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I svenska poeters sällskap
Poetiska porträtt av svenska poeter var en serie i somras i Nerikes
Allehanda. Poeten var örebrolektorn och författaren Sven Olov
 Stalfelt och en av de porträtterade var förstås Karlfeldt.

Se här diktar så mjukt Fridolin
som en låt från en bondviolin.
Och han är själv av gammal bergsmannasläkt
och han talar till dalkarlar på dialekt
men till lärde män på latin.

Han är mest känd för klangpoesin,
som fick fart på allt adrenalin
hos en rätt känd professor och socialist,
som fann allt detta välljud helt farligt och trist
och en fara för demokratin.

Se Elia med högförnäm min,
han är död, men han har klätt sig fin
och han åker på dalmålningsvis i sin skrud
upp till himlen att möta en jämbördig gud.
Karlfeldt svarar för scenografin.

Och här dricker han sitt mörka vin,
i Sub luna är tung, melodin,
och han stämmer sitt Hösthorn med häftig lyrik
och det ljuder av gammaldags orgelmusik
och vi trollbinds utav den magin.

OMSLAGSBILDEN föreställer en
skärm broderad av Gerda Karlfeldt.
Läs mer om utställningen ”Lust och
Längtan” på Leksands Kulturhus
på sid 18. (Foto: Lars Falk)

MÅNGA ÖVEREX finns av
årsboken 2002, som nu
säljs till förmånspris 100
kronor genom Carin von
Sydow. 
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Ett hektiskt Karlfeldtår
DET HAR VARIT ETT OVANLIGT aktivt år
för samfundet. Efter vintermötet med dess
uppföljning av Samlade dikter följde arbe-
tet med årsboken för 2002 som i år kom ut
så tidigt som i maj. Kring Siljan och Sångs
var en följeslagare till den ut-
ställning om Karlfeldt, Lust och
längtan, som under sommaren
visades i Leksands kulturhus och
som avslutades med ett Karl -
feldt  symposium i september.
 Huvudnumret i årsboken är
Gunbritt Berggrens mättade essä
om ett viktigt tema i Karlfeldts
diktning och om den biografiska
bakgrunden till dikten ”Jungfru
Maria”. Läs gärna Falu-Kurirens
intervju 8/10. I övrigt innehåller årsboken
äldre texter som ger olika aspekter på Karl -
feldt och hans förhållande till Dalarna och
Sångs i Sjugare. 

UNDER VÅREN KOM efter mycket slit den
informationsbroschyr (se sid. 26) som länge
varit på tal. Den sista grafiska snitsen gavs
av skaldens dotterson Hans Larsson. En an-
nan dotterson, Hans Barenthein, har under
året lagt ner ett enormt arbete på att lägga
grunden till samfundets hemsida. Vi räknar
med att den ska vara färdig under första
halv året 2003.

Det har länge saknats en Karlfeldtmono-
grafi, dvs. en sammanfattande skildring av
skaldens liv och dikt. Det är faktiskt mer än
sextio år sedan Torsten Fogelqvists levnads-
teckning kom ut, en bearbetning av hans tio
år äldre Karlfeldtbok. Staffan Bergsten är
nu i färd med att skriva denna efterlängta-
de sammanfattning. Bergsten har senast
publicerat en liknande bok om Fröding. Vi
hoppas att Karlfeldtmonografin ska kunna
ges ut som årsbok 2005.

Alldeles före sommaren kom tidskriften

Lyrikvännen ut med ett Karlfeldtnummer.
Där finns mycket läsvärt, men en särskild
poäng är att flera skribenter är unga och
helt obelastade av diverse förhandsinställ-
ningar. De har helt enkelt ”hittat” Karlfeldt

och stimulerats av hans språk-
liga rikedom.

KARLFELDTDAGEN på Sångs
har börjat bli en stadgad tradi-
tion och inföll i år på Eriks -
dagen den 18 maj. De många
aktiviteterna i övrigt skildras
på annan plats. Det gäller ock-
så Tolvmansgårdens födelse-
dagsfirande den 20 juli liksom
Karl feldtföreningens i Folkare

program i övrigt. Det tråkiga som hänt un-
der året är den vandalisering som inträffat
på gården, bl.a. skadades Karlfeldtbysten i
trädgården.

ÄVEN PÅ ANDRA HÅLL fanns Karlfeldtpro-
gram under sommaren. Själv hade jag nöjet
att i Ängelsbergs herrgårdspark en vacker
sommarkväll få lyssna till en rapsodi som
leddes av vår medlem Jan Sundman.

Årsmötet skildras på annat håll i bladet.
Låt mig bara säga att samverkan med
Fröding sällskapet som väntat var mycket
givande och att besöket på Alster gynnades
av utmärkt vackert väder. Vi var några
stycken, som förlängde Värmlandsvistelsen
för att på skilda sätt och ställen bekanta oss
också med Selma Lagerlöf, Göran Tun -
ström och Nils Ferlin. Vi fick också tillfälle
att i Mangskog hälsa på det nybildade Tage
Aurellsällskapet, välkomnade av författa-
rens dotter Lisa och med egna ögon se det
Lindane le som Jan-Olof Andersson sjöng
så fint om vid årsmötet. Under vår irr färd
stötte vi då och då på andra samfundare

Ordföranden
har ordet

forts. nästa sida
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som genomkorsade det diktartäta land -
skapet.

Samfundet deltog också i bokmässan
och delade DELS’ (De Litterära Sällskapens
Samarbetsnämnd) monter med tio andra
sällskap. Det var ett alternativ som var gi-
vande genom de kontakter vi fick och eko-
nomiskt fördelaktigt. Dessutom kunde vi i
Göteborg tack vare vår nye medlem Ragnar
Löwenmark ha ett litet extra medlemsmöte
för våra medlemmar på Sveriges framsida.

De många aktiviteterna vill jag gärna se
som ett tecken på att intresset för Karl feldts
diktning är i stigande. Ett udda exempel:
häromdagen kom ett brev från ett förlag i
Damaskus som vill ha hjälp med urvalet in-
för en översättning av Karlfeldt till arabiska.

Karlfeldtbladet har redan haft ett par
vackert utformade nummer och har nu änt-

ligen fått en ny redaktör. Vi hälsar Marga-
reta Höglund varmt välkommen i selen.

OCH EFTER DETTA HEKTISKA ÅR vänder
vi blicken mot nästa, som inleds så löftesrikt
med ett vintermöte där Agneta Pleijel funde-
rar kring begreppet manlighet i Karlfeldts
diktning, omgiven av Anders Anderssons
sång till Folke Alins ackompanjemang. In-
trädet har länge varit oförändrat men har nu
höjts p.g.a. ökade lokalkostnader till 80 kr. 

Till alla i styrelse och samfundet i övrigt,
i Leksand, Sjugare, Folkare, Göteborg och
annorstädes som gett sina bidrag till det
lyckade Karlfeldtåret riktar jag ett varmt
tack. 

Väl mött i Stockholm den 8 februari.

CHRISTER ÅSBERG

DET VAR ETT PAR ÅR SEDAN samfundet
sist deltog i Bok & Biblioteksmässan i
 Göteborg. Men i år ställde vi upp. Vi valde
alternativet att hyra in oss i DELS’ monter.
Vilket innebar att vi tre-fyra timmar per dag
under tre dagar hade huvudrollen i mon-
tern. Men samtidigt fanns där andra säll-
skap med i bilden. Det var Evert Taube,
Dan Andersson, Ebbe  Linde, Hans Lidman
m.fl. 

Montern låg bra till och många samtal
fördes. Sju nya medlemmar tecknade sig di-
rekt på golvet och ungefär lika många till
såg ut att vara allvarliga spekulanter och
tog med sig inbetalningskort. 

Ordförandens familj, den oumbärlige
Ragnar Löwenmark och Gunbritt Berg gren
stod för monterjouren. DELS hade också
tillgång till en scen, där Gunbritt samman-
fattade sin uppsats i årsboken. Hon gjorde
dessutom en liknande presentation av
”Jung fru Maria” i Leksandsdräkt på  Svens -

ka kyrkans scen Se människan.
På lördagkvällen samlades ett trettiotal

samfundare med gäster och proselyter i St.
Jacobs församlingssal. Ragnar Löwenmark
hade tagit detta lovvärda initiativ, som gjor-
de det möjligt för medlemmar i Göteborgs-
regionen att träffas och prata Karlfeldt men
också sjunga. 

Ragnar ledde skarorna   ge nom att gestal-
ta Fridolin. Gäster från  Vilhelm Moberg-
och Bellmanssällskapen  bidrog till den vo-
kala underhållningen.  ”Väverskan” sjöngs
av en grupp tidigare folkhögskoleiter, som
nu fann varann eftersom den tonsättningen
en gång i tiden fanns med i Folkhögskolans
sångbok. Vår medlem  Mikael Rasmusson
och hans Charlotte stod för utmärkt piano-
ackompanjemang och läcker mat till själv-
kostnadspris. Jag tackar på samfundets
vägnar Ragnar, Mikael och Charlotte för en
mycket trevlig och berikande kväll.

CHRISTER ÅSBERG

Bokmässa och Västmöte i Göteborg



KARLFELDTBLADET 2002:2

5

ÅRETS SOMMARMÖTE hölls den 2-4 augusti i  Karlstad med
minnesvärt besök på Alsters herrgård. På  följande sidor refe -
reras några av de intressanta  inslagen från sommarmötet. 

Lars Falk talade om vänskapen mellan Fröding och Karl-
feldt och lanserade hypotesen att Karlfeldts ”Mikael” inspi-
rerats av ett samtal dem emellan om en dikt av Goethe. 

Barbro Järliden och Kjell Fredriksson framförde en dialog
baserad på brev som Frödings sköterska Signe Trotzig skrivit
till skaldens syster Cecilia under åren 1906–1911. 

Jöran Mjöberg kommenterade i sitt  föredrag såväl kända
som mindre kända dikter av Karlfeldt och Fröding. 

Ingemar Eliasson visade i föredraget ”Alla tiders Geijer” att    
national skalden är ständigt levande och aktuell. 

I publiken fanns den tecknande arkitekten Lars Johan Ekelöf vars 
skisser från sommarmötet illustrerar några av artiklarna. 

Karlfeldtsamfundets 
sommarmöte 2002 i Karlstad
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Vi har firat födelsedagen med kaffe, kakor
och blommor på sängen. Doktor Karlfeldt
har varit ute, frisk och hurtig, brunstekt ef-
ter en vistelse vid Skagern. Han har legat
här ute några nätter, finner sig så väl här ute
i lugnet. /—-/ Skalden är synnerligen för-
tjust över hans besök.

VEMS FÖDELSEDAGSFIRANDE är det nu
som Karlfeldt deltar i?   

Svaret på den frågan gavs i en såväl rö-
rande som berörande dialog med titeln
”Sköterskan och Fröding”, efter Germund
Michaneks bok Skalden och sköterskan,
som bygger på ett urval brev som Frödings
sköterska Signe Trotzig skrivit till skaldens
syster Cecilia under åren 1906 – 1911. Som
Signe Trotzig framträdde Frödingsällska-
pets sekreterare Barbro Järliden, iförd skö-
terskeklänning och med stramt bakåtkam-
mat hår, och hon biträddes av sällskapets
ordförande Kjell Fredriksson, som sig bör i
ett riktigt Frödingskägg. 

Det är förstås Fröding som fyller år på
detta idylliska sätt, men alla dagar är inte
lika harmoniska som födelsedagsfesten.
Frödings spritmissbruk utgör en ständig
källa till oro. Signe Trotzig kommenterar
sorgmodigt det faktum att Fröding inte
själv kan ta sig i säng om han ”förtärt
sprit” och inser det omöjliga i att släppa
iväg honom på lokal. ”Tänk då att från en
restaurant få Herr Fröding ut hit igen, all-
deles outförbart.”   

Men det var inte bara alkoholbegäret
som plågade Fröding. Signe Trotzig rappor-
terar i ett annat brev om hur hans ”erotiska
tankar och önskningar” berövar honom
hans lugn.

Men brevrapporterna ger också plats för
vardagsnära iakttagelser och vi får en
mycket god inblick i det dagliga livet i Villa
Gröndahl på Djurgården. Vi får ta del av

julförberedelser, till exempel i brevet den 23
december 1907, där Signe Trotzig berättar
om hur Herr Fröding avsmakar kokerskan
Lottens ”utsökta pressylta” och hur han
gläder sig åt att få ”fira gammal svensk jul
med dopp i gryta, flammande brasa i spi-
sen, grenljus och julgran, prydd med glitter,
bomull och vaxljus”. Detta gör tydligen
Fröding gott, för i slutet av brevet konstate-
ras: ”Ingen lust för sena promenader eller
restauranger, det erotiska bortblåst.”

SAMMA GLÄDJE och förhoppningar andas
rapporterna om Frödings förbättrade hälso-
tillstånd senare under året. ”Vi äro ju för
övrigt sällan hemma annat än om nätterna.
Vi har gjort långa turer nu i det sista. Fittja,
1 mil 7 km, från oss, ju ej så litet? I går, nej
förrgår, till Ulriksdal, väl en mil. Krafterna
rätt bra, uthålligheten fenomenal. Nu begi-
va vi oss till Djursholm.”

Tyvärr varar inte detta. Den 24 maj vitt-
nar brevet om hur trött Fröding är och om
hur spritbegäret plågar honom. Ett besök
av Doktor Karlfeldt och Herr Engström var
dock ”synnerligen uppryckande, en med-
havd champagneflaska gjorde sitt till att

Skalden och sköterskan

Champagne 

och  cognac är 

de enda 

drycker 

som Fröding 

orkar ta några

 munnar av när

slutet närmar sig



KARLFELDTBLADET 2002:2

7

höja stämningen”, meddelar hon lakoniskt.
Denna dryck av ”förnämt material för
glömska och minne” hälls i glasen och up-
penbarligen inspirerad ”skaldade han
barnsligt lustigt” och ”han och Erik Axel
tävlade om rimmens fyndiga överraskning-
ar och de stundom dystert fladdrande tan-
karnas fjärilsflykt, den svartvingade och
den hemskt gyllene! Eller den solgula!”   

CHAMPAGNE OCH COGNAC är de enda
drycker som Fröding orkar ta några mun-
nar av när slutet närmar sig. Den 30 janu -
ari 1911 skriver Signe Trotzig att natten va-
rit lugn, att Skalden varit fullt redig men
matt, något som han hoppas ska gå över så
att han får fortsätta arbetet med den volym
han funderat på. 

Frödings mattighet går dock inte över
och onsdagen den 8 februari 1911 klockan
8.45 avlider han. Signaturen Partout (Sten
Granlund) beskriver den döde skalden i sitt
dödsrum: ”Vi gå uppför trappan och stå i

det stora, ljusa, soliga rum där skalden slu-
tat och där han nu vilar på sitt dödsläger.
Solen lyser in på det vita ansiktet och på
viol buketten på bröstet. Över anletsdragen
vilar ett förklarat lugn, som vittnar om att
döden kommit utan strid och kamp. Över
den mäktiga pannan, bakom vilken stor-
mande tankar kämpat, men också de skö-
raste drömmar fötts, breder vintersolen sitt
skimmer.”

Signe Trotzigs sista brev till Cecilia Frö-
ding skrivs den 8 maj 1911 och avslutas
med dessa rader: ”Tack Fröken, för de år av
lycka och ro, Ni beredde mig genom att få
vistas hos och vårda Skalden. En älskligare
patient eller finare människa möter jag ald-
rig. Tomheten är förfärlig, jag kommer ald-
rig att upphöra sörja och sakna honom.”
Den glädje hon i nöd och lust kände över

att få ta hand om Fröding förmedlades full-
lödigt i den lilla dialogen.

LILIAN FREDRIKSSON

Barbro Järliden och Kjell Fredriksson (f.ö. släkt med Fröding!) framförde den såväl
rörande som berörande dialogen ”Skalden och sköterskan”. 
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OM VÄNSKAPEN mellan de båda skalderna
Fröding och Karlfeldt talade Lars Falk,
sekreterare i Karlfeldtsamfundet, under
sommarmötet i Karlstad. Föredragets väl
valda ämne och föredragshållarens fascine-
rande framställning väckte livligt gensvar i
en efterföljande diskussion, som säkerligen
kommer att fortsätta i olika former.

Två av den svenska nittiotalismens
främsta diktare kom att lära känna varand-
ra och utveckla en vänskap, som inte tog
karriärhänsyn, men som desto mera hand-
lade om mänskliga möten, om inspiration
och om tröst i svåra livsomständigheter.
Den ene – Fröding – hade redan bevisat sin
rang som poet i ett lyriskt författarskap,
som blev en sporre för den andre. När Karl -
feldt först möter Fröding i Uppsala hösten
1896, är denne redan en bruten man – åta-
let av Stänk och flikar bidrar ytterligare till
att  förvärra hans mentala status. Karlfeldt
i sin tur har fått lämna två lärartjänster på
grund av erotiska förvecklingar men är full
av tillförsikt. 

Den ene i nedan, den andre i ny; här kor-
sas deras vägar. Och det händer att Frö-
dings livsandar väcks – när man leker på
vers. Vännen Albert Engström har vittnat
om dessa stunder: ”Vi kände i våra själar en
sportslig-poetisk längtan efter ordkonst och
han följde oss. Han skaldade barnsligt lus-
tigt, han och Erik Axel tävlade om rimmens
fyndiga överraskningar och de stundom
dystert fladdrande tankarnas fjärilsflykt,
den svartvingade eller den hemskt gyllene!
Eller den solgula!”

Och Fröding är Karlfeldts mästare, ”il
miglior fabbro”, den bättre smeden, som
T.S. Eliot omtalade Ezra Pound, vilken läs-
te, kommenterade och redigerade Eliots

manu skript till Det öde landet (The Waste
land). Fröding gör nu detsamma med Karl-
feldts manuskript.

I en känd dikt ser Karlfeldt Fröding
vandra i Ulleråkerparken vid Fyrisån:

Du vandrar tung i den berömda hatten,
som ståtar hög och svart och kväkarsträng.
Bredvid din väg drar strömmens jästa  

vatten
sin gula fåra genom sidlänt äng.

Efter den sexåriga vistelsen på Upsala hos-
pital kommer Fröding till Gröndal på Djur-
gården, där Karlfeldt besöker honom regel-
bundet fram till hans död. Karlfeldt har
flyttat till Stockholm i oktober 1898, och

Vänskapen mellan Fröding 
och Karlfeldt

Studentporträtt av Gustaf Fröding, taget våren
1880 i Karlstad. 
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han får sitt stora genombrott med Fridolins
visor (1898) och Fridolins lustgård (1901).
Resten känner vi – fast kanske inte helt och
fullt? 

I ANDRA HALVAN av sitt föredrag drog
Lars Falk upp ett resonemang om hypotes -
prövning – är denna metod tillämplig också
i litteraturvetenskapliga sammanhang? Ex-
emplet blev dikten ”Mikael”, publicerad i
bokform i Flora och Bellona, 1918, Karl-
feldts återkomst efter en lång improduktivi-
tet som skald. Dock trycktes dikten redan i
Hvar 8 dag den 27 december 1908. Före-
dragshållaren arbetade här med hypotesen
att diktens gamar skulle emanera från
 Goethes kända dikt ”Harzreise im Winter”,
vilken skulle vara av betydelse för Karlfeldt,

och han gjorde
troligt, med
hjälp av arkiv-
studier i Frö-
dings kvarlå-
tenskap, att åt-
minstone den-
ne hade närt
ett starkt in-
tresse för dik-
tens försök att
lyfta en depri-
merad männi-
ska ur hans
känslomässiga

förstelning. (Frågan är om Fröding verkli-
gen ”måste” ha intresserat sig för Plessing –
 Goethes förebild i verkligheten för den de-
primerade mannen?) Som ett intertextuellt
bevis för att dikten också påverkat Karl-
feldt påpekades de något oväntade gamar,
som dyker upp hos såväl Goethe som Karl-
feldt. (I den efterföljande diskussionen no-
terades att örnar vanligen betecknar dik-
tarens inspiration, i linje med Pindaros
”flykt”.) Hur troligt är det att Karlfeldt och
Fröding under hösten 1908 talat om just
Goethes dikt, och att den också skulle ha

bidragit till utformningen av dikten ”Mi-
kael”?

YTTERLIGARE OMSTÄNDIGHETER kring
dikten, där intertextuella drag förenades
med en biografisk tolkning, väckte också
diskussion: Lars Falk ville knyta texten till
Uppenbarelseboken, epis teltexten  för Mi-
kaels dag den 29 september, där ärkeängeln
kämpar mot draken. I föregående verser i
Bibeln talas det om en kvinna som föder ett
barn; hon pinas och hennes barn dör. Karl-
feldts förhållande till den vackra Aagot Lid-
fors, som levde i ett barnlöst äktenskap med
en känd stockholmsadvokat, resulterade i
graviditet, barnet skulle födas i Schweiz
hösten 1905. Men under den svåra förloss-
ningen tvingades läkarna stycka barnet för
att rädda moderns liv – här är analogin med
Uppenbarelsebokens födande kvinna. Dess -
utom skulle Karlfeldt ha ordnat så att dik-
ten publicerats så nära Men lösa barns dag
(28 december) som möjligt; med associatio-
ner till hur Herodes lät döda alla gossebarn
i Betlehem.

Frågan om detta hypotetiska resone-
mang har kunnat stödas av säkra ”bevis”
och om dessa har relevans för tolkningen av
dikten lämnas här vidare till alla Karlfeldt-
läsare för begrundan.

EVA-BRITTA STÅHL

Hur troligt är det 

att Karlfeldt och

 Fröding talat om

 Goethes dikt och 

att den också 

 skulle ha bidragit 

till utformningen 

av dikten ”Mikael”?

Karlfeldtsamfundets
sommarmöte 2003

förläggs till

Falun 1-3 augusti

Mer information i nästa
 nummer av Karlfeldtbladet!
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DEN ÖVERDÅDIGT VACKRA buketten från
Sångs gav bakgrund och stämning till som-
marmötets första föredrag, som hölls av
Samfundets nestor, professor Jöran Mjö-
berg. Under ovanstående rubrik kommente-
rade han såväl kända som mindre kända
dikter av de båda skalderna. Föredraget var
föredömligt i sin pedagogiska uppläggning.
Mjöberg hade engagerat två samfundsmed-
lemmar som uppläsare av de dikter som
analyserades. Bo Pellnäs inledde med ”Lelle
Karl-Johan” och ”Korperal Storm”, båda
framförda med stor dramatisk inlevelse och
omisskännligt värmländskt tonfall. Hans
Barenthein deklamerade sedan Karlfeldts
dikt ”Fjäder-Hjalmar” högst njutbart och
med mycket god artikulation.

Mjöberg frågade inledningsvis vem av de
två skalderna som var störst och konstate-
rade själv i nästa andetag att frågan var

dum; Fröding och Karlfeldt är ojämförbara
storheter. Intressantare är, menade Mjö-
berg, att undersöka likheter och olikheter
mellan de två.

Till likheterna hör t ex att båda är land-
skapsskildrare, av Värmland respektive Da-
larna. Man kan vidare urskilja två stämmor
i deras väsen, symboliserade av gitarr och
dragharmonika respektive av gök och näk-
tergal. Fröding och Karlfeldt väljer också
gemensamma motiv för sin diktning, även
om benämningen varierar, huldra respekti-
ve skogsrå. Båda har likaså travesterat kär-
leksdikter ur Höga visan.

Till olikheterna mellan skalderna hör att
Fröding gärna diktar på dialekt, medan
Karlfeldt är försiktig och närmast motvillig
att skriva på dialekt och endast använder
enstaka dialektord. Mjöberg påpekade ock-
så att Frödings journalistiska bakgrund

Lantliga profiler 
hos Fröding och Karlfeldt

Bo Pellnäs framförde ”Lelle Karl-Johan” och ”Korperal Storm” med stor dramatisk inlevelse och
omisskännligt värmländskt tonfall. Hans Barenthein deklamerade Karlfeldts dikt ”Fjäder-Hjalmar”
högst njutbart och med mycket god artikulation.
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VID ÅRSMÖTET i Karlstad fick Karlfeldt-
samfundet en ny klubbmästare. Arne Eriks-
son avgick efter många års förtjänstfullt ar-
bete och ersattes av Bo Pellnäs, som nu till-
sammans med Gunbritt Berggren kommer
att arrangera samfundets evenemang.

Vem är då denne Bo Pellnäs? Av till-
gängliga matriklar framgår att han är
överste av 1:a graden och har en fram-
gångsrik militär bana i Sverige bakom sig.
Han har även varit mycket engagerad av
FN, som övervakare på Cypern och i
 Afghanistan och senast som ledare för FN-
observatörerna i det forna Jugoslavien. Sitt
utrikespolitiska kunnande får han numera
användning för som flitigt anlitad före-
dragshållare och skribent. Bo Pellnäs yrkes-
meriter förefaller vara en utmärkt bakgrund
för den som skall förhandla till Karlfeldt-
samfundets bästa med hotellägare och buss-
bolag.

Av matriklarna framgår inte att vår nye
klubbmästare är en sann humanist och en
synnerligen beläst person, inte minst när det
gäller lyrik. Deltagarna vid årsmötet hade
glädjen att höra Bo när han med värm-
ländskt idiom deklamerade en av sina hus-
skalder, Fröding. När han härom året var
s.k. sommarpratare i radio var det Bau-
delaire som fick stå för inledningscitatet.
Förhoppningsvis kommer han snart att
övergå till att deklamera Karlfeldt då till -
fälle gives.

Samfundet kan se fram emot sina kom-
mande möten med glad förväntan, med
Gunbritt och Bo vid rodret. Och den som
till äventyrs är orolig för att vår nye klubb-
mästare kommer att ställa upp årsmötes -
deltagarna och kommendera ”Givakt!” och
”Manöver!” kan vara lugn – Bosse är inte
särskilt yrkesskadad.

GUNNAR LUNDH

märks i hans lättsamma gestaltning av olika
karaktärer. Hos Karlfeldt är det ytterst
ovanligt att finna samma lättsamma, kåse-
rande stil.

FRÖDING OCH KARLFELDT stod varandra
nära under många år och Fröding lämnade
ofta synpunkter på Karlfeldts dikter. Man
kan också, enligt Mjöberg, se deras diktning
som en enda lång tävlan om koncentration.
Han exemplifierade med bl.a. ”Stina Stursk”
respektive ”Trafvar-Lotta”, dikter där moti-
vet är likartat, men där Fröding uppenbarli-
gen föredrar en mer komprimerad stil än
Karlfeldt. Starkt koncentrerade i uttrycks-
sättet är också ”Äktenskapsfrågan” och
”Lelle Karl-Johan”. Karlfeldts stil är mer be-
rättande, ibland traditionellt gammaldags,
till exempel i ”Fjäder-Hjalmar” (som inte
heller trycktes i någon av diktsamlingarna).

Han kan emellertid också  skri va mer kon-
centrerat, menade Mjöberg, och visade på
”Den blodiga sotarn”, en dramatisk dikt om
en kvinna med generös erotik och stor in-
tegritet (18 rader, 124 ord).

Fröding är alltför bunden av sin stånds-
mässiga herrgårdsbakgrund, påpekade
Mjö berg, för att kunna se folket annat än
uppifrån. ”Han lever inte i folklivet utan ser
på det.” Detta till skillnad från Karlfeldt.

Mjöberg berörde avslutningsvis Frödings
senare diktning med dess  modernistiska
 experiment, t. ex. i ”Gråbergssång”. Karl-
feldt visar mot slutet en annan form av
 modernism, präglad av den enkla tonen och
av vardaglig koncentration. Se t. ex. ”Gam le
dräng en” (”Jag hade ganska roligt en
gång…”) och jämför med  den högstämda
to nen i ”Vinterorgel”.

ABIEL OLDGREN

Bo Pellnäs ny klubbmästare
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DEN RUBRIK på sitt föredrag som Ingemar
Eliasson, landshövding i Värmlands län och
ordförande i Geijersamfundet, satt på sitt
föredrag hade en passande dubbeltydighet:
dels som ett något slangbetonat honnörs-
ord, dels som en markering av denne för-
fattares ständiga aktualitet. Giltigheten i
båda meningarna bevisade han sedan till
fullo.

Ingemar Eliasson började med en upp-
rättelse för poeten Geijer, vars poesi många
människor, även bildade, har en tendens att
avfärda som ett knippe bevingade ord, en
uppsättning klichéer. Då glömmer man lätt
att dessa ord blivit bevingade och att deras
vingar fortfarande bär, därför att Geijer i
dessa formuleringar förmått sammanfatta
något som man vill säga. Vem har aldrig
upplevt att stugan synts honom eller henne
trång och hur ofta finns det inte anledning
att tänka: ”Var plåga
har sitt skri för sig,
blott hälsan tiger
still”?

Han reflekterade
sedan över Geijers
bak grund, och hur
den format hans tän-
kande. Ett rikt kultu-
rellt liv förekom i
bruksmiljöerna, en
blandning av bröd
och skådespel, av ro-
mantik och realism,
som var utvecklande
både för inbillningskraften och förnuftet.
Språkkunnigheten var god, man talade latin
och rörde sig ledigt på tyska. Man hade ofta
starka band med kontinenten och både de
kulturella och de politiska strömningarna i
tiden påverkade dessa miljöer. Geijer föddes
1783 och kunde redan som liten pojke upp-
leva att man i det internationellt orientera-

de hemmet diskuterade franska revolutio-
nen och dess idéer om frihet, jämlikhet och
broderskap; han var nio år då den för
svenska folket traumatiska händelsen med
mordet på Gustav III ägde rum, den tidens
motsvarighet till Palmemordet.    

Geijers synsätt formades också i hög
grad av intrycken från Englandsresan som
han gjorde 1809-10 som informator åt en
köpmansson. När han återkom till Sverige
från detta liberalismens hemland upplevde
han hemlandet som ett andligt och mora-
liskt bakvatten, men kanaliserade detta i en
strävan bakåt i tiden, till fornnordiska ide-
al, om än konstruerade, och blev den le-
dande kraften inom det Götiska förbundet.

DEN INLEVELSEKRAFT i forna tiders tänke-
sätt som Geijer hade kanaliserade han ock-
så i sin verksamhet som historiker. Hans fö-

reläsningar i Upp -
 sala var omåttligt
populära evene-
mang och drog
stora åhörar -
skaror, och både
dessa och hans
historiska verk
som Svea rikes
häfder och Svens-
ka folkets historia
präg lades av ett
källkritiskt tän-
kande, som ut-
märktes av en vil-

ja att förstå människors tänkesätt och beve-
kelsegrunder, insatta i deras eget tidssam-
manhang, och att komma bort från alla
förutfattade meningar betingade av den
egna samtiden.

Kanske var det den granskning av de
egna bevekelsegrunderna som detta synsätt
krävde som ligger bakom Geijers återgång

Alla tiders Geijer

Hur ofta

finns det inte

anledning att

tänka: ”Var

plåga har sitt

skri för sig,

blott hälsan

tiger still”?



VID KARLFELDTSAMFUNDETS samman-
träde i Karlstad 3 augusti 2002 utdelades
Karlfeldtmedaljen till Arne Eriksson och
Lars von Sydow. 

Arne Eriksson har på ett engagerat och
mångsidigt sätt verkat för samfundets syfte
att sprida intresse för och kunskap om Erik
Axel Karlfeldt. Han har deltagit i styrelsens
arbete sedan 1991 och har som klubb -
mästare sedan 1995 organiserat årsmöten

och vintermöten
till medlemmarnas
bästa. Han har
presenterat skal-
den i artiklar och
föredrag och har
varit samfundets
kontaktman i
DELS, De Litte -
rära Sällskapens
Samarbetsnämnd,
en förening som
han var med om
att bilda. Arne var
också en av grun-
darna av den loka-
la Karlfeldtför -
eningen i Folkare.

Lars von Sy-
dow har under
många år oegen-
nyttigt, beredvilligt
och trofast svarat

för försäljning, utskick, transport och la-
gerhållning av samfundets trycksaker. Med
sitt vänliga, inbjudande och trygga väsen
har Lars vid sitt bokbord varit en välkom-
nande portalgestalt vid samfundets möten,
till glädje inte minst för dem som första
gången besökt samfundet.  

CHRISTER ÅSBERG
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till de ideal han lärt känna i England och
som föranledde hans skandalomsusade av-
fall till  liberalismen 1838?

INGEMAR ELIASSON betonade det civil -
kurage en sådan handling måste kräva: att
för sig själv och andra bekänna att man
kommit till en ny insikt. Han betonade här
den betydelse för Geijers människosyn som
uppväxten bland bildade och belästa män-
niskor, i en tolerant miljö, hade för ett så-
dant ställningstagande, det som han formu-
lerar i Minnen: ”Det finns ej någon enda
människa som ej kan något bättre än alla
andra”. 

Det är ett synsätt som är giltigt än idag
och gör honom till, för att tala med Ben
Jonsons ord om Shakespeare: ”En man för
alla tider.”

För undertecknad som gestaltar Geijer i
en årligen återkommande salong på Gei-
jersgården i Uppsala var det efter Ingemar
Eliassons föredrag frestande att med
Fredrik den Store, ställd inför en smickrare,
utbrista: ”Potzdonnerwetter, hab ich das
 alles getan!”

KARL G FREDRIKSSON

Årets Karlfeldt -
medaljörer

Arne Eriksson (ovan) och
Lars von Sydow mottar
Karlfeldtmedaljen 2002. 

Många är de bevingade ord Erik Gustaf Geijer
myntat – och vingarna bär än. 
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Hvar gral är vet ingen
men djupast i tingen
bo gnistorna hemligen kvar
af ljus, som i lifsdrycken var

DESSA ORD läser vi på minnesstenen där vi
samlats på gårdsplanen framför Alsters
herr gård. Här föddes Gustaf Fröding den
22 augusti 1860.

Klar låg himlen över viken och solen
stekte hett. Vi ropade till varandra: det är
utmärkt vackert väder, vacker väderlek i
dag!

På övervåningen står bordet dukat i lilla
salen. Vi känner oss välkomna och alla slår
vi oss i tanken ned på Erik Axel Karlfeldts
plats. Vi har fint vittert sällskap, värden
Gustaf Fröding själv, Verner von Heiden -
stam och Albert Engström. Här blir nog
 livat!

Eftersom vi är så många på besök idag
och en nyckel är på avvägar, har det hop-
samlats stolar av alla de slag, hämtade från
vind till källare, allt vad huset förmår, och
möblerats åt oss samfundare  i stora sa-
longen, och vi har herrar skalder sittande i
rummet intill. 

Vi sitter charmigt triv-
samt och är förväntans-
fulla. Rakt framför oss
har vi den bedårande ut-
sikten över trädgården
med sina exotiska träd
och Vänerviken skym-
tande där bortom.

Barbro Järliden, sekreterare i Fröding -
sällskaper, för oss med varsam men be-
stämd hand in i Frödings värld. Om man
vill kan allt beskrivas med dubbelheter eller
motsättningar, när det gäller Fröding. 

Barbro Järliden förmedlar stänk och fli-
kar, griller och grubblerier. Jan-Olof
 Andersson bjuder oss gitarr och draghar-
monika genom att sjunga ett knippe tonsat-
ta frödingdikter. Så har vi erhållit både liv
och verk.  

Vi tackar för den underbara sommar -
dagen på Alster och instämmer med Karl-
feldt, när han vid Frödings gravsättning på
Upp sala kyrkogård 12 febr. 1911 citerar
skalden

Det susar ett bud genom dälden
om kungssorg bland viskande blad
i skogens vida välden
från liljekonvaljernas huvudstad.

En hälsning från Karlfeldts Dalarna till Frö-
dings Värmland.

BARBRO WAHLBERG 

Vacker väderlek idag

Barbro Järliden, sekreterare
i Frödingsällskapet, framför
bysten och minnesstenen av
Gustaf Fröding. 



Margareta Höglund,
Uppsala är från och
med detta nummer  re-
daktör för Karlfeldt -
 bladet. Hon ersätter
Lars Falk, som de se-
naste två numren stått
för redaktörsskapet.
Lars Falk kvarstår
som Karlfeldtsamfundets ”hovfotograf”. Vi
tackar Lars för hans insatser för Karlfeldt-
bladet och hälsar Margareta Höglund
varmt välkommen. 
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Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet

Ny redaktör för
 Karlfeldtbladet

Adolfsson, Owe ..........................Södertälje
Andersson, Anna-Greta .....................Falun
Andersson, Kjell ................................Falun
Andersson, Vanja............................Rättvik
Anjou, Birgitta ...........................Sollentuna
Barenthein, Thomas...................Stockholm
Bergsten, Staffan ...........................Västerås
Björklund, Arne ..............................Järfälla
Björklund, Gun-Britt.......................Järfälla
Björnstjerna, Marie ........................Lidingö
Bond, Gunnar ................................Malung
Broström, Ulla ............................Halmstad
Bygge, Hillevi................................Norberg
Duroj, Helena..........................Sundbyberg
Englund, Liselotte......................By Kyrkby
Eriksson, Sven-Ove.......................Borlänge
Forell, Carl-Axel ...................Enskededalen
Forell, Inga............................Enskededalen
Forslund, Lillmarie.............................Täby
Fredriksson, Kjell ..........................Karlstad
Gustafsson, Ewa .........................Huddinge
Göranzon, Gunnar ....................Stockholm
Hedling, Lars ....................................Växjö
Hellberg, Inger ...............................Laholm
Hägg, Birgitta................................Ljungby

Hägg, Åke .....................................Ljungby
Johannisson, Lore........................Göteborg
Johansson, Christina...................Södertälje
König, Britta......................................Solna
Larsson, Lillemor ...........................Knivsta
Larsson, Märta ................................Uttran
Larsson, Stig ....................................Uttran
Lenskjold, Leif Brünning ............Höllviken
Lenskjold, Ingrid.........................Höllviken
Magnusson, Margareta...............Uddevalla
Norlander, Aila ................................Avesta
Rohdin, Gunvor ...............................Askim
Rosenqvist, Ulf ............................Göteborg
Saldeen, Brita.................................Uppsala
Saldeen, Åke ..................................Uppsala
Stenström, Johan................................Lund
Stål, Stina-Greta ...........................Borlänge
Topalov, Anna-Kristina ...............Göteborg
Wennerberg-Berggren, Birgitta ....Göteborg
Westholm, Rolf.............................Jonstorp
Wingborg, Olle .................................Växjö
Zetterman Molin, Agneta ...........Danderyd
Åberg, Anneli ....................................Solna
Östman, Lars.....................................Solna

På Karlfeldtsamfundets årsmöte i Karlstad
valdes följande styrelse: 

Christer Åsberg (ordförande)
Lars Falk (sekreterare)
Gunnar Lundh (kassaförvaltare)
Hans Landberg
Carin von Sydow
Gunbritt Berggren
Hans Barenthein
Anders Burius
Barbro Wahlberg
Eva-Britta Ståhl 
Bo Pellnäs (ny i styrelsen)

Karlfeldtsamfundets
styrelse 2002/2003
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Karlfeldtsamfundet inbjuder till 

V I N T E R M Ö T E

lördagen den 8 februari 2003 kl. 13.00 

på Nybrokajen 11, Stockholm

(buss 47 eller 69 från Centralen till Nybroplan)

AGNETA PLEIJEL
om

Karlfeldt och 
manligheten

Sång av Anders Andersson 
till ackompanjemang av Folke Alin

Efter mötet finns tillfälle att samlas kring kaffe, te
eller annan dryck (dock ej vid sittande bord).

Tag gärna med vänner och bekanta!

Inträde 80 kr. 
Ingen föranmälan.



HÖSTEN 2001 UTKOM en dokumentär -
roman, Boken om Gerda, författad av
ståuppkomikern och ekonomihistorikern
Lasse Eriksson i samarbete med hustrun
Kristina Östberg. Boken handlar om hust-
runs farmor Gerda Östberg, född Nilsson,
som tillhörde de kvinnliga pionjärerna vid
Uppsala universitet kring sekelskiftet 1900.
Hon disputerade 1903 i romanska språk
och promoverades samma år som den nion-
de kvinnliga doktorn i ordningen – därtill
den första kvinna som disputerade som gift.
Hennes livsöde framgår främst av återfun-
na brev till och från hennes 17 år äldre pri-
vatlärare Henrik Ossian Östberg, med vil-
ken hon gifte sig strax före disputationen.

I boken omnämns bland andra ”poeten
och folklivsforskaren Erik Axel Karlfeldt”.
Han bodde i huset Storgatan 14, som 1897
blev studentskan Gerda Nilssons första
bostad i Uppsala. Han var en ofta sedd gäst
i det Gelertsenska matlaget på Järnbro -
gatan 40, i vilket Gerda ingick (idag S:t
Olofsgatan, där pingstkyrkan ligger). Ryk-
tet gick att skalden var intagen av matlags -
värdinnan, änkan Sigrid Gelertsen. Han sa-
des också ha tillägnat henne dikten ”Du
ler” – flickorna i matlaget skrattade rått när
de läste raderna 

Du räddat genom åren
ditt friska, knappa hull,
och ännu glänsa håren
som olja och som gull.
Kom, glömmom hjärtesåren!
I löten bräddar våren
sin blomsterskäppa full.

”I det Gelertsenska matlaget var han /Karl-
feldt/ inställsamheten själv men Gerda viss-
te att på Storgatan 14 sågs han inte alls som
vän och blid. Där talade man om honom
som vresig och oberäknelig till humöret.

Han kunde skämta med studenter och
kaféflickor men var hård och grym, ja ore-
sonligt grym mot brackor, vare sig de var
rika eller inte rika. Ofta kom han tillbaka
efter långa vandringar längs Flusterprome-
naden eller Kyrkogårdsallén tillsammans
med en skäggig och underlig karl, en pin-
cenéprydd och fyllig herre i lång brun ulster,
som tydligen också var poet. Han hette
Gustaf Fröding.”

Vad diktens bakgrund anbelangar häv-
dar andra såsom Jöran Mjöberg och Carin
von Sydow med stöd av Karl-Ivar Hilde-
man, att diktens förebild är den rektorsfru i
Molkom med vilken den vikarierande lära-
ren Erik Axel Karlfeldt hade ett kortvarigt
förhållande. 

NILS-JOHAN HÖGLUND
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En annan Gerda

Dikten ”Du ler” sägs i boken ha tillägnats
 änkan och matlagsvärdinnan Sigrid Gelertsen i
Uppsala. Karlfeldtauktoriteter hävdar dock att
diktens förebild är en rektorsfru i Molkom, med
vilken Karlfeldt hade ett kort förhållande.
 (Bilden är från Karlfeldtsstigen i Molkom).  
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LEKSANDS KULTURHUS har i sommar pre-
senterat ”Erik Axel Karlfeldt i Siljansbyg-
den” i en stor utställning i sin serie av som-
marutställningar om bemärkta personer i
Dalarna. Förra året fick Gustaf Ankarcrona
träda fram i helfigur. 

Inte sedan Dalarnas Museum i Falun
1964 hade en minnesutställning inför Karl-
feldts 100-årsdag har han presenterats i
större format. I Falun fokuserade man
främst på dalmålningarna, i Leksand tyckte
man det var dags lyfta fram hur mycket Sil-
jansbygdens folk och natur inspirerat ho-
nom i hans diktning. Detta tog även Karl-
feldtsamfundet fasta på i sin årsbok Kring
Siljan och Sångs. Årsboken
har under hela utställnings -
tiden funnits till försäljning i
museet.

Märit Ehn, konstinten-
dent och senast chef för
konstmuseet i Visby, har
sammanställt och ansvarat
för utställningen tillsam-
mans med avgående kul-
turintendenten  i Leksand
Kersti Jobs-Björklöf. (Märit
var också ansvarig för den
permanenta utställningen av
dalmålningar i Leksands
Kulturhus.) Kring Karlfeldt
ville hon inte göra en utställ-
ning med föremål, dessa gör
sig bäst på Sångs, som ligger nära för den
som vill göra ett besök. Där finns den miljö
som blev Karlfeldts älskade hem i Dalarna.
De fåtal föremål som lånats in är sådana
som har nära anknytning till dikterna – t ex
spinnrocken, örnarna, skrivbordet, floror-
na. Utställningen ville visa hur Siljansbyg-
den hela tiden – ända sedan de första vand-
ringarna 1882 och 1883 – finns med i Karl -
feldts diktning. Titeln Lust och Längtan ta-

lar om drivkrafterna i dikterna, varav
många också fanns med i lätt läsbara för-
storingar i rummet. Utställningen var
sparsmakad och gav en trovärdig bild av
skalden i den bygd som blev hans.

ETT VIKTIGT INSLAG var fotografier som
visar vad Karlfeldt såg i Dalarna, där han
”gick på versfötter”. Där var spelmans -
stämmorna i Gesunda 1907, initierade av
Anders Zorn (Karlfeldt ingick i juryn till-
sammans med bl. a. Hugo Alfvén), där var
tidiga bilder av sjön Opplimen och ödegår-
den i Sjugare som inköptes 1921 och som
följande år med Ankarcronas hjälp för-

vandlades till Sång gården,
där var plan ritningar och
skisser till trädgården med
noggrann angivelse av hur
växterna skulle placeras.
Utställningen visade också
bilder av somrarnas var-
dagsliv och umgänget med
byborna i Sjugare, som fa-
miljen Karlfeldt mycket
upp skattade. Där fanns
även böckerna, inte minst
den fina samling första -
upplagor som lånats ut av
Samfundets tidigare
klubb mästare, Arne Eriks -
son, och som nu finns på
Karlfeldtgården i Karl bo.

Även Karlfeldts många konstnärsvänner
var representerade på olika sätt: Anders
Zorn, Carl Larsson, Gustaf Ankarcrona,
Emmerik Stenberg, Jerk Werkmäster, Albert
Engström och Arvid Backlund. Den sist-
nämndes byst av skalden samt hans örnar i
original, liksom Werkmästers vindflöjel på-
minner om den nära vänskapen. Den stora
massiva träskålen med inskription som
Karlfeldt fick av Emma Zorn till sin 60-års-

Lust och Längtan

Det bästa porträttet av Karlfeldt,
enligt dottern Ulla,  målades av
konstnären Emerik Stenberg. 



dag (firad i Gopsmor) fanns med, liksom ett
antal brev bl. a. till lokaltidningar inför 65-
årsdagen om att han inte ville bli uppmärk-
sammad. Att också Gerda var en konst när
– med nål och tråd – visar den med kungs-
ljus broderade skärmen (se omslagsbilden)
som knyter an till Karlfeldts Exlibris samt
två vackra karmstolar med helbroderade
sitsar och ryggstycken.

ATT KARLFELDT I SIN TUR inspirerat
många visades bl a med Jerk Werkmästers
Fridolin-målningar för Grand Hotel i
 Falun, Lasse Lindqvists akvareller och
Rune Lindströms Himlaspel. Alf Wallander
ritade 1911 en kartong till en större vävnad
kallad Jungfru Maria. Gobelängen, som
blev färdig 1912, hade lånats in från Säby-
holms Naturbruksgymnasium.

Den 25 juni anordnade Kulturhuset och
Sångs gemensamt ”En vandring med Karl-
feldt på Karlfeldts stigar” – en utflykt till
Knytberget där han och familjen firade 65-
årsdagen.  Den 1 juli gavs ett program på
Fräsgården med Kurt Trädgårdh om ”Karl-
feldts musiksatta visor”. 

Tolv annonserade visningar av utställ-
ningen har getts samt fem ”Dagens dikt” på
lördagar. Sammanlagt sågs utställningen
under tiden 17 maj – 7 september av 7760
personer. 

Utställningen avslutades lördagen den 7
september med ett innehållsrikt sympo-
sium. Jöran Mjöberg berättade initierat,
med utgångspunkt i dikterna, om ”Hur
Erik Axel Karlfeldt erövrade Dalarnas land-
skap steg för steg”, Carin von Sydow tala-
de om ”Skalden och Gerda” och Kjell Esp-
mark om ”Karlfeldt och hans Akademi”.
Bengt Emil Johnson ledde en livlig ”Dikt-
verkstad” och symposiet slutade i Leksands
kyrka där han, Kerstin Ståhl och organisten
Henrik Alinder framförde ett program i ord
och ton – Trädknarrs skallra och Eols bälg
 – kring Erik Axel Karlfeldt som ”vindarnas
diktare”. Därefter begav sig alla till Gästis
och den väntande festmiddagen.

BIRGITTA LANDBERG
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Bokomslag av Jerk Werkmäster. 

Bengt Emil Jonsson och Kjell Espmark deltog i symposiet. 
T.h. Gunbritt och Bo Berggren på väg till det avslutande pro-
grammet i Leksands kyrka, ”Trädknarrs skallra och Eols bälg”. 
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GIVANDE MÖTEN och engagerande samtal
är rikligt förekommande på Karlfeldtsam-
fundets möten. Under sommarmötet i Karl -
stad förde nestorn Jöran Mjöberg och Claes
Engblom, medlem i Karlfeldtsamfundet, ett
spännande samtal som senare följdes av ne-
danstående brev. 

21/8-02

Broder!

Tack för ett innehållsrikt samtal i de glesa
skuggorna på Alsters terrass.

Några amatörmässiga tankar har ström-
mat till efteråt, som du inte behöver känna
dig manad att kommentera. För min del
känns det svårt att inte få avsluta ett ange-
läget samtal, när det nu fanns så mycket att
lägga till.

Alltså – det är uppenbart att Karlfeldt i
”Höstpsalm” talar om ett möte med
Kristus. Mot en mörk bakgrund – ”Snabbt
stiger natten upp som sot ur brand” – anty-
der han en känsla av total övergivenhet –
”jag är ensam i ett okänt land”  – innan hu-
vudtemat förs in. Det är inte någon ny upp-
levelse som skildras – ”jag har hört den mil-
da rösten förr”, och den följande ömsinta
bilden, ”hasselblåst”, som efter åtskilliga
läsningar fortfarande trollbinder mig har en
tydlig anknytning, synes det mig, till Elias
möte med Gud (1 Kon. 19:12) i beskriv-
ningen ”en sakta susning”.

Häromdagen kom jag att tänka på en
dikt av Stagnelius och slogs plötsligt av dess
med Karlfeldts dikt analoga tema. Det
handlar alltså om ”Grymt verklighetens
hårda band mig trycka…” Först den smärt-
samt mörka omvärldsupplevelsen – ”en

vild, en nattfull öken” – därefter den trös-
tande ”himlaburna sången”, att jämföra
med Karlfeldts ”en andedräkt, en ton”. Gu-
domen använder i båda fallen musiken vid
sin kontakt; ”silverrösten klingar”, heter
det vidare i slutraden hos Stagnelius.

För båda diktarna innebär dessutom det
lågmälda tilltalet ”den milda rösten”, ”som
en hasselblåst”/Karlfeldt – ”milt han mig
vidrör”/Stagnelius – en befrielse ur det exis -
tentiella mörkret:

Det är din närhet som gör trygg min stig,
att gå i mörkret är att gå med dig. (K)

Strax falla kopparkedjorna av fången
och vingen höjs och silverrösten klingar. (S)

För mig som i decennier dagligen berörts av
detta milda befriande tilltal (i en situation
präglad av lång ensamhet) handlar de båda
dikterna om en snarlik grundupplevelse.
Jag kan inte tro att den egentligen är unik,
men kristna i vår tid vet vilken verklighets -
uppfattning som gäller i det offentliga sam-
talet. Att jag nämnde min mycket privata
erfarenhet – som jag annars är förtegen med
– hängde nog samman med ett behov att

Det goda samtalet

Claes Engblom Jöran Mjöberg



DENNA VÄLSIGNADE SOMMAR blommade
nattglimmen tidigt i Linnéträdgården i
Uppsala. De första blommorna kom redan i
början av juni och samtidigt började kom-
mentarerna strömma in till min artikel ”Nu
öppnar nattglim sin krona” i Karlfeldtbla-
det nr 2002:1. 

Jörgen Dicander i Silvberg nära Säter
skriver att mitt påstående att skalden ”obe-
svärat för samman älgens brunst i oktober
med blommornas kärlek i augusti” är en
sanning med modifikation. ”Här i Bergs -
lagen inträffar  älgarnas förbrunst i slutet av
augusti och kulminerar under de två första
veckorna i september. Karlfeldt var kan ske
inte så okunnig om älgar nas brunsttid.”
Nej, snarare har litteraturhistorikerna varit
naiva, för ett genom gående påstående i alla
analyser av Karlfeldts dikt är att han tog sig
poetiska friheter beträffande älgarna.

Per Kyrö i Halmstad skriver att min för-
klaring till det botaniska namnet på natt-
glim, Silene, blev felsyftande. ”Silenos var
Dionysos (Bacchus) uppfostrare och följe-
slagare. En kortväxt, skallig man med tjock
näsa och med en stor buk. Denna ’uppblås-
ta buk’ syftar på Silenearternas uppblåsta
foder. Silenos mäktiga buk kom sig av ett

alltför intensivt intagande av rusdrycker.”
Denna trevliga förklaring kände jag fak-

tiskt till från Harriet Hjorts bok ”Blomster-
vandringar”, men vare sig hon eller jag tror
riktigt på den. Det låter som en påhittad
förklaring till namnet Silene och jag vill
hellre tro att grekerna var lika fascinerade
som vi av blommornas nattliga ljus.

LARS FALK
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föra in Karlfeldts beskrivning i ett för en
nutidsmänniska identifierbart sammanhang
– men fr. a. på din egen gripenhet.

Att höra Guds tilltal lär man sig genom
livslång träning, menar domkyrkokaplanen
UllaBritt Berglund (föreläsning i Storkyrkan
– 02). Jag antar att det handlar om en kris-
ten tradition, som rimligtvis både Karlfeldt
och Stagnelius genom sina speciella upp-
växtmiljöer varit förtrogna med.

Man frågar sig f. ö. om inte båda dessa
diktare skulle haft möjlighet att känna igen
sig i en sen dikt av Hjalmar Gullberg:

en diktare som därtill har på bordet,

dold, en antenn åt tonen som man hör
från himlen – den som aldrig ska

förstummas
om hjärtat har en ordbok och parlör.

Ur ”Funderingar över ett häfte
av Svenska Akademiens ordbok”
Terziner i okonstens tid 1958

Med varm hälsning
CLAES E.

Mer om nattglim

Samlade dikter i  pocket
Karlfeldts Samlade dikter
 kommer som pocketutgåva på
Wahlström & Widstrands förlag i
början av år 2003. 

Hedersmedalj till Åsberg
UPPSALA STADS hedersmedalj tilldelas i år
vår ordförande Christer Åsberg för ”sin
centrala roll i arbetet med den nya bibel -
översättningen och för sina insatser för att
dokumentera Uppsala och dess kulturella
institutioner” – nu senast Uppsala Stads -
teater och till våren sångsällskapet Orphei
Drängar.



NÄR KARLFELDTPRISET delades ut för
första gången var det närmast självklart att
det skulle gå till Olof Lagercrantz. Han be-
lönades som lyriker och litteraturhistoriker
men framför allt som författare till den
första djuplodande studien
över Karlfeldts diktning,
Jungfrun och demonerna
(1938). Lagercrantz visade
att bondeskalden och dal-
målaren hade åtskilligt fler
strängar på sin lyra och
stundom hämtade inspira-
tion ur rätt dunkla flöden.

Lagercrantz gick snart
vidare till andra uppgifter
och vid prisutdelningen er-
kände han att han inte
tänkte skriva något mer om
Karlfeldt. Skaldens funk-
tion inskränkte sig till att
Lagercrantz vid tillfällen av
sömnlöshet läste ”Klago-
sång över en lantman” utantill. Efter mid-
dagen bad jag om en namnteckning i boken
Tretton lyriker och Fågeltruppen, ett urval
uppsatser som Lagercrantz ursprungligen
tänkt skulle behandla alla svenska skalder
av betydelse. Han kände många av dem
personligen och led svåra kval beträffande
urvalet.

För denna utgåva hade han bara god-
känt nio uppsatser och hajade märkbart till
när jag tackade för artikeln om Hjalmar
Gullberg. Jag berättade att den tvingat mig
att acceptera synpunkter som jag av ren be-
kvämlighet skjutit undan tidigare. Lager -
crantz lyste upp och sa: ”Menar du det?
Om du visste hur mycket skäll jag fått av
Gullberg-beundrarna för den uppsatsen!”
Han avslutade samtalet med att skriva en
dedikation i boken: ”Tackar för samtal om
bl. a. Gullberg från Olof Lagercrantz 13/8

1988.” Det var första gången jag insåg hur
beroende även berömda människor är av
stöd i sina hjärtefrågor. 

Den uppfattningen bekräftades i något
annorlunda form nästa dag, då jag berätta-

de om Lagercrantz’ reaktion
för några medlemmar i
Karl feldtsamfundet. Kom-
mentaren blev: ”Han hyck-
lade förstås bara för att få
beröm!” Den avsky Lager -
crantz väckte i vida kretsar
var jag lyckligt omedveten
om och kunde inte förstå
varför det var så svårt att
acceptera hans vånda inför
Gullberg.

I DEN SJÄLVBIOGRAFISKA
boken Min första krets be-
rättar Lagercrantz om de
motsättningar hans åsikter
framkallade, men också vil-

ken hjälp han hade av familjebanden. 
Det starkaste uttrycket för Lager crantz

blandade känslor av utanförskap och sam-
hörighet med sin första krets finner man i
hans bok om Dante, Från helvetet till para-
diset. Olof Lagercrantz identifierade sig
starkt med den italienska diktaren, politi-
kern och landsflyktingen och beskriver med
djupaste inlevelse hur Dante stannar till i
helvetet varje gång han möter en florentina-
re. Inte för att han vill sörja eller håna utan
för att han vill höra nyheter hemifrån. La-
gercrantz sammanfattar Dantes dilemma i
en pregnant mening: ”Komedin är ett verk
att läsa för den som utstötts ur sin ur-
sprungliga gemenskap.” Den erfarenheten
delar Dante med många andra stora dik-
tare, bland dem Karlfeldt och  Lagercrantz. 

LARS FALK
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Till minne av Olof Lagercrantz

Olof Lagercrantz 
1911-2002

(Foto: Malin Lundberg)
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Kring gården vinden vankar,
den siste av kompaner,
på dörrarna han bankar
med bokna astrakaner.

Ur I Fridolins spår

PÅ KARLFELDTDAGEN den 20 juli, skal-
dens födelsedag, fick Birger Eriksson från
Falun och Grytnäs mottaga Avesta kom-
muns stora kulturpris Årets Fridolin. Han
tilldelades priset med följande motivering:

”Som kulturskribent och illustratör har
Birger Eriksson under mer än femtio år tol-
kat Folkarebygdens rika kulturliv och för-
medlat kunskap om det till en bred allmän-
het. Erik Axel Karlfeldt, Victor Axelson och
Carl Jularbo är tre namnkunniga konstnär-
liga utövare som Birger Eriksson ofta åter-
kommer till i artiklar på tidningars kultur-
sidor och i skrifter. Ofta ger hans spegling-
ar nya eller mindre kända perspektiv på sto-
ra konstnärsgärningar. Ofta lyfter han fram
även mindre kända kulturpersonligheter
och bidrar med roliga, överraskande infalls-
vinklar på kulturlivet. Birger Eriksson skri-
ver med kärlek och med en kritisk glimt i
ögat.

Birger Erikssons berättelser och bilder
spänner över vida kulturfält. Han skildrar
litteratur, bildkonst och musik och därtill
kulturarv i form av både landsbygdsbyars

form och historia
och järnhanterin-
gens olika steg ge-
nom seklen. Han
är en mångkun-
nig och engage-
rad kulturför-
medlare med stor
betydelse som

am bassadör för Avesta och Folkarebygden.
Med inspiration från Verner Molins mål-

ningar har Birger Eriksson gestaltat mörk-
suggan – en grafiskt tydlig symbol för det
goda, vaksamma mörkret och en dalasou-
venir av betydelse som komplement till den
färgrika, blommande dalahästen. 

För en enastående insats som kulturens
tolkare och förmedlare tilldelas Birger
Eriks son utmärkelsen Årets Fridolin.”

TVÅHUNDRA PERSONER var samlade för
att fira Karlfeldtdagen i trädgården vid
Karl feldts barndomshem Tolvmansgården i
Karlbo. Författaren Peter Curman gav per-
sonliga kommentarer till Karlfeldts dikter,
och två framgångsrika kyrkomusiker från
Folkärna och Grytnäs, Heléne Thunberg
och Maria Edman-Helmér, bjöd ett sång-
och musikprogram med spännvidd från all-
var till spex. 

Kultur Avesta, Avesta kommun och
Karl feldtföreningen summerar en solskens-
sommar med många rika kulturupplevelser
och många besök på Karlfeldtsgården i
Karlbo. När sommarens hymn nu har
slocknat samlas Karlfeldtföreningen till
höstmöte i Krylbo, där Lars Östlund under
rubrik ”Med nacken rak under hatten” ta-
lar om Karlfeldts farfar och Georg Haglund
trollbinder med spelmansmusik på nyckel-
harpa. 

ANN-MARIE PERERS
Ordförande i Karlfeldtföreningen i Folkare

Birger Eriksson blev Årets Fridolin

Birger Eriksson mottar utmärkelsen. T.h.
Lars-Åke Everbrand, kulturchef i Avesta. 
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18 MAJ. Det fanns alla de
skäl att hissa flaggan i
topp. Erik-dagen var i år
en dag mellan hägg och
syren och i skaldens träd-
gård inne bär det att också slånen blommar,
slånen som uppenbarligen trivs häruppe i
Sjugare på vildängen. Men det är de gamla
 äppel träden i sin tidiga blomning och er på
lek ängen jag kommer att minnas från den
här dagen. Just er båda som för länge, länge
sedan kom till gården för att leka här på
ängen och kanske med vattenkannan i hand
tog del i planteringen, gav näring och liv åt
träden, ja nytt liv åt hela gården – hela byn.
Ni var så betagande, liksom äppelträden.

Förtjusande äro barnen. När jag ser den
gula flickskaran avteckna sig på vägen mot
vatten och blåa berg eller ser dem tumla
med killingarna eller dansa på lekängen, är
det mer än ett pittoreskt skådespel: jag glä-
der mig åt, att ett par av dem äro mina…

Det var Lars Hjertner som idag, åttio år se-
nare med sin stämma och fiol förde oss i
dansen och visade upp ett mer än pittoreskt
skådespel. Lars bjöd generöst på Karlfeldt
och även sig själv, inte minst i samtalet oss
emellan. Och solen, all världens takbelys-
ning, lyste upp och värmde. 

Idag tio år sedan vi planterade vår oxel,
den tredje på gården.

30 MAJ. Det finns ett uttryckssätt som ge-
nom åren mött många besökare på gården.
”Asken den gör som majestätet, den kom-
mer sist och går först.” Så också i år, men vi
skulle kunna säga ”kommer sist och samti-
digt med Majestätet”!

När kungaparet kom in på gården, först
drottningen doftande på grannbarnens lilje-
konvaljer och något senare kungen efter full-

bordat uppdrag i  Falun,
så lyste solen genom as-
kens allra skiraste gröns-
ka. Stunden vid lusthuset,
då vi omslöts av äppel-

blom som aldrig förr, timmarna i diktar -
stugan där skalden i andanom som alltid,
trots allt, satt i högsätet och samlingen runt
flaggan, som halades till koralen ”Kvällen
stundar och solen går neder…” blev alla, var
för sig, till minnen vi alltid bär med oss. 

Måtte våra kära gäster finna ro i kam-
maren där en gång skytteln for och bom-
men slog i väverskans händer.  

Jag väver en rya / för ditt gästabudshus,
med djärva och nya / och lustiga krus.
Jag väver dig drällen / att skina om kvällen 
under blommor och ljus.

25 JUNI. Vi samlades vid vandringsleden
trampad sedan 1880-talet. Många av oss
vandrade i fädrens spår och hade mycket
att berätta. Vi kunde delge planerna att som
naturreservat skydda bl a mandelbloms -
beståndet, liksom den omtalade ”rundsy-
nen” på Knytbergets topp, målet för vår
vandring. När Maria Kristenssons buff -
ringslåt nådde oss från blomsterängen an-
slöt ett tiotal kor till sällskapet. Långt där-
nere låg Opplimen och glittrade.

Karlfeldtgården 
SångS i Sjugare

Ur sommarens dagbok

Ulla Barenthein (född Karlfeldt) och Gunbritt
Berggren i lustgården på Sångs. 
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Långt bort vid slättens gränser
en strimma vatten glänser,
ett vallrop irrar fjärran i mörka skogars 

rum.
Här vill jag tryggt mig luta
att ro och drömmar njuta
och tömma markens doftdryck, som flödar

stark och ljum.

Karlfeldts dikter låg i matsäcken, vi läste
och Maria sjöng. Inte kunde vi ana att ett
oväder om en stund skulle göra all vandring
omöjlig. Men vid invigningen av en upp -
rustad led, kanske nästa sommar, ses vi
igen. Då ska vi nå toppen som lockat Karl-
feldt så många gånger. 

2 JULI med Musik vid Siljan. Margareta
Jonth mottogs med återseendets glädje när
hon mötte sin Musik vid Siljan-publik igen.
Kunnig och oemotståndlig i sin sångargläd-
je gav hon oss en lektion i ämnet den folk-
liga koralen och andliga visan. Elisabeth
Lindgren Eneflo och Siljansnäs  Vokal -
ensemble var henne till bästa hjälp. ”Läro-
rikt, musikaliskt och konstnärligt, när Mu-
sik vid Siljan är som allra bäst!” Vad gjorde
det att regnet föll emellanåt –  ingen ting!

6 JULI med Musik vid Siljan. Med Bellman,
Karlfeldt och Taube på programmet måste
man bjuda publiken att sjunga och med Ste-
fan Dahlberg som försångare sjöng alla av
hjärtans lust. För mig blev Stefans fram-
ställning av Taubes ”Vals i Provence” bra-
vurnumret (Taubes hyllning till Karlfeldt).
Den hade han jobbat med. Han ringde mig
i kväll och var själv lycklig över konserten.
”Jag vill sjunga mer Karlfeldt,” utbrast han.
”Ja, gör det!” Närmare 1 600 besökare i
tisdags och idag!

30 JULI. Vi gjorde paus, satte oss i dagstu-
gan för att lyssna på Schenkmanis, Samu-
elsson och mig själv i P1. Vad blev egentli-
gen sagt under vår vandring den 19 juni?

Lite regi, ingen klippning. Jo, bland annat:
”Det är sällan man ser en så välskött träd-
gård!” Nöjda drog vi på stövlar och hands-
kar igen.

8 SEPTEMBER. ”Lust och längtan”, är avslu-
tad. Vi är glada över symposiet som blev en
värdig avslutning på sommarens utställning.
Tillsammans med skaldens familj och nära
anförvanter fick vi en stund på gården i den
ännu varma höstsolen. Anna och Ulla vill all-
tid gå runt i trädgården, titta och ta in, be-
rätta och råda. Jag lyssnar och lär. De flera
tusen besökare, den verkliga stommen i vår
verksamhet, innebär upplevelser av det mest
skilda slag och är tacksamma att berätta om.
”Hur har du med böcker?” undrar Carin.
”Knappt något finns kvar. Jag tog hem 170
diktsamlingar och de sista gick härom -
dagen!”

Men hundrade år och mera
kurbitsen står stolt som en prins.

GUNBRITT BERGGREN

Roland Lundin, Anna Karlfeldt-Larsson, Hans
Lars son (dotterson till EAK), Dalarnas landshöv-
ding Ingrid Dahlberg och Jan-Erik Wikström. 

Välkomna till Karlfeldtdagen 
på Sångs i Sjugare den 24 maj
2003. 
Fam. Berggren och samfundets styrelse



DEN GAMLA JÄRNBRUKSHYTTAN i Aves-
ta är numera hemvist för Avesta Art. Just
när Lars Hjertner började sitt framträdan-
de den 26 juni slog en häftig åskskur mot
hyttans tak och dränkte nästan sångarens
röst. Vi fick höra ett nytt program, ”Läng-
tan heter min arvedel”. Det var en härlig
upplevelse att höra ”Fem farliga F” som
rap och ”Jone havs -
färd” som monolog
med OH-bilder på
väggen. Just så tänkte
sig nog Karlfeldt att
dikten skulle fram-
föras: ”Och se här
står Jona uti väd ret
upp och ner…” För-
klaringarna var ovär -
derliga för lyssnarna
och skulle passa bra i ett program för sko-
lorna. Den 10   augusti framträdde Lars
Hjertner ännu en gång, nu tillsammans
med lokala sångare och musiker. Program-
met varade till midnatt hette passande nog
”Mörkögda augustinatt”. Trots den sena
timmen var publiken fulltalig och lika upp-
skattande som förra gången.

LARS FALK
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UNDER VÅREN färdigställdes Karlfeldt-
samfundets nya informationsbroschyr. Den
sista grafiska snitsen gavs av skaldens dot-
terson Hans Larsson. Broschyren innehåller
information om Karlfeldts liv och verk, om
Sångs, Tolvmansgården och Hyttbäcken
och naturligtvis om samfundet. Nu återstår
att sprida broschyren på bibliotek och
andra mötesplatser. Vill du hjälpa till? Kon-
takta Carin von Sydow, tel 08-35 61 91. 

Mörkögda
 augustinatt

Hjälp oss sprida
 samfundets broschyr!

Karlfeldt
samfundet

Erik Axel Karlfeldt
1864 ? 1931

Lars Hjertner fram -
förde ett nytt program. 

Nöjda besökare: Ann-Marie Perers flankerad av
döttrarna Karin (t.v.) och Maria. 
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Bilder från
 sommarmötet i

Karlstad
Foto: Lars Falk

Christer och Kerstin Åsberg, Ann-Marie och Hans Barenthein

Jan-Olof Andersson

Ann-Marie Barenthein, Ulla Barenthein och Birgitta Landberg Annika Wettervik

Buketten från Sångs 2002 Carin von Sydow

Ankomst. Var är namnskylten?

Från Alster-besöket



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 900 medlemmar och håller
varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vinter -
möte. Samfundet ger ut en årsskrift och ett medlems-
blad. 

Kontaktperson: Carin von Sydow
Box 2077
191 02  SOLLENTUNA
Tel. 08-35 61 91

Medlemsavgiften på 150 kr/år (familjemedlem 75 kr)
insättes på samfundets postgiro 67 96 73-4. 
Ärenden som rör medlemskap, adressändring och av -
registrering handhas av: 

Thorbjörn Högberg
Reimersholmsgatan 11, lgh 43
117 40  STOCKHOLM
Tel/fax 08-668 86 81
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