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Engagerade recensioner av årsboken
VÅRFLODSVECKOR, knoppningstider, klar-
nande april … När detta skrives har våren
kommit till Mellansverige. Tankarna går
 vidare till sommaren och med dess lust och
fägring. I det här numret av Karlfeldtbladet
får vi en sakkunnig presentation
av Sånggårdens blomsterprakt
signerad Anja Tegnér, och Lars
Falk ägnar sig åt en botanisk ex-
kursion för att lösa nattglim-
mens gåta. 
Sångs kommer många att be-

söka i sommar, kanske i sam-
band med Musik vid Siljan efter
midsommar. Men börja gärna
redan den 18 maj, då Eriksdagen
firas där. Dagen innan, den 17
maj, har Leksandsmuseet öppnat sin Karl-
feldtutställning Lust och längtan. Erik Axel
Karlfeldt i Siljansbygden. Utställningen på-
går hela sommaren och avslutas med ett
Karlfeldtsymposium den 7 september.
Samtidigt med att utställningen öppnas

utkommer vår årsbok, som denna gång he-
ter Kring Siljan och Sångs. Den innehåller
en del äldre artiklar och intervjuer som på
olika sätt speglar skaldens anknytning till
Leksandsbygden och Sjugare. Men huvud-
numret är Gunbritt Berggrens spännande
och engagerade skildring av skaldens första
möten med den här bygden och framväxten
av den motivkrets som får sin fulländning i
dalmålningen ”Jungfru Maria”.

FÖRRA ÅRETS ÅRSBOK var den ståtliga ut-
gåvan av Samlade dikter med kommentarer
av Johan Stenström. Den boken var temat
för årets vintermöte i Stockholm den 26 ja-
nuari. Johan Stenström beskrev sitt arbete
och tilldelades ett stipendium om 5 000
kronor för sina insatser. Catharina Grün-
baum kom med instämmanden och invänd-
ningar som återges i detta nummer av bla-

det. Jan-Olof Andersson gav oss utsökta
tolkningar, bl.a. av den som man trodde ut-
nötta ”Svarta Rudolf”.
Diktutgåvan har blivit mycket väl motta-

gen. Jag har tillgång till 16 recensioner och
anmälningar. Ett genomgående
tema är att man överraskat
konstaterat hur mycket liv det
finns i den karlfeldtska dikten.
Man påpekar att den konven-
tionella Karlfeldtbilden från ti-
digare skeden varit en spärr för
många, men att den nya utgå-
van hjälper nya läsare att läsa
diktaren med med oförvillad
blick. Tjuskraften i Karlfeldts
vers och språk har en stark ver-

kan och är oberoende av att föregående lä-
sargenerationer kan ha framhävt andra te-
man, motiv och tolkningar än de som känns
aktuella nu. 

VAD OCH HUR MYCKET som ska förklaras
i fotnoter diskuteras naturligtvis i recensio-
nerna liksom i Catharina Grünbaums in-
lägg. Ett exempel som ofta dras fram är att
ordet ”hässja” blir förklarat. Och visst kan
man ha olika mening om var gränsen ska
dras och hur en förklaring ska utformas.
Men tänker man efter är det ju inte konsti-
gare än att ordet ”ässja” sedan länge bru-
kar förklaras i liknande sammanhang. Un-
der de sista tio femton åren har hässjor
praktiskt taget försvunnit ur landskapsbil-
den. En ung stadsmänniska har aldrig sett
en hässja, en invandrare i mogen ålder har
sett många därhemma men möter sällan or-
det i det nya landet. Och, bör det väl påpe-
kas, ordförklaringarna är till för dem som
inte kan ett ord, inte för dem som är för-
trogna med det.
Recensenterna har däremot inte påpekat

Ordföranden
har ordet

Oxlarna på Sångs av Gunbritt Berggren

Sträva och tunga oxel och alm

Vi har tre generationer av oxel. 
Den första, urgammal, står nu lik en torso,
men full av knoppar och skott som vore den en tonåring. 
Dess stam är murken och outgrundlig,
en öppen famn som är trygg för rödstjärt och mes. 
Snart skall gamlingen både blomma och kvittra. 
Ollasfars oxel är som gubbsjuk. 

Den andra har just lämnat sin middagshöjd. 
Likt kallbrand har förgängelsen skördat. 
Reviret har krympt, rosornas doft når den inte. 
Grannen, en bondsyren, gör sig påmind. 
”Vad vore en svensk juni utan blommande syren?”
De är båda från Sångarens tid. 
Må trädet få sjunga i doftande vind!

vindens vänner,
sjunge i blåst sin psalm

På gårdsplanen står
 tioåringarna,
ännu formbara av vindar
och ljus. 
Som unga tenorer lyfter 
de psalmen,
och smyckar den med
slingor och krus. 
Deras sång skall nå över
bergen till framtid. 

Den urgamla oxeln på Sångs 
fotograferad på 1920-talet. 

forts. nästa sida
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de felaktigheter som är ofrånkomliga när
det gäller en omfattande utgåva som slut-
förts under viss brådska. Jag tänker här inte
på varierande uppfattningar i fråga om den
rätta tolkningen utan om otvetydiga fel,
som när ”ehuru” förklaras med ”eftersom”
(sid. 117). Förmodligen har en rad fallit
bort på manusstadiet. Avsikten måste ha
varit att förklara ett föregående ”enär” med
”eftersom” och det efterföljande ”ehuru”
med ”fastän”. Förargligt.
Jag har själv noterat ett antal sådana fel

och ber den sakkunniga läsekretsen att
skicka in liknande upptäckter till mig. Her-
bert Näslund har redan anmält några dis-
kutabla ting och Erik  Lagergren har påpe-
kat att ”Göjevisans” Peter Katt avser den
22 februari, inte april. (Dessutom störs no-
ten av ett skrivfel: i ordet ”cathedratus” har
”t” fallit bort.) Ingegerd Fries, som i  ett se-
nare Karlfeldtblad eller på annan plats
kommer att redovisa en del fel och skevhe-
ter upprepar liksom Lagergren varningen
för att okritiskt acceptera de upplysningar
som ges i Klas Wennerbergs, Från vårgiga

till hösthorn. Denna på många sätt för-
tjänstfulla bok är ju inte en kritisk genom-
gång av karlfeldtsforskningens rön utan en
selektiv summering.
I lämpligt sammanhang ska vi senare re-

dovisa de fel som noterats, men också ta
upp de tolkningssvårigheter som en del av
kommentarerna aktualiserar. Den hemsida
som under Hans Barentheins ledning är un-
der uppbyggnad kan vara ett lämpligt fo-
rum för sådana diskussioner. Just nu nöjer
jag mig med att rätta de fel i själva dikterna
som hittills har påträffats: sid. 151, ”Annas
dräkt;” (semikolon), sid. 191, ”Dalmål-
ningar”(stor bokstav), sid. 457, ”inga fega
fredsslut” (“fega” har fallit bort).

TILL SIST: varmt välkomna till sommar -
mötet i Karlstad den 2–4 augusti, som helt
ägnas de båda vännerna Karlfeldt och Frö-
ding. Flera har bett mig påpeka för såväl
damer som herrar att mötet erbjuder ett ut-
märkt tillfälle att pryda sig i folkdräkt.

CHRISTER ÅSBERG

Utställningen invigs av ordföranden i
 Karlfeldtsamfundet Christer Åsberg freda-
gen den 17 maj kl 16.00. Elisabeth Lind -
gren Eneflo och Lars Hjertner framför
Karlfeldt dikter. 
Visningar av utställningen tisdagar och

torsdagar kl 16.00, 27 juni – 1 augusti. 
Lördagar kl 12.00 dagens Karlfeldtdikt.
Utställningen avslutas med ett sympo-

sium den 7 september. Medverkar gör
Kjell Espmark, Bengt Emil Johnson, Jöran
Mjöberg, Kerstin Ståhl och Carin von
 Sydow. 

18 maj Erikdagen, kl. 13.00 Öppet hus på
Sångs. 
Kl. 12.00 läser Carin von Sydow dagens
Karlfeldtdikt på Kulturhuset. 
26 juni kl 14.00 Utflykt till Knytberget i
Karlfeldts fotspår. 
1 juli ”Karlfeldts musiksatta visor”, före-
drag av Kurt Trägårdh på Fräs gården. 

Information tel. 0247-800 00
Arr: Leksands kommun, Kultur- och  
Fritidsförvaltningen samt  Karlfeldt -
samfundet

LUST OCH LÄNGTAN
Erik Axel Karlfeldt i Siljansbygden

Utställning i Leksands Kulturhus 18 maj – 7 september

KVÄLLEN DEN 4 APRIL åhörde jag tillsam-
mans med många andra i Nobelmuseets lo-
kaler i Börshuset i Stockholm en intressant
och medryckande föreläsning av professor
Anders Bárány om Erik Axel Karlfeldt med
fokus  på Karlfeldt och Nobelpriset. Före-
läsningen ingick i en serie om nobelprista-
gare med anknytning till Stockholm. 
Bárány, som är fysiker,  har varit engage-

rad i tillkomsten av Nobelmuséet och han
är till vardags anställd vid Kungliga Veten-
skapsakademien, där han är huvudsekrete-
rare i Nobelkommittén för fysik. Det var
härligt att höra en genuin fysiker tala så en-
tusiastiskt och initierat om skalden. Vi fick
bl a veta att Karlfeldt nominerats som pris-
tagare inte bara en eller två gånger utan
många gånger. Redan 1916 nominerades
han av ärkebiskop Nathan Söderblom, och
nomineringar återkom sedan åren 1917,
1918, 1919 och ytterligare en gång i slutet
av 1920-talet för att till sist återkomma
1931, och även då var det Nathan Söder-
blom som tog initiativet. Söderblom var se-
dan 1921 själv ledamot av Svenska Akade-
mien. Förmodligen hade de båda vännerna
talats vid om saken på ett tidigt stadium,
och sannolikt var Karlfeldt inställd på att år

1931 avsäga sig uppdraget som Akademi-
ens ständige sekreterare för att därmed un-
danröja ett, som han själv tyckte, viktigt
hinder för mottagande av priset. 

SÅ INTRÄFFADE DÅ att Karlfeldt avled den
8 april detta år och några månader senare,
den 12 juli, gick också Söderblom ur tiden.
När Akademien på hösten 1931 beslutade
att postumt ge priset till Karlfeldt, eller
mera exakt till Karlfeldts diktning, så luta-
de man sig uppenbart i hög grad mot det
beslut, efter omröstning, som Akademien
redan 1918 fattat, det beslut som Karlfeldt
då å det bestämdaste motsatte sig. Vi fick
också veta hur Akademiens stadgar i vissa
avsnitt reviderats med anledning av den si-
tuation som uppstod just år 1931, då den
aktuelle pristagaren inte längre fanns i livet.
På ett begränsat utrymme är det omöjligt
att ge en rättvis bild av innehållet i Báránys
anförande, men jag vill varmt rekommen-
dera Karlfeldtsamfundets styrelse att be An-
ders Bárány att vid lämpligt tillfälle inför
Samfundet förmedla allt det intressanta han
hade att berätta om Karlfeldt och Nobel -
priset.

GÖSTA BERGLUND

Karlfeldt och Nobelpriset
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SAMFUNDETS VINTERMÖTE gick av sta-
peln lördagen den 26 januari, liksom i fjol
på Nybrokajen 11 i Stockholm.
Mötet inleddes stämningsfullt med att

Jan-Olof Andersson sjöng ”Jungfru Maria”
till eget gitarrackompanjemang.
Samfundets ordförande, Christer Ås-

berg, kunde så hälsa en talrik skara med-
lemmar välkomna. Han konstaterade att
atti tyden till ”vår skald” varierar, från
vördnadsfull till föraktfull, och att just det
faktum att han väcker starka känslor är ett
tecken på att han är en levande poet. Olika
tider finner olika sidor att beundra hos
Karl feldt – kännetecknande för en god dik-
tare.
Christer kommenterade årets storverk,

den nya utgåvan av skaldens samlade dik-
ter, med att många förklaringar av ord be-
hövs. Karlfeldt var och är en svårläst skald,
”hårdläst” som någon av hans grannar i
Sjugare sade. För att förstå Karlfeldt måste
man höra honom, ansåg Sven Delblanc.
Christer tackade alla dem som medver-

kat till att producera årets bok, framför allt
kommentarförfattaren, litteratur- och

musik vetaren Johan Stenström, och intro-
ducerade honom och Catharina Grünbaum,
språkvårdare på DN, som båda skulle med-
verka i programmet.
Jan-Olof Andersson återintog scenen

och läste ”Min sångmö är icke av Pinden”.
Ordet gick så till Johan Stenström som

berättade om arbetet med den nya dikt -
utgåvan. I minnesupplagan från 1931 fanns
åtskilliga felaktigheter. Det hade därför nu
gällt att söka sig bakom dessa till de riktiga
texterna. Syftet med arbetet hade varit att
göra Karlfeldts diktning tillgänglig och så
förståelig som möjligt. Behovet av ordför-
klaringar hade ansetts vara ganska stort.
Den bildade läsekretsen är visserligen idag
större än förut, men den har förmodligen en
mindre referensram än tidigare generatio-
ner till mycket av det som Karlfeldt ägnar
sin dikt. Inte minst jordbrukets äldre termi-
nologi är numera okänd för många. Att
fånga Karlfeldts komplexa poetiska verklig-
het hade varit svårt, eftersom hans källor
var så många – t.ex. Bibeln, Bellman, dal-
måleriet, årstidernas och dygnets växlingar
och, inte minst, månen. Johan avslutade sin

I en levande poets sällskap
vintermötet 2002– Din pappa tyckte tydligen om blått. Var

har han skrivit om ”blå fiol”?
Den frågan hade Ulla Barenthein fått av

en god vän, som läst Barbro Alvings bok
Personligt. Dagböcker och brev 1927-
1935. Ulla lät frågan gå vidare till publiken
vid Karlfeldtsamfundets vintermöte:
– Känner någon till var pappa har skrivit
om ”blå fiol”?
Ingen samfundare kunde svara. 

När jag kom hem plockade jag ned ”Per-
sonligt” från hyllan och läste dagboksan-
teckningarna från måndag 24/10 1927:
”Jag har funnit något hos Karlfeldt, som är
så roligt. Han tycker om blått. Han ut-
trycker det finaste och vackraste han vill
ha sagt med att göra blått”. 
Så följer sex citat, där det sista lyder: 

Som regnljus det skiner
kring milda stråkars drag,
det spelar som blå violiner
i dag, på de blindas dag. 

”Blå fiol” var alltså ”blå violiner” och står
i dikten De blindas dag. Efter citatet an-
tecknar Barbro Alving: ”Blå violiner, det är
vackert”. Och hon slutar sin dag med att
skriva: ”Jag skulle vilja att mitt liv blev till
en melodi på en blå violin”. 
När jag såg citaten där färgen blå före-

kommer – alla i Hösthorn – förstod jag att
dagbokens författare läste den nyutkomna
diktsamlingen. 
Barbro Alving stannade för sex ställen i

diktningen, men jag fann fler i Hösthorn!
Kan du härleda nedanstående citat till rätt
dikt? Rätt svar hittar du längst ned på si-
dan 11. 

CARIN VON SYDOW

1. Hon steg som Venus ur strömmens 
blå

2. Jag ser, hur ådrorna i huden rita
ditt blåa anträd ner mot handens lov. 

3. en blåblick av himlen, då allting var 
grått,

4. är varken silver eller gull
men grön och blå vitriol

5. Aldrig en marsvind banar
blåa vägar mer för det ljusa
sträcket av Delos svanar

6. Låt oss gå under naken himmel
stilla blå och dallrande röd. 

7. mullen brun mot kornblå sjön!

8. det blånar så vasst

9. och hår som skiner blått

10. men som en nattblå hamn hon gled 
 förbi

11. Bland röda georginer,
som smycka den blå kuliss,

12. Jag bringar doften av en blå verbena,

13. din blåa utmark till vårt grå allod. 

14. skymta ljus ur kornblå gardin.

15. som skyar omfara
de blånande torn

16. Du är i dem som i det sommarblå,

Blå violiner och mera blått

Långväga gäster: May Hjertberg, Stina
Nyberg och Ann -Marie Perers. 

Från Karlfeldts hemtrakter. Sven Perers,
 Thage Annerbo och Jan  Anders Thomasson. 
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OM MAN SER TILL DE TRE STORA 90-tals-
skalderna, Karlfeldt, Fröding och Heiden -
stam och till deras ställning i dag, då är
Karl feldt avgjort den mest kontroversielle.
Fröding har en plats i folkets hjärtan, låt

vara att den är mindre än tidigare, men det
beror knappast på verket i sig utan på att
yngre generationer inte fått möta denna del
av kulturarvet. 
Frödings diktning kan man ju bara äls-

ka, och den person som träder fram bakom
den väcker genuin sympati. Hans vers är
fulländad – enkel ibland, konstfärdig
 ibland, men aldrig sökt eller tillgjord. Den
är gripande och den är fylld av humor och
den är vacker. Och den är glasklar.
Heidenstam fryner vår tid åt, inte sällan

med rätta. Här finns alltför hårt spända
fosterländska strängar, alltför mycken
krampaktig livsglädje och därtill ganska

många språkliga dikeskörningar. Men Hei-
denstam har haft turen att överleva genom
Övralidspriset, som tvingat en hel rad ur
kultureliten att faktiskt ta itu med hans
diktning. Och då har de uppdagat även
storheten i den. Det är inte mer än rättvist.
Karlfeldt är det svårare med. Hans kriti-

ker, och det verkar som om majoriteten
bland litteraturfolket hör dit, avvisar ho-
nom programmatiskt och motiverar sin
motvilja med exempel på mannakraft och
karlavulenhet, en diskutabel kvinnosyn,
ihåliga brösttoner i de politiska dikterna
samt en massa knätofs. 
Allt detta är det bara alltför lätt att hitta

exempel på. Nåd finner egentligen bara
”Första minnet”, för dess ”modernism”,
”Nattyxne”, ”Häxor” och ”Vinterorgel”.
Å andra sidan har Karlfeldt en läsar -

skara (nämn oss de trogna!) som fått hans
dikter i blod och sinne så som Fröding ald-
rig förmått. ”Fast hösthornet spricknar av
ålder och bendöd / hör mängder av
mänskor dess klang med förtjusning”, skri-
ver Christer Åsberg så träffande i en dags-
vers i Dagens Nyheter.
Karlfeldt är betydligt farligare än de

andra samtida. Han rör vid mer oroande
strängar och visar mörkare sidor. Hans
egen längtan efter det förlorade väcker en
längtan hos läsaren, starkare än kanske nå-
gon annan svensk diktare förmår. Hans
språk, hans klanger och de bilder han ma-
nar fram är suggestiva som ingen annans i
den svenska litteraturen. (Skulle man näm-
na någon i dag skulle det kanske vara Kata-
rina Frostenson.) Karlfeldt tar språket till
hjälp som ingen annan.
Och just därför är språket i dag ett pro-

blem för den som vill nå hans diktning, i

Kommenterade kommentarer
Catharina Grünbaums föredrag vid vintermötet

exposé med att citera några rader ur Karl-
feldts dikter med månmotiv.
Vi fick åter njuta av Jan-Olof Anders-

sons sång, nu i ”Kurbitsmålaren” och ”Karl
Johan”.
Catharina Grünbaum inledde sitt kåseri

med att göra en aktuell positionsbestäm-
ning av Karlfeldts, Frödings och Heiden -
stams diktning. Fröding har sin givna plats
i folkets hjärta för sin glasklara vers.
Heiden stam överlever – trots språkliga
 dikeskörningar – tack vare Övralidspriset
som tvingar fram årliga analyser av hans
diktande från framstående personer. Och
Karlfeldt? Han avvisas programmatiskt. Få
av hans dikter finner idag nåd inför kriti-
kernas ögon – men han har många läsare.
Karlfeldt väcker med sina suggestiva bilder
läsarens längtan. Bland moderna skalder
ville Catharina i det avseendet likna honom
vid Katarina Frostenson.
Karlfeldt utnyttjar språkets rikedom som

ingen annan, och det gör att behovet av
ordförklaringar blir stort hos den moderna
läsaren. Ord som giljare, tilja, dejlig, rygg-
bast och hässja måste idag förklaras för en
yngre läsare. Också Karlfeldts bildspråk
kräver ofta förklaringar. En svår gränsdrag-
ning är att avgöra hur mycket som behöver
förklaras. Blir det alltför mycket, orkar nog
läsaren inte ge sig i kast med Karlfeldt. Be-
höver man t.ex. förklara att ungdomsgille i

dikten ”Fanjunkar Berg” inte är synonymt
med raveparty? Även skaldens syntax kan
ibland bereda läsaren problem utan tolk-
ningshjälp.
Catharina Grünbaum slutade sitt spän-

nande inlägg med att konstatera att den nya
Karlfeldt-utgåvan öppnar dörren till skal-
dens diktning. Hon citerade Lars Forssell
som säger att Karlfeldt ”har mera av den
moderna människan än hon vill och vågar
erkänna”.
Jan-Olof Andersson deklamerade ”Den

sköne Rosenblom” och sjöng Ulf Peder  Ol -
rogs ”Sorgesång vid Kyndelsmäss”, till ägnad
”alla medelmåttliga Karlfeldt-forskare”.
Det avslutande panelsamtalet mellan

Christer Åsberg, Catharina Grünbaum och
Johan Stenström belyste ytterligare de svå-
righeter som Stenström och samfundets
skriftkommitté ställts inför vid arbetet med
nyutgåvan. Behovet av förklaringar måste
vägas mot risken att notapparaten blir för
tung och drar ned dikten.
Christer Åsberg tackade alla som med-

verkat till ännu ett lyckat vintermöte. Johan
Stenström fick ett Karlfeldt-stipendium, och
vi fick alla njuta än en gång av Jan-Olof
Anderssons sång, ”Svarta Rudolf” till ett
lysande gitarrackompanjemang. Så gick vi
ut i januariskymningen, förnöjt gnolande.

GUNNAR LUNDH

Styrelseledamöterna Carin von Sydow och
Gunbritt Berggren. 

Anna Karlfeldt hälsar på Kerstin och Gös-
ta Berglund, samfundets förre ordförande. 

Johan Stenström och Catharina Grün-
baum koncentrerar sig inför vintermötet. 
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läsa Karlfeldt eller annan litteratur eller ens
en dagstidning med behållning. Och fram-
för allt, om det är så illa, då tror jag inte att
man alls ger sig i kast med läsningen. Initi-
almotståndet blir för stort.
Nu kan man ju se alla de här ordförklar-

ingarna mera som en gardering. De flesta
kanske klarar av de flesta av de här orden,
men om man inte vet vad harm eller diger-
döden är får man ändå en möjlighet att
hänga med.
Men om man nu inte kan räkna med att

nya läsare klarar av däglig och arm, då
kanske man också hade behövt sätta in ill-
marig och stursk i listan. Och den som går
bet på brudgumsskänk är nog lika illa ställd
inför ungdomsgille, även om ordet kanske
inte skall översättas med rejvparty.
Mer allmänna historiska kunskaper skall

man nog heller inte förutsätta. Därför är
det riktigt att kommentera uttryck som
”länderna där svärdens skördar ruttna”
(”En pesthymn”). Det förklaras med ’krig-
förande länder, särskilt Ryssland’. Men det
hade nog varit befogat med tillägget att bil-
den avser slagfälten med lik.
Blommor och örter har alltid mer än en

dekorativ funktion i Karlfeldts diktning.
Den kovallart som kallas svenska soldaten,
som i ”gulblå rotar blickar mot kusten där
faran hotar”, och purpurnävan, som
”blommar av markens trogna blod” i dik-
ten ”Roslagen”, anspelar på rysshärjningar-
na 1719 och på den karolinska soldatuni-
formen. Det är kanske självklart för vår ge-
neration, men avgjort inte för nästa, och
därför hade det behövt nämnas.

NU ÄR DET INTE BARA ORDEN som kan
bjuda motstånd hos Karlfeldt. Även syntax-
en gör en ibland konfunderad. Vad menar
han i ”Roslagen” med att ”nattviolens ånga
och mårans / andas den kärva natten
ljum”? Hur förhåller sig satsdelarna till va-
randra? Och man skall nog vara ganska
hemma i grammatik för att reda ut ”Äng-

larnas like, ett stänk din lekamen bär / av
sot från Diaboli rike” (”Häxorna”). ”Äng-
larnas like” är väl närmast en attributiv
satsförkortning med innebörden ’trots att
din lekamen är änglarnas like bär den ett
stänk av sot från Diaboli rike’.
Nu skall det här inte bli en katalog över

ord och uttryck som kanske hade behövt
komma med i den kommenterade utgåvan
av Karlfeldt. Det som redan finns med räck-
er långt för den som vill träda in över trös-
keln till hans värld. 
Karlfeldt är ju, för att tala med Lars

Forssell ”något förmer än den svenska poe-
sins Hazelius, hans dikt är inte enbart en
packlår för egendomliga ord och bortglöm-
da ideal i ett hembygdsmuseums källarvalv.
Någonstans i denna klangskog sitter

också en Oåtkomlig som är mer ensam än
högstämd och som i sin ångest och rädsla,
framtidspessimism och svartsyn har mer av
’den moderna människan’ än han egentli-
gen vill eller vågar erkänna.”
Vill man å andra sidan söka ”moderna”

diktare i en annan tid än vår, då skall man
inte välja Karlfeldt. Jöran Mjöberg har ut-
tryckt en tanke som jag gärna ansluter mig
till, nämligen att man kan läsa äldre förfat-
tare inte för vad de skulle kunna säga vår
tid, utan för deras egen skull.
Karlfeldt är värd att läsa för sin egen

skull. Med Johan Stenströms kommentarer
blir det också möjligt för dem som inte har
vuxit upp med gångjärnsrockar i starbraks-
fest eller vandrat på vårliga lötar i tungel-
natten.

CATHARINA GRÜNBAUM
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alla fall för den som inte är förtrogen med
medeltidsballaden och trubadurlyriken,
med barockdiktare som Lucidor och Wival-
lius och Spegel, med Bibeln och bondeprak-
tikan, med den folkliga floran och dess
namn och användningsområden, med
kyrko året och bondeåret. 

ORDFÖRKLARINGAR BEHÖVS med andra
ord, liksom bakgrundsförklaringar. Klas
Wennerbergs Vårgiga och hösthorn räcker
nog inte till för dagens unga släkte. Dess -
utom är det nog ett fåtal som kommer på
att läsa Karlfeldt med Wennerberg i andra
handen. Därför är Johan Stenströms upp -
laga mer än välkommen.
Här blir man upplyst om innebörden av

giljare, vret, falor, svedja, tilja, skär (ren),
däglig, ryggebast, fränka, tjäll, drägg, päll,
töva, skäkta, dädan. 
Ord som tungel (måne), låding (vår) och

abskons (skärm) behövde nog göras begrip-
liga redan för Karlfeldts samtid, och Karl-
feldt förklarar dem ju själv. Kvidfågeln och
nattblackan, agrimonia, laktuka och rute-
blad ingick väl inte heller i var mans kun-
skapsförråd.
Å andra sidan är det väl just därför som

ord av den arten har sådan dragningskraft.
Jag mötte agrimonian, småborren, i levande
livet först för några år sedan, och visst var
det roligt, men samtidigt bleknade glansen
av – lite grann åtminstone.
Lika nödvändiga är förstås förklaringar

av bildspråket, som rosentyll (rosornas
kronblad) och tempeltun (kyrkogård), lilje -
vret (snötäckt åker), en bukig tordönsvägg
(åskmoln), Floras gördel (den grönskande
naturen), skogens brända plan (svedje-
mark). Själva ordet svedjemark behöver för
övrigt säkert också förklaras. Att höstens
gyllne smycken och röda pärlor är höstlöv
och bär går kanske inte utan vidare upp för
asfaltgenerationerna.
Även utan vissa bakgrundsupplysningar

blir somliga rader obegripliga, till exempel

att ”när alla enbär mogna få alla flickor
man” – enbär mognar ju aldrig på samma
gång. Allusionerna på bibelställen måste ju
också noteras för att de skall bli rimliga i
sammanhanget. Och utan en fingervisning
om Hans Holbeins dödsdans får ”Jorum”
knappast full effekt.

LITE NEDSLAGEN blir man förstås över alla
de ord anses kräva förklaring för att nya ge-
nerationer skall kunna läsa Karlfeldt. Är
det verkligen så att unga människor inte
förstår sunnanland, bringa ’bröst’, slinka,
tattarsläkt, digerdöden, trenne, lin (mode-
material sedan tio år), humle (alla dricker
väl öl?), drev (i dag det som journalister dri-
ver mot kändisar), anlete, fåle (Staffansvi-
san sjungs på vartenda dagis), varulv
(skräckfilmer), sköte, gny, prunka, brud-
gumsskänk, skönja, all nejden, allena, lyst-
nad, bisarr, arm (fattig), harm, bikta, flä-
dermusar och driva svineavel (föda upp gri-
sar). 
Det här var bara ett urval.
Om så är, då undrar man om de alls kan

Ordföranden ger scenanvisningar åt Jan-
Olof Andersson och Catharina Grünbaum
inför vintermötet. 

Rätt svar ”Blå violiner och mera blått”
1. Stadens sångmö 2. Slottstappning 
3. Hösthorn 4. Eriksgata 5. Vårskuggor II
6. Den långa sommaren 7. Plantering 
8. Vinterorgel 9. Karl Johan 10. Stadens
sångmö 11. De blindas dag 12. Om till din
bädd 13. Ungdom 14. Den långa somma-
ren 15. Slottstappning 16. Höstpsalm
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daktionskommittén har ingått Lars Falk,
Gösta Berglund och Birgitta Landberg. De
båda sistnämnda efterträddes under året av
Christer Åsberg och Cari Hildebrand. Sam-
fundet uttryckte sin uppskattning till Bir -
gitta Landberg för hennes arbete som re-
daktör för Karlfeldtbladet.

Vintermöte: Vintermötet hölls lördagen
den 17 februari på Nybrokajen 11. Därmed
behövde antalet åhörare inte begränsas som
på Börsen. Vid mötet deltog 202 personer,
som hörde ett musikaliskt program med ti-
teln ”Skalden för tonsättarna”. Domkyrko-
organist Gustaf Sjökvist och sopranen Jea-
nette Köhn illustrerade hur olika kompo-
nister tonsatt Karlfeldt. Vid mötet tilldela-
des Carin von Sydow ett arbetsstipendium
på 10 000 kr för sitt arbete med boken:
”Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord –
Kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karl-
feldt ”.

Årsmöte: Sommar- och årsmötet ägde
rum på Hotell Dalecarlia i Tällberg den 27-
29 juli i arrangemang av klubbmästarna
Gunbritt Berggren och Arne Eriksson. An-
talet deltagare, 196 personer, var större än
på många år. Bland föredragen märktes
Jöran Mjöbergs lista över Karlfeldts star-
kaste dikter. Efter årsmötesförhandlingarna
talade Gunnar D. Hansson om ”Karlfeldts
himmelsfärd” och Lennart Sjögren tilldela-
des på Sångs Karlfeldtpriset på 50 000 kr.
På söndagen talade Gunbritt Berggren om

”Ynglingen och jungfrun”, varpå mötet av-
slutades med en utflykt till Rättviks Gam-
melgård.

Karlfeldtmedaljen: I anslutning till  års-
mötet utdelades Karlfeldtmedaljen till Gös-
ta Berglund, Åke Lilliestam, Hjo, Ulla Fer-
bas, Kalmar, och Nygårds Kersti Bond,
Leksand.

Övrig verksamhet: Under året har leda-
möter av styrelsen hållit många föredrag
om Karlfeldt och hans diktning. Den 8 april
firades 70-årsminnet av Karlfeldts död vid
en ceremoni på Folkärna kyrkogård. Karl-
feldtsamfundet och Karlfeldtföreningen i
Folkare lade gemensamt ner en krans på
graven. Sune Karlfeldt avled den 21 sep-
tember och jordfästes i Folkärna, dit Karl-
feldtsamfundet skickat en krans. Sånggår-
den i Sjugare har varit öppet för besökare
från maj till september. Guidade visningar
har hållits i trädgården, där Karlfeldtsam-
fundets bildspel visas i ladan, liksom i skal-
dens arbetsrum, där inventarier tillhöriga
Karlfeldtsamfundet finns deponerade. Sam-
fundets medlemmar besökte Sjugare 22 maj
och två Karlfeldtprogram hölls på gården
under Musik vid Siljan.

Styrelsen ber att få uttala sitt varma tack till
dem som under året bidragit med stöd och
intresse för Karlfeldtsamfundets verksam-
het. För ekonomisk redovisning hänvisas
till det följande bokslutet. 
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ANTALET MEDLEMMAR i Karlfeldt-
samfundet var vid årsskiftet 932, varav 156
familjemedlemmar, vilket innebär en ök-
ning med 33 medlemmar jämfört med före-
gående år.

Styrelsen: Styrelsen har haft följande
sammansättning:
Ordförande: Gösta Berglund och från års-
mötet 2001 Christer Åsberg
Vice ordförande: Hans Landberg
Sekreterare: Lars Falk
Kassaförvaltare: Gunnar Lundh
Klubbmästare: Gunbritt Berggren och Arne
Eriksson
Hans Barenthein
Anders Burius
Carin von Sydow
Barbro Wahlberg
Eva-Britta Ståhl

Vid årsmötet i Tällberg avgick Gösta Berg-
lund efter tre år som ordförande och dess-
förinnan tre år i styrelsen. Christer Åsberg
valdes enhälligt till ordförande på ett år.
Fyra ledamöter av styrelsen omvaldes på
två år: Hans Barenthein, Malmö, Gunbritt
Berggren, Sjugare och Stockholm, Gunnar
Lundh, Uppsala och Carin von Sydow, Sol-
lentuna. Eva-Britta Ståhl, Uppsala, invaldes
som ny ledamot. 

Sammanträden: Styrelsen har under året
hållit sex protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet, som består av ordföran-
den, sekreteraren, kassaförvaltaren och
särskilt kallade ledamöter, har sammanträtt
fyra gånger. 

Revisorer: Vid årsmötet omvaldes aukto-
riserad revisor Ulf Hedefalk, Öhrlings Pri-
ceWaterhouseCoopers, Uppsala, och Lars-
Göran Annerbo, Falun. Till suppleanter
omvaldes Heléne Ragnarsson, Öhrlings Pri-
ceWaterhouseCoopers, och Hans Alsén,
båda Uppsala.

Valberedningen består sedan årsmötet av
Gunnar Norling, Johanneshov (vald till års-
mötet 2002), Margareta Barkevall-Lind-
borg, Rättvik (vald till årsmötet 2003) och
Gram Svärdström (vald till årsmötet 2004).
Gunnar Norling är sammankallande.

Skriftkommittén består som tidigare av
Anders Burius (sammankallande), Sven
Björkman, Hans Landberg, Jöran Mjöberg
och Christer Åsberg.

Medlemsavgiften fastställdes vid årsmö-
tet till 150 kr och 75 kr för familjemedlem.

Ekonomi: Samfundets ekonomi har på-
verkats av börsens utveckling under året.
Möjligheterna att erhålla realisationsvinster
genom aktieförsäljningar har varit begrän-
sade. Vid årets utgång översteg det bokför-
da värdet på Karlfeldtsamfundets värde-
pappersinnehav marknadsvärdet med 630
190 kronor. I bokslutet balanseras un-
derskottet genom att motsvarande belopp
överförts från värderegleringsfonden för
värdepapper till kortfristiga skulder.

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

Medlemsboken: I mars utkom årsboken
för år 2000, en CD med Karlfeldtdikter.
Årsboken för 2001 var en utgåva av Erik
Axel Karlfeldts samlade dikter, som distri-
buerades till medlemmarna i november.
Kommentarerna till dikterna sammanställ-
des av Johan Stenström, Lund, under med-
verkan av skriftkommittén och boken gavs
ut i samarbete med Wahlström & Wid-
strand. Ekonomiskt stöddes utgåvan av bi-
drag från Svenska Akademien, Kungliga
Patriotiska Sällskapet och Sven och Dag-
mar Saléns stiftelse.

Karlfeldtbladet: Samfundets medlems -
blad, Karlfeldtbladet, har under året ut-
kommit med två nummer på 28 sidor. I re-

Verksamhetsberättelse 2001 Styrelsen 2002: Från
vänster Hans Barent-
hein, Arne Eriksson,
Eva-Britta Ståhl,
Carin von Sydow,
Gunbritt Berggren,
Gunnar Lundh, Lars
Falk, Anders Burius,
Hans Landberg och
Christer Åsberg. Bar-
bro Wahlberg saknas
på bilden. 
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Not 1 Varulager
Boklagret är värderat 2001 till 3 kronor per bok (2000 till 3 kronor), utom årets bok
1999 Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord och årets bok 2001 Samlade dikter med
kommentarer, som upptagits till 100 kronor per bok. Lagret av CD-skivor är värderat
till samma belopp 2001 som 2000, 27 kr per CD-skiva.

Not 2 Aktier och andelar
Kkr 2001 2000
Värde Bokfört Markn. Bokfört Markn.
Aktier 2 886 2 294 3 088 2 984

Not 3 Obligationer
Kkr 2001 2000
Värde Nom Bokfört Markn. Nom Bokfört Markn.
Obligationer 1 800 1 881 1 843 1800 1 881 1 836

Not 4 Övriga anläggningstillgångar
Kartotek till den boksamling som funnits på Sånggården har, jämte en samling tidnings -
urklipp, donerats till Kungliga Biblioteket i Stockholm. Av övriga anläggningstillgångar
återstår därefter ett antal minnesföremål. 

Not 5 Övriga kortfristiga skulder
Skulden utgör skillnaden mellan värdepapprens bokförda värde och marknadsvärdet.

Not 6 Karlfeldt-fonden
Fonden består dels av en 1987 erhållen donation av Gull Holsti Versteeg på 2.000 kkr
och dels av överskjutande medlemsinsatser.

Stockholm 2002-01-26

Christer Åsberg Hans Barenthein Gunbritt Berggren Anders Burius
Ordförande

Arne Eriksson Lars Falk Hans Landberg Gunnar Lundh

Eva-Britta Ståhl Carin von Sydow Barbro Wahlberg

Vår revisionsberättelse har avgivits 2002

Ulf Hedefalk Lars Göran Annerbo
Auktoriserad revisor

Bokslutskommentarer
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Not 2001 2000
TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kassa, bank och postgiro 233 585 234 677
Interimsfordringar 31 467 32 127
Varulager 1 13 436 12 078
Summa omsättningstillgångar 278 488 278 882

Anläggningstillgångar
Aktier och andelar 2 2 886 315 3 088 885
Obligationer 3 1 881 495 1 881 495
Övriga anläggningstillgångar 4 500 500
Summa anläggningstillgångar 4 768 310 4 970 880

Summa tillgångar 5 046 798 5 249 762

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 26 087 0
Interimsskulder 35 793 268 256
Övriga 5 630 190 0
Summa kortfristiga skulder 692 070 268 256

Långfristiga skulder
Karlfeldt-fonden 6 2 053 814 2 053 814
Summa långfristiga skulder 2 053 814 2 053 814

Eget kapital
Eget kapital 2 227 692 1 927 445
Värderegleringsfond för värdepapper 69 810 700 000
Årets resultat 3 412 300 247
Summa eget kapital 2 300 914 2 927 692

Summa skulder och eget kapital 5 046 798 5 249 762

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
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2001 2000
RÖRELSENS INTÄKTER
Medlemsavgifter 127 875 120 675
Årsmötesintäkter 221 770 167 080
Vintermötesintäkter 8 700 9 775
Försäljning av böcker, videoband och CD-skivor 18 910 19 655
Lagerändring 1 358 0
Övriga intäkter 75 825
Summa intäkter 378 688 318 010

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för årets bok 67 051 57 455
Kostnader för övriga böcker 244 46 925
Kostn för skriftkommittén 4 789 2 430
Karlfeldt-bladet 63 137 56 515
Lagerändring 0 1 823
Årsmöteskostnader 306 257 244 347
Vintermöteskostnader 11 694 9 576
Övriga mötens kostnader 240 130
Sammanträdeskostnader 14 865 43 425
Kontorsmaterial och trycksaker 1 097 486
Bokförings-, medlemsreg.- och konsultationskostn. 48 140 40 450
Revisionskostnader 7 825 8 500
Telefon, porto och frakt 5 723 6 085
Gåvor och uppvaktningar 4 460 1 698
Stipendier 35 169 25 000
Reklam och PR 0 10 885
Medlemsavgift i DELS 500 500
Övriga kostnader 0 544
Summa rörelsekostnader 571 191 556 774

FINANSIELLA INTÄKTER
Realisationsvinst på förs. av värdepapper 863 382 597 405
Utdelning på aktier 45 304 52 099
Räntor 112 628 129 961
Summa finansiella intäkter 1 021 314 779 465

FINANSIELLA KOSTNADER
Realisationsförlust på förs. av värdepapper 822 959 238 014
Depåavgift och övriga kostnader 2 440 2 440
Summa finansiella kostnader 825 399 240 454

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 412 300 247

Redovisat resultat 3 412 300 247

Resultaträkning KARLFELDTSAMFUNDETS SOMMARMÖTE  
2–4 augusti 2002 i Karlstad

FREDAG 2 AUGUSTI 

18.00 Buffé
Christer Åsberg hälsar välkommen.
”Lantliga profiler hos Fröding och
Karl feldt”. Föredrag av Jöran Mjöberg.
Deklamation av Hans Barenthein och
Bo Pellnäs.

LÖRDAG 3 AUGUSTI

09.00 Årsmötesförhandlingar

Kaffepaus

Välkomstord  av ordföranden i
Fröding sällskapet Kjell Fredriksson.
Frödingsällskapets sekreterare Barbro
Järliden framför tillsammans med Kjell
Fredriksson dialogen ”Sköterskan och
Fröding”.

Lunch

14.45  ”Vänskapen mellan Fröding
och Karlfeldt.” Föredrag av Lars Falk.

Kaffepaus

15.30 ”Alla tiders Geijer”. Föredrag
av landshövding  Ingemar Eliasson,
tillika ordförande i Geijersamfundet. 

19.00 Samling kring drink

19.30 Middag
Trubaduren Jan-Olof Anderson sjunger
till gitarr. 

SÖNDAG 4 AUGUSTI 

09.30 Avresa till Alster, Gustaf 
Frödings födelsegård. Barbro Järliden
sköter värdskapet. Jan-Olof Andersson
medverkar. 

Efter återkomst till hotellet avslutas
mötet med lunch. 

Vi skall bo, äta och sammanträda på  
Gustaf Fröding Hotell & Konferens. 
Tel 054-670 000, fax 054-670 067

Deltagaravgift .....................................75 kr
Dubbelrum inkl. frukost per person och 
natt ...................................................340 kr
Enkelrum inkl. frukost per person och 
natt ...................................................540 kr
Fredag: Välkomstbuffé, lättöl/vatten, 
kaffe..................................................195 kr
Lördag: För- och eftermiddagskaffe, 2-
 rätters lunch, lättöl/vatten, kaffe .......275 kr
Lördag: Välkomstdrink, 3-rätters  middag,
lättöl/vatten, vin, kaffe ......................335 kr
Söndag: Buss till och från Alster inkl. guid-
ning. Lunch: varmrätt, sallad, lättöl/vatten,
kaffe..................................................165 kr

Pris för hela vistelsen inkl. deltagaravgift
från fredag kl. 18.00 till söndag kl. 14.00
I dubbelrum, per person ................1 725 kr
I enkelrum .....................................2 125 kr

Deltagaravgiften är till för att täcka allmän-
na kostnader m.m. under mötet och behöver
inte betalas av den som bara avser att delta i
årsmötesförhandlingarna lördag förmiddag. 

Anmälan och bokning sker genom insätt-
ning av aktuellt belopp på Karlfeldtsamfun-
dets årsmöteskonto: Postgiro 1 28 78-5 före
den 26 juni 2002. Använd bifogat inbetal-
ningskort. Ange på blanketten alla evene-
mang ni önskar delta i samt om plats önskas
i enkel- eller dubbelrum. Summera och fyll i
beloppet på avsedd plats. Ange också namn
på anmälda personer. Skriv tydligt! Efter -
anmälningar accepteras gärna om rum finns
tillgängliga
Frågor besvaras av klubbmästarna: 
Gunbritt Berggren 0247-60028, 08-6633431
Arne Eriksson 0226-68064, 08-353792
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Det var säkert backglim Karlfeldt såg i
sin trädgård i Sjugare. På sitt lekfulla sätt
ville han tala om för sina läsare att han i
många år drivit ett spel med dem. Carl
Mangård berättade i VLT:s julläsning 1930
om ett besök på Sångs, där han bland
krydd- och medicinalväxterna såg nattglim,
men det var naturligtvis Karlfeldt som pe-
kade ut växten för sin ortsbo.  
Det botaniska namnet för glim, Silene,

kommer från grekiskan och syftar också på
blommornas nattliga ljus. Karlfeldt stötte
förmodligen på nattglimmen i skolan i Väs-
terås och överförde namnet på de blommor
han såg växa i backarna kring hemmet i
Karlbo. En och annan botaniker har väl no-
terat skämtet, men avstått från att röja
hemligheten. Desto trevligare är det att no-
tera att Bo Nylèn i Nordens flora skriver
om backglim: ”Skalden Erik Axel Karlfeldt
inspirerades av växten och har skildrat den
i sin diktning.” Här finns inga onödiga re-
sonemang om nattglim, som inte ens nämns
i boken.

KARLFELDTS INSPIRATION var som så ofta
litterär. Han läste ofta i C. F. Nymans
Svenska växternas naturhistoria (1867),
som innehåller alla nödvändiga upplysning-
ar om nattglim: ”Växer på åkrarna bland
säden (särdeles korn), i trädgårdar, såsom
ogräs, i södra och mellersta Sverige, i syn-

nerhet i slättbygd.” Linné kände bara till
växten från utlandet och när han fann den
utanför Uppsala misstänkte han med all
rätt att den kommit dit med importerat
spannmål.
För Karlfeldt var nattglim ett ljus i mörk-

ret och en doft om natten. Som bondpojke
var han van att röra sig utomhus och kände
sig trygg så länge blommorna lyste längs
vägkanten. Så tänker sig barnen i  ”Yttersta
domen” vägen till himmelriket, som är kan-
tad av nattglim och kungsljus. Karlfeldts
kärleksstig tecknas dessutom av slåtter-
blomma och ögontröst, två växter som pol-
lineras av flugor och fjärilar, som behöver
ljuset som ledning. Slåtterblomman doftar
därför bara på dagen och kronbladen hos
ögontröst pryds av streck som visar insek-
terna den lämpliga landningsbanan. Karl-
feldt går till sin älskade på en skymningsväg,
eftersom doften ensam inte räcker. Liksom
fjärilarna behöver han ljuset som ledning.
Den lilla upprepningen ”nattglim” och

”glimtande ögontröst” känns knappast stö-
rande. Karlfeldt använde gärna ordet glim-
ma och hittade till och med på ett sjönamn,
Glimman, som används i ett par dikter.
Med tiden blev han alltmer sparsmakad och
använde bara ordet vid högtidliga tillfällen.
Fridolin står glimögd vid sin knut, medan
skalden själv vid livets slut ser hur ”sädet
glimmar i såningsmannens hand”. Då hade
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NU NALKAS DEN LJUVA TID när det svens-
ka landskapet ljusnar och snabbt mörknar
igen. För Karlfeldt var övergången mellan
juli och augusti en källa till rik inspiration
och han beskriver den i en av sina vackras-
te dikter.

Nu öppnar nattglim sin krona
i åkrarnas yviga korn,
och älgtjuren söker den hona
han vann med sitt stridbara horn

Obesvärat för skalden samman älgens
brunst i oktober med blommornas kärlek i
augusti. Hans hänförelse når sin kulmen i
slutraderna, där han tycker sig omfamna
den mörkögda augustinatten, men hennes
kärlek förebådas när nattglimmen öppnar
sig och sprider sin väldoft över nejden. Kor-
nets styva borst bildar en effektfull manlig
konstrast. I sin uppsats ”Lukt och doft”
(1930) nämner Karlfeldt några andra väx-
ter som pollineras om natten, men vänder
sig slutligen till sin favorit: ”Jag vill se natt-
glimmens vita blink i åkern och känna hans
lugnare nejlikanda”. Men det är något mys-
tiskt med växten och Karlfeldt visste om
det, att döma av hans uppsats ”I Dalarne”
i Turistföreningens årsbok 1926. 

Glad blev jag i somras – denna strålande
och rika sommar, som kom till oss häruppe
som en benådelse – att finna att nattglimen,
som för mig har ett högt affektionsvärde,
självmant flyttat in i ett trädgårdsland. Jag
blundar för möjligheten att det var Silene
nutans och icke den riktiga noctiflora; det
är mig lika kärt, båda ha ju den egenheten
att de glimma och dofta bara om natten.

Nattglim och backglim har båda vita blom-

mor som öppnar sig om natten, men det tor-
de vara omöjligt att förväxla dem. Nattglim
(Silene noctiflora) är en kraftig växt och des-
sutom rätt ovanlig, medan backglim (Silene
nutans) växer överallt i sandiga backar. På
dagen ser backglimmen obetydlig ut, men
på natten sker ett under. Vandraren i som-
marnatten (och i vilka ärenden är han själv
ute?) ser de vita blommorna öppna sig för
att locka till sig nattfjärilarna. Vi människor
måste sätta näsan tätt intill blomman för att
känna den milda
doften.
Nattglim är så

pass sällsynt att jag
bara sett den i
Linné trädgården i
Uppsala. Skylten
näm ner som sig bör
Karlfeldts dikt, men
besökarna blir kan -
ske besvikna. Nattglimmen ser rätt vissnad
och skräpig ut, för blommorna öppnar sig
först på natten, när trädgården är stängd.
Nektarn är strängt reserverad för nattfjäri-
lar och stjälkarna är klibbiga för att fånga
upp de småkryp som försöker ta sig upp
bakvägen. 

Nu öppnar nattglim sin krona

Vitblära och nattglim i Linnéträdgården i Uppsala. 

Kan Karlfeldt 

verkligen ha 

förväxlat vitblära,

backglim och 

nattglim?

Cosí gentile il profumo d’un fiore! (Mimi i La Bohème)

Backglim öppnar sin blomma på natten. 
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han redan återsett sin mörkögda älskade i
”Sub luna”: 

Sub luna amo.
Mörk är min brud,

brinner i bruna kvällar,
dansar i månglitterskrud,

doftar som nattglim,
under en kornblixtsky,

svalkar som morgondaggen,
växlar som nedan och ny. 

Det är kanske en hädisk tanke, men jag tror
varken det var nattglim eller backglim Karl -
feldt såg i åkern. Snarare var det vitblära
(Silene alba), som både till utseende och
växtsätt liknar nattglim. När Ingegerd Fries
inventerade Sångs fann hon rödblära och
vitblära. I Linnéträdgården har nattglim
och vitblära hamnat i diagonalt motsatta
hörn, kanske för att visa att botanikerna
haft bekymmer med systematiken. Linné
placerade blärorna i ett särskilt släkte,
Lychnis, som senare bytte namn till Me-
landrium. I äldre floror heter vitblära alltid
Melandrium album. Svensk Uppslagsbok
för, trots namnet, även nattglim till bläror-
na. Numera har alla dessa växter samlats i
ett släkte, Silene, och det gör det kanske lät-
tare att acceptera min tes att Karlfeldt blan-
dat samman växterna. Det må ha skett av-
siktligt eller oavsiktligt, men lita inte på
mitt ord. Gå själv ut i sommarnatten och
kontrollera saken! Den som en gång sett
vitbläran lysa i en åker eller känt backglim-
mens milda doft tvivlar inte på att Karlfeldt
skrev om dessa växter. 
Vitbläran är lika vacker som nattglim-

men, men har namnet emot sig. Blära bety-
der blåsa, liksom engelskans ”bladder”.
Namnet syftar på blommornas uppsvällda
foder, som är särskilt framträdande hos
smällglim, långgräsets prydnad under hög-
sommaren. Ordet blära används ibland
som skälls ord i södra Sverige, men om vit-
bläran fått behålla sitt ursprungliga namn,

ängslysa, hade Karl feldt säkert skrivit en
vacker dikt om henne också. Nu fick bläran
en annan roll. I dikten ”Den andra ungdo-
men” beskriver Karlfeldt sin känsla av tom-
het efter en galakväll på 1920-talet. Han
jämför sig hånfullt med de nyktigama
blommorna, som bara befruktas om natten.

O Pillman, du är nyktigam, 
du blommar och lyser om natten.
Du stänker med Portugalsvatten
ditt skäckiga hår som en dam.

Karlfeldt fann sin fröjd steril och avslutade
dikten med en märgfull botanisk kontrast:

Den Gud haver gjort till en blodfull pion 
och nattens pudrade blära
må komma varandra nära
men äro dock omaka hjon.

Hur betecknande för Karlfeldt är det inte
att vitblära och nattglim botaniskt sett står
varandra nära. Bara ordens klang skiljer
dem åt. En läsare som i ordet blära förnim-
mer Karlfeldts avsky för det unkna nattlivet
förbiser lätt att nattglim är en blomma av
samma slag. 
Kan Karlfeldt verkligen ha förväxlat vit-

blära, nattglim och backglim? Ingalunda,
det är bara vi som låter lura oss. Karlfeldt
var noggrann både som botaniker och lyri-
ker: Gerda Karlfeldt har berättat hur hon
fick köpa nattvioler åt sin man, lyckligt
omedveten om att han skrev en dikt om
henne själv, ”Nattyxne”. Vi moderna män-
niskor är teckentydare och tolkar allt som
symboler. Ett namn anger för oss ordning,
släkte, familj och art. För Linné och Karl-
feldt var det en beskrivning av vad de såg i
naturen. En blomma som lyser om natten är
en nattglim, oavsett om den råkar vara en
backglim eller vitblära. Den blomma som
slokar om dagen kan, liksom skalden, vak-
na till skapande liv om natten.

LARS FALK

Nya medlemmarPå spaning efter Karlfeldt
Berggren, Klas ...........................Stockholm
Bohlin, Per-Axel.............................Uppsala
Ericsson, Stig.................................Svärdsjö
Ericsson, Margareta ......................Svärdsjö
Fogelqvist-Mårtensson, Kerstin ......Kalmar
Gripenstam, Kylikki....................Danderyd
Gripenstam, Ambjörn .................Danderyd
Gut, Allan......................................Uppsala
Henning, Stefan ......................Dals Långed
Henriksson, Hans..........................Tällberg
Henriksson, Inger..........................Tällberg
Höök, Lars Bertil...........................Uppsala
Isacson, Ingegerd .................................Fors
Jacobsson, Birgitta ........................Västerås
Johannisson, Karin ........................Uppsala
Kjellström, Gunvor........................Uppsala
Kock-Danielsson, Cecilia.......Kristinehamn
Larsson, Hans...............................Molkom
Linde, Helena ................................Uppsala
Lindholm, Berit ..............................Lidingö
Löwenmark, Ragnar....................Göteborg
Mellander, Ingegerd ...................Sollentuna
Muschött, Lena....................................Sala
Naessén, Marianne ........................Uppsala
Naessén, Lars-Olof ........................Uppsala
Nilsson, Bengt S ........................Stockholm
Näslund, Herbert ...........................Lidingö
Pedersen, Bo................................Strängnäs
Perers, Maria .............................Stockholm
Peterson, Lars ................................Uppsala
Stenberg, Märta.............................Uppsala
Thorell, Anna ............................Stockholm
Åsberg, Christer.............................Uppsala
Åsberg, Elisabeth ...............................Lund
Åsberg, Johannes.........................Göteborg

Diktverket heter ett lovvärt program i Sve-
riges radio P1. Den 27 mars vaknar jag upp
efter en skön tupplur i min snuviga tillvaro
och hör påannonsen till nämnda program.
Härligt, tänker jag och lägger mig till rätta.
Visst gör det ont när knoppar brister…
 Karin Boye. Som alla program nu för tiden
håller sig även Diktverket med en tävling
för sina lyssnare. Dagens svar var ett citat
ur Shakespeares Macbeth. Det delades ut
ett extrapris till en lyssnare som skrivit sitt
svar i form av en sonett. Som belöning får
han sig tillsänd Karlfeldts Samlade. Den 18
april  spanar jag åter i Diktverket. Svaret på
månadens tävling var Bengt Emil Jonsson,
”dalkarl liksom Karlfeldt”. Inte ett litterärt
program där inte Erik Axel Karlfeldt blir
ihågkommen på något sätt!

BARBRO WAHLBERG

Lustgården uppmärksammad
Tidskriften ”Din trädgård”nr 4/2002 ägnar
lustgården på Sångs ett helt uppslag.  Arti-
keln berättar bl.a. om hur Karlfeldt redan
som 17-åring fastnade för den trakt där
han många år senare skapade Sånggården.
Vackra bilder skildrar dagens blomster -
prakt i Karlfeldts lustgård. 

En bok att njuta av
Somrars fröjd – svenska författares och
konstnärers trädgårdar är titeln på en nyss
utkommen bok av fria skribenten Erik Jan-
son på Wahlström & Widstrand. Förlagets
egen presentation lyder, något förkortad: 
”Trädgården är mina somrars fröjd och
mina vintrars oro”, skriver Erik Axel Karl-
feldt. Liksom många andra svenska förfat-
tare och konstnärer skapade han en stor,
vacker och genomtänkt trädgård runt sitt
hem, till glädje för intresserade besökare
idag. I Somrars fröjd berättar Erik Janson
om fjorton trädgårdar – alla öppna för be-
sökare. Hur planerades de en gång i tiden
och vad finns kvar av dem? Vad har de att
berätta om gångna tiders trädgårdsideal?
Somrars fröjd är rikt illustrerad med nya
och historiska bilder, trädgårdsplaner, brev
och anteckningar. 
En bok att själv njuta av eller ge en god

vän! Pris ca 320 kr.
GUNBRITT BERGGREN
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kvar på älvbrinken. Skön som en katedral
och med minnen från arbetets metoder,
möda och värdighet öppnas hyttan nu som
konsthall. Avesta Art 2002 har temat För-
ändring och visar verk av femton konstnä-
rer från Tammerfors, Vilnius, Ruhrområ-
det, Barcelona och Dalarna. Utställningen
arrangeras av Avesta kommun och är öp-
pen alla dagar 4 maj – 11 augusti. En lång
rad kulturprogram genomförs mitt i
konstutställningen.
”Längtan heter min arvedel” är rubrik

för det helt nya Karlfeldtsprogram, som
skådespelaren Lars Hjertner presenterar
mitt i Avesta Art, tisdag den 25 juni. Karl-
feldtföreningen i Folkare är arrangör, och
redan söndag 14 juli återkommer förening-
en tillsammans med bl.a. sångerskan
Kerstin Sonnbäck och pianisten Eva Eng-
dahl vid den brett upplagda dagen Musik i
Avesta. Finalen för Avesta Art är en kultur-
natt med titel ur Karlfeldts lyrik ”Mörkög-
da augustinatt” lördag 10 augusti med
konst, kultur och mat långt in på småtim-
marna.

ANN-MARIE OCH KARIN PERERS
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SOMMAREN vid Karlfeldts
barndomshem Karlfeldtsgår-
den i Karlbo bjuder tradi-
tionsrikt kulturprogram i
trädgården varje lördag. Karl -
feldtföreningen i Folkare ar-
rangerar premiärprogrammet
lördag 8 juni, då kulturstipen-
diaten Ida Nordlund med de-
lar av sin familj framför programmet
 Romanser och opera. På midsommardagen
blir det folkmusik på gårdstunet med spel-
män från Folkarebygden.

Lördag 20 juli firas skaldens födelsedag
Karlfeldtsdagen med medverkan av förfat-
taren Peter Curman och sångprogram med
Maria Edman och Heléne Thunberg. Vid en
verklig högtidsstund utdelas Avesta kom-
muns kulturpris och kulturstipendium.
Visor och musikal är tema för somma-

rens avslutningsprogram med Kristina

Nordman och Magnus Hed-
ström lördag 17 augusti, åte-
rigen med Karlfeldtförening-
en som arrangör.
Karlfeldtsgården i Karlbo är
öppen varje dag 18 maj–18
augusti. I det röda sommar-
huset visar slöjdare från byg-
den sina arbeten och den

sommarlånga utställningen lockar i år med
Handaflit under två sekel. Karlfeldtsturen
med buss går i år till Leksand och utställ-
ningen Lust och längtan – Erik Axel Karl-
feldt i Siljansbygden samt till Karlfeldtsgår-
den Sångs i Sjugare. 

Varmt välkomna till sommarens många
spännande program!

ANN-MARIE PERERS
ordf. Karlfeldtföreningen i Folkare

FÄDERNAS FLAMMANDE HÄRD, skriver
Erik Axel Karlfeldt i dikten Träslottet. Tan-
karna går till den tid, då många bönder
också var bergsmän och nästan varje by
hade sin egen hytta och smedja. Säkert hade
Karlfeldt i sin ungdom mött järnhantering i
den lilla skala, som kännetecknade den då
avklingande bergsmanstiden:  ”Jag har stått
i din smedja vid släggornas psalm och smitt
på mitt klingande svärd.” fortsätter bergs-
mansättlingen och författaren i Träslottet.
Själv växte Karlfeldt upp i en förändrin-

gens tid. En halvmil från hembyn Karlbo,
uppströms älven, byggdes Dalarnas första
storjärnverk. När Karlfeldt var tio år, 1874,
togs den första masugnen i drift och gnist-

pelarna mot himlen från utslagen i hyttan
kunde ses vida omkring. När Karlfeldt på
1930-talet gick ur tiden var också hyttans
saga all.
Gamla Järnbrukshyttan i Avesta dröjer

Välkommen till  sommarens
 spännande program!

Karlfeldt på Avesta Art 2002
Karlfeldtföreningens årsmöte
Årsmötet i Karlfeldtföreningen i Folkare
hölls i april och blev synnerligen välbesökt
och gemytligt. Gösta Berglund medverkade
med en intressant skildring av ”När Karl-
feldt kom hem för sista gången”. Föredra-
get byggde på tidningsklipp från de tre sto-
ra svenska dagstidningarna i april 1931.
Karlfeldtföreningen fick mottaga klippma-
terialet som gåva att användas på Karlfeld-
tsgården i Karlbo. Trubadur Anders Thu-
resson, Stockholm, presenterade ett väl-
komponerat visprogram med temat Karl-
feldt, Dan Andersson, Ferlin och Taube.
Sjuttio personer hade mött upp i vackra
Avesta församlingsgård och det om något
bekräftar att Karlfeldtintresset lever i Fol-
karebygden.

ANN-MARIE PERERS

Den gamla Järnbrukshyttan i Avesta har
blivit konsthall. 

Apostlar i ny bok
KARLFELDTS DIKT ”Den rike ynglingen”,
med sin realistiska teckning av fiskande
apostlar, har fått en framträdande plats i
uppsalakonstnären Michel Östlunds rikt il-
lustrerade bok Apostlar, som nyss kommit
ut. Boken är en följeslagare till Östlunds ut-
ställning av apostlaporträtt i stora format,
som visas i Uppsala domkyrka under april-
maj och i höst också i Lunds domkyrka och
vid bokmässan i Göteborg.

CHRISTER ÅSBERG

Stagnelius-skulptur till
minne av Karlfeldt?
I KALMAR har vi plötsligt upptäckt, att det
på Stagneliusskulpturen vid biblioteket står
”Till minne av Erik Axel Karlfeldt”. Skulp-
turen avtäcktes 1948, och ingen har tydli-
gen observerat denna inskrift förrän nu. Jag
har frågat många vad orsaken kan vara till
dessa ord om Karlfeldt när konstverket
före ställer Stagnelius, men ingen vet. Finns
någon i Karlfeldtsamfundet, som kan lösa
gåtan?

ULLA FERBAS

Efterlyses!
WEBMASTER. Karlfeldtsamfundets hem -
sida på Internet kommer att behöva en
web master. 

BOKMÄSSAN. Till Bokmässan i Göteborg
19-22 september behövs samfundare från
trakten som kan svara för ett par timmars
arbetspass i vår monter. 

Anmäl intresse till ordförande Christer Ås-
berg, tel 018-527598, eller till någon annan
i styrelsen. 



Kom skåda den lilla vännen, 
Som förut var så glad.

Margareta Jonth, Elisabeth Lindgren-Enef-
lo och Siljansnäs Vokalensemble medverkar
och kommer att framföra bl a  några av
skaldens egna ”andliga visor”. Välkomna
att lyssna, lära och sjunga tisdag den 2 juli
kl 14.00

Den 6 juli inbjuds ni tillsammans med
Bellman, Karlfeldt och Taube i det gröna. 
Karlfeldt sägs ha haft för vana att om våren
promenera med någon vän till Haga och Ul-
riksdal och han samtalade då gärna om
Bellman och deklamerade honom utantill.
Att det finns verbala likheter mellan de
båda diktarnas verk är omvittnat. En Bell-
manspastisch av det lekfullare slaget är föl-
jande hyllning från Karlfeldt till vännen
 Anders Zorn.

Anders, ung Anders, säg får jag dig 
bjuda
hyllningens hymn vid ditt eget vin?
Än är du pigg som en sprittande ruda  
aldrig du nalkats en vattenterrin … 

På Sångs vittnar de ståtliga ekarna om två
livskraftiga ollon som förts just från Bell-
mans Haga till Opplimens strand på 20-
 talet.
Taube hade ett möte med Karlfeldt som

Taube gärna stoltserade med. Taube satt
som en sjungande David vid konungen
Sauls fötter på Gyldene Freden en afton. Ef-
ter att skaldens egen Svarta Rudolf fram-
förts var skalden djupt rörd. Därefter sjöng
Taube ”Karl-Alfred och Ellinor”. ”När jag
slutade sade Karlfeldt: – Sådana visor kan
man inte dikta – de uppstår ur folkdjupet.
Sedan dess har jag aldrig brytt mig om kri-
tik.” Så berättar Taube.
Liksom dessa tre befryndade, sjungande

skalder sökte skönhet i naturen, fann skön-
het och inspiration därtill, välkomnar vi er

alla att göra detsamma på Sångs under
kommande sommar. 

Det är påskafton idag, idag när våren kom
till Sjugare. Versen i ”Låt klinga våra da-
gar”den 30 mars blir min påskbön:

Så lyft mig, vår! Vit är din ena vinge
och blomsterskär, som änglars vingar
drömmas.
Du är ett barn – att som ett barn jag finge
av allt ditt ljusa vingsus genomströmmas!
Mörk är den andra; vår, du son av mull,
sorgmantelfjäril, skymningsfågel, för mig
på stig där korset vinkar rött framför mig,
till botgång för mitt hjärtas oros skull.

GUNBRITT BERGGREN I SJUGARE
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UR  SISTA STROFEN av Vinterorgel har jag
hämtat följande:

”Syster det töar från kvist.
Nu vila, du vita organist!
Av musikanter ett brokigt band
styr upp mot vårt land.”

Researrangörer är  en trogen skara som
kommer igen år efter år och vi har lärt kän-
na varandra riktigt väl. De kommer till går-
den i sällskap med ett brokigt band av sång-
are, skådespelare, musikälskare, jubileran-
de skolklasser och  studiecirklar men också
med många helt heterogena grupper som
förenats i intresset för skalden Erik Axel
Karlfeldt. Under flera år har vi saknat en
antologi på bokbordet, till mångas besvi-
kelse, men nu är vi väl rustade med sam-
fundets egen förnämliga utgåva men också
med den enklare varianten av ”Svensk ly-
rik” som getts ut under våren. 
Skaldens arbetsrum har berikats med en

del band från skaldens egen samling men
också med litteratur av E A Karlfeldt, som
vänligen skänkts av anhöriga till bortgång-
na, tidigare medlemmar. Anders Yngve Pers
liksom hans bror Gunnar Pers har på så sätt
bidragit till boksamlingen i gammelstugan.
Vid besök är det värdefullt att kunna visa
på skaldens egen produktion, naturligtvis
gärna i första upplaga, men ambitionen är
också att samfundets  alla årsböcker skall
finnas representerade. Bokgåvorna blir ett
tillskott för Karlfeldtsamfundets övriga
samling i skaldens arbetsrum. Ännu finns
det plats på vägghyllan.
Med anledning av kulturhusets utställ-

ning som öppnar 17 maj  firar vi i år Sångs-
dagen  den 18 maj och välkomnar alla sam-
fundsmedlemmar, grannar och Leksands-

bor, ja, alla som  det kan passa med en ut-
flykt i det gröna, att dela en matsäck och
samtidigt lyssna till Karlfeldt i tal och sång.
Välkomna från kl 13.00. Vi guidar i träd-
gården och diktarstugan för den som öns-
kar. Kombinera besöket på kulturhuset med
ett besök på skaldens gård i Sjugare!

Ur sommarens program vill jag nämna:
En sommarvandring. Tillsammans med
Leksands Kulturförvaltning planeras efter-
middagen den 25  juni en händelserik vand-
ring i skaldens fotspår upp över ängarna,
när de är som  allra vackrast, till Knytber-
get. Därifrån har vi den mest magnifika ut-
sikt över landskapet med en ”rundsyn”.
Den nu sekelgamla gästboken kommer att
ligga däruppe igen. Ytterligare information
om utflykten ges senare i anslutning till ut-
ställningen på kulturhuset.

Pärlor sköna, Ängder gröna… En vandring
med den folkliga koralen och den andliga
visan är rubriken för första programmet i
Musik vid Siljan-veckan. Sångerskan och
musikforskaren Margareta Jonth har djupa
kunskaper om den gamla, genuint folkliga
visan. Hos Otto Silfwerskiöld, en nära vän
till Erik Axel Karlfeldt från gymnasieåren
och genom hela livet, kan vi läsa om skal-
dens intresse för denna sångskatt. Vid en
middag hemma hos skalden och hans hust-
ru sjöng han vid bordet en gammal visa han
upptecknat. ”Stycket gjorde ett djupt in-
tryck, och Karlfeldts sätt att framföra det
var mästerligt”, skriver Silfwerskiöld. Visan
berättade som ofta om olycklig kärlek, tå-
rar och död. Den slutade med orden:

Kom till min hvita bädd, 
Kom till min kalla graf

Sommarens program

Från en medlem i Leksand
Vi är några damer som under många år
träffats för att studera olika ämnen. När
vi träffades i vår var vi alla överens om
att vi visste alldeles för lite om en av våra
största skalder, Erik Axel Karlfeldt, som
dessutom bott och arbetat här i Leksand.
Nu senast lyssnade vi på CD-skivan Jag
är en sjungandes röst. Vi skall se videon
om Erik Axel, vandra de stigar han gått i
Söder Lindberg, se utställningen på Kul-
turhuset, besöka Sångs och Tolvmansgår-
den i Avesta. Samtidigt läser vi Jag ville
ha sagt dig de ömmaste ord av Carin von
Sydow och har häftet I Dalarne och Lukt
och doft att studera. Vi skall upp leva
Gerda och Erik Axels levnadsväv precis
som det står i dikten ”Väverskan”:

Jag väver dig i flossa 
en matta så lång,
som skogarnas mossa 
som rosendegång.
På den skall du vanka 
och reda de tankar
som växa till sång. 

BIRGITTA MATTSON
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växer i berberisen. Liksom kungsljusen är
EAK:s personliga blomma skulle jag vilja
påstå att stor blåklocka är Gunbritts sig-
num. Vi plockar ständigt av det överblom-
made på stängeln och det gör att blåklock-
orna blommar hela säsongen ut, juli-okto-
ber, i envisa försök att få chans att sätta frö.
Kungsljusen har en egen rabatt mitt emot
kryddlisten. Där fjäskar jag lite extra med
särskilt god näring och får på så sätt krafti-
ga plantor med lång blomning. 
Det blir mycket knäkrypande men

 ibland rätar jag på ryggen, reser mig upp
och är med och guidar i trädgården ”där
natur och ande finna varandra”. Då får jag
se allt med besökarens ögon och njuta av
trädgården ur ett poetiskt perspektiv. Det är
en glädje att få knyta ihop växterna med
dikten, som i ”Systrar i lustgården”, eller
att få alla att lyfta blicken från det nära upp
till berget där rocksvarvaren bodde och be-
rätta om hans liv i diktens form. 
Sommar, sensommar, höst – mognad och

grånad ålderdom. Alla perioder har sin
skönhet och charm. Kring midsommar och
början av juli omges lustgården av doftande
rosenhäckar, iris och liljor blommar som
bäst liksom många av de andra. Det är ett
överdåd som nästan gör ont. ”Onödigt
vackert” för att använda vår biskops ut-
tryck. 
Efter all denna infernaliska aktivitet

uppskattar man lika mycket avmognandet
och den stilla skönheten i livets höst. Hös-
ten, Karlfeldts årstid mer än andra, som
han bävade så inför men som blev en vän
till slut. Allt går ner i varv och nu är tiden
att plantera om, köra ut kompost, klippa
ner och täcka för att förbereda pånyttfödel-
sen efter några månaders välförtjänt vila
under ett förhoppningsvis tjockt och skyd-
dande snötäcke. 
Det är en stor förmån att få leva med

trädgården varje dag under säsongen, tyck-
er ”trädgårdskullan”

ANJA TENGNÉR
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JA, SNART SKA DET VISA SIG vad denna
vinter gjort. Nu, i mitten av februari, måste
man väl säga att vi haft en hygglig vinter.
Inte allt för kallt väder utan snötäcke, och
hösten var inte onormalt mild och lång –
det som vi människor njuter så kolossalt av,
men som kan lura våra två-åringar på ett år.
Det hände när nästan alla våra kungsljus-
plantor blommade samtidigt, även de som
var ämnade för året därpå. 
Våren är så fräsch och ny! Trädgården är

som ett litet barn som man ska få se växa
och utvecklas, vårda och älska, tampas med
och förtvivla över, njuta av och känna stolt-
het för. Försiktigt går man omkring och ki-
kar under täckningar för att se om där finns
något liv. Jodå, varje år tränger perennernas
friska grönska upp ur mörk och fuktig myl-
la, ända sedan Karlfeldts tid. Visst händer
det ibland att något går ut, men många är
samma individer som från Karlfeldts tider –
i alla fall Gerdas. Vi planterar nytt där det
behövs och Gunbritt är noga med att hålla
sig efter skaldens planering. De växter som
finns på Sångs ska finnas i dikten, liksom
diktens växter, om möjligt, ska finnas på
Sångs (vi avstår från att pröva kanel!). 
Vissa problem kan uppstå när samma

växt odlas länge på samma plats. En av de
få ettåringar vi har är Prins Gustavs öga,
som kantar de långa rabatterna – med först
pion och sedan flox – ner mot örnarna.
Denna ljuvliga himmelsblå blomma, som
öppnar sig mot solen och som ymnigt väller
nerför rabattkanten när den får växa opti-
malt, vill sig inte längre så bra efter 80 års
odlande på samma ställe. Förvisso kan man
bekämpa jordbundna sjukdomar med gifter
men det vore väl att gå stick i stäv med
trädgårdens upphovsman som vördade de
”små” arbetarna, hans ”pigor och dräng-

ar” och ”präktiga tjänstehjon” (ur Hum-
lor). 
Våren är intensiv. Det ska beskäras, räf-

sas, planteras, sås och ogräs hållas under
kontroll. Allt till livligt fågelkvitter i livgi-
vande vårsol och med varmt välkomnande
av varje växt som ger sig till känna. (Jag
hoppas inte Skattemyndigheten upptäcker
hur mycket jag njuter i mitt arbete och åläg-
ger mig skatt på löneförmån.)
Spädbarnstiden går över i ungdomstid.

Perennerna skjuter i höjden så man nästan
ser det hända, och ungdomarna måste stöt-
tas och matas. Nu är det dags att binda upp
och göda inför blomningen då växterna blir
tyngre. Problemen visar sig också i form av
oönskade insekter och svampsjukdomar. Vi
plockar och plockar och plockar det mesta
för hand och kan på så sätt mota Olle i
grind. Samma strategi och många timmar
tarvar också maskrosorna. Det borde fin-
nas värdefulla ämnen att utvinna ur de ota-
liga stora korgar maskrosor vi kör bort. Det
funderar jag på varje sommar. 

VALLMON BLOMMAR ÖVERDÅDIGT. Den
lyser ända bort till riks-70 över Opplimen.
Morarosen klär sig i sin rosa skrud liksom
rosentryn. De blommar över på en vecka el-
ler två, beroende på temperaturen, men
man hinnar inte sörja det förlorade för näs-
ta blomningsexplosion. Allt går fort, fort,
det ena avlöser det andra och det gäller att
hänga med i svängarna och se till att träd-
gården mår bra i alla vrår. Gräset växer så
att man önskar att det kunde dämpa sig.
Själv gillar jag att gå med ”handjagaren”,
men måste också ta till bensindrivet för att
hinna med. Häckarna lurvar till sig snabbt
och ska klippas då och då, vilket tar tid ef-
tersom vi är rädda om blåklockorna som

Trädgården på Sångs
”Trädgården är mina somrars fröjd och mina vintrars oro”.  

Trädgårdskullor från olika epoker: Ulla och
Anna Karlfeldt, Maggie Fält, Anja Tengnér och
Kersti Nygårds Bond. 

Bukett från Sångs. Ett praktfullt resultat av
Tengnérs arbete i lustgården. 
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