karlfeldt
lade för säkerhets skull till en förklaring:
Abskons, gammalt ord, skärm. Kan ske var
det just det exempel som ges i Svenska
Akademiens Ordbok som skalden hade i
sinnet. P. J. Gothus skrev 1572: ”War tu
mitt Abscons emoot hetan, min skugga om
middaghen”. Hos dem som saknar sådana
referenser framkallar ordet en högtidlig
rysning, ungefär som när jag första gången
läste dikten Vinterorgel.

Det skallar basun som i håligt trä 
av knäckta ekar som sjunka på knä,
och stämmor dansa i vild mixtur
som rykande ur. 

Ordet ”ur” finns väl numera bara kvar i
uttrycket ”ur och skur”. Det högtidliga in-
trycket bestod, tills vår julgransförsäljare
beklagade sig över att det rådde ”ett riktigt
urr-väder”. I ett halvsekel har han kommit
in till Uppsala från Vittinge som ligger mel-
lan Uppsala och Sala. Plötsligt insåg jag att
Karlfeldt kan ha hört ordet ”ur” redan i
barndomen. I Avesta säger man ”urväder”,
medan resten av landet säger ”yrväder”,
kanske med en något annan innebörd.
Svenska Akademiens Ordbok har inte hun-
nit till bokstaven ”u” än, men SAOL anför
både ”urväder” och ”yrväder”. Däremot
tycks ”urr-väder” vara en lokal variant. I
vilket fall var det nog naturligt för Karlfeldt
att skriva ”ur”. Numera hämtar vi våra
tolkningar ur böcker och glömmer att på
Karlfeldts tid läste man högt. Orden gick in

Karlfeldt och orden

”Fjällrar lätt på strängen”. Jerk Werkmästers illustration till dikten Jorum i
diktsamlingen Dalmålningar på rim.
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via örat och det påverkar innebörden. Ett
annat exempel finns i dikten Jorum, där
döden spelar på giga. 

Står han vid en stugas knut, 
fjällrar lätt på strängen, 
sköna jungfrun träder ut, 
liksom förr till drängen.
Hej, galoppen går i kut 
över sommarängen.

Ordet ”fjällra” är dialektalt och bety-
der pill ra eller peta sakta. Jag hade aldrig
hört detta uttryck förrän en barn-
domsvän sa att han måste ta ner tältet
”för att ungarna fjällra’ på duken och
locka’ till sig katten”. Katten gick förstås
fram och rev sönder tältduken. Samtalet
ägde rum i Björklinge norr om Uppsala.
Jag avbröt genast konversationen för att
övergå till litteraturhistorisk forskning.
Var hade min vän hört ordet ”fjällra”?
Han trodde att han hört det av sin mor-
mor, som var den språkligt mest begåva-
de människa jag någonsin träffat. Hon
kunde berätta vidunderliga historier och
flätade in de vackraste och mest ovänta-
de ord, men om man bad henne upprepa
ett uttryck så kom något fullständigt
platt. 

KARLFELDT använde gärna dialektala
ord från södra Dalarna och norra Upp-
land och metoden tycks ha varit effektiv.
Läsarna glömmer bort att vissa ord inte
tycks ha något ursprung. Ett exempel är
”Jorum”, som tycks vara Karlfeldts egen
uppfinning.  Senare gav han en kryptisk
förklaring i ”Yttersta domen”: ”Jorum är
ett namn på döden”. Som vanligt kom
Karl feldt undan ostraffat. Det är stor
konst att kunna använda okända ord
utan att läsarna klagar. 

LARS FALK

Occasion!

Även i detta nummer av Karlfeldtbladet er-
bjuds läsaren att beställa ett eller flera exem-
plar av samfundets årsböcker och CD-skivor.

Vilken härlig möjlighet att förvärva nedan-
stående exemplar i akt och mening att själv
läsa och lyssna, men också få möjlighet att
ge en gåva till vänner och bekanta. 

Vid beställning expedieras försändelsen
via post i ett vadderat brev. Beställningen
hamnar alltså direkt i din brevlåda/brevinkast.
I brevet ligger också en faktura med uppgift
om hur betalning ska ske.

Angivna priser är desamma som kommer
att stå på fakturan och inkluderar alltså porto
och emballage.

Böcker
”Jag vill ha sagt dig det ömmaste ord”,
Carin von Sydow................................190 kr
Dalmålningar utlagda på rim (2011) ...190 kr
Jag är lust och jag är längtan (2010) ...190 kr
Vägen till Nobelpriset (2009) ..............190 kr
Vägen till Nobelpriset, 
engelsk version ..................................190 kr
Möten med Karlfeldt (2007)..................50 kr
Tre trädgårdar (2006)..........................150 kr
Dikt och Liv (2005) .............................120 kr
Till bönder och lärde män (2004) .........80 kr

CD-skivor
Håkan Steijens Lp, överförd till CD....100 kr
”I Fridolins spår”, Lars Anders 
Johansson (2008) ...............................100 kr
”Jag är en sjungandes röst”, 
återutgiven som  CD ............................80 kr

Siffrorna inom parentes anger utgivningsår
för årsbok.

Glöm ej att vid beställning ange namn och
leveransadress. Beställning kan göras via e-
post: waiback@bredband.net eller per brev
till:

Anders Back, sekr. Karlfeldtsamfundet
Rältlindor, Korpholsvägen 30
785 50 Djura

Beställ våra årsböcker!
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NILS UTHORN i Uddevalla har spridit ljus
över många Karlfeldtdikter genom att fun-
dera över enstaka ord. I det senaste numret
av Karlfeldtbladet skrev han om skaldens
sätt att använda ordet ”brusa”. Många
minns nog också hans upptäckt att Karl-
feldt lånat rytm och en del av innehållet till
”Jone havsfärd” från Kipling (Karlfeldt -
bladet 2006:1). ”The Legends of Evil, II”
skämtar grovt med gubben Noa, som har
fått en tydligt irländsk dialekt.

But the wind was always failin', an' 'twas 
most onaisy sailin',

An' the ladies in the cabin couldn't stand 
the stable air;

An' the bastes betwuxt the hatches, they 
tuk an' died in batches,

Till Noah said: -- "There's wan av us that 
hasn't paid his fare!"

Likheten med kaptenen i ”Jone havs -
färd” är uppenbar: ”Det är nätt att skutan
flyter. Vem är tjockast av allt folket? Vi få
kasta ut en knöl.” Karlfeldt har gjort en pa-
rafras som få uppfattar, eftersom ingen nu-
mera läser Kipling. Nils Uthorn visade lika
gott öra när han diskuterade dikten ”Karl
Johan” i Karlfeldtbladet 2007:1.

Väl mången konungsfågel 
flög upp från ringa torp, 

men denne höge flygaren 
var både örn och korp. 

Forskarna har antagit att orden ”örn
och korp” syftar på krig och död, men Nils
Uthorn påpekade fyndigt att det svenska
riks vapnet innehåller en bro, som markerar
att marskalk Bernadotte var furste av Pon-
tecorvo och att stadens vapen både innehål-
ler en korp och en krökt bro. Nu skriver
Nils Uthorn och påpekar: ”Korpsymbolen
kan ju tolkas på ett tredje sätt också, som
syftning på hans majestäts frisyr, den ram-

svarta hårfärgen.  Ramn är ju i folkmål en
synonym till korp.” Vad säger våra läsare?
Karl Johans mörka hår nämns redan i förs-
ta strofen, så frågan är om Karlfeldt skulle
ha nämnt det två gånger?

Karl Johan, se Karl Johan! 
Han står på Stockholms slott 

med stort och krutsprängt väderhorn 
och hår som skiner blått. 

Det fina med Nils Ut-
horn är att han tvingar
oss att ta fram Karl -
feldts dikter och läsa
dem med nya ögon. Det
är särskilt viktigt beträf-
fande "Karl Johan”,
som aldrig varit någon
känd dikt. Karlfeldts
magiska förmåga att
väcka intresse sviker
här. Kanske därför att
dikten bygger på privat
inspiration. Kungens
sarkofag släpades från

Älvdalen ner till Gävle på vägen förbi Sju-
gare, där Karlfeldt hade skaffat sig ett som-
marställe när dikten skrevs. Gerda Karlfeldt
lär ha berättat att dikten skrevs till en viss
melodi, men vi vet tyvärr inte vilken. Eller
förnimmer kanske någon läsare en hemlig
melodi i dikten?

LARS FALK

Karl Johan och korpen

Nya medlemmar i
 Karlfeldtsamfundet
Hindrikes, Annchristin....................Falun
Hedman, Regita .............................Insjön
Steinsvik, Ellen .....................Saltsjöbaden
Steinsvik, Hjalmar................Saltsjöbaden
Svensson, Ingrid ......................Stockholm

Pontecorvos
stadsvapen med

korp och bro.
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ÅR 2014 ÄR DET 150 år sedan Erik Axel
Karlfeldt föddes. Detta bör och skall Sam-
fundet uppmärksamma på ett särskilt sätt.
En begynnelse på planeringen av jubile-
umsfirandet skedde redan vid förra årets
sommarmöte, då den avslutande söndagen
bl.a. ägnades åt en timmas ”brainstor-
ming” i Sångs. Mötesdeltagarna utvecklade
stor kreativitet, och förslagen som fram-
kom sammanfattades av Samfundets sekre-
terare att vidareföra till styrelsen.

Styrelsen har vid höstens sammanträde
utsett Gunilla Stenman Jacobson att inled-
ningsvis vara projektledare för planerings -
arbetet tillsammans med en projektgrupp
som f.n. består av ordförande, Gunbritt
Berggren, Hans Barenthein, Karin Perers,
och Christer Åsberg. Flera personer som
anmälde sitt intresse kommer att delta i
 arbetet. Många idéer lades fram och pro-
jektgruppens första uppgift var att sålla. 

Något konkret program finns naturligt-
vis ännu inte, men klart är att firandet ska
knytas till Karlfeldts liv i Sjugare, Karlbo,
Uppsala och Stockholm. Klart är också att
Karlfeldtpriset som egentligen skulle delas
ut 2013 senareläggs till jubileumsåret.
2014 års årsbok måste också få en särskild
utformning. En ”Karlfeldtutställning” pla-
neras för Dalarnas Museum. Andra tänk-
bara utställningsplatser är Nobelmuseet,
Kungliga bibiloteket och Universitetsbibli-
oteket i Uppsala. 

KONTAKTER kommer att tas med kultur-
redaktionerna på SVT och SR för möjligt
utrymme. En anhållan om ett särskilt Karl-
feldtfrimärke har redan ingått till Postens
frimärksråd. Det är vidare viktigt att tillfäl-
le skapas för vetenskapliga bidrag till jubi-
leet, kanske genom ett eller annat veten-
skapligt symposium i Uppsala/Stockholm,
eventuellt breddat genom att omfatta också

fler samtida författare, ”nittiotalisterna”.
Material från sådana övningar kan sedan
användas i årsbokssammanhang. Önske-
mål har också framförts om en Jubileums-
CD med Karlfeldt i toner genom tiderna
liksom om en DVD om Sångs under fyra
årstider. Vi kommer också att undersöka
om det finns gehör för särskilda jubileums -
satsningar i studieförbunden, Humanistis-
ka förbundet, Senioruniversiteten och folk-
biblioteken.

Med hänsyn till sanningen i ordspråket
”Den som gapar över mycket mister ofta
hela stycket!” är projektgruppen ense om
att vi inte skall ha högre ambitioner än vad
vi klarar av – vilket egentligen är en själv-
klarhet. Kvalitet i jubileet före kvantitet!

Eftersom allt arbete ännu är på planer-
ingsstadiet – tiden går fort! – är projekt-
gruppen givetvis öppen för tips och idéer
från Samfundets medlemmar. Hör av Er!
Det är viktigt att alla i samfundet känner
sig delaktiga. Tänk efter vad som kan göras
lokalt. Biblioteket, studiecirklar, föreningar
kan ge tillfällen för någon aktivitet. Alla
initiativ är välkomna!

CLAES-BERTIL YTTERBERG
GUNILLA STENMAN JACOBSON

Jubileumsåret 2014

Karlfeldts barndomshem i Karlbo. 



I år går färden till Värmland igen. Det
är tio år sedan sist. Vi ska besöka trak-
ten kring Geijersgården i Ransäter och
bli inspirerade av alla storheter inom
svenska litteraturen som har andats
luften där omkring. Ända från 1600-
talet finns förgreningar så att man kan
säga att alla i Värmland är släkt. Geijer för-
stås och så Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding,
Anna Maria Lenngren, Esaias Tegnér, Agnes
von Krusenstjerna, Fredrik  August Dahlgren
”Fredrek på Rannsätt” och Lotten Dahlgren.

Platsen för sommarmötet är en klassisk in-
ternatfolkhögskola, Geijerskolan i Ransäter, i

hjärtat av Värmland nära Klarälvens
strand, en bygd med starka traditio-
ner inom litteratur och kultur, där
Erik Gustaf Geijer växte upp. Skolans
idé och profil har växt fram ur arvet
efter Geijer. Geijerskolan  värnar om
mångfald i tro och livshållning, sam-

tidigt som den förvaltar en kristen-humanis-
tisk tradition från skolans start. Geijerskolan
har sin tyngdpunkt inom musik och huma-
nistiska ämnen.  Moderna musikformer sam-
sas med klassiska – kyrkomusik, afro, rock,
körsång, kammarmusik, musik teater. På Gei-
jerskolan finns musiken överallt!

Karlfeldtsamfundets sommar- och årsmöte 
10-12 augusti 2012, Geijerskolan i Ransäter

KARLFELDTBLADET 2012:1
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Geijerskolans
emblem



Ett stenkast från Geijerskolan söderut
 ligger Erik Gustaf Geijers födelsehem,  Geijers -
gården, och alldeles i närheten öster ut mitt
emot Ransäters kyrka finns Erlandergården,
Tage Erlanders minnesgård. I bygden hittar vi
också Värmlands största hembygdsgård, Fri-
dolf Rhudinmuseet, Gamla bruksmuseet och
Skulpturmuseet som visar en stor samling

skulpturer av Bo Englund. Lars Lerinmuseet
på Laxholmen med verk av akvarellisten Lars
Lerin, bördig från Munkfors, flyttar till Karl -
stad i sommar och har ersatts av ”De ovanli-
gas” museum. Och så finns Östra Ämtervik
och Rottneros inom räckhåll. Det finns med
andra ord alla möjligheter till en utvidgad
kulturresa i Värmland.

FREDAG 10 AUGUSTI
15.00-17.15 Incheckning på Geijerskolan
18.00 Kvällsmat
19.30 Hälsningsord Claes-Bertil Ytterberg
Alla tiders Geijer Ingemar Eliasson 
Samvaro över ost och vin.

LÖRDAG 11 AUGUSTI
Frukost 
08.45 Årsmöte 
Karlfeldtsamfundets hemsida Hans Barenthein 
Kaffepaus
11.00 Fåglar i Erik Axel Karlfeldts diktning
Sten Hidal, prof. em. Centrum för Teologi och
Religionsvetenskap, Lund. 
12.15 Lunch
13.30 Erik Axel Karlfeldt i samtiden och
 något om framtiden Niklas Schiöler, docent i
litteraturvetenskap Lund, författare och poesi-

forskare. 1999 utgavs Niklas Schiölers mycket
uppmärksammade avhandling Koncentrationens
konst om Tomas Tranströmers diktning.
14.45 Kaffe
Besök på Geijersgården med guide eller på
 Erlandergården.
Grupparbete kring Karlfeldtdikter.
18.30  Samling till middag, drink
19.00  Middag
Samvaro med diktläsning Anita Dahl, ev musik.

SÖNDAG 12 AUGUSTI
Frukost 
Utcheckning
9.30 Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding – ett
möte och nio därtill Barbro Järliden, f.d. konst -
intendent och museilektor vid Värmlands muse -
um i Karlstad
11.00 Kaffe och avslutning 

Paketpris för hela vistelsen, per person
Dubbelrum med dusch.......................1 670 kr
Dubbelrum utan dusch .......................1 500 kr
Enkelrum med dusch..........................1 850 kr
Enkelrum utan dusch..........................1 600 kr
Endast måltider och deltagaravgift.....1 100 kr

Anmälan och bokning sker genom insättning
av avgiften på Karlfeldtsamfundets årsmötes-
konto pg 1 28 78-5 senast den 25 juni 2012.
Antalet rum i de olika kategorierna är begränsat
och fördelas i huvudsak enligt principen ”först
till kvarn”. Ange namn, telefonnummer och vil-

ken typ av logi som önskas på betalnings -
underlaget. 

Frågor besvaras av: 

Ebba Nordström 
tel. 018-69 20 56, mobil 0703-59 37 47
ebba.nordstrom@gmail.com

Gunilla Stenman Jacobson
tel. 018-50 11 23, mobil 0703-86 26 16 
gunilla.stenman.jacobson@gmail.com. 

Till dessa anmäler du också ev. särskilda  behov
(t.ex. rörelsehinder, kost). 
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Priser och bokning

Preliminärt program
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SOM RANSÄTERSBO under allt längre peri-
oder av året har jag ofta anledning att förvå-
nas över hur okänt Ransäter är hos personer
som annars vet det mesta om Värmland. En
förklaring är naturligtvis att Ransäter lever i
skuggan av Sunne och Frykensjöarna, Selma
Lagerlöfs landskap. På parkeringsplatsen
utanför Mårbacka trängs bussarna med tu-
rister från hela världen. De skulle bara behö-
va vända ett par mil österut, över Ransä-
tershöjden och ner i Klarälvsdalen, för att
hamna i ett minst lika givande kulturland-
skap, säkert inte med samma höga kändis-
faktor men med minnen av ett stort antal
personligheter som satt lika djupa spår i vår
nationella historia.

Mitt i byn ligger Ransäters kyrka och
tvärs över vägen ett rött tvåvåningshus som
var Tage Erlanders födelsehem. Hans pappa
hette Erik Gustaf och var folkskollärare. En
annan Erik Gustaf föddes bara ett hundratal
meter därifrån – Erik Gustaf Geijer. Gå ge-
nom allén och vik av till vänster så ser ni Gei-
jersgården omgiven av sin lilla trädgård. Gei-
jer (1785-1851) har berättat om sin lyckliga
barndom i den fortfarande läsvärda lilla bo-
ken ”Minnen”, en svensk klassiker som teck-

nar bakgrunden både till Erik Gustaf Geijers
eget liv och till den avgörande roll som den
värmländska bruksmiljön spelade för littera-
turutvecklingen på 1800-talet.

Ja, kulturen över huvud taget. Geijer var
författare, filosof, tonsättare, historiker och

Erik Gustaf Geijer, bygdens store son. 

Ransäter – en introduktion
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mycket annat. Utan den rika barndomsmil-
jön hade den mångsidigheten knappast varit
möjlig.

När diktarkollegan och vännen Tegnér
kom på besök promenerade de på landsvä-
gen längs Ranån, plockade blåbär i skogs-
kanten, stannade och kastade en blick upp
mot Ransbacka, där Anna-Maria Lenngrens
morfar varit präst, innan de fortsatte den
återstående kilometern till Ransbergs herr-
gård, där författaren August Fredrik Dahl -
gren bodde, känd för folklustspelet ”Värm-
länningarna” som varje sommar spelas på
Ransäters hembygdsgård.

Under pseudonymen Fredrek på Rannsätt
gav Dahlgren (1816-1895) även ut samling-
en ”Viser på varmlanske tongmåle” (1875).
På Ransberg kunde man stöta på Uno Troili

(1815-75), epokens främste porträttmålare,
Geijers systerson.

Ransäter har onekligen en central plats i
svensk skolhistoria. Mellan Tage Erlanders
födelsehem och Geijergården, som är öppen
för besök, ligger Geijerskolan, en folk-
högskola som grundades 1952 och undervi-
sar i Geijers ämnen, särskilt musik. Geijer var
själv en ivrig reformator på skolområdet.

Bland övriga kända Ransäterspersoner
finner man Sten Bergman, född här innan
han gav sig ut på forskningsresor till Kamt-
jatka och Nya Guinea – en äldre generation
radiolyssnare minns säkert hans karakteris-
tiskt nasala röst. Paaaradisfåglar.

Bo Isaksson heter en författare och präst
som föddes vid Ransberg och som beskrivit
sin barndomsmiljö i den självbiografiska ro-
manen ”Pojken vid älven” (älven är Ranån,
som kommer från Ransjön och rinner ut i
Klarälven). Och Carina Burman levandegör
den historiska miljön i sin roman ”Islandet”.

Glöm inte Erlandermuseet nära kyrkan
och för all del inte Fridolf Rhudin-museet i
den modernare och närbelägna bruksorten
Munk fors.

LEIF ZERNTage Erlander-museet. 

Folklustspelet Värm-
länningarna skrevs
av August Fredrik
Dahlgren från Ran-
säter. T.h. en scen
ur filmen med sam-
ma namn från 1921.
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Men hundrade år och mera
kurbitsen står stolt som en prins 

Ur dikten Kurbitsmålning 

ESTER CLAESSON (1884-1931) var den
trädgårdsarkitekt som Karlfeldt gav i upp-
drag att planera trädgården i Sjugare. Sam-
tida som hon var med stora män inom träd-
gårdskonsten såsom Lars Israel Wahlman
och Rudolf Abelin kom hennes verksamhet
länge att leva i skymundan. Efter dem finns
några trädgårdar väl beskrivna och bevara-
de utöver landet. Ester Claesson dog redan
1931 endast 47 år gammal och hade då
nått stort erkännande. Hon var flitigt anli-
tat och publicerade sig i böcker och skrifter.
Men för att finna en trädgård signerad
 Ester Claesson, den enda väl bevarade, får
du besöka Karlfeldts trädgård i Sjugare.  

Låt oss gå som i solens tempel,
klädda i vitt med stilla steg,
tyst försjunkna i gudens egen
flammande dikt på list och teg.

Innan snart var bokstav av skriften
driver i stormen lösryckt och vill,
Låt oss gå där Brinnande kärlek
tryckt i arkets hörn ditt sigill.

En brinnande kärlek till uppgiften besjälade
dem som skapade trädgården en gång. Sam-
ma brinnande kärlek har allt sedan begyn-
nelsen nu under många decennier gett kraft
och glädje i vårdandet av den. Stor rikedom
av färg, form och doft har omgett oss, ja
visst, men också flammande dikt på list och
teg har vi njutit och det har berikat mer och
mer. Dessutom har vi kunnat dela med oss
av hela denna härlighet till tusentals männi-
skor som under alla dessa år besökt gården.
Det har varit stimulerande och lärorikt.

I dag den 1 april är det precis tjugo år se-

dan vi blev ägare till Sånggården, en hem-
vist ”med framtidsförpliktande berömmel-
se” som Gustaf Ankarcrona framhöll i sin
minnesruna över vännen Karlfeldt 1931
Från Fridolinåren till Sjugaregården. Så såg
vi det också när vi 1991 blev kontaktade av
skaldens barnbarn Peter Larsson som ägde
Sångs. Vi hade då under nära tjugo år årli-
gen besökt gården under Musik vid Siljan-
veckan. Som samfundsmedlemmar, dalfolk
och kulturvänner ville vi gärna se Karlfeldt -
gården i Sjugare bevarad för framtiden. Till
våren blev vi ägare till Sånggården.

En värdefull källa till kunskap om träd-
gården under alla år, när helst en fråga dykt
upp, har systrarna Anna och Ulla varit.
När de två balsampopplarna planterades
för 90 år sedan var de 7 och 5 år gamla. En
brinnande kärlek till Sångs och ett stort in-
tresse för vår verksamhet har bestått under
alla år och stött oss. Deras besök har varit
högtidsstunder och blivit kära minnen.

Karlfeldts Sångs 90 år – välkommen!

Ka r l f e l d t s g å r d e n  
s å n g s  i  s j u g a r e

Gunbritt Berggren och Anna Karlfeldt Larsson
på Sångs i april 1992. 
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Planerna inför kommande sommar är:

22 MAJ. På Sångsdagen firar vi Sånggården
90 år. Liksom på majdagen 1922 kommer
vi att plantera ett träd och vi väljer att er-
sätta Karlfeldts oxel från 20-talet som
p.g.a. sjukdom gick förlorad förra året.
Våra träd – i kultur och i litteratur blir te-
mat för eftermiddagen. Medverkar gör
bl.a. Thomas Lagerström, professor på
SLU i Uppsala. Vi samlas kl. 16.00. Med
arr. Karlfeldtsamfundet och Studieförbun-
det Vuxenskolan.  

…och inne i dem öppnade sig valv
 efter valv oändligt.

4 JULI. Vid Musik vid Siljans konsert den 4
juli kl. 14.00 hyllar vi nobelpristagaren To-
mas Tranströmer. Tillsammans med Gustaf
Sjökvist och hans Kammarkör framförs
tonsättningar till Tranströmers diktning,
även några uruppföranden ingår. Som solist
får vi höra Ann Kristin  Jones som ackom-
panjeras av Thomas Hansy på gitarr. Sam-
fundets ordförande Claes Bertil Ytterberg
ger en bild av vännen och nobelpristagaren
Tomas Tranströmer från gemensamma
Västeråsår.

7 JULI. Sånger på väg är rubriken för Musik
vid Siljans konsert den 7 juli kl.15.00. Bary-
tonsångaren Olle Holmberg, verksam i Oslo
men uppvuxen i Borlänge, sjunger Bach och
Mozart lika väl som visor till gitarr. Pianis-
ten Henrik Berg ackompangerar och spelar
solo. Verk av Dan Andersson, Karlfeldt m.fl.
framförs tillsammans med samtida.

14 JUNI TILL 9 AUGUSTI står lidret öppet
under eftermiddagen tisdag, torsdag och
lördag, bildspelet visas och guiden berättar
i Gammelstugan. Ring om du har annat
önskemål.

Under juli har vi Poesivandring torsda-
gar kl.17.00. Med Karlfeldts dikter i han-
den leds vi genom trädgården.

Grupper välkomnas maj till september
efter överenskommelse.

Tag mina bruna blad. O vårtid, sång- 
och sårtid,

sjung i min själ och dallra i mitt horn!

Falun i april

GUNBRITT BERGGREN

Trogna besökare på Sånggården under alla år. Anna Karlfeldt Larsson omgiven av Lars von
 Sydow, Mika Larsson, Carin von Sydow och Hans Larsson.
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Låt oss sitta där granarna gunga
över smultron på kolbottnens vall!
Jag vill höra dig tala och sjunga, 
jag vill lyss, till dess dagen är all.

MED LÄNGTAN till sommarens smultron,
solbelysta skogsgläntor och spännande
möten mellan kulturarv och djärva fram-
tidssatsningar blickar vi i Folkarebygden
framåt. Karlfeldtsgården i Karlbo har en
särskild plats i våra hjärtan. Där kan lång-
väga resenärer – och vi som till vardags le-
ver och verkar på Karlfeldts bokstavliga
groningsgrund – finna ro, förkovran och
glädje. Gården är öppen för alla, alla dagar
fr.o.m. Kristi Himmelfärdsdag t.o.m. sön-
dag 12 augusti. När skolorna har sommar-
lov bjuds till kulturprogram i trädgården,
varje lördag klockan tre, 9 juni-18 augusti.
Avesta inbjuder också till Avesta Art med
samtidskonst i stämningsfullt samspel med
industrihistoriskt kulturarv från Karlfeldts
barndomstid, i Verket 26 maj-9 september.

Karlfeldtföreningen är först ut med kul-
turprogram på Karlfeldts   gården i Karlbo
och välkomnar den 9 juni med Grenadjär-
sextetten från Guldsmedshyttan. I stiliga
uniformer av äldre modell kommer orkes-
tern med mässingssextettens klassiska in-
strument: kornetter, basuner, horn, tuba
och trummor. Temat är toner från Bergsla-
gen. På midsommardagen spelar spelmans -
laget Bergslaget nyckelharpa på gårdstunet.

Karlfeldtsdagen firas traditionsenligt på
författarens födelsedag, den 20 juli, i år en
fredag. Med det Karlfeldtklingande pro-
grammet ”Längtan heter min arvedel” trä-
der skådespelaren, sångaren och spelman-
nen Lars Hjertner tiljorna. Avesta kom-
muns stora kulturpris ”Årets Fridolin” de-
las ut och högtidstal hålls.

Säsongen avslutas 18 augusti med Tolv-
mansgården i fokus. En nestor bland Karl-

feldtsguider, Tha-
ge Annerbo, be-
rättar om gårdens
och familjens his -
toria, och Jan Jo -
hansson sjunger
tonsatta dikter av
Karlfeldt, Kerstin

Hed och Dan Andersson. Bland somma-
rens program kan även nämnas dels barn-
och familjedagen 16 juni, dels lördag 21
juli då Södra Dalarnas Lokalhistoriska
Sällskap och Maths Isacson ger perspektiv
på Karlfeldts samtid. Maths talar i år om
vardagslivets vedermödor och glädjeäm-
nen utifrån bondedagböcker från bl.a.
Karlfeldts mors hem Hyttbäcken. 

När Karlfeldtbladet ska gå i tryck sam-
las vi i Karlfeldtföreningen i Folkare till
vårmöte med årsmöte, i år i Humlebackens
kulturhus vid Dalälven i södra Folkärna.

Karlfeldtföreningen i Folkare 2012

Karlfeldts återskapade studerkammare i Karlbo. 



KARLFELDTSAMFUNDETS tidigare styrel-
seledamot Arne Eriksson har gått ut tiden.
Han var född 1929 i Krylbo, tog ingenjörs -
examen 1950 och hade sina yrkesverksam-
ma år i Stockholm som byrådirektör vid
Byggnadsstyrelsen och intendent, senare
 direktör, vid AB Svenska Bostäder. Genom
hela livet odlade han intresset för litteratur
och särskilt Karlfeldts lyrik. 

Arne Eriksson var ledamot av Karlfeldt-
samfundets styrelse 1991-2002 och klubb-
mästare 1996-2002. I denna funktion blev
han en värdefull länk mellan samfundet och
Karlfeldtföreningen i Folkare, där han var
styrelseledamot 1986-2007 och vice ordfö-
rande från 1988. Arne belönades med Karl -
feldtmedaljen 2002 och fick ta emot Avesta
kommuns kulturpris Årets Fridolin 2004. 

Arne var en entusiastisk och kunnig gui-
de vid de återkommande Karlfeldtturerna i
Folkare. Han var en flitig samlare och Karl -
feldtsgården i Karlbo har mottagit en kol-
lektion av Karlfeldts skrifter. En del av des-
sa kommer från sommaren 2012 att göras
tillgängliga för gårdens besökare i gästa-
budssalen. Arne intresserade sig också för
andra författare i födelsebygden, främst
 Johan-Olov Johansson, Carl Larsson i By,
barnboksförfattarinnan Frida Åslund och
Kina-missionären Erik Folke, den sist-
nämnde jämnårig med Karlfeldt och liksom
skalden bördig från Karlbo. 

Arne var en av grundarna av Johan-
Olov Sällskapet i Horndal och den natio-
nella organisationen De Litterära Sällska-
pens Samarbetsnämnd, DELS. Via sitt ar-
bete engagerade han sig i kulturhusen på
Söder och Djurgården, som han beskrivit i
flera böcker, och i all synnerhet Emanuel
Swedenborg och dennes hus. 

Arne Eriksson var ett lysande exempel
på hur barndomens hembygd alltid är när-
varande för oss människor. På honom kan
vi tillämpa skaldens ord: Giv andra stora
namn, nämn oss de trogna. 

Arne Eriksson sörjs närmast av sonen
Jörgen och dottern Inger. 

LARS ÖSTLUND, LARS FALK, 

KARIN PERERS 

Vår styrelseledamot Kerstin Sonnbäck har
tagit över Bäsinge gamla missionshus som
nu blommar fram som kulturhus med vari-
ationsrika program. För oss sjunger
Kerstin – ur ”Kurbitsmålning” – om en vår
med nypon i snår och säkert också sin egen
underbara tonsättning av ”Hembygdens
huldra”. Vår nyvalde styrelseledamot
Tommie Hildman, tidigare chef för Filmar-
kivet i Grängesberg, presenterar en film

om Karlfeldt, producerad till Karlfeldtjubi-
leet 1964. Vår förening summerar ett ak-
tivt och utåtriktat verksamhetsår. Nu tar vi
nya initiativ för att Karlfeldts lyrik och
miljöer ska nå fram till och beröra än fler
unga människor.

Karlfeldtföreningen i Folkare välkom-
nar till Folkarebygden och Avesta genom

KARIN PERERS, ordförande  

Arne Eriksson in memoriam
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Arne Eriksson tilldelas Karlfeldtmedaljen 2002.
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ANTALET MEDLEMMAR i Karlfeldtsamfun-
det var vid årsskiftet 784, varav 618 fullbeta-
lande, 142 familjemedlemmar och 24 eng-
ångsbetalande (ständigt medlemskap).

ÅRSMÖTE hölls i Tällberg den 16 juli 2011.

STYRELSEN har efter årsmötet i Tällberg föl-
jande sammansättning:
Ordförande: Claes-Bertil Ytterberg
Vice ordförnde: Hans Barenthein
Sekreterare: Anders Back
Kassaförvaltare: Arne Forsell
Klubbmästare: Ebba Nordström, Gunilla
Stenman Jacobson
Övriga ledamöter: Gunbritt Berggren, Jörgen
Eriksson, Lars Anders Johansson, Johannes
Rudberg och Eva-Britta Ståhl. Vid årsmötet
valdes Claes-Bertil Ytterberg till ordförande
för ett år. Årsmötet beslöt att antalet styrelse-
ledamöter skall vara 10 jämte ordföranden.
Fem ledamöter omvaldes för en tid av två år:
Hans Barenthein, Lund, Gunbritt Berggren,
Stockholm och Sjugare, Arne Forsell, Uppsa-
la, Lars Anders Johansson, Uppsala och Eva-
Britta Ståhl, Uppsala. Hans Åkerlund som
hade ett år kvar av sin mandattid och valt att
lämna styrelsen i förtid, ersattes vid ett fyll-
nadsval av Gunilla Stenman Jacobson. Kvar-
varande ledamöter fram till årsmötet 2012 är
Anders Back, Leksand, Ebba Nordström,
Uppsala, Jörgen Eriksson, Avesta, och Johan-
nes Rudberg, Stockholm.

SAMMANTRÄDEN: Styrelsen har under året
hållit sex protokollförda sammanträden.

REVISORER: Vid årsmötet valdes för en tid av
ett år auktoriserade revisor Helene Ragnars-
son, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Upp-
sala, och Hans Alsén, Uppsala, till revisorer.
Till suppleanter valdes Abiel Oldgren, Uppsa-
la, samt Ulrika Toivonen, Uppsala.

VALBEREDNINGEN: Monica Westlund, Väs-
terås, valdes av årsmötet till ny ledamot av
valberedningen fram till år 2014. Valbered-
ningen består vidare av Hasse Samuelsson,
Uppsala, vald till årsmötet 2012 och Bo Berg -
gren, Stockholm, vald intill årsmötet 2013.

MEDLEMSAVGIFTEN:  Årsmötet beslutade att
årsavgiften skall vara oförändrad, 200 kr för
medlem, 100 kr för familjemedlem och 100 kr
för studerande under 30 år. 

EKONOMI: erksamhetsintäkterna har minskat
med 15 % jämfört med året innan. Det är
främst bok- och cd-försäljning som minskat.
Medlemsavgifterna är oförändrade. Verksam-
hetskostnaderna har ökat med 8 %. Till stor
del beroende på att deltagarna på Sommar-
mötet subventionerades med över 100 tkr. Di-
rektavkastningen på föreningens kapital har
ökat med 155 % jämfört med året innan. Det
beror främst på aktiv kapitalförvaltning. Rea-
lisationsresultatet netto vid försäljning av vär-
depapper är under året –325 tkr. En avsätt-
ning med 272 tkr har gjorts till värderegler-
ingsfonden för värdepapper, eftersom skillna-
den mellan bokfört värde i balansräkningen
och det marknadsmässiga värdet på balansda-
gen har gått från –134 tkr vid årets början
till –406 tkr vid året slut. När undertecknad
skriver denna verksamhetsberättelse har det
marknadsmässiga värdet på värdepapperen
nästan kommit ikapp det bokförda värdet,
vilket återspeglar de stora svängningar som
kännetecknat värdepappersmarknaden under
det gångna året.  Ovanstående innebär att det
redovisade resultatet för år 2011 visar en för-
lust med 745 tkr.

EKONOMISK ADMINISTRATION: Samfundets
medlemsregister har under året administrerats
av Hans Barenthein medan Anders Back har
ansvarat för samfundets bokföring.

Verksamhetsberättelse

KARLFEDLTSAMFUNDETS ÅRSREDOVISNING 2011
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SKRIFTKOMMITTÉN: Samfundets medlem-
mar har under året tilldelats årsboken för år
2011 Erik Axel Karlfeldts Dalmålningar ut-
lagda på rim. En utgåva i repris från 1920 i
faksimil med den då unge Jerk Werkmästers il-
lustrationer. Skriftkommittén har under året
bestått av Karl G Fredriksson, Karin Perers
(redaktör), Eva-Bitta Ståhl, Claes-Bertil Ytter-
berg samt  Christer Åsberg.

KARLFELDTBLADET: Samfundets medlemsb-
lad har utkommit med två nummer under året
med Gunilla Stenman Jacobson som redaktör.
I redaktionskommittén har förutom redaktö-
ren även Lars Falk, Cari Hildebrand, Ebba
Nordström och Claes-Bertil Ytterberg ingått.
Ebba Nordström ersattes under hösten av
Christer Åsberg. 

VINTERMÖTET 2011 hölls i Börssalen, Stock-
holm den 5 februari. Ordförande Claes-Bertil
Ytterberg hälsade mötesdeltagarna välkomna
och riktade välkomnandet särskilt till Anna
Karlfeldt-Larsson. Jan-Olov Andersson under-
höll med sång till gitarr. Sture Allén, Svenska
Akademiens ständiga sekreterare åren 1986-
1999, talade om sin forne kollega Erik Axel
Karlfeldt, ständig sekreterare 1913-1931, med
speciell anknytning till Karlfeldts viktiga arbe-
te i Akademiens Nobelkommitté. Erik Axel
Karlfeldt valdes att ingå i Akademiens Nobel-
kommitté redan år 1907. Sture Allén kom-
menterade även Karlfeldts eget Nobelpris och
berättade att Karlfeldt var nominerad hela sex
olika år. Karlfeldt skulle ha tilldelats Nobel -
priset 1919 men avböjde med motiveringen att

det inte var lämpligt att Akademiens sekrete-
rare fick Nobelpriset och åberopade även att
det skandinaviska inslaget av pristagare riske-
rade att bli oproportionerligt stort. Christer
Åsberg och Hans Barenthein framförde  en ex-
posé över Erik Axel Karlfeldts relation till
Gustaf Fröding från deras första möte i Upp-
sala 1896 intill Karlfeldts tal vid Frödings grav
den 11 februari 1906. Vintermötet avslutades
sedan på närbelägna Stadsmissionens café där
det gemensamt konsumerades kaffe och smör-
gåsar.

SOMMAR- OCH ÅRSMÖTET hölls på Greens
Hotell i Tällberg den 15-17 juli 2011. Claes-
Bertil Ytterberg hälsade välkommen till årets
Sommarmöte. Särskilt uppmärksammades då
Erik Axels dotter Anna Karlfeldt-Larsson och
barnbarnen Mika Larsson, Hans Larsson och
Hans Barentheins närvaro. Årsboken 2011
presenterades för de närvarande av Christer
Åsberg och redaktören Karin Perers. Christina
Mattson, styresman för Nordiska museet och
gift med Lille Bror Söderlundhs son  Michael
Söderlundh, kåserade om Lille Bror Söder-
lundhs relation till Himlaspelets författare
Rune Lindström. Söderlundh skrev musiken
till Himlaspelet. Föredraget fortsatte  med en
beskrivning av Söderlundhs  tonsättningar för
orkester och svårigheterna att komma förbi
stämpeln som vissångare, viskompositör. 

Lördagen inleddes med årsmötesförhand-
lingar som programenligt avlöpte under Gun-
nar Lundhs ordförandeskap. Hans Barenthein
förevisade samfundets hemsida som  utveck-

Karlfeldtsamfundets styrelse (fr. v.): Jörgen Eriksson, Hans Barenthein, Anders Back, Johannes
Rudberg, Ebba Nordström, Claes-Bertil Ytterberg (ordf.), Eva-Britta Ståhl, Arne Forsell, Gunbritt
Berggren och Gunilla Stenman Jacobsson. På bilden saknas Lars Anders Johansson. 
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lats till ett arkiv för Karfeldtsamfundet och
Erik Axel Karlfeldts liv och diktning. Eva-Brit-
ta Ståhl höll ett föredrag som hette ”Dalmål-
ningar på rim”. Hon uppehöll sig vid begrep-
pet ekfras, förhållandet mellan bild och ord,
och hur dalmålningarna påverkat diktningen
hos Karlfeldt. Säkerligen har Karlfeldt inspire-
rats av Bellman som ju också ofta utgick från
bibliska motiv, låt vara att Karlfeldts diktning
spänner över mångt flera stämningslägen. Ef-
ter lunch vidtog ett estradsamtal under rubri-
ken ”Dalmålaren Rune Lindström – konsten
att hitta hem”. Kersti Jobs Björklöf, Martin
Lindström, Claes-Bertil Ytterberg och Christer
Åsberg medverkade. Dagen efter gick samtalet
i repris i Leksands Missionskyrka. Efter mid-
dagen färd till Leksand där en föreställning
med 70-årsjubilerande Himlaspelet väntade.

På söndagen avslutades Sommarmötet på
Karlfeldtgården Sångs. Efter välkomnande ord
av Bo Berggren underhöll Anders Liljas med
sång ackompanjerad av Ingela Ekström. Inför
150-årsjubileet 2014 av Erik Axel Karl feldts
födelse manade Claes-Bertil Ytterberg närva-
rande medlemmar att komma med idéer och
förslag inför jubileet. Indelade gruppers arbete
med frågan mynnade ut i gruppvisa redovis-
ningar, allt under sekreterarens nogsamma no-
teringar. Styrelsen har senare under året utsett
Gunilla Stenman Jacobson att vara samordna-
re för arrangemangen inför jubileumsåret. För-
beredelserna har alltså redan passerat starten.
Ordföranden presenterade de tre vinnarna i
årets upplaga av Ungdomens Karlfeldtpris.
 Ingen av de tre kunde närvara. En presentation
av vinnarna finns i Karlfeldtbladet 2011:2.
 Efter överlämnande av Karlfeldtmedaljen till
Anja Tengnér och Hans Åkerlund kunde Som-
marmötet avslutas med kaffe och smörgås i ett
i solsken badande Sångs.

KARLFELDTGÅRDEN SÅNGS I SJUGARE.
Sångsdagen inföll detta år den 11 juni. Vand-
ringen till mandelblomsängarna började i strå-
lande försommarväder men byttes snabbt ut i
skyfall ackompanjerat med blixt och dunder
slag i slag. Vid efterföljande styrelsemöte på

Sånggården kunde konstateras att allt förlöpt
väl och att humöret som vanligt i dessa sam-
manhang varit på topp om än det lekamliga
tillståndet hos de flesta varit  väl vått. Den 6
juli, i samarbete med ”Musik vid Siljan” med-
verkande Sofia Sandén, Lars Hjertner och Leif-
Åke Wiklund under rubriken ”Vals i Mej-
ram”. Den 9 juli i samarbete med ”Musik vid
Siljan” medverkade Hillevi Martinpelto och
Christer St.Hill.med sång. Stina Ekblad läste
dikter av Erik Axel Karlfeldt. Den 12 juli fira-
des i Sjugare Himlaspelets 70-åriga tillvaro.
Lars Hjertner mötte som Mats Erson tre olika-
Marit: Anna Eiding, Margareta Jonth och
 Karin Park under sång och berättelser utifrån
egna erfarenheter och upplevelser på och
bakom Himlaspelsscenen. Poesivandringar
ägde som vanligt rum under juli månad. Går-
den har varit öppen för guidade besök varan-
nan eftermiddag från mitten av juni – mitten
av augusti och för besök i grupp maj – sep-
tember efter överenskommelse.

BOKMÄSSAN. Karlfeldtsamfundet represente-
rades på bokmässan i Göteborg av Ann-Marie
och Hans Barenthein, Gunbritt och Bo Berg -
gren, Johannes Rudberg och Claes-Bertil
 Ytterberg. Kampen om uppmärksamheten
bland besökarna är stor. Samfundets represen-
tanter var nöjda med genomförandet vilket
konkret resulterade i att åtta nya medlemmar
rekryterades samt att ett större antal årsböck-
er kunde försäljas.

ÖVRIGT. Många andra medlemmars arbete
och intresse av samfundet, än de som anges i
årsberättelsen, skulle kunna framhållas, arbete
och intresse som rimmar väl med  stadgarnas
motto ”att vidmakthålla intresset och vidga
förståelsen för Erik Axel Karlfeldt och hans
verk”. Detta som vi alla i Karlfeldtsamfundet
tycks vilja hjälpas åt med.

Styrelsen ber att få tacka alla dem som un-
der året bidragit med stöd och intresse för
Karl feldtsamfundets verksamhet. För en mer
detaljerad ekonomisk redovisning hänvisas till
bifogat bokslut. ANDERS BACK, sekr.
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2011 2010
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Medlemsavgifter 140 334 140 350
Årsmötesintäkter 284 125 214 706
Vintermötesintäkter 8 475 28 053
Försäljning av böcker, videoband och CD-skivor 48 200 183 429
Övriga intäkter 0 612
Summa intäkter 481 134 567 150

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för årets bok   –137 860 –134 964
Kostnader för föregående års bok –18 406 –56 820
Karlfeldtbladet –73 165 –73 389
Årsmöteskostnader –389 193 –236 837
Vintermöteskostnader –25 509 –39 792
Bokmässa/övriga mötens kostnader –51 303 –52 898
Sammanträdeskostnader –13 383 –20 800
CD, bokinköp, trycksaker –48 954 –2 238
Bokföring, medlemsreg. och konsultation –80 433 –99 930
Hemsida 0 –900
Lokalhyra –20 993 0
Revisionskostnader –9 575 –10 250
Telefon, porto och frakt –10 524 –11 415
Gåvor och uppvaktningar –1 609 –770
Stipendier och bidrag –9 000 –74 389
Medlemsavgift i DELS –500 –800
Övriga kostnader –2 539 –5 700
Summa verksamhetskostnader –892 946 –821 892

FINANSIELLA INTÄKTER
Realisationsvinst fr. förs. av värdepapper 145 577 238 329
Utdelning på aktier 131 363 58 970
Ränteintäkter 135 306 45 382
Summa finansiella intäkter 412 246 342 681

FINANSIELLA KOSTNADER
Realisationsförlust fr. förs. av värdepapper –470 208 –133 533
Räntekostnader 0 –21
Övriga finansiella kostnader –2 954 –1 466
Summa finansiella kostnader –473 162 –135 020

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader –472 728 –47 081

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Återföring från värderegleringsfond för värdepapper 100 000
Avsättning till värderegleringsfond för värdepapper –272 159

Årets resultat –744 887 52 919

Resultaträkning
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Balansräkning

Not 2011 2010
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Aktier 1 1 398 569 1 554 154
Fonder 2 1 644 849 2 631 368
Obligationer 3 503 750 0
Övriga anläggningstillgångar 4 500 500
Summa anläggningstillgångar 3 547 668 4 186 022

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 7 940 34 400
Bank och plusgiro 395 419 186 017
Summa omsättningstillgångar 403 359 220 417

Summa tillgångar 3 951 027 4 406 439

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Eget kapital 5 4 062 730 1 955 998
Årets resultat –744 887 52 918
Summa eget kapital 3 317 843 2 008 916

Långfristiga skulder
Karlfeldt-fonden 5 0 2 053 814
Värderegleringsfond för värdepapper 6 406 159 134 000
Summa långfristiga skulder 406 159 2 187 814

Kortfristiga skulder
Förutbetalda medlemsavgifter 52 000 38 300
Interimsskulder 83 593 55 450
Leverantörsskulder 91 432 115 959
Summa kortfristiga skulder 227 025 209 709

Summa skulder och eget kapital 3 951 027 4 406 439

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Not 1 
Aktier och andelar 2011 2010
Tkr Bokfört Markn. Bokfört Markn.

värde värde värde värde
Aktier 1 399 1 201 1 554 1 554

Not 2 
Fonder 2011 2010
Tkr Bokfört Markn. Bokfört Markn.

värde värde värde värde
Fonder 1 645 1 513 2 631 2 497

Not 4 
Obligationer 2011 2010
Tkr Bokfört Markn. Bokfört Markn.

värde värde värde värde
Obligationer 504 428 0 0

Not 4
Övriga anläggningstillgångar utgörs av ett antal minnesföremål. 

Not 5
I det egna kapitalet år 2011 ingår en 1987 erhållen donation av Gull Holsti Versteeg på
2.000 tkr och överskjutande medlemsinsatser på 53 814 kr, tidigare kallad Karlfeldt -
fonden.

Not 6
Denna reservering har tillkommit beroende på att värdepappernas marknadsvärde är 
406 tkr lägre än bokfört värde.

Stockholm 2012-03-01

Claes-Bertil Ytterberg Anders Back Hans Barenthein
Ordförande

Gunbritt Berggren Jörgen Eriksson Arne Forsell

Gunilla Stenman Jacobsson Lars Anders Johansson Ebba Nordström

Johannes Rudberg Eva-Britta Ståhl

Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-04-13

Helene Ragnarsson Hans Alsén
Auktoriserad revisor

Bokslutskommentarer
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VI ÄR NOG många som föresatt oss att läsa
(om) Thomas Manns Bergtagen från 1924
när den nu har kommit i mästerlig översätt-
ning av vår samfundsmedlem Ulrika Wallen -
ström. Mann fick Nobelpriset 1929, men det
satt hårt inne. Svenska akademiens nobel -
kom mitté enades om att belöna honom ”för-
nämligast för hans stora roman Budden-
brooks”, dvs. man säger egentligen att Mann
får priset trots Bergtagen. Man erkänner att
Tristan och Tonio Kröger är ganska bra och
Döden i Venedig acceptabel. Och kommit té -
ordföranden Per Hallström var säkert nöjd
med att få prisa ”den stora uppgörelsen med
den demokratiska antipatriotismen i Betrach-
tungen eines Unpolitischen”, den tankebok
från krigstiden som Mann själv redan distan-
serat sig från.

Den store Mann-motståndaren var Karl -
feldt. Han låter sig övertalas att ge Mann pri-
set fast det gått 28 år sedan Buddenbrooks
och Manns ”senaste större arbete, romanen
Der Zauberberg icke synes ägnat att stärka
hans kompetens till ett Nobel pris”. Men re-
dan i utlåtandet 1924 hade Karlfeldt, till -
sammans med Henrik Schück, ”bestritt Bud-
denbrooks allmänt erkända rang av mäster-
verk i sin art, ja, ej tillmätt det några märkli-
gare egenskaper”.

För Karlfeldtforskningen och -läsarna
återstår att förklara varför Karlfeldt tyckte så
illa om Thomas Mann. Fundera på det när ni
läser Bergtagen. CHRISTER ÅSBERG

Inte betagen i Bergtagen

22 MAJ Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Sångsdagen. Tema: Våra träd - i kultur och
i litteratur. Medverkar gör bl.a. Thomas
 Lagerström, professor vid SLU i Uppsala. 

25 JUNI Karlfeldtsgården i Karlbo
Midsommarfirande.

4 JULI Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Musik vid Siljan. Vi hyllar Tomas Tranströ-
mer. Gustaf Sjökvist och hans Kammarkör,
Ann Kristin Jones, Thomas Hansy, Claes-
Bertil Ytterberg. 

5 JULI Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Poesivandring. 

7 JULI Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Musik vid Siljan. Sånger på väg. Olle
Holm gren, baryton och Henrik Berg, piano.

12, 19 och 26 JULI Karlfeldtsgården
Sångs i Sjugare. Poesivandring.  

20 JULI Karlfeldtsgården i Karlbo
Karlfeldts födelsedag och Avesta kom-
muns kulturdag. Längtan heter min arvedel
med Lars Hjertner. Årets Fridolin utses. 

10-12 AUG. Ransäter, Geijerskolan
Karlfeldtsamfundets års- och sommar möte

18 AUG. Karlfeldtsgården i Karlbo
Tolvmansgården i fokus. Thage Annerbo
berättar och Jan Johansson sjunger. 

27-30 SEPT. Bokmässan, Göteborg
Karlfeldtsamfundet medverkar.

K A L E N D A R I U M

www.sangs.se • 0247-60028
www.karlfeldtsgarden.se • 0226-645174
www.karlfeldt.org • 021-415962
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Bilder från vintermötet Foto: Jörgen Straarup och Lars Falk

Kaffe och samvaro efter föredraget. 

Ingrid Svensson förärades ett medlemskap i samfundet.

Johannes Rudberg, styrelseledamot i samfundet, var värd på KB.

Lars Anders Johansson underhöll på Timmermansorden.

Ingrid Svensson, chef för KB:s handskriftsavdelning. 

Mika Larsson med sin mor Anna Karlfeldt Larsson.



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 med-
lemmar och håller varje år ett som-
marmöte (års möte) och ett vinter -
möte. Samfundet ger ut en årsskrift
och ett medlemsblad. Kontaktperson: 

Gunbritt Berggren
info@sangs.se
tel. 0247-600 28

medlemsavgift
Medlemsavgiften på 200 kr/år 
(familjemedlem 100 kr/år) sättes in
på samfundets plusgiro 67 96 73-4. 

adressändring
Ärenden som rör medlemskap,
adress ändring och  av registrering
handhas av: 

Hans Barenthein
h.barenthein@gmail.com
tel. 046-12 00 10

Karlfeldtbladet
Karlfeldtsamfundets medlemstidning ut-
kommer med minst två nummer per år. 

ansvarig utgivare
Claes-Bertil Ytterberg

redaktionskommitté
Gunilla Stenman Jacobson, red. 
Lars Falk, lars.falk@foi.se
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