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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 750 medlemmar och
håller varje år ett sommarmöte (års -
möte) och ett vinter möte. Samfundet
ger ut en årsskrift och ett medlemsblad. 

Kontaktperson: 
Gunbritt Berggren
info@sangs.se
tel. 070-580 11 95

Medlemsavgift inbetalas till 
samfundets plusgiro 67 96 73-4 
Ordinarie medlem: 220 kr/år
Familjemedlem: 110 kr/år
Studerande: 110 kr/år

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

Jørgen Straarup
S:t Johannesgatan 4 B
753 11  Uppsala
medlem@karlfeldt.org
tel. 070-377 23 62

www.karlfeldt.org

Jubileumsåret 2014 arrangerade Karlfeldtsamfundet ett sym-
posium, Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?, på
 Sigtunastielsen. Det blev till en stark manifestation av enga-
gerade och kulturmedvetna deltagare från olika delar av den
litterära offentligheten och från många litterära sällskap.
Många faktorer i vår samtid samverkar till att göra Karlfeldt &
Co till den förlorande generationen – liksom seriösa författare
över huvud taget – men vi kommer att göra vad vi kan för att
det inte ska behöva bli så!

Samfundets skrikommitté har samlat föredrag och diskus-
sionsinlägg till årsboken för 2016, med samma titel som sym-
posiet, Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?. Huvud-
redaktörer är Eva-Britta Ståhl och Ola Nordenfors. Boken
formges av Eva Kvarnström i Falun (Oform), som tidigare
gjort vackra årsböcker åt oss.

Boken beskriver hur framför allt 90-talisterna, men även
senare diktargrupperingar, hanteras i dagens media-, multi-
och masskultursamhälle, bland annat i läroplaner för grund-
skola och gymnasium, i folkbiblioteken och vid universiteten.
De ibland skrämmande inblickarna i dessa världar ges av Anna
Nordlund, Maria Ulfgard, Gunnel Furuland, Stina Otterberg
och Eva Haettner Aurelius. Men även positiva röster, ungdom-
liga och poetiska, kommer till tals liksom uppmuntrande till-
rop från representanter för litterära sällskap. Vi kan ännu inte
ge exakt datum för leveransen men vi utlovar en spännande,
lärorik och uppfordrande läsning när det är så dags.

För Karlfeldtsamfundets skrikommitté
Eva-Britta Ståhl

CD-skivan Renässans som bonus
Förutom årsboken Karlfeldt
& Co – den förlorande gene-
rationen? får samfundets
medlemmar detta jubile -
umsår även en extra bonus.
Med detta nummer av Karl-
feldtbladet följer CD-skivan
Renässans av poeten, vis-
sångaren och tonsättaren
Lars  Anders Johans son.
Där tar han sig an 1890-
 talets svenska poesi skatt med egna tonsättningar av Karlfeldt,
Heidenstam och Fröding. Bland de nya tonsättningarna finns
Karlfeldtdikterna Julia Djuplin, Jone havsfärd,  Göken och En
gammal man. 

Årsboken 2016:
Karlfeldt & Co i dagens kultur
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om ni märker är detta nummer av Karlfeldt -
bladet ganska tillbakablickande. Skälet är na-
turligtvis att Karlfeldtsamfundet nu uppmärk-
sammar att 50 år har gått sedan det bildades. I

detta nummer finns en artikel om omständigheterna
vid bildandet i Falun. Här finns också nedslag om
samfundets femtioåriga historia. Vi uppmärksammar
också att Ingegerd Fries gått bort. Ingegerd var Karl-
feldtbladets förste redaktör och också i övrigt en ivrig
tillskyndare av ”Karlfeldtiana”.

Vid en tillbakablick slås man av hur snabbt tiden
går. Men också hur mycket  av värde som blir oför-
ändrat. Jag har de senaste dagarna roat mig med att
bläddra igenom en hel del av den litteratur som utgi-
vits i samfundets regi och som nått medlemmarna
som årsböcker. Högklassig är den, både kulturhisto-
riskt, litteraturvetenskapligt och litterärt. Finns det så
mycket att ”tröska ut” av arvet från Karlfeldt? Ja, up-
penbarligen. I den bokserie som heter ”På Karlfeldts
vägar” finns bidrag från skalden själv, bl.a. en dikt ur
en samling handskrier på KB som gjordes tillgänglig
på 50-årsdagen av diktarens död.

Jag har ej stämma eller del
i dagens gny och bång.
Jag är en syrsas klena spel,
en sparv i soluppgång.

Här hittar vi också bidrag från Johannes Edfeldt, H.
S. Nyberg, Hjalmar Sundén och Harald Riesenfeld
liksom av många, många andra, inte minst de för
Karlfeldtforskningen så betydelsefulla Jöran Mjöberg
och Karl-Ivar Hildeman. Uttröskat? Nej! Också nu –

och förhoppningsvis också i framtiden – kommer
samfundet att tillhandahålla årsböcker av hög kvalitet
Ämnet tycks outtömligt. Detta säger också något om
det litterära värdet hos den skald vars minne vi söker
hålla vid liv.

En rent anekdotisk parentes: Jag träffade i höstas
en guide vid Fredrik den Stores lustslott Sanssouci i
Potsdam. Vi kom att tala om det tyska språket som
jag menade hade en ny framtid i det nya Europa.
”Nej” sade han, och när han hörde att jag var svensk
tillade han: ”Ni skriver bättre lyrik på svenska än vi
på tyska!” Det är ju sällsamt att höra från en som hade
Goethe, Schiller, Rilke, Hölderlin och Stefan George
som landsmän. Men en tröst för mig när jag tänkte
på Karlfeldt. Nåja!

Några korta meddelanden kan jag ge för allmän
kännedom: Katarina Frostenson får 2016 års Karl-
feldtpris. (Motivering och presentation på annan
plats.) Samfundet har beslutat att för första gången
utse hedersmedlemmar. Dessa är Carin von Sydow,
Christer Åsberg, Bo och Gunbritt Berggren, Mika
Larsson, Hans Larsson och Hans Barenthein.

Så till slut, eersom Karlfeldt har kommit ut på
urdu, en annan beprövad översättning. En strof ur
Häxritt på transpiranto:

Claes-Bertil Ytterberg

Ordföranden 
har ordetS
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Karlfeldtsamfundet –
50 år i kulturens tjänst

Två häxor flyga fram med hast. 
Håll fast, håll fast,
du unga lärling, vid din kvast!
Din gudmor rider, trygg och tjock, 
framför dig på sin timmerbock.
I väster står en sotröd rand, 
som facklors brand
vid portarna till ondskans land.

Dos packaj fluktas in galopp.
Passopp, passopp,
tu junga pryo, ad toj mopp!
Toj mentor rittas korpulent
in fronte sur soj fundament.
In western stasas rosso flick
kvam purteknik
an porto devilrepublik
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ars Gustafsson är död, västeråsdjäkne som
Karlfeldt. Han blev många år äldre än sin
skolkamrat och den åldersskillnaden bar han
på något sätt med sig redan från början, trots

pojkaktighet och gosselynne. Det är lätt att tänka sig
Lars Gustafsson spela egna, matematiskt kalkylerade
goldbergvariationer på en vinterorgel men inte, som
Karlfeldt, få ungmöbarmar att spännas av vild-
marks- och kärleksvisor från en fiol av rosenträ med
strängar tvinnade av blonda kvinnohår. Men han
tillhörde en generation och ett landskap som för-
band honom med den Karlfeldtska dikten och av allt
att döma bemötte han alltid sin äldre kollega med
både sympati och  respekt. Karlfeldtsamfundet lyc-
kades därför värva  honom som styrelseledamot och
medlem av sin  redaktionskommitté 1971. Men se-
jouren blev bara något år, kontinentens publicistiska
arenor och Texas resursstarka universitet tog honom
ifrån oss. 

Återseendets glädje var stor när samfundet vid
vintermötet 2014 fick lyssna till Lars. ”Hur fungerar
Karlfeldts fantasi?” löd den fråga han till slut, eer en
briljant uppvisning, besvarade med ett klargörande:
”Det vet jag inte.” Men något av hantverkarnas
 gemensamma hemlighet avslöjade han, särskilt när
han visade på hur Karlfeldt i ”I Lissabon där dansa
de” berättar en historia medan han till synes berättar
en helt annan, en omvänd metaforik kunde man säga.
Dansen äger rum i Pillmans stuga i Munga och jäm-
förs med balen i Portugals huvudstad. Att slottet är

rött beror på att Pillmans hus är målat med falufärg.
Normala poeter skulle ha börjat dikten i Munga och
 sedan låtit den höja sig till Lissabon, Karlfeldt gör
tvärtom. 

Lars Gustafsson själv arbetade som diktare gärna
med det här slaget av överraskande förvandlingar. De
oväntade perspektiven får läsaren att se bättre. Det
finns en förbindelse och frändskap de båda djäknarna
emellan som blir mest synlig när de i sin diktning
kombinerar platsens ande i deras gemensamma gam-
la Järnbäraland med fantasins herravälde över tiden
och rummet.

När man lyssnade till Lars Gustafsson, i tal eller
skri, fick man en känsla av att han alltid funnits och
att det skulle fortsätta så. Det är svårt att föreställa sig
att denna ständigt närvarande, lätt knarrande röst har
upphört. Saknaden och tystnaden är stor. 

Christer Åsberg

Tystnaden 
efter Lars Gustafsson

Lars Gustafsson var 1971 styrelseledamot i Karl-
feldtsamfundet och medlem av samfundets redak-
tionskommitté.

L

Kallelse till årsmöte 
13 augusti i Falun

Karlfeldtsamfundets medlemmar kal-
las härmed till årsmöte lördagen den
13 augusti kl. 9.00 på First Hotel
Grand Falun. För mera information,
se inbjudan till års- och sommarmötet
2016 på sidan 30.
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n av vårt samfunds trognaste medlemmar,
Ingegerd Fries, Umeå, har lämnat oss. Hon
föddes i Uppsala 1921, dotter till H. S. och
Fanny Nyberg, läste klassiska språk och blev

lärare i latin och grekiska. Under sitt första äktenskap
bodde hon under 50-talet några år på Island och
översatte både nutida romaner av Laxness och gamla
sagor, bland annat Njal, som hon också skrev initie-
rade analyser av. Hon författade en lärobok i isländs-
ka, Kennslubók i nútíma íslenzku, och undervisade i
ämnet vid Umeå universitet, där hon blev hedersdok-
tor 2003. Latinet fick hon användning för när hon till-
sammans med andre maken, nordistprofessorn
 Sigurd Fries, deltog i utgivningen av Linnés Iter lap-
ponicum 1732 och översatte och kommenterade de
latinska partierna. Grekiskan kom till nytta när hon
en tid på 70-talet var referent åt Bibelkommissionen.
Samtidigt läste hon teologi, prästvigdes 1985 och var
till pensioneringen kyrkoadjunkt i Umeå. 

Karlfeldt hade ett särskilt rum i hennes hjärta och
hon var grundligt förtrogen med hans poesi. För Karl-
feldtsamfundet var hon länge ett starkt stöd och en
flödande kunskapskälla. Hon startade Karlfeldtbladet
som ett ”oregelbundet men pålitligt, handgjort blad”,
en egenhändigt producerad stenciltidskri som hon
drev 1975-1983. Med hjälp maken Sigurd, dåvarande
samfundsordföranden Karl-Ivar Hildeman och
många av henne därtill manade och uppmuntrade
korrespondenter, fyllde hon bladet med värdefulla no-
tiser om Karlfeldts språk, dikt och liv.

Botaniken var ett annat kunskapsområde som om-
fattades av denna mångsidiga kvinnas kärleksfulla en-
tusiasm och arbetslust. Att hon var lika hemmastadd
i Karlfeldts prunkande plantering i Leksand som i
hans lyriska lustgård visade hon i skrien Sångs i Sju-
gare, 1970, och hon eerlämnar ett testamentariskt
komplement till de botaniska noterna i Samlade dik-
ter, en utgåva som hon ägnade en kritisk recension
när den kom ut; hennes egen fatabur hade inte vittjats
tillräckligt omsorgsfullt. Hon skrev en mycket bruk-
bar och använd studiehandledning, ”Karlfeldt, poet
för alla tider” och hon gjorde en kommenterad för-
teckning över Karlfeldts bibliotek.

Ingegerds fäderneärvda kunskap om Siljansbyg-
dens natur och historia och hennes inlevelse i Karl-
feldts tankevärld, tro och poetiska teknik gjorde hen-

nes bok Karlfeldt och dalmålarna, 1996, inspirerande
och uppslagsrik. Trots sin dalapatriotism sökte hon
utöver bondstugornas tapeter och fädernas Karl XII-
bibel förebilder till Karlfeldts Dalmålningar i annan
litteratur och konst och hänvisade gärna till den nors-
ka medeltidsballaden ”Draumkvedet”, Ovidius och
prerafaeliternas konst. I andra dikter spårade hon in-
flytande från ungraren Petöfi eller romaren Cicero.
Hon vågade antyda att ”Träslottet” inte bara var Hytt-
bäcken utan också var byggt av litterära intryck. Hon
var djärv nog att anta att en skald av Karlfeldts kaliber
var i stånd att med hjälp av läsefrukter och egen fan-
tasi kunna skriva ”Höstpsalm” utan att själv ha besökt
Assisi. Att akademiska experter inte alltid anammade
hennes uppslag bara stärkte henne i hennes överty-
gelse. Hon var en självständig och hängiven läsare
som gav bredd, vidd och djup åt en Karlfeldtforskning
som mått gott av hennes sälta.

En liten vårlig betraktelse i Ingegerds eget Karl-
feldtblad nr 23, 1980, visar hennes inlevelse i Karl-
feldts poetiska värld och hennes förmåga att känsligt
avlocka skaldens konkreta iakttagelser och botaniska
sakord en djupare innebörd genom kunskapsrika
kombinationer. Artikeln saknar titel, men med ord ur
hennes egen text kan den kallas:

Christer Åsberg

Ingegerd Fries till minne

E

Ingegerd Fries var en av samfundets trognaste med-
lemmar, grundligt förtrogen med Karlfeldts poesi.
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Ljuv do och besk brygd

Mellan hägg och syrén, när allting blommar, tänker
man gärna på Karlfeldt i blommornas tecken. När
allting står överväldigande fullt av vit blom: körsbär
och äppelträd, hägg och slån, oxel, rönn och olvon,
tänker man kanske särskilt på hur oa vitblomman-
de buskar och träd dyker upp i diktningen, alltid,
eller nästan alltid, som bild eller symbol samtidigt
som de är inslag i en detaljrealistisk naturmålning.
Karlfeldt stod på en gång i 80-tal och 90-tal: i den
svenska 90-talsromantiken med alla dess under-
strömmar svarade han själv för ett väsentligt flöde,
men den noggranna verklighetsiakttagelsen hade
han lärt av 80-talsrealismen, av sin ungdoms poeter,
av impressionismen – den blev ett signum för hans
egen originalitet som diktare.

Det slog mig att den omdiskuterade slånen i
”Jungfru Maria” dyker upp på nytt i ”Häxorna” –
med helt andra förtecken: ”gå ej bland olvonträ och
slån / när kvällens lu är ljum” – och i ”Augusti-
hymn”: ”den väg som mellan slånbärskullar / sänker
sig grå i dalens djupa sot”.

Först ger slånen den skiraste vårstämning, ”all
vårens blom och häggar”, så är den full av dolska
taggar, och till sist står den med svartblå bär som
tecken för vemodig senhöst. På samma sätt skiar
liljorna funktion: i ”Blomstervisor” är de ljus och
tröst i natten, i ”Jungfru Maria” (alla andra liljor att
förtiga” ringer det helgsmål i gula liljeklockor, men
i ”Häxorna möter en ”lilja, dystert grann” och i dik-
ten om Fröding har de tagit den dystraste av färger:
”Svarta liljor välla mellan träden.”

En och samma växt gömmer i rot och blad,
stängel och krona både ljuvheten och den beska
brygden, både dag och natt, liksom ”nattyxnet” –
tankegången kommer ständigt igen. I ”Ynglingen
till jungfrun” (”Yttersta domen”) får häggklasarna
förbli vita och bevara vårens skirhet:

Den hägg, hvars hvita kvist du bär,
skall aldrig blomma ut
och sätta kart och svarta bär,
förrn allt är svart och slut.

– också ett sätt att säga ”verweile doch, du bist so
schön”!

Fast, förstås, i andra fall även frukten kan vara
söt, som när det är tal om äpplen och smultron!

Ingegerd Fries

Sångsdagen 
Lördag 21 maj kl 15.00

Stina Otterberg presenterar sin bok
Älska, dricka, sjunga, leva, dö. En essä
om Erik Axel Karlfeldt. Sång och spel
av Anna Ihlis och Ingemar Ihlis. Anna
har egna tonsättningar till Karlfeldts
texter att framföra!  

www.sangs.se

Karlfeldts ”Greatest Hits” 
på italienska
En fin 50-årspresent har Karlfeldtsamfundet fått av vår
medlem poeten Adriano De Angeli. Han har översatt
de tolv dikterna i jubileumsutgåvan Greatest Hits till
italienska och tillägnat samfundet den vackert forma-
de lilla skrien. Adriano har tidigare utgett en itali-
ensk översättning av Vildmarks- och kärleksvisor. Sam-
fundet har skäl att vara tacksamt för denne hängivne
Karlfeldtambassadör, här sittande vid gymnasisten
Karlfeldts fiktiva skrivbord på Tolvmansgården.

Christer Åsberg



et finns dag mängder av litterära sällskap som
med liv och lust vårdar sig om en speciell för-
fattares person, verk och miljö. De litterära
sällskapen är en verksam kra när det gäller

att hålla kulturarvet levande. De bildar i själva verket
en folkrörelse, ja, en aktiv motståndsrörelse mot kul-
turförstörande och nivellerande tendenser.

När Karlfeldtsamfundet bildades, 17 januari 1966,
vilket Ann Carlsson skildrar i en annan artikel, såg
det något annorlunda ut. Visst fanns ett antal litterära
sällskap, men de var i allmänhet akademiska företag
som ägnade sig åt textutgivning (Bellman) eller åt
uppbyggliga verksamheter i föremålets anda (Söder -
blom). Kunskapen om de mer aktuella författarska-
pen upprätthölls av andra institutioner, skolan, tid-
ningarnas kultursidor, radion, biblioteken, förlagen
och så vidare. Läget har förändrats under de sextio
åren, de traditionellt kulturbärande aktörerna har
dragit sig tillbaka. En del av den problematiken ven-
tileras i samfundets årsbok 2016, Karlfeldt & Co – den
förlorande generationen?

Från och med 1960-talet tilltog sällskapsgrundan-
det och under de följande decennierna var det främst
det personliga engagemanget i ett författarskap som
var drivkraen. I slutet av 1970-talet fanns 40 säll-
skap, när samarbetsorganisationen DELS bildades i
början av 90-talet var antalet 80 och nu finns omkring
120. Sällskapen fick en demokratisk profil. Ett tidsty-
piskt uttryck för detta var att Karlfeldtsamfundet 1970
beslöt att ”samfundets medlemmar skulle vara du och
bröder (i förekommande fall systrar)”.

I det nygrundade Karlfeldtsamfundet möttes de

båda tendenserna, det akademiskt präglade veten-
skapliga studiet av ett författarskap och det folkliga
intresset av att tillsammans med likasinnade och i
trivsamma former ägna sig åt en diktare som betytt
mycket inte bara för den enskilde utan också för en
stad, en bygd eller en region. Flera av de större säll-
skapen har en tydlig lokal förankring.

De första styrelsernas sammansättning avspeglade
denna dubbelhet. Där fanns höglärda professorer från
lärosätena, flera med dalsk dialekt, där fanns ämbets-
män från länet, odalmän från dalabygden och en re-
presentant för släkten (en familjemedlem har under
alla åren ingått i styrelsen). Samfundet leddes de tolv
första åren av den hängivne Karlfeldtvännen och tid-
ningsmannen Anders Yngve Pers. Man kunde tala
om mångsidighet om det inte vore så att kvinnor sak-
nades, bortsett från att Gerda Karlfeldt omedelbart
utsågs till samfundets hedersledamot. Men inom kort
kom kvinnor in i styrelsearbetet, Ingegerd Fries som
den första, snart följd av Carin von Sydow, som ingick
i styrelsen seklet ut och lite till. 

Vad skulle Karlfeldtsamfundet syssla med? I do-
kumenten anges en handfull uppgier:
att stödja forskning om och kring Karlfeldt, 
att vidmakthålla och stimulera intresset för Karlfeldts
diktning och bidra till ökad kunskap om hans verk
och liv,
att ge nya generationer en möjlighet att upptäcka
Karlfeldt och hans diktning,
att vara ett aktivt forum för Karlfeldtintresserade och 
att vara en mötesplats för att i ord och ton uppleva
vad Karlfeldt uträttat.

D
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Karlfeldtsamfundet 
1966-2016 

i fågelperspektiv
av Christer Åsberg



Jag gör ett försök att teckna samfundets historia ge-
nom att visa på hur det levt upp till stiarnas för-
hoppningar.

Forskning 
En primär uppgi var att samla Karlfeldts litterära
kvarlåtenskap, manus, brev osv. till Kungliga Biblio-
teket och att befordra det vetenskapliga studiet av
Karlfeldt. Samlingarna finns nu på KB, väl ordnade
av Ann Carlsson. En kvarstående uppgi för samfun-
det är att samla eller åtminstone inventera karlfeld-
tiana som kan finnas lite varstans. Önskvärt vore att
få en samlad förteckning på brev som ännu inte till-
förts KB, med sikte på en utgåva med brev i urval, och
på de otryckta dikter som dyker upp här och var. En
viktig insats gjorde skaldens barnbarn Hans och Mika

Larsson 2014 genom att skanna in familjens fotosam-
ling. Ett av de första samfundsprojekten var också att
fullborda den av Nils Afzelius påbörjade Karlfeldtbib-
liografin, något som Arne Bergstrand lyckades ro i
land. Den har senare kompletterats med en särskild
musikbibliografi och en diskografi.

En utgåva av Samlade dikter med ordförklaringar
gavs ut 2001, i pocket året eer, och senare, med åt-
skilliga korrigeringar, inlagd på hemsidan. Där är dik-
terna sökbara så att det är möjligt att utföra ordun-
dersökningar till vetenskapligt bruk eller privat för-
nöjelse. Hemsidan, www.karlfeldt.org , byggdes upp
genom en hängiven, stundom heroisk, arbetsinsats av
Hans Barenthein, som dock själv skulle avfärda så-
dant beröm precis som morfar: ”Låt gå, det är också
ett värv.” Hemsidan innehåller därutöver en överdå-

KARLFELDTBLADET 2016:1 9

Samling runt bokbordet på Karlfeldtsamfundets Sommarmöte i Tällberg 2011. 
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dig mängd karlfeldtiana och samfundsanknuten in-
formation och hålls à jour av Cari Hildebrand med
bistånd av Gunilla Stenman Jacobson.

Det fanns redan från början en ambition att fort-
löpande publicera forskning kring Karlfeldt. Karl-Ivar
Hildemans Sub luna och andra Karlfeldt-essäer utkom
redan 1966 och betecknades då som Karlfeldtsamfun-
dets skriserie nr 1. Serien låg i träda ett par år men
från och med 1970 har serien löpt på (utom 1973) och
senaste numret är 47. Hildemans En löskekarl blev
nummer 8 och bland senare verk kan särskilt nämnas
Jöran Mjöbergs Många
Maskers Man (nr 29),
Carin von Sydows ”Jag
ville ha sagt dig det öm-
maste ord” (nr 31; säkert
den mest spridda årsbo-
ken), Staffan Bergstens
Karlfeldt – dikt och liv (nr
37) och Stina Otterbergs
Älska. Dricka. Sjunga.
Leva. Dö. (nr 46), samtli-
ga utgivna i samarbete
med Karlfeldts eget förlag
Wahlström & Widstrand.

Serien bildar en ganska imponerande rad. Eer-
som det mesta som skrivs om Karlfeldt har ett starkt
biografiskt fokus är det är svårt att särskilja de olika
skrierna eer deras inriktning, nästan alla anknyter
till Karlfeldts liv och leverne. Men det är värt ett för-
sök. Diktorienterade texter utgör huvuddelen, bortåt
40 procent. Karlfeldts egna texter, dikter, prosa och
tal, även olika former av urval, bidrar med drygt 20
procent. Renodlat biografiska texter uppgår till 13
procent och lika stor andel av utgivningen är ägnad

åt Sångs och miljön där.  Utgåvor med inriktning på
Karlfeldts tid och samhälle utgör 4 procent. Biblio-
grafier av olika slag står för nära 10 procent. Alla års-
utgåvorna är inte böcker, i summan ingår både kas-
settband, cd och dvd. En fullständig lista finns på
hemsidan.

Samfundet har därutöver gett ut bland annat två
Karlfeldtuppsatser, ”I Dalarne och Lukt och do” och
medverkat till utgivningen av Anders Hansers bild-
spel ”Så vardt jag en drömmare …”,1997, en cd med
Peterson-Bergers Karlfeldttonsättningar 2007 och
nya tonsättningar av Robert Sund och hans kammar-
kör på en cd 2014. Dessutom har vi bidragit med två
fullmatade Karlfeldtnummer i De litterära sällskapens
tidskri Parnass, 1993 och 2014.

Utanför samfundets utgivning finns inte mycket
Karlfeldtlitteratur att anföra, vilket betyder att vår
diktare skulle ha varit än mer bortglömd och okänd
om inte samfundet varit så aktivt.

Samfundet har vid två tillfällen tagit initiativ till
symposier i sye att stimulera forskning i Karlfeldt-
anknutna ämnen, 1989 samlades man kring ”1890-
talet på sekeldistans” tillsammans med Vitterhetsaka-

Tre ordföranden samlade på trappan till Karlfeldtsgården i Folkare: Claes-Bertil Ytterberg, Christer Åsberg
och Gösta Berglund.

ORDFÖRANDEN

1966-1977 Anders Y. Pers
1977-1984 Gunnar Thyresson
1984-1991 Karl-Ivar Hildeman
1991-1998 Lars-Erik Linnarsson
1998-2001 Gösta Berglund
2001-2008 Christer Åsberg
2008- Claes-Bertil Ytterberg
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demien och Övralidsstielsen och 2014 till
”Karlfeldt & Co – den förlorande genera -
tionen” på Sigtunastielsen. Initiativtagaren
1989, Åke Lilliestam, kunde konstatera:
”Med symposiet placerade sig Karlfeldtsam-
fundet med mycken emfas i den vetenskap-
liga världen.” Förhoppningsvis ska något lik-
nande kunna sägas om det senare symposiet
när det manifesterar sig i tryck som årsbok
2016. Vid båda tillfällena har man luat tanken på ett
närmare samarbete mellan besläktade sällskap.

Intresse och kunskap
Praktiskt taget allt som skrivits om Karlfeldt har ett
populärvetenskapligt anslag som inte utesluter någon
litteraturintresserad. Årsboksutgivningen har därför
inte bara varit ett sätt att redovisa forskning utan ock-
så att sprida intresse och kunskap i vida kretsar. Men
samfundet vänder sig också mer direkt till en allmän-
intresserad publik.

Samfundets tidning, Karlfeldtbladet, fanns inte
med i den ursprungliga planeringen. Bladet startades
av Ingegerd Fries 1975 på eget bevåg och gavs ut i en
begränsad, stencilerad utgåva fram till 1983 då sam-
fundet övertog ansvaret och lämnade stafetten till
Mika Larsson. Ingegerd gjorde raskt bladet till ett vi-
talt diskussionsforum för lärd och lekt. Med dagens
mått mätt motsvarade den snarast en blogg. Karl-
feldtbladet har sedan genomgått många förändringar
tills den nu med Gunilla Stenman Jacobson och Cari
Hildebrand som redaktörer är en såväl tekniskt som
innehållsligt tilltalande produkt som två gånger om
året når alla medlemmar. Möjligen kan man sakna
Ingegerd Fries uppfordrande och personliga kontak-
ter med läsarna som oa kom med intressanta reflek-
tioner och uppslag i stort som smått, personliga mar-
ginalanteckningar av Einar Hæggblom och språkliga
iakttagelser av Carl-Gustaf Berglin och Sigurd Fries
och med bidrag till ”Min bästa Karlfeldtdikt”. Mycket
av detta förtjänar att tryckas om.

Ingegerd Fries, Carin von Sydow, Gunbritt Berg-
gren, Barbro Wahlberg och många andra har i tysthet
bedrivit studiecirkelverksamheter, om inte i samfun-
dets regi så dock i dess anda. Under de första åren
knöts förhoppningar till de stora studieförbunden,
men dessa har liksom andra aktörer med tiden fått en
inriktning som inte gynnar det traditionella kultur -
arvet.

Under åren har utställningar med Karlfeldt i cent-
rum anordnats, till exempel i Leksand 2002 och un-
der jubileumsåret 2014 i Falun. Vid den senare ut-

ställningen producerades en utmärkt ka-
talog som är en fin introduktion till Karl-
feldts diktning. Under jubileet fanns ut-
ställningar på andra håll, Kungliga Biblio-
teket och Nobelmuseet, och samfundet er-
bjöd en mångfald olika aktiviteter över
hela landet under generalen Gunilla Sten-
man Jacobsons färla.

Karlfeldtsamfundet kunde 1984 inrätta
en fond som utökades väsentligt tack vare en generös
donation 1987 och som ha god tillväxt under för-
valtare som Bo Berggren och Gunnar Lundh. Vad ska
pengarna användas till, det är en fråga som dyker upp
med jämna mellanrum genom åren. Några stipendier
har utdelats till musikaliska insatser och till gymna-
sister och lärare. 1988 instiades Karlfeldtpriset med
ett belopp som ”ger gloire”, som styrelsen uttryckte sa-
ken, så småningom 50.000 kronor. Priset delas ut vart
tredje år alltsedan 1988, då Olof Lagercrantz belöna-
des, ”den forskare som först tog upp Karlfeldts dikt -
ning som personligt dokument” (i Jungfrun och de-
monerna, 1938). Lagercrantz representerar i själva
verket två tänkbara kompetenser för att vinna priset,
den Karlfeldtorienterade forskningen och det själv-
ständiga egna poetiska skapandet. Båda kategorierna
återfinns bland pristagarna.

Sångsbuketten från Karlfeldts egen trädgård är ett
stående inslag i samfundets sommarmöten och
har blivit en symbol för Karlfeldtsamfundet.
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Samfundet utdelar också en medalj i vackert rött-
svart-blått band, symboliserande stråken av kärlek,
död och natur i Karlfeldts diktning. Karlfeldtsmedal-
jen började utdelas 1989 och gick första gången till
de Karlfeldtättlingar som vårdat de tre gårdarna. 

Samfundet har också varit synligt vid Bokmässan
i Göteborg, först, från 1991, bland ett flertal litterära
sällskap i delad monter, och på senare år i en egen. Vi
har också deltagit flitigt med föredrag på sällskapens
gemensamma scen. Det kostar på, ekonomiskt och
personellt, att synas och höras vid mässan. Vår när-
varo uppmärksammas kanske inte alltid eer för-
tjänst, men vi får trösta oss med att vår frånvaro skulle
uppmärksammas desto mera.

Det intryck man får när man talar med både med-
lemmar och icke-medlemmar är att Karlfeldtsamfun-

dets mest tilldragande skyltfönster är Karlfeldtgården
i Leksand, Sångs i Sjugare. Det är där man kommer
Karlfeldt närmast in på livet, såväl personen som dik-
taren. Redan vid grundandet 1966 fanns Gerda Karl-
feldt med i bilden och alltsedan början av 1990-talet
har gården, tack vare Gunbritt och Bo Berggrens ena-
stående generositet, stått öppen för allmänheten. Här
har vi varje sommar kunnat leva oss in i skaldens
trädgårdsvision och beskåda hantverkarens arbets-
bänk i diktarstugan. Samfundet äger inventarierna i
diktarstugan och har i en avsiktsförklaring förklarat
sig vara berett att vid behov ta sitt ansvar för skaldens
arbetsrum när ägoförhållandena på Sångs förändras.

Oa har det bjudits på lyriska högtidsstunder i
Lustgården och några gånger varje sommar stäm-
ningsmättade konserter nere vid sjön, låt oss kalla
dem ”Musik vid Opplimen”. Bland många högtids-
stunder kan särskilt nämnas konserten med Tomas
Tranströmer, Bengt-Emil Johnson, Gustaf Sjökvist
och Jan Carlstedts tonsättning av ”Den långa som-
marn”. Till all lycka hann Hans Barenthein föreviga
släktgårdens skönhet och verksamheter i en dvd-film
2015, ”innan den långa sommarn lyktar och dess
glans förbrinner”.

Samfundsgrundarna diskuterade även de två går-
darna i Avesta. Hyttbäcken, som ägs av familjen o-
masson, och Tolvmansgården, som numera ägs av
kommunen, och arrangemang ordnas av den lokala
Karlfeldtsföreningen, där en av stiarna Sven Perers,
hustrun Ann-Marie och dottern Karin stått i spetsen.
Föreningen bidrar verksamt till intresset för och kun-
skapen om Karlfeldt och skapar ett ideellt värde som
i hög grad kommer också samfundet till godo.

Nya generationer
Liksom i alla föreningar, inte bara litterära sällskap,
har en återkommande fråga i Karlfeldtsamfundet
 decennierna igenom varit hur man ska kunna knyta
yngre generationer till verksamheten. Recepten har
varit många. Men yngre generationer har inte samma
föreningsbenägenhet som äldre så alla förslag i den
vägen har misslyckats. I en PM 1992 menade Hans
Landberg följdriktigt att det vore meningslöst att läg-
ga ner energi på att värva unga medlemmar, an-
strängningarna borde inriktas på att identifiera vuxna
grupper och försöka rekrytera i dem. I det avseendet
var samfundet ganska framgångsrikt, många medel-
ålders nya medlemmar strömmade in från Uppsala
och Stockholm.

Ungdomar ses inte som potentiella medlemmar i
samfundet men samfundet ska verka för att litterärt

KARLFELDTPRISET

1988 Olof Lagercrantz
1990 Caj Lundgren 
1991 Karl-Ivar Hildeman
1995 Jöran Mjöberg
1998 Bengt Emil Johnson
2001 Lennart Sjögren
2004 Margareta Jonth
2007 Birgitta Lillpers
2010 Gunnar Harding
2014 Olle Persson
2016 Katarina Frostenson

Karlfeldtsamfundets monter på Bokmässan 2010.
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intresserade unga får chansen att möta Karlfeldt. Där-
för har stipendier under åren tilldelats gymnasister
och litteraturlärare. 2008 instiades Ungdomens
Karlfeldtpris till ungdom i gymnasieåldern för en
uppsats om Karlfeldts diktning. Priset tillägnades
döttrarna Anna Larsson Karlfeldt och Ulla Barenthe-
in. De många prisbelönade uppsatserna visar en im-
ponerande kvalitet men också en förvånande bredd i
ämnesval. Uppsatserna finns på hemsidan, men kan-
ske ett väl redigerat urval kunde vara en lämplig års-
bok som inspiration för både elever och lärare.

En yngre generations musiksmak gick samfundet
till mötes genom att ge ut Lars Anders Johanssons vis-
rock-cd I Fridolins spår som årsutgåva 2008.

Forum för Karlfeldtintresserade
Karlfeldtsamfundet har glädjande många medlem-
mar. Under min tid som ordförande i början av 2000-
talet väntade vi med spänning på att få enrollera med-
lem nummer 1000, men alltid kom det något avfall
emellan. Nu har antalet minskat men vi kan ännu
med gott samvete säga att det handlar om ca 750
medlemmar. Minst lika glädjande är att så många slu-
ter upp vid de regelbundna träffarna, vintermötet i
februari och årsmötet i augusti. Jag gjorde för tio år
sedan en välvillig beräkning som landade i att under
en period på tre år hade minst en tredjedel av med-
lemmarna varit närvarande vid något möte. Genom
att vartannat årsmöte förläggs utanför Karlfeldtland-
skapen har flera medlemmar möjlighet att närvara.
Till det kommer besök vid Bokmässan eller på Sångs. 

Vi kan lugnt konstatera att det finns en stor skara
människor som trivs med att vara med i Karlfeldt-
samfundet. Alla är kanske inte brinnande Karlfeldt-

läsare, men det finns något i den stämning som odlats
under de sextio åren som gör att den som är intres-
serad av kultur, natur och sällskapsliv känner sig
hemma. Ett stort antal kompetenta klubbmästare,
 Carin von Sydow, Lars Falk, Gunbritt Berggren, Arne
Eriksson, Hans Åkerlund med flera, måste tackas för
välarrangerade och attraktiva möten, och flera styrel-
ser har bidragit genom att ordna innehållsrika pro-
gram med föredrag på hög nivå. Sommarmötet i au-
gusti kom eerhand att spänna över tre dagar och
från 1975 tillkom på Carin von Sydows initiativ ett
vintermöte förlagt till Stockholm. Under många år bi-
drog Åke Park från Mora med kluriga tävlingslekar
och frågesporter och varje möte avbröts vid lämplig
tidpunkt med ett dramatiskt divertissemang. Jag
skrev själv en liten pjäs om gymnasistpoeten Karlfeldt
till Västeråsmötet 1998, och vem kan glömma de tre
kyrkosångarna Gunnar Lundh, Lars von Sydow och
Hans Barenthein (i Karlfeldts egen rödbruna kostym)
i Orsa kyrka 1996 som for till Herran i prästen Bo
Berggrens Bentley. 

Den fysiska kontakten med Sångsmiljön, som ma-
nifesteras genom den magnifika bukett som Gunbritt
för med sig därifrån och som har en hedersplats vid
sommarmötena, har gjort sitt till. Gerda Karlfeldts
ande svävade över vattnen under de första åren och
döttrarna Annas och Ullas närvaro förgyllde mötena
långt fram i tiden – jag minns mitt första möte med
dem vid Stagnelius silverbäck i Gärdslösa 1998, hur
de båda stod och snackade med tältande rastaflätade
tonåringar på Eklundshof i Uppsala 2004 och hur
Anna uppvaktades av serenadsjungande Skaradjäk-
nar 2006. Knappast något litterärt sällskap har ha
förmånen av en sådan direktkontakt med det i tid av-
lägsna föremålet för sin sammanslutning.

Carin von Sydow och Gunbritt Berggren, två av
samfundets stöttepelare.

Karlfeldts diktarstuga på Sångs i Sjugare.
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Under de första decennierna talades det mycket
om gemensamma resor till utrikes orter med någon
form av Karlfeldtkoppling. Resor kom också till
stånd, till Florens och Umbrien 1978, Skagen 1990
och Helsingfors-Borgå 1992. Lissabon var på förslag
1994 och jag sonderade Jakobstad i Finland några år
senare men någon mer resa har inte blivit av.

Mötesplats i ord och ton
Det är inte så konstigt att samfundet från början
framhävde kombinationen ord och ton som ett
 centralt syemål. De sångliga och musikaliska kvali-
teterna är ju fundamentala i Karlfeldts dikt. I föredrag
och essäer har till exempel Eva Haettner Aurelius,
1986, Sven Delblanc, 1988, och Stina Otterberg, 2014,
 påmint oss om detta. Lars Hjertners presentation av
Jerk Werkmästers Karlfeldtmålningar i Grand Hotel
i  Falun med sång och fiolspel 2003 var ett fullödigt

uttryck för den Karlfeldtska musikaliteten, men varje
sommar- och vintermöte har bjudit på utsökta mu-
sikupplevelser. Gärna minns vi hur Karlfeldtpris -
tagaren Margareta Jonth tränade hela församlingen
att sjunga ”Dina ögon äro eldar” som allsång i Upp-
sala 2004. Vintermötena, mestadels i Börssalen eller
Nybrokajen 11, har tack vare Gunbritt Berggrens
kontakter i Stockholms musikliv förgyllts av framstå-
ende trubadurer, solister och körer, Jan Olof Anders-
son, svensk mästare i ”Svarta Rudolf ”,  Leksandskul-
lan Ann-Kristin Jones och Gustaf Sjökvists  kammar-
kör för att ta tre minnesvärda exempel. Det är också
här, på Musikaliska akademien, som vi fått lyssna till
så väsensskilda Karlfeldttolkningar som Robert Sunds
romantiska körsång ”Blommande rönn” och Lars An-
ders Johanssons svängiga rockvisa ”Julia Djuplin”.

Mindre professionella men ändå uppskattade
 musikstunder har samfundet bjudit på bland annat i

Gustav Sjökvist och hans kammarkör under Vintermötet 2004.

Karlfeldts döttrar Ulla Barenthein och Anna Lars-
son förgyllde under många år samfundets möten.

Karlfeldts barnbarn Hans Barenthein läser en Karl-
feldtdikt vid Zorns grav under sommarmötet i Mora.
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form av matinéer på Skansen, 1998 och 2004, och, i
samarbete med Peterson-Bergersällskapet, 2006, lik-
som samfundets tillfälliga Göteborgsavdelning under
Ragnar Löwenmarck vid samma tid ordnade musik -
anar under ett par bokmässor.

Till det Karlfeldtska välljudet vill vi också räkna
allt det som skett utanför samfundet, till exempel alla
sångliga aktiviteter som utgått från Sjövik i Folkare
under ledning av Kerstin Sonnbäck och Eva Engdahl
eller de folkliga toner som hörts vid Tolvmansgården
på Karlfeldts födelsedag.

Till slut
De lärda farbröderna i Falun 1966 kunde inte förutse
allt som Karlfeldtsamfundet skulle åstadkomma under
de sextio åren sedan de tände elden – och skulle kan-
ske inte ha gillat allt. Vad de skulle ha uppskattat är
dock att de angivna syena har respekterats och för-
valtats och att hundratals människor hållit lågan brin-
nande, av kärlek till ett värdefullt och värdeskapande
författarskap men också i omtanke om egen trevnad
och allmän gamman, för att använda ett av Karlfeldts
favoritord (kolla på hemsidan) för att beskriva en
ange näm och förebildlig mänsklig samvaro.

Christer Åsberg

Foto: Hans Barenthein, Lars Falk, 
Kerstin Hulter Åsberg, Åke Hägg, 

Jørgen Straarup

På www.karlfeldt.org under menyrubriken ”Karlfeldt-
samfundet” finns förteckningar över årsböcker, pris-
tagare, mottagare av Karlfeldtmedaljen och övrig in-
formation om samfundet.

Sångs – ett riksintresse
Regeringen gav Kulturrådet i uppdrag hösten 2015
att göra en kartläggning av öppna konstnärshem eller
museer kopplade till enskilda konstnärskap i Sverige,
som i dag inte får någon form av statligt bidrag men
som kan anses vara av nationellt intresse. I samman-
ställningen av konstnärshem eller  museer som inte har
statligt bidrag finns fem hem i Dalarna med och ett av
dem är Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare. 

Öppna konstnärshem och museer kopplade till
enskilda konstnärskap är en viktig del av kulturarvet
och för många människor ett sätt att upptäcka nya
konstnärskap och få nya kunskaper och insikter i kul-
turhistorien. I dag bedrivs öppna konstnärshem i oli-
ka verksamhetsformer och med varierande grad av
offentligt stöd.

Det finns en rad öppna konstnärshem och museer
kopplade till enskilda konstnärskap som inte får nå-
gon form av statligt bidrag, men vars verksamhet kan
anses vara av nationellt kulturpolitiskt intresse. Flera
av dessa institutioner har problem med att hitta en
långsiktig verksamhetsform med ett stabilt huvud-
mannaskap och har uttryckt önskemål om att staten

tar ett ökat ansvar. Kartläggningen visar på stora vari -
ationer i bland annat öppethållande, besökssiffror,
personal och finansiering. Flera museer anger att bris-
tande finansiering begränsar utvecklingsmöjligheter
och försvårar den långsiktiga planeringen. 

Mer information finns på Kulturrådets hemsida
www.kulturradet.se.

Gunilla Stenman Jacobson

Sångs i Sjugare är en viktig del av kulturarvet och
ett nationellt intresse, enligt Kulturrådet. 

Föredrag av akademiledamoten Sture Allén i Börs-
salen under Vintermötet 2011. 
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en 20 juli 1964 skulle Erik Axel Karlfeldt ha
fyllt 100 år. Under själva jubileumsfirandet
uppkom förslag om att bilda ett Karlfeldt-
samfund från bland andra bibliotekarien

Tora Olsoni och folkskolläraren Per Johannes. 
Samma höst, den 28 oktober, hölls ett sammanträ-

de i Uppsala under ordförandeskap av professor Gun-
nar Tide ström. Per Johannes, som hade tagit initiativ
till mötet, redogjorde för hur han tillsammans med
tre andra undertecknare sänt ut ett upprop om in-
samling av medel till en fond, som var avsedd för den
framtida vården av Sånggården i Sjugare. Reaktioner-
na de hade mött vid insamlingen var så goda att ett
20-tal av givarna inbjudits till detta möte i Uppsala.
Gunnar Tideström meddelade inledningsvis att han
hyste vissa betänkligheter mot att instia ett nytt för-
fattarsamfund mot bakgrund av att det redan fanns
ett stort antal och att erfarenheterna från dessa inte
var så goda. Men de övriga tycktes inte dela hans upp-
fattning. Akademiledamoten professor H.S. Nyberg
tyckte att det skulle vara viktigt med en ”tillförlitlig
och kritisk samlad upplaga av Karlfeldts skrier och
att hans litterära kvarlåtenskap blir föremål för utgiv-
ning”. Skötseln av Sånggården kunde däremot
 Svenska Akademien inte lägga sig i. Professor Karl-
Ivar Hildeman talade om två huvuduppgier för ett
karlfeldtsamfund: vård av Karlfeldt-minnena och ut-
givning av skrierna. Karlfeldt-minnena var Hytt -
bäcken, Tolvmansgården och Sånggården. På den
 senare gården hade en stor del av dikterna i Hösthorn
tillkommit. Fil. dr. Petrus Envall höll inte med Hilde-
man. Den gamle rektorn och  pedagogen ansåg att ”Ett
Karlfeldtsamfund bör inte ha ansvar för gårdarna och
heller inte för utgivningen av skrierna men däremot
göra en pedagogisk insats. Det kan ske genom en Karl-
feldt-dag, t.ex. vart annat år i Leksand och vart annat
i Folkärna.” Han refererade till Wallinsamfundet.

Bland de deltagande yttrade sig också fil. dr. Yngve
Lorentz från Leksand. Han berättade om Gerda Karl-
feldts rädsla för att skaldens kvarlåtenskap skulle bli
föremål för forskning. Landsarkivarien Björn Hal-
lerdt menade att man måste göra ett val mellan de tre

Karlfeldt-gårdarna och då välja Sånggården med hän-
syn till den personhistoriska anknytningen. Av de öv-
riga inbjudna märktes direktör Otto Wigardt från
Svenska Turistföreningen och två representanter från
Kungl. biblioteket, bibliotekarierna Sten G. Lindberg
och omas Tottie.

Ordföranden fastslog att det var för tidigt att kon-
stituera ett Karlfeldtsamfund, men att man skulle till-
sätta ett interims utskott, som skulle utreda frågan.
Till ledamöter av kommittén valdes Gunnar Tide -
ström (sammankallande), Olle Björkman, Björn Hal-
lerdt, Karl-Ivar Hildeman och Per Johannes.

Under våren 1965 fortsatte försöken att bilda ett
Karlfeldtsamfund. Riksbibliotekarien Uno Willers var
vid den här tidpunkten ordförande i Svenska turist-
föreningen och måste ha insett värdet av inte bara
Sånggården utan också Karlfeldtarkivet på Sångs.
Karlfeldt hade ju dessutom en speciell anknytning till
KB, som varit hans arbetsplats under åren 1900-1905.
Karl-Ivar Hildeman, den ende forskare som ha för-
månen att studera vissa delar av Karlfeldt arkivet på
Sångs, berättade förmodligen för Willers om en del
intressanta iakttagelser.  Därför kan sedan Uno Wil-
lers i ett brev till Gerard Bonnier skriva att det finns
bortåt hundra Zorn-brev i arkivet. Willers och Bon-
nier kommer överens om att stötta Sånggården med
en summa pengar mot att KB övertar Karlfeldtarkivet
och Bonniers får förstahandsrätten till framtida
tryckningar av brev och dikter ur arkivet. Med hjälp
av Yngve Lorentz blir det också en överenskommelse
med Gerda Karlfeldt, som ställer som krav att arkivet
inte får öppnas förrän 50 år eer Karlfeldts död, den
8 april 1981. Det enda som får visas och användas är
det material som Karl-Ivar Hildeman redan sett.

å själva midsommaraon 1965 underteckna-
des det dokument som gav KB rätten till Karl-
feldtarkivet. KB:s förvärv blev ett värdefullt
tillskott till bibliotekets hand skris samlingar

och uppmärksammades med feta rubriker av pressen.
Förutsättningarna för bildandet av ett Karlfeldtsam-
fund stärktes och Tideström önskade ha ett nytt möte

Så bildades 
Karlfeldtsamfundet

D
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i Uppsala den 10 september. Men Willers förekom ho-
nom och lät Hallerdt kalla till en sammankomst med
middag på KB i stället den 9 september.

I ämbetsarkivet hittar jag ett indignerat svarsbrev
från Akademiens ständige sekreterare Karl Ragnar
Gierow, som undrar varför man kallar tre akademi-
ledamöter (Gierow, Nyberg och Österling) till mid-
dag en torsdagskväll kl. 18. De kunde naturligtvis inte
utebli från torsdagens traditionella ärtsoppa på Fre-
den. Vid mötet på KB disku terades bildandet av ett
Karlfeldtsamfund men ingenting antecknades. Däre-
mot lär Willers under kvällen ha ”uttryckt ett bestämt
önskemål om att ett nytt sammanträde skulle äga rum
i Falun den 26 eller 27 november.”

Den 17 januari 1966 bildades Karlfeldtsamfundet
på Dalarnas museum i Falun på initiativ av landshöv-
dingen Gösta Elfving.  Till samfundets ordförande
valdes redaktör Anders Yngve Pers från Västerås. Pers
var en omvittnat hängiven Karlfeldtbeundrare. Vid
ett besök på hans gamla tidning Vestmanlands läns
tidning, VLT, i mitten av december 2005 träffade jag
en journalist som anställts av Pers för ca 30 år sedan.

Hon berättade då hur han förhört henne om hennes
Karlfeldt-kunskaper vid anställnings intervjun.

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

Om inte Karlfeldtsamfundet med alla dess hängiv-
na medarbetare funnits skulle svensk litteraturforsk-
ning varit mycket fattigare idag. Jag är också överty-
gad om att Karlfeldtsamfundet har många goda år
framför sig och att det återstår mycket för Karlfeldt-
forskarna att göra.

Ann Carlsson
(Artikeln har tidigare publicerats 

i Karlfeldtbladet nr 1/2006)

Till Karlfeldtsamfundets förste ord förande
valdes 1966 redaktör  Anders Yngve Pers,
en hän given Karlfeldtbeundrare. (Foto:
VLT)

Till höger ett utdrag ur ett tidigt årsmö-
tesprotokoll, som tillsammans med andra
dokument från samfundets födelse förva-
ras i Kungl. Bibliotekets ämbets arkiv.



et är svårt att tänka sig en bättre plats för
Karlfeldtsamfundets vintermöte än Läkare-
sällskapets lokaler bakom Klara kyrka. Rum -
men är rikt dekorerade i jugendstil och på-

minner om hur Stockholm såg ut för hundra år sedan
innan rivningsvågen gick över Klara. 

Programmet var omfattande och hade lockat en
stor publik. Inledningsvis beskrev Catharina Söder-
bergh hur det gick till när hennes far Uno Willers var
med om att starta Karlfeldtsamfundet för femtio år
sedan. Initiativet togs vid skaldens hundraårsjubi-
leum 1964, men det dröjde ett par år innan man fann
de rätta formerna. En viktig uppgi var att starta en
insamling som skulle bidra till vården av Sångs. Lös-
ningen på det problemet blev att KB följande år köpte
de litterära samlingarna på Sångs. 

Den viktigaste uppgien var att hålla intresset för
Karlfeldts diktning levande. För det borgade flera
 personer inom forskning och undervisning som Ann

Carlsson beskrev i sitt bidrag (se sidan 16-17).  Gunnar
Tideström, H. S. Nyberg och Karl-Ivar Hildeman såg
från början till att Karlfeldtsamfundet fick en tydlig
inriktning mot forskning och tillfredställde moders-
målslärarnas krav. Här skiljer sig Karlfeldtsamfundet
rätt tydligt från andra litterära sällskap som sällan har
möjlighet att hålla i gång en så ambitiös och påkostad
utgivning. 

I pausen spelade Lars Anders Johansson tonsätt-
ningar från sin nya skiva som snart skickas ut till alla
medlemmar i Karlfeldtsamfundet. Lars Anders berät-
tade att det var stora skillnader på Karlfeldt och Hei-
denstam när det gäller rytmen i dikterna. Heidenstam
är fri i sina former, medan Karlfeldt håller sig till ver-
sen och det gör det lättare för tonsättarna. 

Ingrid Elams föreläsning blev en verklig höjd-
punkt (se sidan 20-25). Hon redogjorde för de faror
som hotade Karlfeldt – krig och erotik – och fångade
publiken med sin bild av en skald som kände sig
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tvungen att skildra kärleken som en kamp mellan kö-
nen. Båda parter måste spela sina roller: mannen är
aggressiv och kvinnan undfallande. Ingrid Elam gavs
många intressanta exempel på detta spel och visade
hur Karlfeldts metaforer styrs av hans krigiska syn på
tillvaron. En viktig roll spelade dikten ”I marsvind”
som påminde åhörarna om att för hundra år sedan
befann sig Europa i ett förödande och meningslöst
krig. Ingrid Elam tog lätt hand om auditoriets påpe-
kanden om att Karlfeldts komet nog var en zeppeli-
nare och ”det sista av vattenkrypen, den lunsiga järn-
polypen” måste vara en mina. Det var ju dessa vapen

som ställde till värst elände bland svenskarna. Hon
läste förtjust de berömda raderna: ”Vad bry vi oss om
tsaren? Se staren, se staren!” och lät sig inte förvirras
av att staren strax hördes från en mobil i lokalen. Bra-
vo! Så bemöter man Karlfeldtsamfundet! Fyllda av
nya och spännande tankar samlades vi ute i rummen
som vetter mot Klara kyrkogård för att diskutera vi-
dare vid kaffet. 

Lars Falk
Foto: Jørgen Straarup och
Gunilla Stenman Jacobson

Lars Anders Johansson

Claes-Bertil Ytterberg

Kaffe, tårta och trevlig samvaro

Hans och Mika Larsson, barn-
barn till Erik Axel Karlfeldt

Ingrid Elam

Ann Carlsson

Catharina Söderbergh och Maja Hemberg,
döttrar till två av samfundets grundare. 

Carin von Sydow med Margareta
och Nils-Johan Höglund



Riddaren och jungfrun,
Richard Bergh 1897



generationen eer Karlfeldt föds en rad ismer:
futurism, expressionism, imagism, dadaism,
vorticism och flera andra. Dessa modernismer
kom till Sverige samtidigt som de sista 90-ta-

listerna fortfarande gav ut dikter. Två år eer Heiden-
stams Nya dikter och ett år före Karlfeldts Flora och
Bellona gav Pär Lagerkvist ut Ångest. Kontrasten kun-
de inte varit större. Det fanns i delar av den moder-
nistiska rörelsen före första världskriget också en en-
tusiasm inför industrialismen, farten,  maskinernas
kulsprutesmattrande sång och krigets renande kra.
I futurismens manifest lovsjungs ”En racerbil med
motorhuven prydd med stora tuber som liknar or-
mar med explosiv andedräkt... en rytande automobil
som verkar driven av en kulspruta är vackrare än
Nike från Samothrake”. Vidare heter det i manifestet
“Vi vill förhärliga kriget – världens enda hygien – mi-
litarismen, patriotismen, anarkistens destruktiva
handling, de sköna idéer för vilka man dör, samt för-
aktet för kvinnan”. 

Det låg i tiden, inte bara att förhärliga racerbilen
och andra manliga attribut utan även att förakta
kvinnan.

När kriget verkligen kom bleknade dess vapen -
glans och sången tystnade i skyttegravarna.  På hem-
mafronten, i mödrarnas och barnens vardag, hade
kriget aldrig varit föremål för jubelsång. Eer nästan
tre års krig, den 8 mars 1917, gick kvinnorna i Pet-
rograd ut i demonstrationer för ”bröd och fred” och
eer tre dagar övergick oroligheterna i regelrätt
 revolution, kallad februarirevolutionen eersom
Ryssland följde en annan kalender än övriga Europa.
Tsaren abdikerade och sattes i husarrest. 

Samtidigt, i Dalarna, sitter ett antal herrar och
pratar om världshändelserna. Där är Pillman, Ollon-
dal, Laxander och Fridolin, delar av persongalleriet i

Erik Axel Karlfeldts poetiska värld. En muttrar lut-
herskt som en gammal german, en annan flöjtar på
om sin fransyska beredvillighet att gå ”i mull/ för den
stora gestens skull”, en väntar på flyttfågelsträcken
som nu störs av en ny företeelse i skyn, en ”gul och
bulen krigskomet”, en ärde fyller i med en nymo-
dighet i havens djup, ”den lunsiga järnpolypen”, och
till yttermera visso sitter nu ”Rysslands beskedlige
far/ i kärt förvar”. Då tittar Fridolin fram mellan lack-
viol och balsamin: ”Vad bry vi oss om tsaren? Se sta-
ren, Se staren!”

Dikten ”I marsvind” ingår i Karlfeldts diktsamling
Flora och Bellona som gavs ut 1918, medan Första
världskriget fortfarande pågick. Hur går den att förstå
idag, om alls? Med lite fantasi och teknikhistoriska
kunskaper kan man kanske identifiera krigskometen
och järnpolypen som zeppelinare  och sjömina, båda
var nya vapen under Första världskriget. Och med en
bra fältflora till hands kan man se hur lackviol och
balsamin ser ut.  Idag är det bland författare nog bara
Kerstin Ekman som kan tävla med Karlfeldt i ämnet
botanik, men det finns ju som sagt och som tur är
böcker att titta i. Tolkningsproblemen ligger på ett
annat plan: berättarröstens. Den ligger nära Fridolin,
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som också får sista ordet i dikten, men hur allvarlig
är den?

Fördomarna om det typiskt tyska och franska får
nog herrarna själva stå för. Vitsen med ett diktat per-
songalleri är att poeten kan fördela roller han inte
själv vill spela, i alla fall inte oförklädd, men motsätt-
ningen mellan naturen och kriget som förstör den i
luen, i havet och på land finns redan i diktsamling-
ens titel. Bellona är ingen rar ört i floran, utan krigets
gudinna. Karlfeldt har ingenting till övers för maski-
nernas kulsprutesång. Han är antimodernist och ser
kriget som ett hot mot den idyll han vill försvara. Och
utanför denna nordiska, sommarnattsljusa idealvärld
finns ingen god häst att hålla på. USA:s Wilson
”svänger en skarp tomahawk under fanor av viande
sedlar”. Kapitalism är lika illa som kommunism och
det färgrika följe Bellona samlar i sin här, ”hvita och
bruna och röda och svarta och blacka och gula”, hotar
med rasblandning. När Karlfeldt någon gång uttryc-
ker åsikter och idéer i stället för känslor och sång vill
man helst hålla hårt för både ögon och öron.

Men Fridolin är Karlfeldts ljusa alter ego, stark och
fin, full av det söta vin och kan tala med bönder på
bönders vis och med lärde män på latin, som det står
i ”Sång eer skördeanden”. Ironin finns där, som en
underton, men vi måste nog också ta den medryc-
kande melodin och ljudleken på allvar: glöm tsaren,
se staren! Fridolin tar inte i första hand politisk ställ-
ning mot tsarväldet eller för revolution, han tar av-
stånd från all politik och odlar i stället sin lustgård.

Provinsialism går nästan alltid hem i svensk litte-
ratur, hem till byn och landskapet. Åren eer sekel-
skiet sken vårljuset över Skåne och Mälarpirater
seglade i laber bris, Karlfeldt hade med sina diktsam-
lingar skapat ett Dalarna som aldrig funnits, ett pa-
radis som framträdde i all sin prakt först när han för-
drivits ur det. Provinsen är inte som i fransk tradition
eller som i Marx kommunistiska manifest en lands-

ort med fördummande inverkan på sina innevånare,
en avkrok att längta bort från, till storstaden, utan
tvärtom en plats att längta till, ljus, fridfull, skyddad
från den främmande omvärldens, industrialismens,
och alla möjliga andra ismers förstörande inverkan. 
Men så kom kriget och inte ens Karlfeldt kunde blun-
da för faran. Under själva kriget gavs det inte ut myc-
ket poesi över huvud taget, Flora och Bellona är ett
undantag, i den mullrar kriget och hotar att ödelägga
lustgården. Dikten ”I marsvind” går kanske inte att
förstå fullt ut, men den går fortfarande att lyssna till,
vinden viner genom den och de röster som talar i den
är inte samstämmiga: här finns en orolig puls, olika
hållningar, ett pågående samtal.

Fyra män talar, några av dem gör det lätt för sig,
sitter på glasverandan och tar ställning i ett krig som
förs långt bort.  De utgår från sig själva, den jordnäre
med starka vader identifierar sig med tysken, medan
kvinnotjusaren känner sig som en fransos. Lättsinnet
förbyts i sorg när den tredje talaren önskar att män-
niskan vore som djur, ”ty tiger jagar ej tiger”, och när
den ärde sedan förbannar tiden som smutsar ner
naturen med ny teknik har samtalstonen skruvats
upp rejält. Då dyker Fridolins leende ansikte upp
mellan krukväxterna som balsam för själarna. Lack-
viol och Balsamin är inte valda av en slump eller bara
för rimmets skull, de användes i folkmedicinen för
sårskador.

När Viktor Svanberg, som var en ung man på 22
när Flora och Bellona kom ut, några år in på 20-talet
varnade för ”Karlfeldtfaran” i en artikel i Clarté var
det utifrån ett krav på dikten att den måste ta ställ-
ning, förhålla sig till samhälle och politik. Svanbergs
Karlfeldtbild har ha ett stort inflytande, särskilt i
 tider som krävt engagemang och realism av littera-
turen, men han var döv för Karlfeldts rika tonspråk.
Det finns dock en fara hos Karlfeldt, den bultar strax
under diktens yta, det luktar besvärjelse om Fridolins
se staren se staren, inte bara lättsinne.

Ta en annan av dikterna i Flora och Bellona, slag-
dängan ”Svarta Rudolf ”. Rudolf har varit till sjöss och
ha en flicka i varje hamn. Nu drömmer han om 13-
årig prinsessa och dansar i Roslagen med en tös som
”ler i den väldiges nävar/ åt allt vad han tog och gav,/
hon suckar och vinden svarar/ från Ålands jäsande
hav”. Där är den igen, vinden, som blåser så styvt
 genom Karlfeldts dikt, och havet jäser skrämmande.
Hos Evert Taube är Roslagens mö aldrig ett offer, hon
kan vara lite korkad och kokett, svänga på sin nya
kjol och tänka att karlar är troll, men hos Karlfeldt
pågår ett krig. I dans och lek och skördefest går män-
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niskan driven av passionens vindar, blommorna dof-
tar förföriskt, ståndare och pistiller står som soldater
i givakt och testikelformade orkidérötter lurar som
landminor under det mjuka gräset. Kriget och kvin-
nan kopplas ihop även hos Karlfeldt, men hos honom
handlar det inte som hos futurismens Marinetti om
förakt, utan om en mycket mer komplex känsla.

Att Karlfeldt erotiserar naturen och gör erotiken
till en oemotståndlig naturkra är uppenbart för alla
som läser hans dikt. Otaliga är de unga flickorna i
hans dikt, de går på villande stigar, ibland med troll-
blick, ibland med oskuldsfullt sänkta ögonlock. Men
det är alltid en farlig färd som kan sluta illa, med för-
lorad oskuld, som föranleder diktjaget att tilltala flic-
kan med ”du arma fallna rosenblad”.  När bladen fallit
står hon naken. Ordet barm är minst lika vanligt hos
Karlfeldt som hos Tegnér och det vill inte säga lite.
Men där Tegnér är odelat förtjust i bröst och vetebul-
lar finns hos Karlfeldt en oro. Hans diktjag hör hur
flickans hjärta slår mot snörlivet och när i dikten
 Januarivår jorden blottar ”sin bruna i linnet bävande
barm” är det en mörk och lite hotfull bild. 

Erotiken är årstidsbunden hos Karlfeldt. Våren är
den enda tid då kvinnorna röjer ömmare begär, heter
det i en dikt. ”Jungfrurnas blod och kvistarnas sav”
är två saer som stiger om våren. Hösten är den lug-
na eertankens och mognadens tid, men även där
finns en do som förför: ”O du jungfru av skördarnas
månad,/ du de mörkljumma kvällarnas mö,/ jag vill
andas din doande trånad,/ och din do är som vår-
brodd i hö”.

atur och erotik, ja. Men krig och erotik?
Kopplingen är inte lika uppenbar mellan de
två i Karlfeldts diktning, men visst finns den.
Det finns gott om krigsmetaforik i hans dik-

ter om kärlek. ”Min kärlek är en lur/ som ropar högt
på stridens dag”, heter det till exempel. Mannen är
hos Karlfeldt jägare eller riddare eller krigare, på jakt,
eller i strid, som här:  Anemisk längtan och bultande
pulsar, mandelblomshy och brusande blod, kärleken
är motsägelsefull hos Karlfeldt, krigets örnar svävar
inte på jakt eer byte, de längtar, kärleken doar inte
ros, den luktar krut! 

Jag vet inte hur väl Karlfeldt kände till den fram -
växande modernismen, men i hans diktade värld
släpps det som låg i tidsandan av fart och fabriksbul-
ler, kortare kjollängder och bobbade frisyrer inte in
annat än som hotbilder. Närheten mellan krig och
erotik har hos Karlfeldt mycket äldre förebilder,
bland barockens diktare. De verkade på 1600-talet,

en tid av oavbrutna krig och obotliga sjukdomar, det
syns i deras komplicerade bildspråk och deras upp-
tagenhet av tidens gång, av död och förgänglighet. I
kärleksdiktningen uppmanade de till att älska den
korta tid ungdom och skönhet varade, men dagen
följs alltid av natt, naturen är oskyldig men männi-
skan är slav under den, nattviolen doar fränt om
den bryts. Även Barockens färgprakt, dess snabbt fal-
nande rosenblad och glöden från kättarbålen åter -
speglas i Karlfeldts diktning, som här i Den mörke
jägaren:

Hon dansar ner genom lindallén
vid klangen av hackspettens kastanjetter, 
ty söderbackarna locka re'n
med gröna oaser och späda buketter. 
Hon bryter rabattens röda tulpan 
och fäster den vid medjan.
Hon vandrar längs skogens brända plan, 
så svart som golvet i smedjan.
Hur ljus hon glimmar där,
ett smultronstånd vid svedjan 
med både blom och bär.

Men de röda och glödande färgerna förbyts i brunt
och svart när hon stöter på den vilde jägaren:

Han är med ett blänkande bälte bespänd, 
med horn och musköt ombunden;
en flaska hänger vid hans länd
när ej hon sitter för munden.
Hans öga är mörkt som bäckens göl, 
hans hy som det mustiga gamla öl. 

Hon blir rädd men han vädjar

»Ack, se icke till mina grönskande kläder,
min krigiska ståt och hattens äder!
Väl flög i skogarna vida mitt lod,
men aldrig jag gjutit en varelses blod; 
fördöme mig, om jag fördärvat en kråka! 
Mitt väsens djupa mystär du vet
förgät all fruktan och bitterhet.
Ty nu är vårens tid:

Det kan också vara Kvinnan som lockar mannen i
fördärvet, som det heter i ”Häxorna”, ”De vittna att
blickens duva/kan lyas till korpens flykt/att dröm-
men, den jungfruljuva,/ ha skydrag av hemligt och
styggt.” Kvinnan är hos Karlfeldt inte alltid antingen
häxa eller jungfru, under jungfruns sänkta ögonlock
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döljer sig ibland en trollblick och även mannen är
dubbel, en förförare med skräck för vad den egna
sexualiteten kan ställa till med.

Jag är beredd att hålla Karlfeldt räkning för att han
tillerkänner kvinnan eget begär och inte bara ser hen-
ne som ett ibland minderårigt offer för manlig åtrå,
men det är sällan mötet mellan man och kvinna är
okomplicerat hos honom. Eller rättare: mannens för-
hållande till kvinnan och erotiken är ambivalent. Om
hennes förhållande till honom vet vi däremot inget,
hon är tyst och hemlighetsfull, talar med få undantag
aldrig annat än med blicken. Diktjaget är alltid en
man, han kan tala om sig själv och till sig själv, han
kan tala om och till kvinnan men aldrig med henne.
Och den farligaste mötesplatsen är den där dansen går
över ängar, på logar eller i kungens salar.

illåt mig en privat anekdot. I min förstaupp-
laga av Flora och Bellona har min morfar
skrivit sitt eget namn och årtalet 1918, som
man gör i sina egna böcker. Men lite längre

ner på titelbladet står det ”Till min hustru Ingrid”.
Min mormor och morfar gie sig 1917, i juli 1918 fick
de sitt första barn. Morfar var son till en schartauansk
präst i Halland, själv blev han läkare, mormor kom
från Djursholm där Karlfeldt för övrigt var lärare i
samskolan. I min morfars döds annons, han dog 1945
innan jag var född, stod några rader av Karlfeldt, ”låt
klinga våra dagar som vind i gröna hagar som hav i
böljegång”.  Karlfeldt måste ha betytt något för ho-
nom, varför annars ge sin unga hustru Flora och Bel-
lona? Vad jag vet hade mina morföräldrar ett bra,
barnrikt och kärleksfullt liv, utan  otroheter, utomäk-
tenskapliga barn eller skandaler, men vad vet man?
Ett vet jag dock att min morfar hade gemensamt med
Karlfeldt: han såg dans som ren eller snarare oren
parningslek. Så farlig ansåg han dansen vara att han
förbjöd sig själv och min mormor att dansa. Enligt en
familjeanekdot lämnade han festen och gick i vredes-
mod flera mil hem till fots en kväll när min mormor
hade tagit sig före att för en gångs skull tacka ja när
hennes egen bror bjöd upp henne till dans.

Dansen är hos Karlfeldt en fest där kavaljeren tar
dansgolv och mö i besittning: 

Jag lyer dig högt i den sjungande vår,
du mö som vart min i den stormande dansen.
Jag ser i ditt öga den smäktande glansen,
jag hör hur ditt hjärta mot snörlivet slår

men också en oroväckande eller rentav livsfarlig lek:

Se krögarns dotter, snörd och fin! 
Av dansen yr och matt,
hon tar ett glas konvaljevin, 
med anisfrö försatt. 

Konvaljevin låter som en dödlig dryck men var ett
beskt brännvin. Om inte dödlig så farligt berusande.
Dansen kan locka in den oskyldiga på farliga stigar,
längre och längre in i skogen förbi odlad rabatt till
vildväxande smultron och nattviol. Kvinnan är oa
hotad av mannens erotik, hon förlorar sin oskuld och
därmed sitt värde. I Nattyxne skildras hur

vinden far upp, som sov vid din fot,
ur mörkret ett lidelsens stråkdrag svingar 
på flädermusvingar 
mot månens klot.
Jungfrublomma, böj dina knän, 
oskuld som brytes, dess do är frän.
Vet du de skära drömmarnas öde? 
Djupt i din rot går ett hemligt flöde, 
en jordbrygd skum, 
Veneris blomma, Satyrium.

Här är de igen – vinden som sliter och far och doen
som vittnar så starkt om brott och begär. Kvinnorna
kan vara förförare hos Karlfeldt ”Flickan så smilande
och skön hon lockar dig till dårskap”, för att ta ett ex-
empel, men de är oast förförda duvor som lockas av
den bedrägliga göken.

Karlfeldt är en rolldiktare, det kan vara värt att på-
minna om det, och inte en naken självbekännare. Där
håller jag med Arne Melberg som förra året skrev en
artikel i Svenska Dagbladet med anledning av 150-
årsminnet av Karlfeldts födelse. Kvinnorna får spela
antingen förförd oskuld, hon som dansar en sommar,
förförerska eller häxa, offer för mannen eller hot mot
hans själsliga hälsa. Männen är ”allesamman brusan-
de män, i kamp och kvinnolek” som det står i Frido-
lins lustgård, väldig och glad som Svarta Rudolf, eller
käck som soldaten i Amors armé eller karlaktig som
Fridolin. Man och kvinna rör sig av och an som i
dans, drivna av vinden som Paolo och Francesca hos
Dante. 

Men om Karlfeldt inte är naken självbekännare är
han i alla fall något av en maskerad eller omedveten
självbekännare. Han verkar inte alltid trivas i förför-
arrollen, om man får tro ”Tillägnan”:

Jag är den siste riddaren av liljan
i dessa boleriska rosentider,
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Mina studenter tolkade en gång i tiden detta som
ett avståndstagande från dans, de kände till bolero
men inte vad bola betyder, och deras känsla för vers-
mått var inte djup nog att hjälpa dem till den rätta
tryckaccenten. Bólerisk är ett grovt och fult ord, lika
grovt som nosserot, det kontrasterar mot den
 oskuldsfullt vita liljan som jungfrun mot häxan. Det
är svårt att inte se en olust inför den manliga lusten i
sådana bilder, mannen är i vissa av Karlfeldts dikter
lika mycket som kvinnan offer för den manliga åtrån,
förförare mot sin vilja, tvingad till våldtäkt av en dri
som inte går att motstå, så som soldaten tvingas ut i
fält. I Flora och Pomonas ”Augustihymn” märks en
längtan eer den höst som lägger sordin på åtrån och
tystar dansmusiken:

Går du min väg, lägg av din glada krans,
lindad på lek i vänligare dalar;
aldrig i den du uppstår mer till dans,
ivrig och röd, i tungel-ljusa salar.
Sörj ej din krans! Jag flätar dig en annan,
flyende blad ur Floras lustgårdsdörr.
Den som bär höstens krona över pannan
drömmer och ler, men skrattar ej som förr.

I Flora och Bellona är det inte bara dansen och
skrattet som måste offras på fridens och fredens alta-
re. Mästerstycket i diktsamlingen är ”Oxen i Sjöga”,
en dikt om ett muralmåleri i en medeltida kyrka.
 Någon gång eer reformationen har de naiva bilderna
av evangelisterna, som framställts som djur, målats
över. Nu ska kyrkan restaureras, 

Kitt och klister,
allting brister,
världen står i damm.
Märken I ej hur det grånar
åter till medeltid?

När den vita färgen skrapas bort och dammet lagt sig
träder Lukas fram:

Heliga oxe i Sjöga!
Heliga äro dina horn.
Helig är svansen 
du lyer i dansen

Freden kommer nog men ställer tvetydiga krav: stri-
dens tjur har pacificerats, förvandlats till oxe vid
fridsfurstens krubba:

Fjärran i fridens ängder,
ledd som med solskensgarn
följer stuten
glansbegjuten
himmelens förstfödda barn

”Oxen i Sjöga” är en dikt som likt muralmålningen
lagrar bildskikt över varandra, den skildrar en svun-
nen värd där nuet tränger in och motas bort igen.
 Något måste bestå när kriget och erotiken rasat ut:
ängen, blommorna, dikten, verstekniskt virtuos,
mångskiande och med en förförande rytm. Men de
boleriska rosentiderna är förbi.

Det är kanske inte så mycket som har bestått av
den värld Karlfeldt diktade och diktade i. Sexualiteten
skapar inte längre så stor vånda och så mycket skuld
– eller gör den det? Böndernas skara har minskat
 radikalt, de lärda talar inte längre latin och livet på
landet har blivit en del av den stora fritidssektorn.
Men Karlfeldts dikter har hållit stånd där många
 andra har vissnat längs vägen, kanske just på grund
av det Svanberg kritiserade dem för: att de saknar idé-
er, att de inte pekar ut betydelse. De lever i kra av att
vara bara dikt.

Ingrid Elam
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Kvinnorna får spela antingen för-

förd oskuld, hon som dansar en

sommar, förförerska eller häxa,

 offer för mannen eller hot mot

hans själsliga hälsa.

Karlfeldt på Bokmässan
Karlfeldtsamfundet kommer även i år att
delta på Bokmässan i Göteborg 22-25 sep-
tember med en egen monter i anslutning till
De Litte rära Sällskapens (DELS) scen. För
mera information om årets bokmässa, se
www.bokmassan.se.
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Karlfeldt 
och 

D’Annunzio

arlfeldt var tystlåten och som sekreterare i
Svenska Akademien och ledamot av Nobel-
kommittén måste han naturligtvis väga sina
ord. Det är därför högst överraskande att han

offentligt meddelade att han avskydde den italienske
skalden Gabriele D’Annunzio.

Avslöjandet kom i ett kåseri, ”Oration till skalder
och kompaner”, som trycktes i Dagens Nyheters jul-
nummer 1930. Karlfeldt gav en livfull bild av sin syn
på poesin och visade sig överraskande positiv till mo-
dernismen. Han jämförde bland annat dadaisterna
med kornknarrar och det var naturligtvis menat som
en komplimang. 

Bland sommarens besökare i Sjugare nämndes en
italiensk markis som letade eer kultur i dessa utmar-
ker. ”Han var mig ju en ganska främmande fågel, den-
ne Byron, som dyrkade D’Annunzio, vilken jag av-
skyr, och jag å min sida föreföll honom utan tvivel
helt kufisk.” Men varför avskydde Karlfeldt D’Annun-
zio? Den italienske skalden satt som nationalmonu-
ment i sitt palats vid Gardasjön och gjorde inte myc-
ket väsen av sig. Han var känd som skald, men mer
berömd för sina kvinnoaffärer och sina politiska och
militära bedrier.

Karlfeldt besökte Italien tre gånger och kunde både
läsa och tala italienska, men D’Annunzio nämnde han
inte annars. Det är en vanlig missuppfattning att den
italienske skalden var på tal för Nobelpriset. Många
ansåg att Italien borde få ett pris och D’Annunzio
hade hederstiteln Il Vate d’Italia (Italiens siarskald),
men han var aldrig på förslag. Det fanns inget i hans

produktion som pekade i ”idealisk riktning”, som
 Nobel föreskrev i sitt testamente. 

Karlfeldt vara bara ett år yngre än D’Annunzio,
men i praktiken tillhörde han en annan generation.
Italienaren debuterade i tonåren medan Karlfeldt
kom sent i gång. Han hade nätt och jämt etablerat sig
som skald när D’Annunzio passerade sin höjdpunkt.
Svenska litteraturhistoriker har sällan befattat sig med
D’Annunzio på grund av hans politiska åsikter, så det
är högst glädjande att Göran Hägg skrivit en bok om
honom, D’Annunzio – Dekadent diktare, krigare och
diktator. Tyvärr blev boken hans sista och utkom bara
några veckor före hans död. 

Göran Hägg tyckte om att provocera och hade en

av Lars Falk

K

Boken om Gabriele D’Annunzio blev Göran Häggs
sista och utkom bara några veckor före hans bort-
gång. (Foto: Cato Lein)

Gabriele D’Annunzio 
(1863-1938)



given plats i TV-sofforna, där han oa var den enda
som överraskade med sina åsikter. Karlfeldtsamfundet
minns honom som föreläsare vid årsmötet på Öland
1997. Jag hade en lång diskussion med honom om
Karlfeldt och A. E. Housman, men ärligt talat fick jag
inte en syl i vädret. Göran Hägg släppte loss en ström
av fakta och citat som inte gick att stoppa.  Tidigare på
dagen hade han föreläst om Stagnelius och Karlfeldt.
Hans synpunkter finns redovisade i Den svenska litte-
raturhistorien, en trevlig bok som komprimerar för-
fattarens åsikter och kunnande i ett band. 

Ingen författare försummas. Tvärtom behandlades
många som brukar hamna utanför läroböckerna.
 Göran Hägg påpekade skämtsamt att det eer kriget
trycktes många dikter och romaner som riktade sig
till kritiker och forskare utan den tidigare vanliga om-
vägen över läsarna. Sådana påståenden gjorde honom
inte populär i akademiska kretsar och Göran Hägg
övergick snart till att bli debattör och författare. Hans
böcker kan delas upp i de bra, som bygger på material
som han själv bearbetat, och de som han skrev sam-
man med hjälp av befintliga källor.

Boken om D’Annunzio hör till den senare katego-
rin, men det gör den inte dålig. Tvärtom finns här ett
briljant avsnitt om D’Annunzio som talare. En av
 Göran Häggs finaste böcker var Praktisk retorik och
här tillämpar han sina lärdomar på D’Annunzios för-
vandling till politisk propagandist. De avsnitt som be-
skriver D’Annunzio som skald är mindre övertygan-
de. Bokens översättningar visar inte att D’Annunzio i
sina bästa stunder var en fin poet. Det är bara en
översättning av Anders Österling som visar den rätta
poetiska glöden. 

öran Hägg liknar själv D’Annunzio i så måtto
att han alltmer intresserade sig för de kraer
som ligger bakom litteraturen och styr sam-
hället – makt och pengar. Hägg skrev många

böcker om Italien för att förstå hur detta härliga land
kunde vara så illa skött. Han skrev en bok om Italiens
moderna historia, om påvarna och om familjen Me-
dici. Redan i boken om Mussolini (2008) beskrivs
D’Annunzios roll eer första världskriget. Poeten var
berömd som författare, förförare och flygare, men
nådde en ny höjdpunkt när han ockuperade Fiume
(numera Rijeka i Kroatien) i spetsen för en bataljon
italienska soldater. Stridsfrågan var ”l’Italia irrenden-
ta” (det oåterlösta Italien), de områden där folket ta-
lade italienska men som ännu inte tillhörde den nya
nationen. Sådana konflikter har blivit vanliga i Euro-

pa, men här gällde stridigheterna de provinser som
tidigare tillhört Österrike-Ungern. Karlfeldt såg dessa
konflikter under sina resor genom Sydtyrolen och tog
illa vid sig.

Under drygt ett år satt D’Annunzio som härskare i
Fiume, men fördrevs av italienska trupper, sedan Ita-
lien förhandlat fram ett nytt avtal med Jugoslavien.
Ockupationen väckte stor hänförelse och D’Annunzio
blev folkhjälte. Det passade inte Mussolini som till-
sammans med Nitti och D’Annunzio planerade en
marsch mot Rom för att ta makten i landet. Under
mystiska omständigheter föll D’Annunzio ut genom
ett fönster. Därmed var han försatt ur spel och Mus-
solini kunde genomföra sin egen marsch med känt
resultat. Göran Hägg argumenterar övertygande för
att det var Mussolini som tjänade på olyckan.

Göran Hägg förlåter oa D’Annunzio hans felsteg
med motiveringen att Heidenstam och Strindberg var
värre, men det är inte mycket till försvar. Heidenstam
får sig en känga redan i bokens första kapitel, när
D’Annunzio jämförs med andra litterära storheter.
”För att jämföra honom med den dåtida svenska mot-
svarighet som tyvärr erbjuder sig, 1915 års Nobelpris-
tagare Verner von Heidenstam, kan man säga att den-
ne var allt som D’Annunzio velat vara men inte var:
lång, rik och adelsman. Men D’Annunzio var allt som
Heidenstam velat vara men inte var: krigshjälte, kvin-
nokarl, och en stor poet.”

Lustigt nog märker inte Göran Hägg att D’Annun-
zio liknar en annan svensk kulturperson, nämligen
Hugo Alfvén. Båda levde lyxliv på andras bekostnad
och traktade eer sin nästas hustru, men de var flitiga
med sina projekt och arbetade oa med många sam-
tidigt. Det är svårt att klaga så länge omvärlden
 accepterar deras beteende. Kvinnorna kom självmant
och hyresvärdarna tog emot D’Annunzio utan att krä-
va betalning i förskott och nöjde sig tydligen med rek -
lamen. 

Göran Hägg kunde gärna ha ägnat mindre utrym-
me åt D’Annunzios kärleksaffärer, för damerna är så
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D’Annunzio, vilken jag avskyr, och

jag å min sida föreföll honom utan

tvivel helt kufisk.” 
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förbryllande lika – adliga, rika och hysteriska – att de blir
tråkiga. Undantaget är naturligtvis Eleonora Duse.  Hon
var världsberömd skådespelerska och hjälpte  D’Annunzio
med hans pjäser. Han fann orden men fick ingen fart på
handlingen. Hon tog lätt på hans kvinnohistorier men
hans sista svek var oförlåtligt. Hon hjälpte honom att skri-
va en pjäs, varpå han gav rollen till annan skådespelerska
som gjorde succé! Duse brände alla brev och det var en
verklig besvikelse för D’Annunzio som hade tänkt infoga
dem bland sina verk.

Men varför avskydde Karlfeldt D’Annunzio? Göran
Hägg borde ha tittat i Karlfeldtsamfundet årsskrier. Pro-
fessor Sven Björkman skrev om Karlfeldt och D’Annun-
zio i Mellan myrten och rönn 1998. Han visade att dikten
”Höstpsalm” förmodligen inspirerats av D’Annunzios
dikt ”Assisi”, inte i fråga om innehållet utan ordvalet. Vid
 sekelskiet 1900 hade Karlfeldt och D’Annunzio mycket
gemensamt: De skrev dikter om sambandet mellan män-
niskans känslor och naturen. Sedan skildes deras vägar.
Karlfeldt fördjupade sin diktning, blev familjefar och en
maktfaktor inom litteraturen, medan D’Annunzio ägnade
sig åt militära, erotiska och politiska äventyr. Karlfeldt av-
skydde kanske inte D’Annunzio hans poesi, för den var
bra, men hans livsföring. 

Karlfeldt hade mycket väl kunnat citera Eleonora
Duse. Innan hon blev bekant med D’Annunzio sa hon till
sin älskare Arrigo Boito (Verdis librettist): ”Jag skulle
hellre dö i ett gathörn än älska en så usel själ!” Det är far-
liga ord från en kvinna och senare sa hon: ”Jag avskyr
D’Annunzio. Men jag avgudar honom!”

Lars Falk

en vackraste hyllning en konstnär kan
få är att hans verk blir citerade och
 parodierade. Det visar att verket blivit

sett och att andra förväntas känna igen det.
När Karlfeldts ”Häxorna” översätts till trans -
piranto i Grönköpings Veckoblad (återgiven i
ordförandens krönika på sidan 4) är det allt -
så ett bevis för att hans aktier är i stigande.
Över sättningen är poetiskt utförd men något
kortare än originalet, antingen för att av Lud-
wig Hagwald inte behärskade formen eller för
att han ville koncentrera verket. Det räcker
därför att citera den första strofen ur mars -
numret av Grönköpings Vecko blad 2016.

Frågan är om redaktionen av Grönköpings
Veckoblad klart insåg betydelsen av Karlfeldts
påsklegender just i år. Dikten ”Häxritt” hand-
lar om två häxor, varav en hamnar i helvetet
och den andra i paradiset. Den andra dikten,
”Tranbrev”, handlar om budet till Maria den
25 mars. Ett sådant sammanträffande är bara
möjlig om påsken infaller tidigt, som den
gjorde i år. Kyrkan angav tidigt formeln: Påsk-
dagen infaller första söndagen eer första
fullmånen eer vårdagjämningen, och det ger
ett spann på en månad. 

Flera tidningar har diskuterat hur oa pås -
ken infaller tidigt och visat att det senast in-
träffade 2008 och 1913, ett år som hade en
speciell betydelse för Karlfeldt. Han insjukna-
de i lunginflammation och förväntades dö
under påsken 1913. Det var som ett under när
han återvände till de levande under påsk -
dagen, som inföll den 23 mars det året. Berät-
telsen om hur Gerda trängde sig in i våningen
och krävde att behandlingen skulle fortsätta
har återgivits av många författare, först av
skalden själv i förtäckt form i dikten ”Sjuk-
dom”. Observera att dikterna i Påsklegender
står före dikten ”Sjukdom” i Flora och Bellona!
Varje påsk brukade Erik Axel och Gerda på-
minna varandra om dessa händelser, som
breven visar. 

Den tidiga påsken 1913 blev för Gerda en
avgörande händelse. Hon blev maka och mor,
men hade lika gärna kunnat vara ogi mor
till två söner.

Lars Falk

Körledare får Karlfeldt-noter
Inför 150-årsjubiléet av Karlfeldts födelse beställde Karl-
feldtsamfundet nya tonsättningar av Karlfeldtdikter av
Robert Sund. Styrelsen beslutade sedan att införskaffa
nothäen att skickas ut till ett 40-tal dirigenter för att
även detta jubileumsår, då Karlfeldtsamfundet fyller 50
år, slå ett slag igen för att både skalden och sångerna ska
uppmärksammas. Vi hoppas att körerna kan få glädje av
denna musik!

D
Tidig påsk



29

arlfeldtsamfundets priskommitté har till
mottagare av Karlfeldtpriset 2016 utsett
 Katarina Frostenson, lyriker, översättare
och ledamot av Svenska Akademien. Juryns

motivering lyder:
Katarina Frostenson tilldelas Karlfeldtpriset 2016,

för en poesi vars rika klangvärld har rötter i folkvisa,
ballad, ordspråk och äldre diktning. Med språklig di-
rekthet låter hon dikten genomströmmas av röster som
ger uttryck för det våldsamma och söndrande, men
också för ljus livsglädje.  

Katarina Frostenson, poet, översättare och drama-
tiker, är född i Stockholm 1953. Sedan debuten med
I det gula (1985) har hon kommit att bli en av våra
mest framstående och prisbelönta lyriker. 1992 valdes
hon in i Svenska Akademien eer Artur Lundkvist.
Frostensons dikt karaktäriseras av ett intresse för
 såväl staden som naturens landskap. Hennes språk
ligger nära musikens, med betoningen av språkets
ljudliga kvaliteter. Viktiga diktsamlingar är Joner
(1991), Tankarna (1994) och Korallen (1999). Men
också de senare samlingarna Karkas (2004), Tal och
regn (2008) och den nyligen publicerade Sånger och
formler (2015).

Frostensons dramatik har satts upp på bl.a. Kung-
liga Dramatiska Teatern, Teater Galeasen och Judiska
teatern. 

Om KARLfeLdTpRiSeT Karlfeldtsamfundet har
till syfte att vidmakthålla och stimulera intresset för
Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra till ökad kun-
skap om hans liv och verk. Som ett medel härför
kan samfundet utdela sitt stora pris, Karlfeldtpriset. 
Karlfeldtpriset kan för framstående insatser till-

delas konstnär som arbetat inom Erik Axel Karl-
feldts egen sfär, främst lyriska, eller forskare som
givit bidrag till förståelsen av Karlfeldts diktning och
tid. Priset, som ej bör delas, utgörs av ett belopp
om högst 50 000 kronor. Det utdelas, efter beslut
av samfundets styrelse, om möjligt vart tredje år.

Pristagare utses av en av årsmötet, på förslag av
styrelsen, tillsatt priskommitté bestående av fyra
ledamöter. I priskommittén skall finnas en företrä-
dare för litteraturvetenskaplig forskning eller litte-
raturkritik, en för diktkonst, en för musik- eller bild-
konst samt en representant för samfundets styrel-
se, tillika ordförande i priskommittén. 
Tidigare pristagare: 2014 Olle Persson, 2010

Gunnar Harding, 2007 Birgitta Lillpers, 2004 Marga-
reta Jonth , 2001 Lennart Sjögren, 1998 Bengt Emil
Johnson, 1995 Jöran Mjöberg, 1991 Karl-Ivar Hilde-
man, 1990 Caj Lundgren, 1988 Olof Lagerkrantz.

Karlfeldtpriset 2016 
till Katarina Frostenson

K

Foto: M
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äcker



30 KARLFELDTBLADET 2016:1

priser och anmälan

Paketpris för hela vistelsen per person:
Dubbelrum inkl frukost ................................2175 kr
Enkelrum inkl frukost...................................2375 kr
Dubbelrum inkl frukost , per natt ...................500 kr 
Enkelrum inkl frukost, per natt .......................600 kr 
Endast måltider och deltagaravgift .........1175 kr
Middag fredag kväll........................................225 kr
Lördag förmiddagskaffe +lunch.....................200 kr
Lördag, drink o trerätters middag med vin ....450 kr
Deltagaravgift .................................................300 kr

Anmälan och bokning sker senast den 10 juli
 genom anmälningsblanketten och insättning av
 avgiften på Karlfeldtsamfundets årsmöteskonto pg 
1 28 78-5. Ange namn, telefonnummer och vilken
typ av logi som önskas på betalningsunderlaget. 

Anmälningsblanketten skickas till
Anders Back, Rältlindor, Korpholsvägen 30, 
785 50 Djura (andersback42@gmail.com)

Frågor: Ebba Nordström, mobil 0703-59 37 47, 
ebba.nordstrom@gmail.com
Anmäl ev. särskilda behov (rörelsehinder, kost etc).

Ev. uppdatering av programmet kommer att 
finnas på  samfundets hemsida, www.karlfeldt.org

Åter till begynnelsen…
Karlfeldtsamfundets
års- och sommarmöte 

12-14 augusti i Falun

Var skulle vi väl fira 50- årsjubileum av Karl-
feldtsamfundets tillblivelse om inte i Falun? Det
var där det började den 17 januari 1966 då Karl-
feldtsamfundet bildades på Dalarnas Museum.  

Ett sommarmöte är i första hand ett möte
med Erik Axel Karlfeldt och hans diktning och
de bygder som var och är hans, men också med
andra människor och miljöer som vi kan inspi-
reras av. I år får vi möta konstnären Jerk Werk-
mäster, Selma Lagerlöf och Carl von Linné, alla
med anknytning till Falun.  

Välkomna!

FOTO: JONAS PALM



preliminärt program

fRedAg 12 AUgUSTi

15.00 Incheckning på First Hotel Grand Falun
17.00-18.00  Registrering
18.00  Lätt middag
19.30  Hälsningsord av Claes-Bertil Ytterberg,
ordf. Karlfeldtsamfundet

Karlfeldts dalmålningar på vägg –  tillkomst
och ifrågasättande. Museilektor Örjan Hamrin
berättar en dramatisk historia om Jerk Werkmäs-
ters dalmålningar 

Dalmålningar utlagda i bild – inom samtids-
konsten. Daniel Werkmäster, musiechef, Uppsala
konstmuseum

Musikaliskt divertissement   

LöRdAg 13 AUgUSTi

09.00 Årsmöte   
Kaffepaus

11.00  Selma Lagerlöf i Dalarna 
Föredrag av Anna Nordlund, universitetslektor
Uppsala universitet

12.15 Lunch
Möjlighet att se Selma Lagerlöfs bibliotek och/
eller dalmålningar på Dalarnas museum.

14.00  Dalarnas Museum, där det hela 
började för 50 år sedan.
Hälsning av ordförande
Liten historik av Christer Åsberg
Utdelning av Karlfeldtpriset 2016 till Katarina
 Frostenson 
Förfriskningar 

Karlfeldt i ny tondräkt
Sofia Sandén, sång och berättande, Anders
 Nygårds fiol och mandolin tillsammans med
 Staffan Lindfors, bas och Peter Rouso, gitarr.  

18.30 Jubileumsmiddag
Bergslagsalongen, Stora Enso

SöNdAg 14 AUgUSTi

9.30 Karlfeldt och den vilda floran  
Föredrag av Bengt Jonsell, prof. Bergianus em.

Utcheckning och avfärd i enskilda bilar till Sve-
dens gård (ca 15 min bilfärd)
Linnés bröllopsstuga – visning av stugan och
trädgården 
Smörgås och dryck
Avslutning 

Nya medlemmar i 
Karlfeldtsamfundet
Vi  önskar er varmt välkomna i samfundet!

Ancker, Britt Marie..................................Lidingö
Andersson, Sven-Åke ......................Norrköping
Brodén, Birgitta .........................................Falun
Dahlin, Inger......................................Stockholm
Efraimsson, Karl ...................................Bromma
Gräbner, Kerstin..................................Mariefred
Gräbner, Christer ................................Mariefred
Hedquist, Lena.....................................Bromma
von Heijne, Ingemar...........................Djursholm
Hemberg, Maja ..........................................Lund
Holmer, Kerstin.....................................Västerås
Johansson, Thomas ..................................Lund
Jonsell, Lena.........................................Uppsala
Nordenskjöld, Gunilla.............................Lidingö
Nordenskiöld Bodell, Harriet ....................Järbo
Perers, Jerker .......................................Bromma
Perers, Lena .........................................Bromma
Sjöström, Wolmar.................................Bromma
Swan, Jan-Erik ..........................................Falun
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Tävla om Ungdomens
Karlfeldtpris!

Senast den 15 juni ska bidragen till årets upp-
laga av uppsatstävlingen Ungdomens Karlfeldt-
pris ha inkommit till samfundet. Prissumman
uppgår totalt till 10.000 kronor, varav det vin-
nande bidraget erhåller 5.000 kronor. Andra-
pristagaren erhåller 3.000 kronor och resteran-
de belopp kan fördelas mellan högst fyra pris-
tagare. Tävlingen är öppen för ungdomar födda
1994 eller senare. 
Uppsatsen ska handla om Erik Axel Karlfeldt

och ha huvudsakligt fokus på hans diktning.
Hans liv och verksamhet kan också behandlas
där det passar in i sammanhanget. Biografiska
data om Erik Axel Karlfeldt finner du bl.a. på
Karlfeldtsamfundets hemsida www.karlfeldt.org.
Uppsatsen ska ha ett omfång om minst tvåtu-
sen (2000) ord, direkta citat oräknade.
Uppsatsen bedöms av en jury som tillsätts

av Karlfeldtsamfundets styrelse. 
Mera information finns på Karlfeldtsamfun-

dets hemsida www.karlfeldt.org.



arlfeldt talar i berättelsen Lukt och do om
hur naturen firar blomstrens biläger med en
årlig ny skapelsefest då ”färg skall lysa, do
skall fara, vind och insekt skola tjäna. Män-

niskan får vara med som bröllopsvittne”. När vi årli-
gen i mitten av april samlas i köket på Sångs för att
planera arbetet inför naturens årliga skapelsefest/ -
bröllopsfest, ser vi fram emot att som bröllopsvittnen
finnas på första bänk, men vi är också rustade att som
skaldens präktiga tjänstehjon, nu i tredje generation,
bereda trädgården alla humlor till behag – liksom alla
bröllopsgäster som kan tänkas komma under som-
maren.

Vid bordet finns Anja sedan många år. Det känns
som hon alltid funnits hos oss. Ett minne från alla
dessa goda år: Redan vid 9-tiden väntar vi en grupp
besökare. Gårdstunet ligger nykrattat, vi visar runt
och vinkar adjö. En kort paus får vi innan en skolklass
ska tas emot. Då hör jag hur krattan dras fram över
gården  – igen! Anja, inte behöver vi… - Jo, det här
kan vara första och kanske enda gången dom får se
en välkrattad gårdsplan. Anja drar den tunga krattan
vidare.  Barnens reaktion var belöning.

Inför denna vårrapport till medlemsbladet ringde
jag Anja. Hade hon något hon tyckte vi skulle berätta
om, något hon personligen funderat över. Så här sva-
rade hon:

”Våndan att gå i pension. Förra seklets sista år var
det meningen att jag tillfälligt skulle hjälpa till med
trädgården på Sångs, när det var en personallucka.
Jag var grönsaksodlare – skulle jag klara av att sköta
en fin perennträdgård med anor? Gunbritt var min
arbetskamrat och ledstjärna och satte ambitionsni-
vån. Den var hög! Jag fann att det var en enastående
njutning att få tid att sköta en trädgård optimalt, när
man annars, på hemmaplan, fått göra det med väns-
terhanden i konkurrens med annat arbete. Tänk att
få tid att lägga ner sin själ i det man tycker är roligast
och dessutom få lön för det, och det på trevligt pro-
menadavstånd från mitt hem ute i obygden. Den till-
fälliga anställningen blev fast. Jag upptäckte trädgår-

dens andra dimension – dikten. Jag tog Karlfeldts till
mig, både Erik Axel och Gerda. Så småningom fick
jag även lära känna döttrarna. En särskild glädje har
det varit att få guida i trädgården ”där natur och ande
finna varandra”. Jag har fått träffa så många entusias-
tiska och trevliga människor att dela kunskaper och
erfarenheter med. Vid det här laget har jag varit på
Sångs i sjutton år och känner varje träd, buske, tuva
och blomma personligen. Ända sedan jag fyllde sex-
tiofem år har jag försökt att pensionera mig. Jag har
fått goda ersättare och skulle lugnt kunna lämna över
gården. Men hur gör man? När den drar så, och när
arbetsgivarna säger att de är glada att jag kommer och
gör det jag vill och orkar. Så det blir nog ett år till…
så som jag tänkt varje vår under de senaste åren .” 

Bredvid Anja sitter Sonja och Britta, båda kunniga
inom trädgårdskonsten och med bästa handlag. De
kommer från var sin grannby, nu för sin tredje
 respektive andra sommar.  Eer vår första sommar
tillsammans med Sonja undrade vi oroligt: ”Kommer
du tillbaka? Går det att få tjänstledigt igen?  – Jag äls-
kar Sångs. Det är här jag vill vara!” svarade Sonja. 

Britta togs emot med öppna armar och känner
 eer år med barn och utbildning på Gävle Högskola
och Wij Trädgårdar att arbetslivet lockar. ”Jag har ju
fått ett helt nytt liv”, utbrast hon förtjust en dag.

Redan som gymnasist intog Johan Wästgärds en
plats vid bordet och här finns han kvar nu fyllda tret-
tio år och stadgad familjefar. Ansvaret för gräsmattor
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Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
tel. 0247-600 28, 070-580 11 95 

www.sangs.se

Stig, vårens sol, du ljumma, och skin på humlornas bon.
Flyg ut ur kamrar skumma, mina präktiga tjänste hjon,

till er sköna profession.
Ur Humlor  

Vi, skaldens präktiga – och lyckliga! – tjänstehjon

K
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och häckar, rödfärgning och tjärning av tak har ökats
med flera och större uppgier under åren. ”Det är tur
att jag i alla fall har så starka armar,”  sa Bo till honom
en dag. – Har du? undrade Johan. – Ja, på dig!” Johan
Wästgärds hette också Karlfeldts hustomte på tjugo-
talet.

Guideflickor har det funnits på Sångs sedan 1944
och en bland de första var Carin Ljung, av oss alla
känd som Carin von Sydow. Många har talat om den-
na kunniga och förtjusande flicka, som tidigt bar på
ett brinnande intresse för Sångs och skaldens
diktning. 

I påskas råkade jag Margi Fält, boende i Göteborg

under vintern men under årets alla skollov är hon
granne i Sjugare. Nygårds Kersti Bond och Margi var
de två guider som villigt fortsatte att guida på gården
eer ägarskiet 1992. De hade börjat på tidigt åttiotal.
Kersti har sedan några år avslutat sin gärning medan
Margi guidar under somrarna fortfarande. Av Anna
Karlfeldt fick Margi lära sig hur gården presenterades,
gärna skulle växterna namnges på svenska såväl som
latin.” Att i Karlfeldts trädgård träffa människor in-
tresserade av poesin, få läsa och diskutera dikterna,
har varit roligt och mycket lärorikt för mig”, säger
Margi, som har svenskämnet som favorit i sin under-
visning. ”En gång”, berättar hon, ” bad en äldre man
om en specialvisning på tu man hand i Gammelstu-
gan.  Litet märkligt tyckte jag nog att det var. Först ef-
teråt förstod jag att det var professor Jöran Mjöberg
som samtalat med mig.”

Sedan många år engagerade i Musik vid Siljan har
vi i den kretsen fått många vänner. En är Mia Ehrling.
Hon guidar också hos oss sedan några år och gärna
när det krävs på främmande språk, vilket det nu än
kan vara. Då är Mia bäst av oss. 

SÅNGSDAGEN lördag 21 maj kl 15.00. Författaren
Stina Otterberg presenterar sin bok Älska, dricka,
sjunga, leva, dö. En essä om Erik Axel Karlfeldt. Sång
och musik av Anna och Ingemar Ihlis till Karlfeldts
texter. 

Söndag 10 juli kl 14.00 ”Den ljuva lust till sång”
Musik vid Siljans Vänner vill sjunga! Författarna  Jonas
Jonson och Ylva Eggehorn kommer för att än en gång
presentera egna sånger och psalmer. Vi sjunger under
ledning av kantor Gunnar Enlund och hans sjungande
vänner i Falun.

Regelbundna öppettider, guidade visningar, poe-
sivandringar under juli, m.m. se www.sangs.se eller
ring 070-580 11 95. Välkomna till naturens årliga
bröllopsfest i Karlfeldts trädgård!

Gunbritt Berggren

I backen står gökskällan luden och rör som till 
högtid sin kläpp, 

och brudgummen bidar och bruden med honung 
på längtande läpp. 

Ur Blommornas kärlek

Sångsguiderna Stina Juhlander, Anja Tengnér och
Margi Fält sommaren 2012.

Vi, skaldens präktiga – och lyckliga! – tjänstehjon
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ommartid blommar Karlfeldts barndomshem
i Karlbo fram som en öppen kulturgård. I den
gamla bonde- och bergsmansgårdens kamrar
och sal, kan vi alla njuta av atmosfären och tän-

ka tillbaka på tiden då pojken Erik Axel hörde hem-
ma här. I längan med lider finns hans enkla lilla rum,
där de första dikterna skrevs. I det röda sommarhuset
välkomnar konsthantverkare och slöjdare, som i år
utvecklar sitt samarbete genom en gemensam butik
med alster av dem alla. 

Steg för steg förnyas verksamheten på hela gården.
Serveringen har fått ny framtoning och ny fräschör
genom Lillje Hagerman, ny entreprenör sedan i ol
och redan erkänd för både läckra och vackra bakverk
och maträtter. Hennes kollega Annika Kumlin enga-
gerar sig främst kring kreativa aktiviteter, inte minst
tillsammans med barn. Harmonin på gårdstunet är
uppskattad och omtalad, och den lilla lustgården har
ny vitalitet eer en trädgårdscirkels gedigna restau-
rering jubileumsåret 2014. 

Kulturprogram blommar fram i trädgården även
sommaren 2016. Sista lördagen i maj framträder
Avesta Folkdansgille med ett nyskapat program där
de i danser tolkar tonsatta Karlfeldtdikter. 

Karlfeldtföreningen i Folkare är värd lördag 18

juni, då lokalhistorikern och Karlfeldtkännaren Lars
Östlund under rubrik ”I lunden kring min faders
gård” talar om Tolvmansgårdens ägare och öden eer
konkursen 1885 och sångerskan Heléne unberg
sjunger ”Kom, sommar, och bliv kvar!” och andra
melodier. 

Stora, härliga Karlfeldtsdagen firas traditionsenligt
på Karlfeldts födelsedag, den 20 juli, i år med musik-
föreställningen ”Karlfeldt – livet, kärleken och dikten”
av och med Sofia Sandén, som sjunger och berättar,
och Anders Nygårds, på fiol och mandolin. Medver-

Karlfeldtsgården i Karlbo

tel. 0226-64 51 74
www.karlfeldt-folkare.se

S

Jörgen Eriksson och Thage Annerbo avtackades
som styrelseledamöter i Karlfeldtföreningen, som
Thage var med om att grunda 1984. 

Karlfeldt blickar ut över en prunkande lustgård i
miniatyr. 

Kulturen blommar!
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kar gör också Staffan Lindfors på bas och Peter Rouso
på gitarr. ”Årets Fridolin” stiger fram och erhåller
Avesta kommuns stora kulturpris. 

Lördag 30 juli gästas gården av rikskören Pro Mu-
sica som firar sitt 60 årsjubileum med att ge offentlig
konsert. En lördag senare tar trubaduren Puch Magnus
Olsson ton, till Karlfeldtdikter och annan lyrik. 

En lång rad kulturföreningar och studieförbund
fyller sommarens alla lördagar med levande kultur,
där något under säsongen ska passa i stort sett varje
smakriktning. Södra Dalarnas Lokalhistoriska Säll-
skap planerar föreläsning om den järnvägsutbyggnad,
som pojken Erik Axel på ort och ställe kunde följa. 

I skrivande stund är det ännu vårliga väntanstider.
Karlfeldtföreningen i Folkare genomför årsmöte med
vårligt program om författaren Kerstin Hed som ver-
kade i Karlfeldts anda. En lördag i juli genomför för-
eningen bussresa med besök i den prunkande träd-
gården på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare och förstås
i dess författarstuga. 

Poetry & Peace blir – med diktarglädje, yttrande -
frihet och demokrati i fokus – ett variationsrikt eve-
nemang i månadsskiet augusti-september. Två dagar
viks för barns eget skapande, kring Karlfeldts dikter
och med egna texter. Fredag 2 september hålls semi-
narium med föreläsningar och samtal för oss vuxna.
Lördag-söndag blir aktivitetshelg med inslag av
 Poetry Slam. Både Karlfeldtsgården
i Karlbo och Verket med Avesta Art
blir mötesplatser. 

Karin Perers, ordf.

Lillje Hagerman och Annika Kumlin driver kafé och
restaurang och arrangerar kreativa aktiviteter för
både barn och vuxna.

Karlfeldtdagen 20 juli kl. 15.00
Vi firar Erik Axel Karlfeldts födelsedag!

Karlfeldt – livet, kärleken och dikten
En musikföreställning av och med Sofia
 Sandén, sång och berättande, Anders
 Nygårds fioler och mandolin, Staffan Lind-
fors, bas och Ian Carr, gitarr. Utdelning av
Avesta kommuns kulturpris Årets Fridolin.
Gårdens servering är öppen. Fri entré.

Poetry & Peace
Från Karlfeldt till Dawit Isaac
Med lyriken och det fria ordet i fokus, spän-
nande dagar i Karlfeldts barndomsbygd.
Program i Avesta Art, Verket, och på Karl-
feldtsgården i Karlbo. 

31 aug – 1 sept
Workshop för barn och unga
Att skriva egna texter och framföra dem.
Rapp med Karlfeldtdikter. Pedagogisk ledare:
Pa Modou Badjie, Panetoz.
Modell av Dawit Isaacs cell, där barn och
vuxna kan krypa in och begrunda det fria
 ordets värde. 

2 september
Seminarium 
Föreläsningar av bl.a. Martin Schibbye och
den pakistanske författaren Fakhar Zaman,
som lät översätta Karlfeldtdikter till urdu. 
Dialoger med medverkan från Karlfeldtsam-
fundet. 

3 september
Poetry Slam i Avesta Art
Kulturprogram på Karlfeldtsgården i Karlbo 

Alla varmt välkomna! Ingen föranmälan. 
Mer information via www.karlfeldt-folkare.se

Arrangör: Karlfeldtföreningen i Folkare i sam-
verkan med Karlfeldtsamfundet, FN-förening-
en och Avesta Art Academy
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Vintermötet 2015
Vintermötet gick av stapeln i Västerås. Samfundet
knöt an till orgelmatiné i Västerås domkyrka lördagen
den 14 mars, då organisten Maria Helmér och spel-
mannen Lars Hjertner (välkänd för samfundets med-
lemmar) framförde komponisten Stefan Säfstens verk
Vinterorgel (2014) till Karlfeldts dikt med samma
namn.

En halvtimme före konserten kl 12 presenterade
Stefan Säfsten sitt verk för den församlade publiken.
Säfsten framhöll sitt starka beroende av diktens bilder
och bildspråk och noterade Karlfeldts uppenbara för-
trogenhet med orgelns anatomi och funktion.

Omedelbart eer den välbesökta konserten hälsa-
de Clas-Bertil Ytterberg välkommen till Vintermötets
fortsättning i Kyrkbacksgården två stenkast bort.

Här inleddes med incheckning och enkel lunch.
Eersom antalet deltagande var större än antalet för-
handsanmälda krävdes viss improvisation kring för-
täringen. Problemet löstes genom snabba insatser av
styrelsen med närstående. Deltagarantalet var 70.

Professorn i litteraturvetenskap vid Lunds univer-
sitet Eva Haettner Aurelius föreläste om Karlfeldt
 eer Karlfeldt. Eersom det redan finns en hel del
biografiska litteraturvetenskapliga arbeten om Karl-
feldt undrade Haettner Aurelius om det finns kvar
outforskade aspekter av författarens liv och verk. Det
konkluderades att det på två sådana områden fortfa-
rande saknas genomgripande analyser.

Det första området är en analys av Karlfeldts roll
som den svenska litterära parnassens ”kung” under
merparten av 1910- och 20-talen (Svenska Akademi-
en, ständig sekreterare, populär och säljande poet, tal-
för och högröstad uttolkare av tidens tecken, etc). Här
behövs fortfarande en bred analys som sätter Karlfeldt
in i detta sammanhang. Det andra området,  vilket
Eva Haettner Aurelius ägnade merparten av föreläs-
ningen åt, är en analys av Karlfeldts bildspråk med
utgångspunkt från metaforernas och symbolernas re-
ferenser till något transcendentalt, dvs. något som pe-
kar utanför den vardagliga horisonten.

Föredraget möttes av applåder. Claes-Bertil Ytter-
berg tackade å samfundets vägnar Eva Haettner

 Aurelius för den inspirerande analysen, överlämnade
blommor, och hemförlovade vintermötesdeltagarna.

Sommarmötet 2015
Sommarmötet var förlagt till Vadstena folkhögskola
under veckoslutet 14-16 augusti. Ett nittiotal med-
lemmar deltog. Valet av lokalisering hade delvis styrts
av det tema som valts för det vetenskapliga symposiet
föregående höst, nämligen Karlfeldt & Co – den för-
lorande generationen? Med detta tema placerades
Karlfeldt i en grupp författare och poeter, de så kalla-
de nittiotalisterna, som omfattade bland andra Gustaf
Fröding, Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam.
Karlfeldts två värmländska generationskamrater Frö-
ding och Lagerlöf har tidigare år föranlett att Karl-
feldtsamfundet förlagt sommarmötet till Värmland,
men Verner von Heidenstam – med entydig anknyt-
ning till Östergötland – har inte tidigare föranlett att
Karlfeldtsamfundets sommarmöte förlagts till detta
landskap. Alltså dags för Östergötland, vilket ”på kö-
pet” innebär kontakter med en litterär gestalt som
 Ellen Key, plus den vackra och intressanta staden och
historiska resursen Vadstena med kopplingar till den
heliga Birgitta.

Ankomstdagen, fredagen den 14 augusti, inne-
höll efter de inledande bestyren med rumsfördel-
ning och inkvartering ett föredrag av Anna-Lena
Höglund, tidigare ordförande i Heidenstamsällska-

Verksamhetsberättelse
2015

Eva-Britta Ståhl avtackades efter många år i sty-
relsen och tilldelades Karlfeldtmedaljen.
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pet, och en musikalisk salong med tre elever på folk-
högskolans musiklinje, Therese Andersson, Richard
Låås och  Filip Enstedt. Rubriken för den musikalis-
ka salongens omväxlande och spännande – och om-
tyckta – program var En kväll med Karlfeldt och
hans samtid.

Lördagen den 15 augusti inleddes med årsmöte i
Karlfeldtsamfundet. Som årsmötesordförande valdes
Gunnar Lundh. Han lotsade effektivt årsmötesdelta-
garna genom dagordningen. Resultatet av de olika va-
len framgår lite längre ner i denna berättelse. Avgå-
ende styrelseledamot Eva-Britta Ståhl avtackades och
tilldelades Karlfeldtmedaljen.

Eer årsmötet var det dags för sommarmötets
 huvudföredrag, professor Martin Kylhammars (Lin-
köpings universitet) Äntligen! Om Nobelpristagar-ge-
nerationen i svensk litteratur. Ett mått på uppskatt-
ningen av föredraget kan vara att Kylhammars mo-
nografi Frejdiga framstegsmän och visionära världs-
medborgare: epokskiet 20-tal - 30-tal genom Fem
unga och Lubbe Nordström, som han medbringat i en
mindre upplaga, raskt gick åt, och en beställningslista
fick upprättas.

Ingegerd Lindaräng presenterade eer lunch den
heliga Birgitta för årsmötesdeltagarna. Iförd birgitta -
klädnad lät hon en presentation på folkhögskolan åt-
följas av en vandring till klostret, idag museum.
 Agneta Ekström gav prov på liturgisk sång i kloster-
salen. I Vadstena klosterkyrka beskrev Lars Cederlöf
hur arvet från medeltiden tas till vara i det Pilgrims-
centrum som i dag fungerar som nav för moderna

pilgrimer, oberoende av om dessa färdas till fots, på
cykel, i bil eller buss.

Traditionsenlig middag på folkhögskolan inleddes
med lika traditionsenlig samling utomhus, nu i vac-
ker kvällssol över Vättern. Kvällen bjöd på ytterligare
en programpunkt, en presentation av Gunnar Birge-
gård om teman i Karlfeldts lyrik i jämförelse med
 Tomas Tranströmer.

Söndagen den 16 augusti innebar förflyttning till
Verner von Heidenstams Övralid. Under ledning av
intendenten Per-Gunnar Andersson gavs en guidad
tur genom såväl huset som Heidenstams liv. På stora
trappan hemförlovades årsmötesdeltagarna av Claes-
Bertil Ytterberg. Det ska dock sägas att en hel del
dröjde sig kvar på Övralid och det lunchfik som in-
rättats i ”Farfarsstugan”.

Styrelsen
Årsmötet 2015 valde som ordförande Claes-Bertil
 Ytterberg för ytterligare ett år. Styrelsen har eer års-
mötet följande sammansättning:
Claes-Bertil Ytterberg (ordförande)
Anders Back (kassaförvaltare)
Gunbritt Berggren (vice ordförande)
Jörgen Eriksson (klubbmästare)
Ola Nordenfors 
Stina Otterberg
Ebba Nordström (klubbmästare)
Johannes Rudberg
Gunilla Stenman Jacobson (informationsansvarig)
Jørgen Straarup (sekreterare)

Karlfeldtsamfundets styrelse: Fr.v. Jørgen Straarup, Johannes Rudberg, Ebba Nordström, Anders Back,  Claes-
Bertil Ytterberg, Gunbritt Berggren, Gunilla Stenman Jacobson och Jörgen Eriksson. På bilden saknas Ola Nor-
denfors och nya leda moten Stina Otterberg.
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Vid årsmötet avgick Eva-Britta Ståhl. Årsmötet om-
valde Gunbritt Berggren, Ola Nordenfors och  Jørgen
Straarup att för en tvåårsperiod vara styrelseledamöter.
Stina Otterberg nyvaldes. Anders Back, Jörgen Eriks-
son, Ebba Nordström, Johannes Rudberg och Gunilla
Stenman Jacobson gick in på andra året av sin tvåårs-
period. Funktionsfördelningen förblev oförändrad.

Revisorer
Årsmötet valde för ett år, till årsmötet 2016, Heléne
Ragnarsson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers,
Uppsala (omval) och Abiel Oldgren, Uppsala (nyval)
som revisorer. Årsmötet valde vidare Ulrika Toivonen
och William Nisser som revisorssuppleanter för sam-
ma period.

Valberedning
Årsmötet omvalde Bo Berggren att vara ledamot och
sammankallande i valberedningen till årsmötet 2016,
och Arne Forsell att vara ledamot i valberedningen
till årsmötet 2018. Ann-Cathrine Haglund nyvaldes
att vara ledamot i valberedningen till årsmötet 2017.

Ekonomi
En summering av samfundets ekonomi för år 2015
visar på ett samlat underskott om 64 TKR. Det egna
kapitalet uppgick vid räkenskapsårets slut till 2,63
MKR. Det aktuella värdet på tillgångarna på boksluts-
dagen är 238 TKR större än det bokförda värdet.
Marknaden för aktier har under året kännetecknats
av stora svängningar. Detta till trots har årets avkast-
ning av värdepapper i form av räntor, utdelningar och
realisationsvinster vid försäljning av värdepapper po-
sitivt bidragit till resultatet med 237 TKR. För närmare
studium av räkenskaperna hänvisas till den årsredo-
visning som kommer att delges medlemmarna i god
tid före årsmötet i augusti.

Medlemmar
Antalet medlemmar (per 2015-12-31) var 718, varav
23 ständiga, 125 familjemedlemmar och 1 ungdoms-
medlem. Medlemsregistret har på styrelsens uppdrag
skötts av Hans Barenthein, men övertas eer årsskif-
tet av Jørgen Straarup.

Skrikommittén
Årsboken 2015 var ett paket med två komponenter,
för det första en DVD-film med titeln  Fridolins lust-
gård: Berättelsen om Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare,
för det andra Dalarnas museums bok från jubileums-
utställningen 2014, Jag är så glad att jag fått leva, till-

ägnad Erik Axel Karlfeldt. Kommitténs medlemmar
är Gunbritt Berggren, Elisabeth Lindmark, Ola Nor-
denfors, Eva-Britta Ståhl och Christer Åsberg. Vid
årsmötet avgick Eva-Britta Ståhl. Stina Otterberg in-
går eer årsmötet i kommittén.

Karlfeldtbladet
Bladet har utkommit med två nummer. Redaktör är
 Gunilla Stenman Jacobson, ansvarig utgivare Claes-
Bertil Ytterberg. Redaktionskommittén har även om-
fattat Lars Falk, Cari Hildebrand och Christer Åsberg.

Ungdomens Karlfeldtpris
Uppsatstävlingen om Ungdomens Karlfeldtpris ledde
till att två uppsatser delade förstaplatsen och belöna-
des med 5000 kr vardera. Det var Linnea Lagrange
Om Erik Axel Karlfeldt – liv och diktning och Niclas
Samuelsson Erik Axel Karlfeldt. Talade Karlfeldt verk-
ligen till de lärde på latin? Ytterligare två uppsatser
 belönades: Frans Rademacher Karlfeldts poetiska hu-
mor (tredjepris 3000 kr) och Elin Myrsell Karlfeldt
och kärleken (tröstpris 1000 kr).

Bokmässan
Vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 24-27
september medverkade samfundet med monter, sam-
ordnad med DELS, De litterära sällskapens sam -
arbetsnämnd. Årsboksförfattaren 2014 Stina Otter-

Årsutgåva 2015, en DVD om Sångs.



Beställ Karlfeldtsamfundets
årsböcker och CD-skivor!
Det är alltjämt möjligt att beställa ett eller flera
exemplar av samfundets årsböcker och  CD.
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. Glöm ej att vid beställning ange
namn och  leveransadress. Beställning kan göras
via e-post: andersback42@gmail.com eller till:

Karlfeldtsamfundet 
c/o Anders Back
Rältlindor, Korpholsvägen 30
785 50 Djura

Böcker
Fridolins lustgård, DVD (2015) ...................100 kr
Jag är så glad att jag fått leva, Dalarnas 
Museums utgåva inför jubileumsåret........50 kr
Älska, dricka, sjunga, leva, dö: En essä 
om Erik Axel Karlfeldt (2014)......................200 kr
Oration till skalder och kompaner (2013) ....80 kr
Karlfeldt i sin tid (2012) ...........................150 kr      
Dalmålningar utlagda på rim (2011) ........150 kr
Jag är lust och jag är längtan (2010).......150 kr
Vägen till Nobelpriset (2009) ...................150 kr
Vägen till Nobelpriset, engelsk version.....150 kr
Möten med Karlfeldt (2007) ......................50 kr
Tre trädgårdar (2006)...............................150 kr
Dikt och Liv (2005) ..................................120 kr
Till bönder och till lärde män (2004)..........80 kr
Samlade dikter, pocketversion .................50 kr

Cd-skivor
”Kärlek och drömmar”, Karlfeldt-
tonsättningar av Robert Sund.................100 kr
Håkan Steijens LP, överförd till CD ...........80 kr
”I Fridolins spår”, 
Lars Anders Johansson (2008) .................80 kr
”Jag är en sjungandes röst”, 
återutgiven CD..........................................80 kr
”Intet är som väntanstider” .......................80 kr

Siffrorna inom parentes anger utgivningsår 
för årsbok.
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berg var i ropet på seminarieestraden, och där med-
verkade även Claes-Bertil Ytterberg, Christer Åsberg,
Hans Barenthein och Gunbritt Berggren.

Karlfeldtsgårdarna i Sjugare och Karlbo
Gårdarna ger inspiration för intresset för Karlfeldts
liv i dess olika skeden, i Karlbo för den tidiga och svå-
ra starten, i Sjugare för den framgångsrike diktar-
kungens tid. Gårdarnas formella situation är olika,
och möjligheten att bedriva programverksamhet skil-
jer sig. I Sjugare har ett antal program och konserter
ägt rum, bland annat i samverkan med Musik vid Sil-
jan. I Karlbo har det varit programverksamhet och
dessutom utställningar av konsthantverk och slöjd.
Med Gunbritt och Bo Berggren som äger och driver
Sånggården finns en nära samverkan kring utveckling
av intresset för Karlfeldt. På Sångs finns samfundets
Karlfeldtsamling i skaldens bevarade arbetsrum som
visas under sommaren. Med Karlfeldtföreningen i
Folkare, som arbetar för utveckling av Karlfeldtintres-
set med utgångspunkt från gården i Karlbo, har Karl-
feldtsamfundet ett etablerat och förtroendefullt sam-
arbete. 

Hälsning
Till alla som bidragit till eller deltagit i sådant som
samfundet arrangerat under 2015 riktar styrelsen ett
varmt tack. Redogörelsen i verksamhetsberättelsen
har hållits kortfattad. Många betydelsefulla och
 angelägna insatser har därmed hamnat utanför
 berättelsen. Dessa insatser är inte förbisedda eller
glömda. De är erkända och dokumenterade i annan
ordning.

Styrelsen gm Jørgen Straarup

Karlfeldtsamfundet utser
hedersledamöter 
Samfundets styrelse har beslutat att detta jubi-
leumsår utnämna ett antal personer till heders-
ledamöter för att särskilt markera deras värde-
fulla bidrag till samfundet under många år. 
Vi tackar och hedrar:
CARIN VON SYDOW
BO och GUNBRITT BERGGREN
HANS BARENTHEIN
MIKA LARSSON
HANS LARSSON
CHRISTER ÅSBERG



TACK!

Vad vore Karlfeldtsamfundet utan
sina medlemmar? Tack för ert stöd
och engagemang genom åren för
att hålla Erik Axel Karlfeldt och
hans diktning levande!


