
Karlfeldt
b l a d e t2005:2

m e d l e m s b l a d  f ö r  k a r l f e l d t s a m f u n d e t

Sommarmötet 2005 i Garpenberg   •   Karlfeldt och Kerstin Hed

•   Den sanna bilden av Karlfeldts äktenskap?   •  Karlfeldt i

Hammarskjölds FN-tal   •  Vem var den höstlige  Neptunus?



KARLFELDTBLADET 2005:2 KARLFELDTBLADET 2005:2

3

KARLFELDTBLADET är medlemsblad för Karlfeldtsamfundet, som
 bildades 1966. Karlfeldtbladet utkommer med minst två nummer per år. 

Redaktör: Margareta Höglund
Ansvarig utgivare: Christer Åsberg
Redaktionskommitté: Lars Falk, Cari Hildebrand, Margareta Höglund 
Layout och original: Cari Hildebrand
Upplaga: 1100 ex. 
Tryck: Hallvigs Reklam

Bidrag sänds till: 
Margareta Höglund, Skogsmyrsvägen 11, 756 45 Uppsala
e-post: nj.m.hoglund@telia.com

Innehåll

Debatt: Bilden av Karl-
feldts äktenskap .........4

Inbjudan till 
vintermöte...................5

Kerstin Hed och
 Karlfeldt ......................6

Bondgårdens humle -
odling..........................9

Karlfeldt i Hammar -
skjölds tal..................10

Karlbo – byn vid flod
och mo......................12

Till minne av 
Bo Sundblad.............13

Sommarmötet 2005 
i Garpenberg.............14

Den höstlige 
Neptunus ..................16

Sångs i Sjugare ........18

Om konsten att
 översätta Karlfeldt ....20

Sommarmötets 
tävling .......................22

Karlfeldtföreningen i
Folkare ......................24

Två försommar -
evenemang ...............25

Nya medlemmar........26

Bildcollage från 
sommarmötet............27

Ett aktivt samfund runt en
 engagerande skald

ETT HÄNDELSERIKT år för samfundet är
snart till ända. Sångsdagen firades den 21
maj med en livlig diskussion av 2005 års
medlemsbok, Staffan Berg  stens monografi,
inför Dalarnas landshövding och Leksands
kommunalråd. På Sångs hade vi senare un-
der sommaren allsång med Margareta
 Jonth och Håkan Sund och fick vid samma
Musik vid Siljan-vecka lyssna till Helen
Sjöholm och Jojje Wadenius. Lustgården på
Sångs är huvudnumret i Tre trädgårdar i
Dalarna, årsboken för nästa år som kom ut
redan i juni. På Bispbergs klack firades
strax före midsommar minnet av Karlfeldts
tal där hundra år tidigare. Birger Sjungar-
gård, som officierade på klacken, utveckla-
de ämnet ytterligare på Tolvmansgården vid
Folkareföreningens Karlfeldtdag. Årsmötet
i Garpenberg bjöd på ett fullmatat program
(se sid 14). Jag själv hade glädjen att i okto -
ber få medverka i ett spänstigt Karlfeldt-
program anordnat av Enebybergsbibliote-
kets vänner, och liknande arrangemang har
säkert ägt rum på andra platser. 

VI HAR ALLTSÅ GLÄDJEN att vara med i ett
aktivt samfund samlat kring en skald som
ännu förmår engagera. Engagemanget har
kommit till synes också i reaktionerna kring
Bergstens Karlfeldtbok. Har jag fel om jag
säger att i den mån negativa röster avhörts
har de tillhört sådana som redan vetat gans-
ka mycket om Karlfeldt och därför ibland
blivit provocerade av olika utlämnanden el-
ler utelämnanden? De som förut inte haft så
mycket hum om skalden, eller som märkt
att deras förhandsbild varit för ensidig har
istället upplevt det som positivt att möta en
annan bild av Karlfeldt än schablonernas
och har upptäckt inte bara nya sidor hos

skalden utan fram för
allt nya dikter. Att
 Helge Skoog inspirera-
des till det lyckade
Enebybergsprogram-
met berodde på att han
läst Karlfeldtmonogra-
fin och för första gång-
en mött dikter som
”Sjukdom” och ”Förs-
ta min net”.

DEN NYA ÅRSBOKEN har fått många med-
lemmar att fröjdas och många andra att en-
rollera sig i samfundet. Mitt i all denna
glädje vill jag allvarligt påminna dem som
ännu inte betalat för boken genom att er-
lägga sin medlemsavgift att göra detta så
snart som möjligt. Normalt brukar avgifter-
na krävas in i början av påföljande år men
eftersom boken denna gång kom ut så tidigt
vill vi ha in avgiften snarast möjligt. Vi
tackar alla dem som redan hörsammat ma-
ningen i följebrevet och ber er andra att
snarast göra detsamma.

Och nästa år firar vi 40-årsjubileum.
Karlfeldtbladets nästa nummer blir därför
tillbakablickande. I övrigt ser vi framåt –
och det med tillförsikt.

CHRISTER ÅSBERG

Ordföranden
har ordet

OMSLAGSBILDEN: Eva-Britta Ståhl gestaltar en Karlfeldtdikt
 under sommarmötets poetiska tävlingspromenad i Garpenberg.
Foto: Christina Löfberg-Patriksson

Fridolin dansade i Enebyberg
FÖRENINGEN Enebybergs bib -
lio tekets vänner har under hös-
ten ordnat en Karlfeldtutställ-
ning med hjälp av – vem annars
– Carin von Sydow. Den 15 ok-
tober stod man också för ett
program med rubriken ”Här
dansar Fridolin” där förenings-
medlemmarna Erik Saedén och
Helge Skoog medverkade med
sång och deklamation. Karl -
feldt samfundets ordförande bi-
drog med sammanbindande tex-
ter. Härligt var det att bland
mycket annat höra Erik Saedéns

vitala ”Sång efter skördeanden”
till Mattias Böhms skickliga
ackom panjemang. Av Helge
Skoogs läsningar fäste man sig
särskilt vid ”Sjukdom” och
”Första minnet”, men den dal-
målsfärgade ”Jone havsfärd”
blev också den en minnesvärd
uppvisning. 

Att så många som 150 perso-
ner sökt sig till biblioteket en
vacker lördagseftermiddag var
ett gott betyg åt arrangörerna
och till skalden Karlfeldt.

CHRISTER ÅSBERG

Erik Saedén, Ulla Karlfeldt- Barenthein, Mattias Böhm och Helge Skoog. 

Sommarmöte 2006 
Karlfeldtsamfundets sommarmöte
2006 äger rum i Skara den 4-6
 augusti.  Information om  program
m.m. i nästa nummer av  Karlfeldt -
bladet. 
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Birgit Jacobsson i Borås har i en insändare
till Karlfeldtbladet reagerat mot Staffan
Berg  stens beskrivning i boken Karlfeldt –
dikt och liv av förhållandet mellan Karl-
feldt och Gerda Holmberg, som blev hans
hustru. Staffan Bergsten svarar.

VARFÖR FÖLL KARLFELDT för Gerda, und-
rar Staffan Bergsten i sin bok Karlfeldt –
dikt och liv. Jo, hon var sund och stark och
villig. Hon fanns till hands och var honom
tillgiven. Dessutom en varmblodig älskarin-
na. Varför höll han fast vid henne och åter-
vände efter sina eskapader? En avgörande
orsak måste vara hennes erotiska drag-
ningskraft, menar Bergsten. Så gick det som
det gick. Efter tre barn måste akademi-
sekreteraren för skams skull gifta sig med
den obildade pigan.

Det är synd om Karlfeldt: ”Gerda blev
ald rig Eriks förtrogna och fick inte dela
hans inre liv. Mitt i sin stora familj tycks
han ha känt sig ensam och oförstådd.”
”Längtan efter en djupare själarnas gemen-
skap med en älskad kvinna förblev oupp-
fylld” och ”Tillsammans med henne i deras
gemensamma hem känner han sig som en
änkling.” 

Mot ovanstående framställning av Ger-
das och Eriks förhållande kan en och annan
invändning resas. Vad är det som gör att en
person år efter år förblir sexuellt attraktiv
för en annan? Kanske inte bara ”erotisk
dragningskraft”, kanske finns också djupa-
re känslor involverade? Det talas om en
djup själarnas gemenskap,  som Karlfeldt
ska ha längtat efter, men på ett annat ställe
står det helt krasst att han önskade ”en
hustru som bättre (än Gerda, alltså) svara-
de mot hans behov av en bildad och ekono-

miskt välsituerad partner.” Skulle Karlfeldt
blivit så mycket lyckligare om han funnit
denna perfekta äktenskapspartner och var
hans äktenskap nu så olyckligt? Gerda blev
aldrig hans förtrogna, skriver Bergsten.
Men det berättas också om en uppslitande
kärlekshistoria, som forskarna fått reda på
genom Gerda. Detta hade Erik anförtrott
henne långt efteråt. Bergsten återger från
Carin von Sydow en scen där makarna hör
den första lärkan tillsammans och dagen ef-
ter gör en promenad till en by och återvän-
der över Opplimens is. Efteråt läser Karl-
feldt upp en nyskriven dikt för sin hustru.
Bilden andas gemenskap, kanske rent av
”själarnas gemenskap”? Efter en härlig dag
tillsammans läser Erik stolt upp sin nya dikt
för hustrun. Han vet att hon har förmåga
att uppskatta den.

Vilken bild av Karlfeldts äktenskap är
den sanna? Ovanstående idylliska eller
Bergstens av den ensamme Erik som dröm-
mer om sina gamla kärestor? Förmodligen
båda. Men jag tycker Bergstens beskrivning
av förhållandet är fördomsfull. Som om det
inte skulle vara möjligt för Erik Axel Karl-
feldt att hysa djupare känslor för en person
som Gerda.

BIRGIT JACOBSSON

Svar till Birgit Jacobsson:
Birgit Jacobsson och jag är nog mer överens
än det först vill synas. Skulle EAK blivit så
mycket lyckligare om han funnit den perfek-
ta äktenskapspartnern, undrar hon, dvs. en
som var både bildad och ekonomiskt välsi-
tuerad. Nej, det är inte alls säkert. Men hans
behov av social respektabilitet skulle kanske
tillgodosetts bättre. Hur det intima förhål-
landet mellan makarna gestaltade sig vet vi

ytterst lite om. Båda var lika förtegna på den
punkten. I min bok blandar jag uttalanden
från samtida med indicier och egna giss-
ningar, väl medveten om att det  ibland rör
sig om just gissningar. Källorna är helt en-
kelt otillräckliga för säker kunskap.

Att Gerda var en märklig kvinna, stark
och intelligent, kan inte betvivlas. Många
av de lovord som med rätta slösats på hen-
ne hänför sig dock till senare delen av hen-
nes liv då hon som välbeställd nobelpris -

tagaränka strängt vakade över den store
skaldens minne. När han i början av sin
bana sökte förena social karriär med per-
sonlig lycka var hon ännu ett obildat hem-
biträde. Som Birgit Jacobsson skriver finns
det två bilder av deras äktenskap, båda lika
sanna. Jag instämmer, med tillägget att man
gärna skulle önskat dem en mera helgjuten
lycka. Men en forskare bör akta sig för
 önsketänkande.

STAFFAN BERGSTEN

Vilken är den sanna bilden av
 Karlfeldts äktenskap?

Karlfeldtsamfundet inbjuder till 

V I N T E R M Ö T E
lördagen den 4 februari 2006 kl. 13.00

på Nybrokajen 11, Stockholm

(buss 47 eller 69 från Centralen till Nybroplan)

FÖREDRAG

”Konservburken Karlfeldt”
Regissör Bengt Lagerkvist söker öppningar 

i diktarens pansar

Herr T och hans spelmän
Torgny Björk (gitarr och sång), Alm Nils Ersson (viola), Jerker Halldén 

(flöjter), Christer Karlberg (gitarr), Einar Sveinbjörnsson (violin).

Ensemblen svarar själv för musik och arrangemang kring Karlfeldts dikter. 

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

Tag gärna med vänner och bekanta! Inträde 80 kr. Ingen föranmälan.
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ingenting om det gamla, ännu fortlevande,
feodalsystemet i Italien, men jag visste och
hade själv prövat på hur svenska, s.k.
självägande bönder kunde ha det.” (Karl-
feldts tal återfinns i Till bönder och till lär-
de män, 2004, sid. 208-211.)

Men hennes känslor för skalden Karl-
feldt blev varmare. Och det var Kerstin Hed
som skrev den vackraste dikten vid hans
bortgång, ”Till en död diktare”, som slutar:

Du göt i sång vad andra känt till andras 
tröst och tidsfördriv

och gav i konstrik vers och pränt din egen 
tankes liv,

tills döden slöt med sin signet din klara 
blick, din stränga mun 

och gav dig ro av evighet vid tidlös 
tystnads brunn.

Men vad är liv och vad är död? Att dö 
från allt är kanske svårt;

men mitt i all vår dolda nöd vad är det, 
som är vårt?

Till intet varda vi igen med alla planer som 
vi välvt –

när i ditt verk du lever än – ty det var livet 
självt!

I en intervju i den finlandssvenska tidning-
en Hufvudstadsbladet 1930 yppar Karlfeldt
en tanke om diktandet som han ofta åter-
kom till:

Jag vet nog att det finns folk som gärna
uppfattar diktarens arbete som ett slags an-
ställning, ett speciellt kall. Så kan jag aldrig
se på mig själv. Jag känner mig som en all-
deles vanlig människa. Att dikta är enligt
min mening en glad och fri lek.

Att diktande inte är en heltidssysselsättning
gällde, mer av tvång än av fritt val, också
för Kerstin Hed. Svenskt Biografiskt Lexi-
kon skriver: 

Inkomsterna från hennes uppskattade
författarskap bidrog till familjens försörj-

ning, men skrivandet tilläts aldrig inkräkta
på de sysslor hon som bondhustru hade att
ansvara för. ”Hos mig har dikterna fötts
under dagens arbete i köket, ladugården el-
ler ute på ägorna och så har jag skapat fram
det på kvällarna när familjen  sovit.”

Hilda Olsson hade snävare utrymme för
den glada och fria leken när hon var Kerstin
Hed än Karlfeldt hade när han var Fridolin.
Kerstin Hed var en god poet och hade
kanske varit en ännu större om hon haft
gynnsammare yttre förutsättningar. Eller
om hon varit karl. Men det ska vi läsare
vara tacksamma för att hon inte var. Det är
nog bara en bondkvinna som så här inta-
gande kunnat smälta samman urtida växt-
mystik med en modern och jämlik bonde-
verklighet i dikten ”Bönen”:

Det var rätt sent. Hon hörde gökens läte
när månens skära steg ur dimblå sky.
Hon steg helt stilla ur sitt traktorsäte
och neg tre gånger djupt för månens ny.

Tre gånger neg hon djupt för månens skära!
Vem niger väl så vackert nutilldags?
Vad bad hon om? Att trädan skulle bära
till sist en vacker skörd av gyllne ax?

Kerstin Hed är en av de få som kunnat tul-
la på något av det poetiska arvet efter Karl -
feldt men ändå bevarat sin egen personlig-
het. Birger Sjungargård har skrivit om detta
i en av våra årsböcker. Lyssna till natur-
känslan och naturiakttagelsen, inrimmen,
de rytmiska friheterna, växlingen mellan
vardagston och högstämdhet i dikten
”Sommar”:

Stig nära, du kära!
Nu faller natten sakta på,
men ej en natt som förr i gyllne ljus.
Nu bli de skumma nätterna, då allt i blom 

skall gå
och klövern ångar nära

GARPENBERG. Namnet låter vackert men
skorrade illa från början. Garparna var tys-
kar. Grundbetydelsen är pratmakare, skräv-
lare, en sån som är bullrig, skrytsam och
trätgirig. Såna som gör sig breda. Men det
var på 1300-talet det.

Garpenbergs historia är dess gruvors
historia. Biskop Israel Erlandsson Ängel
i Västerås skall i början av 1300-talet ha
varit ensam ägare av garpenbergsgruvor-
na och bearbetade dem med hjälp av ut-
ländska arbetare, de s.k. garparna, tydli-
gen alla män av tysk börd. Biskopsstolen
i Västerås synes i gammal tid ha fått nju-
ta avkastningen av dessa gruvor. Ända
tills reformationen kom och kung Gustaf
Vasa rakade hem det mesta, om till egen
eller rikets välfärd tvista ännu de lärde.

Så beskrev bondmoran Hilda Olsson
Garpenbergs äldre historia i sin bok Glimtar
över Sotdalarna. Skötseln av bondgården
utanför Hedemora var hennes verkliga värv,
men hon har blivit mera känd under sin sig-
natur, Kerstin Hed. Det var i Hedlandska-
pet, eller Sotdalarna som den här delen av
Bergslagen kallas, som Karlfeldtsamfundet
höll sitt årsmöte sommaren 2005. 

Karlfeldts döttrar Anna och Ulla var som
vanligt med. Det är en stark känsla som fyl-
ler oss när de vill vara tillsammans med oss
som levande vittnen från sin fars sista år och
från tiden närmast efter. Kerstin Hed såg de
båda när Arvid Backlunds bild av honom
kom på plats på Tolvmansgården 1932.

För Svenska Akademien talade Per Hall-
ström, för Dalarnes Fornminnes- och
Hembygdsförbund doktor Karl Erik
Forss lund. Kungl. Dalregementets musik -

kår spelade, Folkarekören sjöng sånger
av Karlfeldt. Hans hustru, hans unga,
blonda vackra döttrar och ståtliga son
stod framför faderns byst. Hela program-
met sändes i radio. Till festen hade också
kommit från Tällberg artisten Gustaf
 Ankarcrona, nu gammal och förvärkt. 

Det är en bild från en tid när Karlfeldt
var en nationalskald, en symbol för en livs-
hållning och ett svensksinne som vi har
svårt att återuppleva.

En gång vart hon sint på Karlfeldt. Det
var när hon 1924 hörde honom tala på
Stadsberget i Hedemora. Han hade kommit
tillbaks från Italien och menade att de
svenska bönderna skulle vara nöjda med sin
ställning om de kunde jämföra med sina ita-
lienska bröder. ”Jag stod och lyssnade, och
invärtes kokade jag av trots. Då visste jag ju

Kerstin Hed och Karlfeldt
Ur välkomsttal vid Karlfeldtsamfundets sommarmöte i Garpenberg 5 augusti 2005

Kerstin Hed på sin 60-årsdag. Bilden hämtad
ur boken Hedemora socken (1982). 
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vårt hus.
Kring stenar och renar
slå solöga och kungsljus ut,
de ha så brått – se slåttern kommer snart!
Och björkarna ha tyngre doft och  tyngre 

grönska än förut
och äppelträdets grenar
ha kart.

I ladugården var säkert Kerstin Hed Karl-
feldts överman. Båda ägde, med Birger
Sjungargårds ord, gåvan att kunna uppleva
en fysisk närhet till djur och natur. Karlfeldt
hade en sällan påpekad egenskap som Carl
Larsson i By berättat om för Gösta Attorps,
en gåva som kunde ha gjort honom an-
vändbar även på Hilda Olssons Matsbo:

Den gamla bonden Jans August Petters-
son på Jansegården nära Näs bruk, i vil-
ken trakt Karlfeldt vistades en sommar i
början av nittiotalet, berättade hur Karl-
feldt en gång kom till Jansegården för att
hämta kvällsmjölken, som han fick ute i
hagen. Han hade, som det heter på lan-
det, hand med djur (en halvt hemlighets-
full egenskap) och stod och pratade med
korna, och när han fått sin mjölkflaska
och gick sin väg, följde de efter honom i
en lång rad. Det var så fint att se honom

komma först i studentmössa och korna
efter, sade Jans August Pettersson; och
vem måste inte tycka att det är en vack-
er vinjett: Karlfeldt, jordsonen och dju-
rens vän, vandrande genom sommar -
kvällen och kreaturen följande honom
som sin herde. Han är kanske den ende
av våra stora diktare som det är naturligt
att tänka sig i den bilden.

CHRISTER ÅSBERG

I UPPSATSEN Humle – krydda, läkeört och
konserveringsmedel tar Carin Lundmark
vid Sveriges lantbruksuniversitet, Institutio-
nen för landskapsplanering, Karlfeldt till
hjälp. Han ägnas ett eget avsnitt under ru-
briken ”Brygdens och ölets diktare”. Här
följer utdrag ur Carin Lundmarks uppsats:

Om lena kvinnolockar ej förgylla
vår huvudgärd och dofta oss till ro,
med humleknopp vi våra örngott fylla
och slumra tungt som björn i vinterbo.

SÅ SKALDAR Erik Axel Karlfeldt, det hem-
bryggda ölets benådade diktare, i slutet av
sin dikt Humlevisa i Fridolins visor. I dik-
tens början står Karlfeldt själv, Fridolin, vid
logdörren med sina humlestörar och repar
humlekottar från de skördade långa
 revorna. Karlfeldt hade upptäckt det som
bondebefolkningen länge vetat: Humlen var
svagt bedövande och rogivande.
Jag har försökt belysa detta motiv i Erik Axel

Karlfeldts diktning och över-
raskats av hur intensivt han
beskriver naturen. I första
versen av dikten Humlevisa i
Fridolins visor målar han
upp bilden av humlerankan
och i andra versen formligen
känns doften och smaken av
humlebrygden, ”av dryck,
som är från  början ärligt
besk.” Ordvalet i tredje ver-
sen ”Hvad mer om vinterns
varulv sommarn sväljer …”
påminner om namnet  hum-
le, humulus lupulus, som be-

tyder varg och liknar humleblomman, som
”kastar sig över sitt byte”, dvs. humlerankan
klänger sig omkring humlestören. Det är
kanske naturligt att bondsonen Karl feldt in-
tresserade sig för humle, som enligt honom

är den yppersta av alla trädgårdens växter,
som ger ölet dess arom och har en mera jor-
disk doft än hans underjordiska brygd.

Karlfeldt såg på markens gröda, som
bonden gör det. En växt skulle var nyttig,
allt annat var bara ogräs. Han gillar därför
köksväxter och särskilt humle, där inte ens
kvinnolockar kan  mäta sig med den utan
humleknopparna får  honom (Fridolin) att
känna sig lycklig och ”slumra tungt som
björn  i vinterbo”.

CARIN LUNDMARK

HUMLEVISA

Det är ej fritt jag minnes, när jag löser
var smidig, mogen slinga från sin stör,
min ungdoms lekar med min ungdoms töser
i strandens dunge just här nedanför. 
Det är ej fritt jag tänker, då jag plockar 
de långa flätorna vid logens dörr,
på mjuka bruna eller gula lockar 
som jag har rört vid mera varsamt förr.

I bröder, låtom vårens drömmar fara
och resom  lyckans tjäll i höstens skygd!
Förspillt är vårens vin, det morgonklara,
så redom oss en dunkel humlebrygd.
Vad förr var ljuvt blev duvet snart i smaken;
vi röra sjungande vår heta mäsk
och lyfta stånkor, skummande mot taken
av dryck som är från början ärligt besk.

Vad mer om vinterns varulv sommarn 
sväljer,

blott vår hugsvalans våta skatt han spar!
Vi tappa lugnt vår lycka på buteljer
och gömma den till vedermödans dar.
Om lena kvinnolockar ej förgylla 
vår huvudgärd och dofta oss till ro,
med humleknopp vi våra örngott fylla
och slumra tungt som björn i vinterbo. 

Bondgårdens humleodling

Karlfeldtromanser Körjubileum
PÅ EN LÄCKER CD, Nordic romance, har
uppsalabaserade sopranen Karin Ingebäck
och barytonen Anders Larsson samlat ett
 antal romanser. Sibelius och Grieg svarar för
de icke-svenska inslagen. Anders Larsson
sjunger till Matti Hirvonens ackompanje-
mang några av Peterson-Bergers Karlfeldts-
sånger med auktoritet och eld så att det går
kalla kårar och varma blodsvall genom
kroppen. En av de bästa ”Sång efter skör-
deanden” jag har hört. Lyssna och njut. Kan
beställas från sångarna själva, 018-46 88 61.

CHRISTER ÅSBERG

En ung Kerstin Hed fotograferad av Thorvald
Gehrman, Hedemora. 

ALLMÄNNA SÅNGEN i Uppsala, Skan di -
naviens äldsta studentkör, celebrerade den
5 november i år sina 175 år med en stor
konsert i universitetets aula. I programmet
in gick bland annat Peterson-Bergers ”Böl-
jeby-vals” i  arrangemang för kör och in-
strumentalgruppen Kroumata och med
Håkan  Hagegård som solist. Stycket pre-
senterades av Hagegård som ”ett möte
mellan Turner, van Gogh och färgsprakan-
de höstlöv” och blev ett synnerligen hör-
värt och uppskattat inslag i en okonventio-
nell jubileumsgala. RED.
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läsning. I Dag Hammarskjölds bevarade
fickdagböcker finns många notiser om hur
han om kvällarna läste högt för henne och i
en av de på Backåkra bevarade Karlfeldtska
diktsamlingarna har Agnes tackat Dag för
hans läsning under vårkvällar på Slottet i
Uppsala.

FICKDAGBÖCKERNA, som genomgående
innehåller i stenstil hållna notiser om studi-
er och arbete, läsning och ”hemmasonsplik-
ter” ger dock också en bild av Karlfeldts
ställning – inte bara hos Agnes och sonen
Dag. Våren 1931, fylld av frustrerande och
hårt arbete i den statliga Arbetslöshets -
utredningen, där Dag Hammarskjöld var
sekreterare, tränger sig endast ett par hän-
delser utanför denna motivkrets in i dag-
böckerna; Karlfeldts död och hans begrav-
ning samt Ådalskravallerna. I ett brev till en
vän beskriver han vad som gjorde Karlfeldt
stor för honom. Det inleds med att han be-
känner hur han i Uppsala – som han lämnat
1930 – levt  ”molnens och slättens liv” och
hur detta präglat honom. Han kan försona
sig med Stockholm endast genom att be-
trakta staden ”som en naturprodukt”. 

… stenöknen är en episod i naturens

samlade rena verklighet, beroende av vårt
arbete. På detta sätt förlorar den sin fruk-
tansvärda realitet som Molok livsföröda-
ren, naturfördärvaren och besegraren, själs-
mördaren, förkunnar han i den mycket
högspända ton som denna tid var hans.
Och han fortsätter – dessbättre med ett litet
stänk av självironi över sin egen stilövning: 

Det var för mig som för många andra en
helig dag igår. Du förstår det särskilt efter
föregående harang. Jag stod i Storkyrko -
brinken i de trångaste stadskvarteren. Stor -
kyrkans torn gnistrade i solen mot en kall
ren rymd i vilken en mås svävade runt, runt
utan vingslag – och mellan blottade huvu-
den bars i triumf den som sannare än någon
etsat in i språket naturens väldiga rikedom
och glans. 'Staden' var besegrad. Solen och
marken och luften tvingade oss på knä. De-
ras präst samlade kring sig hela stadens liv.
Återigen en seger för en tro, jublet när man
hos andra ser samma beundran som binder
en själv. 

Stilövning eller inte – nog hade högläs-
ningen av Karlfeldt för mamma Agnes blivit
mer än en ”hemmasonsplikt”!

HANS LANDBERG

… den högsta av jordens böner 
ropar ej på seger, men ber om frid

DET KAN FINNAS ANLEDNING till en notis
om årets hundraåring, Dag Hammarskjöld,
även i Karlfeldtbladet. Varför? Jo, Dag
Hammars kjöld kan sägas vara den som –
utan namns nämnande, det måste visserli-
gen erkännas – lyft fram ”vår skald” inför
hela världssamfundet. Det skedde den 10
april 1953 när Dag Hammarskjöld höll sitt
första tal inför den generalförsamling, som
just valt honom till generalsekreterare i
Förenta Nationerna.

I det korta tillträdestalet berörde han
inte de politiska och organi-
satorisk-administrativa pro-
blem FN stod inför. Han för-
sökte i stället ange den anda
i vilken han ville arbeta. Han
visade på hur hans tidgare
verksamhet som ämbetsman
lärt honom behovet av lojali-
tet, hängivenhet och rättrå-
dighet och han talade om be-
hovet av opartiskhet, trohet
mot FNs stadga och om det
personliga ansvaret. För den
som ville förstå – det var vid
denna tid inte så många – pe-
kade han på vad det kristna
påskbudskapet betydde för honom själv
men konstaterade naturligtvis också den re-
ligiösa och åsiktsmässiga mångfalden: 

Händelser och tankar som för en del av
oss förblivit själva grundvalen för vår tro,
är för andra främmande inslag i männi-
skans andliga arvedel, konstaterade han
och fortsatte, med osviklig känsla för situa-
tionen och stunden: Men gemensamt för oss

alla, och över alla andra övertygelser, står
dock den sanning en svensk skald en gång
uttryckte, då han sade att människans
högsta bön gäller inte seger utan fred.

De citerade versrader som Dag Ham-
marskjöld syftade på finns i dikten ”Inför
freden” i Karlfeldts sista diktsamling, Höst-
horn (1927). 

ERIK AXEL KARLFELDT tillhörde inte de
diktare som låg överst i den lite äldre Dag
Hammarskjölds boktravar. Hur kom det sig
att han de där hektiska dagarna då han för-
beredde sitt tal inför generalförsamlingen
hade detta citat present, lite undanstoppat

som det är i en inte alltför
känd dikt? Ja, vi vet ju att
Dag Hammarskjöld hade en
enorm lyrisk beläsenhet,
kom ihåg vad han läste och
ofta citerade ur minnet.
Men hur kom citatet dit?

”Inför freden” ingick i
Karl feldts tal vid Svenska
akademins högtidsamman-
komst den 20 december
1919, året efter det Dags
pappa, Hjalmar Ham-
marskjöld, tog sitt inträde i
akademin. Tanken att den
nyblivne akademiledamo-

ten skulle ha gett Dag en litteraturhistorisk
lektion om förhållandet mellan Karlfeldts
dikt och Stiernhielms 270 år äldre förlaga
bör man nog värja sig mot. Dag var dess -
utom bara fjorton år 1919 och ännu rimli-
gen mer intresserad av sin samling skalbag-
gar än av poesi. Nej, det är slutet av 1920-
talet och 1930-talets början det gäller och
modern Agnes behov av yngste sonens hög-

Karlfeldtcitat i 
Hammarskjölds första FN-tal

”…och mellan

 blottade huvuden

bars i triumf den som

sannare än någon

 etsat in i språket

 naturens väldiga

 rikedom och glans”

ur Dag Hammarskjölds 
fickdagböcker

Den 10 april 1953 höll
Dag Hammarskjöld sitt
första tal inför den för-
samling som just valt
honom till generalsekre-
terare i FN. Han valde
då att citera Karlfeldts
dikt ”Inför freden”. 



Och här är byn vid flod och mo,
och här är svalans sommarbo.
Här vill min oro sova
i det förgångnas ro.

DET VAR I KARLBO – ”byn vid flod och mo”
– som Karlfeldt föddes och det var efter
Karl bo han tog sitt namn. Det var här han
växte upp i en miljö och i ett skeende som i
mångt och mycket kom att påverka hans
fortsatta liv och diktning. Tidsmässigt var
dessutom Karlbo den enskilda plats han bod-
de på den längsta perioden i sitt liv – hela 21
år om man räknar med studieåren fram till
1885. Det är inte konstigt att han ofta dröjer
i skuggan kring hembyns hus, där minnena
spela som näktergalar.

Byn Karlbo omnämns i skrift första gång-
en år 1569 och återfinns på kartor från och
med 1600-talets mitt. Den bestod ända in i
Karlfeldts barndom endast av tre bondgår-
dar. Tolvmans hette tidigare Snickars och var
den största. En av granngårdarna benämn-
des Modigs och finns fortfarande kvar. Den
kallas även Eklunds eller Liljas efter Skan-
sens välkände allsångsgeneral Sven Lilja,
som hade sommarviste här från 1930-talet. 

En annan Karlbo-koppling till Skansen
finns genom en gammal milsten från 1652.
Den stod efter vägen på den en- och ljungbe-
vuxna Karlbo-heden, men hamnade via Artur
Hazelius på Skansen. I samband med att Karl -
feldt  fick hjälp att hitta den bortglömda mil -
stenen på Skansen intervjuades han i Svenska
Dagbladet 1926 och säger där om stenens öde:

Dess rätta plats står tom. Det var ingen
mening i att gräva upp den och flytta den till
ett annat ställe, där den ingenting säger. Den
löpte ingen fara där den stod. Den var före-
mål för ortsbefolkningens intresse, och
mången vandrare lär liksom jag ha saknat
det vackra vägmärket. - - - Jordfasta minnes-
märken böra få stå, där de rests.

I Karlfeldts barndom var det på heden
som Karlbo-böndernas djur gick på bete.
Fram till första världskrigets utbrott 1914
fanns det endast en handfull mindre torpstu-
gor på platsen. Efter ett lantmäteri samma år
erhöll Tolvmansgården det största markom-
rådet och den dåvarande ägaren började säl-
ja ut tomter. Med rask takt förändrades den
lilla byn och den ena nya gården efter den
andra reste sig. 

Jorden är styckad och översållad med ett
fnassel av parodisk villabebyggelse, konstate-
rade Karlfeldt efter ett flyktigt besök 1927. I
en intervju med lokalbefolkningen på 1930-
talet får han i Avesta Posten medhåll av en
äldre Karlbo-bo, som uppgivet utbrister:

Här byggs det visserligen. Men så det
byggs! Den ena bygger ett hus som ser ut som
en skorsten, den andre ett som liknar en pann-
kaka. Däremellan bygger en tredje ett hus
som ser ut som en gemensam vedbod. Full-
komlig anarki! Kommunalfullmäktige har
hos Länsstyrelsen begärt byggnadsstadga för
Karlbo, men det är så dags nu, när stora delar
av samhället redan äro bebyggda!

Från och med 1920-talet blev Karlbo ett
livaktigt hörn av Folkarebygden. Det stora
bostadsbyggandet hade bl a sin förklaring i
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att många järnvägsarbetare hade svårt att få
tag i byggbar mark i centrala Krylbo och då
låg de gamla hedmarkerna i Karlbo närmast
tillhands. Den ovanligt häftiga expansionen i
Karlbo uppmärksammades i flera tidningar
under främst 1930-talet. 

När gatorna i ”fnasslet av modern villa-
bebyggelse” i Karlbo skulle förses med namn
var det en självklarhet att spinna vidare på
bygdens son och hans diktning: Karlfeldts -
vägen, Fridolins plan, Hösthorngränd, Po-
monagränd, Vinterorgelstigen, Örtagårds-
gränd – dagliga påminnelser om den man
som mer än någon annan bidragit till att sät-
ta Karlbo på kartan.

Karlbo och Tolvmansgården är en viktig
plats för den som vill förstå Karlfeldts tankar
och bakgrunden till många av hans, framför

allt tidiga dikter. För som Karl Hedlund säger
i sin bok om Dalarnas diktare 1931: 

Har man vallfärdat till Karlbo och sett
Tolvmansgården där, förstår man, att för den
som växt upp på den gården och sedan blivit
diktare, en aldrig sinande källa till ingivelse
måste finnas i den gamla bondekulturens
värld. Dess jordfasta trygghet, dess säkra
mått möter oss i byggnaderna och rummen,
dess ande vilar än över den gamla gården.

LARS ÖSTLUND

Karlbo – byn vid flod och mo

Karlbo och Tolvmansgården är viktiga platser för
den som vill förstå Karlfeldts dikter. 

Lars Östlund är sekreterare i
Karlfeldtföreningen i Folkare.
 Artikeln är ett sammandrag
av det an förande som hölls i
Krylbo församlingsgård den
7 augusti 2005.

Till minne av Bo Sundblad
BO SUNDBLAD, vida känd företrädare för vi-
sans vänner – under många år preses i sam-
fundet med detta namn – avled i juni 91 år
gammal. Själv benämnde han sig ”vis aktör”
vid sina många framträdanden. Hans reper-
toar var omfattande, lika gärna tolkade han

Almqvists ”Songes” som
Fredman, Frida, Fritiof
och folkliga visor från
skillingtryck ens dagar.
Mest känd är han för sin
tonsättning av ”I Lissabon
där dansa de”, som han
komponerade på sin 21-

årsdag. Den är nu införlivad med den svens-
ka visskatten. Bo Sundblad tonsatte flera av
Karlfeldts dikter, men ingen av dessa har bli-
vit så känd som hans ungdoms lyckokast.

Vid Karlfeldtsamfundets sommarmöte i
Tällberg 2001 utmanade Jöran Mjöberg alla
med det provokativa kåseriet ”Karlfeldts
starkaste dikt”. Efter att ha eliminerat
”Höstpsalm” och ”Yttersta domen” läste
han i bakvänd ordning upp en kommenterad
lista med sex dikter. Han avslutade med en

joker: ”I Lissabon” – ett språkligt underverk
av ord och bilder med en karnevalisk livsyra,
för att återge hans egen karaktäristik.

Efter hemkomsten tillägnades Bo Sund -
blad en dikt av sin gamle vän Gunnar Ehr-
ner, där denne återger tilldragelsen:

…Jöran Mjöberg höll ett tal
där han kungjorde sitt val
i hotellets samlingssal
att han efter många kval

hade funnit nu till slut
ett för honom klokt beslut
när I Lissabon valts ut
såsom starkast utan prut…

Bo svarade omgående: 

…Visst gläds jag att jag en gång fann
en hållbar melodi,
men skalden själv, nog hade han
sin givna del däri.
Den sköna dikt som Karlfeldt skrev
bär visans enkla särk,
och tonen blev, som kom direkt
– ett översättningsverk… RED.



REGNET ÖSER NER. Det är sön-
dag den 7 augusti. Vi är på väg
hem till Uppsala från Garpenberg
och Avesta. Jag tänker tillbaka på
de senaste dagarna, dagar jag
kommer att minnas som fantastis-
ka, intressanta och engagerande.

I den vackra herrgården i Gar-
penberg,  byggd i slutet av 1700-
talet  efter ritningar av Carl Chris -
toffer Gjörwell d.y. och i Silviahal-
len, i den byggnad som byggdes till
skogsvetenskapliga fakulteten vid
Sveriges lantbruksuniversitet på
1970-talet, tillbringade vi större delen av mötet
– väl skyddade för vädrets makter. 

Garpenberg finns dokumenterat sedan
1200-talet. Garpenbergs bruk var Sveriges näst
största koppargruva och dess mest framgångs-
rika tid var 1680-1720. Från 1780-talet ägdes
bruket av von Stockenström, som dog 1811.
Bruket började efter hand gå sämre och 1912
lades verksamheten ner. Staten köpte då herr-
gården och omgivningarna för skoglig utbild-
ning i dåvarande Skogshögskolans regi. År
1976 kom forskningen hit och en forsknings-
och  administrations byggnad invigdes av
kunga paret. Efter att den verksamheten lagts
ned 1997, driver en stiftelse lokalerna. Själva
herrgården ägs numera av Nils Aittama, som
efter årsmötet berättade allt detta och mer där-
till om Garpenbergs herrgård. 

Den första kvällen berättade författaren och
poeten Bengt Emil Johnsson om bergslagsmo-

tiv i svensk dikt under rubriken
”Saxen i Nibble, tröskverket i
Torrbo”. Han interfolierades av
sin hustru, Kerstin Ståhl, som
läste valda delar av de författare
som Bengt Emil tog upp. 

Bengt Emil Johnson började
med att tala om Bergslagen. Som
område nämns det sällan nume-
ra. Bergslagen är nära förknip-
pat med gruvhantering men i lit-
teratur och diktning är det trots
allt inte det som dominerar.
Bergslagen skildras mer utifrån

än inifrån. Ta t.ex. Dan Andersson, han skild-
rar kolarnas slit, men inte gruvarbetarnas. 

Karl-Erik Forsslund försökte för hundra år
sedan skapa en motbild till den framväxande
industrialismen genom att skriva med odal-
mannen som ideal.  Andra författare som be-
rördes var Stig Sjödin som i Sotfragment 1949
personifierade brukets maskiner. Aspenström
och Karlfeldt togs självklart upp liksom Hjal-
mar Bergman och Carl Larsson i By. 

Bergslagen förekom också i litteraturen un-
der 1700-talet. Linné besökte Falu koppargru-
va och skrev om detta.  Sofia Elisabeth Bremer,
en av Sveriges första kvinnliga diktare, skrev
redan 1711 om gruvorna.

EFTER LÖRDAGSFÖRMIDDAGENS årsmötes-
förhandlingar läste Hans Barenthein Karl feldts
dikt ”Vallfärd”, som sedan kommenterades av
Staffan Bergsten.  Han berättade att dikten var
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en s.k. tillfällighetsdikt; en typ av diktning
som Karlfeldt för det mesta var negativ till.
Denna kom emellertid till som ett bidrag till
restaureringen av Gudsberga klosterkyrka. 

Eftermiddagen dominerades av två aktivi-
teter. Den första var ett samtal mellan Staffan
Bergsten, Hans Landberg och Eva-Britta Ståhl
om samspelet mellan dikt och liv ”Poesi och
person”. Samtalet handlade om olika sätt att
skriva biografier. Ämnet är ju aktuellt – bio-
grafierna blommar för närvarande och sam-
fundets årsbok 2004 var just en biografi: Staf-
fan Bergstens Karlfeldt – dikt och liv. Under
årens lopp har man haft olika uppfattningar
om hur man ska förhålla sig till relationen dik-
tarnas liv och deras poesi. I diskussionen
nämndes tre olika sätt att angripa ämnet då
man skriver biografier: 1 Life and time 2 Life
and work 3 En psykologisk existensiell in-
rikning. En rad olika biografier diskuterades
bl.a. 100-årsaktuelle Dag Hammar skjöld.
 Efter samtalet blev debatten bland med  lem -
marna intensiv och intressant.

Den andra aktiviteten var ett kunskapsprov
”Kom i lunden” (se sid 22).

Middagen hölls i Silviahallen, där vi för -
utom god mat fick njuta av en strålande musi-
kalisk underhållning av Eva Engdahl och
 Karin Svenonius.

På söndagsmorgonen körde vi i karavan till
Gudsberga klosterruin som ligger vid Klosters
Herrgård. Teatersällskapet Hangubben fram-
förde  spelet ”Den bekymrade abboten i Guds-
berga kloster” i klostermuseet. Dessförinnan
hade vi välkomnats av Ingegerd Backlin som
bott 40 år på herrgården. Hon berättade om
klostret som grundades 1486 som Dalarnas
första och enda kloster. Gustav Vasa och re-
formationen gjorde dock att dess tid som klos-
ter blev kort. Kungen gav bort klostret och tog
alla dyrbarheter till Stockholm.

Tanken var att vi sedan skulle åka till Tolv-
mansgården i Karlbo, Karlfeldts barndoms -
hem, för att där träffa Avesta kommuns vice
ordförande Laila Borger och Lars Östlund,
sekreterare i Karlfeldtföreningen i Folkare.
Vädret gjorde att vi i stället fick träffa dem i

Krylbo församlingsgård, där vi också bjöds på
lunch av Avesta kommun och fick lyssna till
Lars Östlunds fina anförande om Karlfeldts
födelseby Karlbo (se sid. 12).

Innan vi alla for vidare – en del till ett be-
sök på Tolvmansgården, andra till Hyttbäcken
– tackade Christer alla som ansvarat för som-
marmötet och lagt ner stor möda på program-
met och utdelade ordförandens Stora kram till
klubbmästaren Gunbritt Berggren.

GUNILLA WÜNSCHE

Sommarmötet 2005 i Garpenberg

Ovan: Garpenbergs herrgård
Mitten: Bengt Emil Johnson och Kerstin Ståhl
Nedan: Paneldebatt med Hans Landberg, Eva-
 Britta Ståhl, Christer Åsberg och Staffan Bergsten. 

Sångsbuketten



lärt känna Zorn. Han bjöds ofta till hemmet
i Mora och fick dess utom sitt porträtt målat
av Zorn. Det är orimligt att tänka sig att
Karlfeldt skulle ha återgäldat gästfriheten
med att teckna en vrångbild av sin värd.
Långt senare skrev han en dikt om Zorn,
prins Wilhelm och sig själv i Orsa kyrka
1919, ”Kyrkosångarne”. Där tecknas Zorn
med sköna vändningar hämtade ur Bibeln.
Karlfeldt beskriver honom och ägnar bara
några få rader åt hans yttre figur.

Den andre var diger och röd och het
och såg sannerligen ut som en större profet

Detta är Zorn femton år efter den första be-
kantskapen. Karlfeldt skildrar honom fort-
farande utan förfall trots att det var rätt på-
tagligt vid den tiden. Karlfeldt betonade se-
nare sin glädje över att hans sista minne av
Zorn blev en gemensam fiskefärd där kräm-
porna tillfälligt glömdes bort i forsarna. För
Karl feldt var Zorn i första hand en stor
konstnär. Badande gubbar kunde han hitta
var som helst i Stockholms skärgård, så  den
litteraturhistoriska fixeringen vid kända
modeller verkar onödig. 

VARFÖR SKULLE INTE diktarna kunna ska-
pa sina gestalter själva? Frågan är intressant,
eftersom det finns en källa som anger en an-
nan modell till Neptunus. Ernst Malmberg
berättar i Hågkomster och livsintryck om en
gemensam båtfärd på Värtan. Karlfeldt be-
hövde låna en korkskruv, men hajade märk-
bart till när maskinisten dök upp i sin glugg
– stor, plussig och blekfet. Karlfeldt fantise-
rade en stund om sjöodjur men tystnade och
förlorade allt intresse för utfärden. Väl hem-
ma hos Malmbergs på Karlavägen satte han
sig genast vid skrivbordet och skrev en dikt.

Gunnar Sjögren har gjort det fyndiga
 påpekandet att Malmberg måste minnas fel
på en punkt. Det var inte ”Jone havsfärd”
som Karlfeldt skrev utan ”Ode till den höst-

lige Neptunus”. Skildringen av maskinisten
stämmer precis med diktens upptakt, men
resten påminner mer om Arnold Böcklins
tavla ”Im Spiele der Wellen”. Den såg jag
för några år sedan i München och hajade till
lika häftigt som Karlfeldt på Värtan. 

Böcklins blandning av mytologi och rea-
lism låg i tiden. Det är en frodig fantasi om
en antik havsgud som spelat ut sin roll i den
moderna världen. Karlfeldt kan mycket väl
ha sett tavlan på sin återfärd från Italien
1902, men det är knappast nödvändigt.
Böcklins tavlor reproducerades ofta i pres-
sen och Karlfeldts lärare i estetik, Carl Ru-
pert Nyblom, kommenterade den i en an-
mälan 1883. Karlfeldt kan mycket väl ha

haft denna tavla i
tankarna när han
diktade om den
höstlige Neptunus,
men det är bara en
hypotes. I veten-
skapliga diskussio-
ner får man ofta
nöja sig med att
göra sina åsikter
trovärdiga. Ändå
blev jag glad över
att  Gunnar Tide -
ström kommit till
samma slutsats i sin
bok Dikt och bild.
 Tideström åter  ger
Böcklins tavla med

direkt hänvisning till Karl feldts dikt. Kanske
mindes Karlfeldt Böcklins tavla och så fick
maskinistens lurviga huvud honom att bör-
ja skriva en dikt om havsguden. Det spelar
ingen större roll för diktens tolkning, men
tanken att Zorn skulle ha stått modell kan
åtminstone avvisas i brist på bevis och på
grund av otillräcklig likhet mellan dikt och
modell.

LARS FALK
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Var det dig jag såg i gubbigt ryggsim 
drivande mot väster, 

medan bister östan rev i tovigt brösthår, 
grönt som tång?

FÖR TJUGO ÅR SEDAN deltog jag i TV-pro-
grammet Minnesmästarna med Karlfeldt
som specialitet, men en fråga höll på att kos-
ta mig segern. Det gällde att besvara så
många frågor som möjligt på två minuter.
Plötsligt kom en riktig slamkrypare: Vem
stod modell till Karlfeldts dikt ”Ode till den
höstlige Neptunus”? 

Det fanns ingen tid för eftertanke. Jag
förkastade genast den apokryfiska historien
om att Karlfeldt skulle ha haft Zorn i tan-
karna och föreslog en möjlighet som Ernst
Malmberg lanserat, nämligen att dikten
kom till en gång på Värtan. Tävlingsledaren
ingrep: ”Fel! Rätt svar är Zorn!” Det fanns
inte ens tid att bli arg utan jag kastade mig
genast över nästa fråga. Precis på mållinjen

hann jag ifatt min motståndare. 
Numera kan det avslöjas att Staffan

Bergsten gjorde frågorna. Med tanke på att
samma påstående dyker upp i årsboken är
det dags att göra upp med myten om att
Zorn skulle ha stått modell för den höstlige
Neptunus. På sidan 192 i sin bok Karlfeldt –
dikt och liv skriver Bergsten: ”Ode till den
höstlige Neptunus är ett förtäckt och myck-
et frodigt porträtt av den överdådige livs -
njutaren Zorn”. 

Hur vet vi det? Påståendet kommer från
Majt Bancks bok Karlfeldt och Zorn. Jag
frågade en gång Majt vad hon hade för be-
lägg för sitt påstående och hon hänvisade till
lokala traditioner. Ingen i Mora kan ha ve-
tat vad som rörde sig i huvudet på Karlfeldt
och vad värre är – Neptunus liknar inte
Zorn! Möjligen liknar han sena tiders van-
föreställningar om hur Zorn såg ut. Bilden
av konstnären som en försupen knubbsäl
har fått sin klassiska utformning i Gunnar

Hellströms förfärliga
film, men betänk vad
Karlfeldt själv sa om
Zorn: Han var ett
ämne till en folkgunst-
ling, och han har ock-
så blivit det. De som
kommit honom när-
mare kunde i denna
minnesstund ha myck-
et att tillägga och
mycket att rätta i fråga
om en bild, som den
allmänna uppfattning-
en endast kunnat yxa
till i grova och delvis
falska drag. 

Dikten om Neptu-
nus skrevs omkring
1906, då Karlfeldt just

Den höstlige Neptunus

Arnold Böcklins tavla ”Im Spiele der Wellen” målades 1883 med en tysk
marinbiolog och hans familj som modeller i Neapelbukten.

Ingen i Mora

kan ha vetat

vad som rörde

sig i huvudet

på Karlfeldt,

och vad värre

är – Neptunus

liknar inte

Zorn!
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– Vore det inte dags att dokumentera träd-
gården igen, undrade vår ordförande Chris-
ter Åsberg under en paus i styrelsens möte
på Sångsdagen förra året. 
– Ser du flickan därnere med kamera? Hon
är just i färd med det, kunde jag svara.

Så kan också en årsbok bli till. 
Medan Christina fångade in våren i träd-

gården samlades vi till måltid och samtal i
dagstugan. Förutom styrelsen och gårdens
folk deltog bland andra vår landshövding
Ingrid Dahlberg och kommunalrådet Bo
Pettersson. Vi samtalade kring verksamhe-
ten på kulturhistoriska gårdar, att den är
värdefull, men också förknippad med be-
kymmer. Vi hade inte lång stund till förfo-
gande, men vi har redan erfarit att samtalet
varit till nytta och glädje för Sångs.

Samfundsmedlemmar från trakten,
sångsvänner i Sjugare och Leksand samla-
des därefter med oss i ängsladan för att ta
emot Staffan Bergsten och hans monografi
Karlfeldt – dikt och liv. Författaren presen-
terades av Christer och ”ställdes mot väg-
gen” av Christer såväl som av övriga karl-
feldtvänner. Boken har väckt stort intresse.
Frågorna fick dock inte hindra Kerstin Hol-
mer att sjunga och Curt Trägårdh att både
sjunga och spela på sin gitarr.

SÄLLAN PASSERAR sommaren på Sångs ut an
besök av en poet – eller flera som i år. Ängs -
ladan fylldes av förväntansfulla, poeter såväl
som deras vänner, under rubriken ”What
 poets see” i samband med Tällberg Forum-
 dagarna. Jim Wine, författare och översätta-
re, ledde samtalet med Tomas Tran strömer
och hans kollega från Kina Bei Dao, översatt
till 25 språk och sedan nära trettio år boen-
de i exil. Tomas tecknade diskret med han-
den ”55”. Med Jims hjälp fick vi tal del av
deras diktning. För dem av oss som läser
 Tomas på originalspråk berikade Lill Lind-
fors stunden ytterligare med sin deklama-
tion. Minnet av detta möte innehåller så
mycket som jag inte finner ord att beskriva.

Vi får inte glömma våra två Musik vid

Siljan-konserter. De samlade i år mer än
2200 besökare. Nu vet vi att det går allde-
les utmärkt att unisont sjunga ”Psaltare och
lyra” till en dalamelodi men då under led-
ning av Margareta Jonth. Håkan Sund till-
sammans med Margareta får musiken att
leka och sången att krusas. Vi hade gärna
velat höra mera. Av skaldens kumpaner fick
vi möta Karl-Erik Forsslund i ”Kullerull -
visan” och en nutida kumpan Christer Ås-
berg i ”Fiskarvisa”, ledd av kompositören
själv. 

Väldigt många kom också för att få höra
Helen Sjöholm sjunga Karlfeldt, eller var
det något annat de ville höra? En annorlun-
da Helen fick vi i alla fall se och höra i
”Fem farliga F”. Inför Hans Barentheins
diktläsning kände vi oss habituéer lugna
och trygga trots att blixt och dunder hota-
de avbryta konserten. Musikanterna Jojje
Wadenius med gitarr och Martin Östergren
på piano spelade med stor skicklighet och
glädje, följsamma till Helens utspel.

Av främmande riken äro de komna, men
vilka är dom, vad ska vi kalla dom på latin?
Det undrar ingen mindre än Lars-Åke Gus-
tafsson, landets främste rosexpert, efter sitt
besök i somras. Mossrosen, enligt Karlfeldt
”Kleopatras och Neros ros”, den s.k. ”Bir-
gittarosen” och ”Morarosen”, alla förbryl-
lar. Rosenvetaren kommer igen nästa som-
mar för att ge besked. 

Skönheter är de och ljuvliga i sin doft  –
och bara till lyst som så mycket av allt på
Sångs.

Vi träffas nästa år
om Gud ger oss än en vår. 

GUNBRITT BERGGREN

Hösten är när, och på Opplimens stränder
blommar linet ut än en gång.

LINET HAR ÅTER BLOMMAT på Sångs. I all
hemlighet sådde Anja lin under våren runt
fruktträden. Plötsligt under sensommaren
slår äppelgården ut i blom igen, men i ljuv-
ligaste blått denna gång! Sedan en tid häng-
er nu linet i stora buketter mot stallväggen
för att torka. Frökapslarna lyser gula som
guld i eftermiddagssolen. Lin bara till lyst!

Ja, det är mycket vi gör bara till lyst här
på Sångs. Vi rensar, tuktar och ansar dagli-
gen och inför varje besök krattas gårdsplan
och trädgårdsgångar. Följande dialog ut-
spann sig inför ett besök av en skolklass en
eftermiddag. Jag hörde från köket det vana
ljudet av krattans väg genom gruset och
sprang ut:
– Anja, vi behöver inte kratta igen. Tror du
barna märker om det är krattat? Dom var
ju bara  tolv i morse. Duger det inte som det
är? Ta lunch istället.

– Nu ska jag kratta! Tror du att dom nå-
gonsin sett en välkrattad gård? Det här är
kanske enda gången i livet.

Lunchen i bersån blev inte lång men lyst-
naden efter syrendoft fick sin mättnad.

I många decennier har den krattade går-
den välkomnat lyrikvänner och trädgårds -
entusiaster. Vi känner väl skaldens hustru
Gerdas högt ställda ambitioner att vårda
och därmed förverkliga de visioner maken
tillsammans med experten Ester Claesson
hade för trädgården. Hur många tankar
Gerda Karlfeldt ägnade Ester Claesson vet
vi inte, men när författaren till Tre trädgår-
dar i Dalarna, Christina Högardh, förra vå-
ren kom till Sjugare blev hon mycket för-
tjust över det hon fann. Hon hade nästan
gett upp att finna en trädgård bevarad efter
den under 20-talet så uppburna trädgårds -
arkitekten. ”Det är inte sant. Ritningar ock-
så, och över hela trädgården!” Anblicken
av de vackra akvarellerna från 20-talet im-
ponerade.

Nu vet vi alla resultatet och vi på Sångs
är lyckliga över att Christina och hennes
förläggare Viola Robertson i Lund tog ini -
tiativet till att presentera vår trädgård på
detta förnämliga sätt.

Karlfeldtgården 
SångS i Sjugare

”Årskrönika” hösten 2005 Välkommen till Sångsdagen 2006
den 20 maj kl 14.00

Christina Högardh-Ihr medverkar
Styrelsen och familjen Berggren

www.sangs.se

Ovan: Poeter på Sångs. Bei Dao med
hustru och Tomas Tranströmer.
T.h: Håkan Sund och Margareta 
Jonth under Musik vid Siljan. 
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NÅGON uttryckte en gång
sin förvåning över att Gus-
taf af Geijerstam fått beröm
i Tyskland varpå Hjalmar
Söderberg förklarade att
Geijer stam var just en sådan
författare som gör sig bäst i
översättning. Det kan man
inte säga om Karlfeldt. Han
påstods länge vara oöver-
sättlig, men lyckligtvis finns
det exempel på motsatsen.

Karlfeldt komponerar en
tät väv av rytm, rim och
 associationer som knappast
kan återskapas på något an-
nat språk. Översättaren
måste lära sig hans poetiska
teknik och välja ut lämpliga
saker att återge. Kanske kan
man jämföra med Shakespeares sonetter. Det
finns goda översättningar av Shakespeares
pjäser, men få har lyckats översätta hans so-
netter, där skalden uttrycker sig så komplice-
rat som möjligt. Sonetterna var en tävlings -
gren för elisabethanska författare och Karl-
feldt försökte nog också ibland överglänsa
sina konkurrenter.

”Lärde män på latin” är en uppsats om A.
E. Housman och E. A. Karlfeldt som tryck t es
i årsboken 2003. Den översattes till engelska
förra året, men då uppstod problemet att för-
klara likheterna mellan Housman och Karl-
feldt för engelska läsare som inte kan läsa den
svenska skalden. Den amerikanska poeten Ju-
dith Moffett tog sig an uppgiften att översät-
ta Karlfeldt, trots att hon var i full färd med
att avsluta en roman under sin science
fiction -pseudonym HefnGafr. Under en hek-
tisk månad översatte vi Karlfeldt via email,
ett idealiskt hjälpmedel för ändamålet. Syftet

var att åstadkomma accep-
tabla översättningar av
Karl feldt, men det dök snart
upp problem. Judith har ti-
digare publicerat fina tolk-
ningar av dikter som “Häx-
orna” och “Vinterorgel”,
men ett sådant arbete krä-
ver månader och år. Den här
gången gällde det bara att
återge några kända uttryck
och vändningar. För det än-
damålet gick först en grov -
översättning från Sverige
varpå den fullbordades i
USA. Ett exempel kan visa
hur processen fungerade.
Housman och Karlfeldt är
lika genom att de växte upp
i skyddade hem och plöts-

ligt kastades ut i världen efter katastrofer i fa-
miljen. Karlfeldt har beskrivit denna förvand-
ling i några kända ord:

Mina fäder, jag ser er i drömmarnas stund,
och min själ blir beklämd och vek.
Jag är ryckt som en ört ur sin 

groningsgrund,
halvt nödd, halvt villig er sak jag svek.

Vi nöjde oss med att översätta de sista rader-
na för att undvika rimmen. Följande utkast
gick från Sverige.

I've been pulled like a plant from its 
growing ground.

Half forced, half willing your cause I failed.

Den tolkningen korrigerades genast i USA.
”Pulled seems too gentle”, hette det i ett mail
där Judith påpekade att det finns åtminstone

In Latin with  Learned Men
Om konsten att översätta Karlfeldt

tre sätt att rycka en ört ur dess groningsgrund:
“rip, yank, tear”. En annan fråga var hur man
återger ordet groningsgrund. ”Growing
ground” har en trevlig alliteration, men be-
greppet återges bättre av ordet “native soil”.
Avslutningsvis kastade Judith om ordföljden. 

I am torn like a plant from its native soil,
Half forced, half willing, I failed your cause.

Plötsligt låter det faktiskt som Karlfeldt. Lik-
nande problem vållade orden om Fridolin: 

… han talar med bönder på böndernas sätt 
men med lärde män på latin.

Karlfeldt och Housman  var båda ”lärde män
på latin”, särskilt Housman som var profes-
sor i latin i Cambridge. En rättfram översätt-
ning av Karlfeldts ord lyder:

He speaks to a farmer in a farmer's way,
but to learned men in Latin.

Judith rättade genast dessa rader och kastade
återigen om ordföljden.

He talks with farmers in the farmers' way,
but in Latin with learned men.

I den nya varianten finns pluralen kvar och
ordet ”learned” ska uttalas med två stavelser
och får därmed extra betoning. Senare min-
des jag att det redan finns amerikanska över-
sättningar utförda av Charles Wharton Stork
i Nobel Prize Library.  Judith hade inte myck-
et till övers för hans verk, och inte heller jag
kan skönja Karlfeldts storhet i dem, men det
var intressant att göra en jämförelse. Så här
återger Stork det första exemplet.

I see you in dreams, ye sires of my race,
And my soul becomes faint and afraid;
Like a plant I've been torn from my 

sprouting place,
And I feel that your cause I've betrayed.

Stork har räddat rimmen på bekostnad av
 innehållet. Det blir ännu tydligare när
 Fridolin talar ”in Latin to men of degree”, för
här missar Stork något väsentligt: Det var
inte titlarna utan lärdomen som betydde nå-
got för Karlfeldt och Housman. Den akade-
miska bildningen gav dem tröst inför livets
besvikelser, men den hjälpte inte alltid. Ölet
var både för Housman och Karlfeldt en sym-
bol för de besvikelser som inte kan botas på
annat sätt. Housmans vackra ord om ölet har
gått in i engelska språket. 

Malt does more than Milton can
To justify God's way to man. 

Karlfeldt var mildare i tonen men använde
samma symbol i de sista raderna av ”Humle-
visa” (se sid. 9). Här lyckades Judith fånga
den obesvärade tonen i dikten, som bara
skenbart handlar om ölruset.

What once was pleasing soon turned stale 
and tasteless;

we stir our steaming mash, we slake our 
thirst 

and lift our tankards foaming toward the 
ceiling

with liquor frankly bitter from the first.

”We quench our thirst”, stod det ursprungli-
gen, men redan nästa morgon kom ett mail:
”Stop the presses! My unconscious was busy
overnight.  This morning my brain suddenly
said to me: SLAKE, you idiot!” Ordet ”slake”
är rätt därför att ”slake our thirst” motsvara-
rar det skandinaviska ”släcka törsten”. Hous-
man själv använder ofta lantliga ord med nor-
diskt ursprung i sina dikter. 

Arbetet fortsatte på detta sätt strof för
strof. Så småningom hoppas vi få en större
uppsats av Judith om de mödor som är
knutna till att översätta Karlfeldt. Judith
Moffetts finaste översättningar finns redan i
en samling, The North! To the North! – Five

forts. nästa sida

Den amerikanska poeten Judith
Moffet har översatt Karlfeldt.
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Swedish poets of the  nineteenth century
(Southern Illinois University Press, 2001).
Men låt oss ge ytterligare ett smakprov som
visar hur nära en amerikansk författare kan
komma Karlfeldt i ord och ton. Det är de sis-
ta fyra raderna i ”Uppbrott”. 

JUDITH MOFFET & LARS FALK

Frid hägnar de vänliga Dalar,
men stenen står hög vid Brunnbäcks älv
och stolt i sin stumhet talar
om kraft, som i trångmål vet hjälpa sig själv.

Peace hallows the friendly Dales,
but high on the riverbank stands the stone
and proud in its muteness tells
of power that in trouble can cope on its own.

forts. ”In latin with learned men”

Värdiga medaljörer
VID ÅRSMÖTET i Garpenberg utdelades
Karl   feldt medaljen till Carin von Sydow och
Hans Landberg.
Carin von Sydow, säger kanske någon, har

inte hon fått medaljen redan, hon som har
skött hela samfundet sen många år? Nej, det
är just det. Man kan inte få medaljen när
man sitter i styrelsen, och där satt Carin  re-
dan innan medaljen var påtänkt. Hon var
faktiskt med och skapade den en gång i ti-
den. Men nu, när Carin avgått efter trettio
år i styrelsen, är det dags att ge henne den
självklara belöningen för hennes många in-
satser för samfundet. Hon har stått för ka-
lendern Låt klinga våra dagar och för vide-
on Så vardt jag en drömmare…, hon har
ordnat utställningar och hållit mängder av
föredrag, hon har varit klubbmästare och
svarat för arkiv och försäljning. Det är till
henne frågande medlemmar har vänt sig och
alltid fått ett korrekt svar, en utebliven för-
sändelse eller åtminstone ett gott ord i utby-
te. Hon har varit vår kontakt med DELS.
Men inte minst har hon skrivit Jag ville ha
sagt dig det ömmaste ord, den inkännande
och gripande boken om Gerda och Erik
Axel, som öppnar dörrar inte bara till skald-

skapet utan också till en av den eviga kärle-
kens många uppenbarelseformer i en för oss
avlägsen och främmande  tid och mentalitet.
Hennes bok framstår som en mindre klassi-
ker och har för de många läsarna varit ”ej
blot til Lyst”. I nästa nummer av Karlfeldt-
bladet kommer en lång intervju med Carin
av Gösta Berglund med anledning av sam-
fundets 40-årsjubileum.

Hans Landberg har under lång tid varit
en stöttepelare i styrelsen och har under de
senaste tio åren varit både vice ordförande
och sammankallande i skriftkommittén.
Han har tagit aktiv del i revisionen av sam-
fundets stadgar och var den drivande kraf-
ten bakom utgivningen av Samlade dikter.
Han har svarat för utgivningen av den rika
och vackra volymen Mellan myrten och
rönn och cd-skivan Jag är en ropandes röst.
I många olika sammanhang har han verkat
för att göra samfundet känt och respekterat
och för att förnya verksamhetsformerna.
Med sin pregnans, plikttrohet och humor,
med sitt sunda förnuft och goda omdöme,
har han varit ett starkt och oumbärligt stöd
för tre samfundsordförande.

CHRISTER ÅSBERG

Carin von Sydow Hans Landberg

Kom i lunden där vind ger  svalka och
storm kan jaga…

VI SAMLADES nedanför Garpenbergs herr -
gårds trappa, vädret var inte nådigt och blev
bara värre. Men 60-talet årsmötesdeltagare,
med diktsamling denna gång, fullföljde vår
poetiska promenad som var utstakad ge-
nom den vackra parken. Syftet att göra sig
lite mer bekant med dikten kan ju nås även
för er läsare, som inte kunde vandra med i
somras. Svar finner ni på sidan 26. 

Under vandringen mötte välbekanta an-
sikten om ock något förklädda. De läste
stro fer ur en given dikt och frågan var:
HUR OCH VAR (I VILKEN DIKT) BLÅ-
SER VINDEN?
1. KERSTIN log vackert under höstlig krans
och läste …värms du som jag, då…skyar
gånga… Hör du som jag, hur vårens alla
 lutor…
2. CHRISTER såg sliten ut, orakad lutande
sig över grepen med ett stop i handen: Jag
tycker aldrig asparna blåst… De sjunger
mycket vackert…
3. BIRGITTA stod med förklädet fullt av
äpplen. Sägen om det är för mycket, om jag
tar en kyss för stycket. Mina äpplen äro
rara, kyssarna en billig vara.
4. HANS hade i snickarbon på Lerdalshöj-
den försett sig med en hammare och läste:
Du vandrare, stå still och hör dess fasta

hammarklämt. En värld som föds, en värld
som dör…
5. GUNNAR med ryggen i båga sög på en
gammal och sur pipa: Att stå vid dess brädd
och se in i dess öga, det är som att se i det
djupa och höga. Nu öppnar sig porten med
poster av marmor…
6. DORIS var på firarhumör och spatserade
runt blåsande i trumpet: I dag vill det rike
dig fira som lyder din nådiga spira. Fyra sjä-
lar och tre små rum…
7. LARS svingade flaskan och dolde dåligt
sina lurviga ben sjungande: Från buktig
stång med höstligt bång en väderhane gal,
men flickan ler…
8. BO tyckte att han i kraft av sin profession
kände sig hemmastadd nog utan attribut:
Kuttra de blåa duvorna och ropar den gråa
gök? Dallrar ännu över gruvorna den rosi-
ga rostugnsrök?
9. ANNE-MARIE bjöd generöst på honung
och berättade att: i backen står gökskällan
luden och rör som till högtid sin kläpp, och
brudgummen bidar och bruden med ho-
nung på längtande läpp.
10. EVA-BRITTA var rörande vacker i sve-
pande klädnad och barnet vid barmen. Hon
berättade att: Soten är slocknad. Mjällvit
och djup ligger snön, hyttorna lysa skrin-
dornas vallfärd på sjön… Jungfru var jag,
synderska nämns jag i dag.

GUNBRITT BERGGREN

Kom i lunden – sommarens tävling



Hösten tömmer sitt horn av färg 
över skogar och berg…

ur Plantering

KARLFELDTFÖRENINGENS höstmöte hålls
när vinterns orgel spelar sitt preludium, den
13 november, i trivsamma Krylbo försam-
lingsgård. Årets Grytnäsbo Per-Erik Petters-
son talar om Karlfeldt och fädernas lutande
kors. Kerstin Eriksson från By sjunger Karl-
feldt och andra visor, ackompanjerad av
Björn Abrahamsson.

Julmässa planeras på Karlfeldtsgården i
Karlbo, lördag och söndag 19-20 november,
en vecka före Advent. Det är värdparet på
gården, Maria och Thomas Ivarsson, som i
samarbete med våra slöjdare står för ar-
rangemanget.

En liten tillbakablick på sommarens
verksamhet ger glada minnen från hela sex-
ton offentliga kulturprogram på Karlfeldts-
gården. Kultur Avesta i samverkan med
Karl feldtföreningen, studieförbund och
andra kulturföreningar har som vanligt an-
svarat för det variationsrika utbudet.
Fler långväga gäster har kommit till
gården, bland andra ett trettiotal stu-
denter med två professorer från the
Bard Graduate School i New York.
Mycket upp skattad blev kvällsstunden i
gästabudssalen med folkmusik och
Karlfeldtsdikter. Årets sommarlånga ut-
ställning hade som tema målat glas från
olika tider. Höjdpunkt i sommartid var
naturligtvis Karlfeldtsdagen den 20 juli
med Katarina Frogners skönsång och
Birger Sjungargårds spännande tal om
Karlfeldt och ungdomsrörelsen. Avesta
kommuns stora kulturpris tilldelades
lokalhistorikern Axel Ingmar för en

samhällsvetargär-
ning, ofta illustre-
rad med Karl feldts
poesi, och banbry-
tande forskning om
Dal älvens föränd-
rade lopp genom
Avesta som skapa-

de förutsättningar för 1600- talets koppar -
industrier. 

Det blev en högtidsdag också då Karl-
feldtsamfundets sommarmötesdeltagare
gästade Karlfeldts barndomsbygd och Kryl-
bo församlingsgård. Trots säreget regnig dag
skapades ljus och värme i den vackra salen,
där Avesta spelmanslag lät toner flöda och
Avesta kommun bjöd lekamlig spis. 

I vinter väntar oss Karlfeldtstudier i cir-
kel, under ledning av Barbro Wahlberg, och
förstås Karlfeldtsamfundets vintermöte, där
inte minst Bengt Lagerkvist lockar.

Med hälsning till alla Karlfeldtvänner!
Folkare i oktober 2005

ANN-MARIE PERERS, ORDFÖRANDE
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Sommarens och höstens program 
på Karlfeldtsgården i Karlbo

Karlfeldtsdagen 2005: Axel Ingmar (Årets Fridolin),
Katarina Frogner med son, Ulla Barenthein, Ann-
Marie Perers och Birger Sjungargård.

DEN 21 JUNI hade Gunbritt Berggren inbju-
dit till Sångs för en presentation av Karlfeldt -
samfundets årsbok 2006. Boken, Tre träd-
gårdar i Dalarna, beskriver trädgårdarna på
Sundborn, Hildasholm och Sångs. Författa-
rinnan, Christina Högardh-Ihr, är utbildad
fotograf och konstvetare. Hon ville skildra
tre olika trädgårdar som skapats av en ama-
tör, ett halvproffs och ett äkta proffs. Proffset
är den kända trädgårdsarkitekten Ester
Claesson som Karlfeldt anlitade 1925 för att
planera trädgården på Sångs. Hennes origi-
nalritningar har återfunnits på gården. Sam-
fundets styrelse insåg vilken fin årsbok det
kunde bli, särskilt som det inte, tills nu, fun-
nits någon heltäckande dokumentation över
Sånggårdens trädgård, dess hundratals väx-
ter och historiken bakom dem. 

Medlemmar i Leksands Trädgårdsodlar-
förening och tidigare guider på Sångs blan-
dade sig med rådgivare, vänner och samfun-
dare. Gunbritt Berggren hälsade välkommen
med Karlfeldts egna ord om sitt första möte
med den ödegård i Sjugare som sedan blev
Sångs. Samfundets vice ordförande, Hans
Landberg, fick ta emot ett första exemplar av
boken. Eftermiddagen avslutades med dikt-
läsning av Gunbritt och ”rosvandring” med
författarinnan, som också planterade en gul
persisk ros av den sort som skaldens käpp
brukade smyckas med då han fyllde år. Sedan
fick vi på egen hand glädjas åt den härliga
försommarblomningen i en av Sveriges vack-
raste trädgårdar.

HUNDRAÅRSMINNENA duggar tätt år
2005. Den 25 juni var det hundra år sedan
Karlfeldt höll ett uppmärksammat tal vid
Ungdomsmötet på Bispbergs Klack. Till
minne av detta hade församlingarna och
hem bygds föreningarna i Stora Skedvi och
Säter den 19 juni arrangerat ett möte uppe
på Klacken. Cirka fyrtio personer slog sig
ner på hällarna under den tillfälligt uppsatta

unionsflaggan – det var också hundra år se-
dan Norge ”blev fritt” från Sverige. Vi fick
vara med om en gudstjänst ledd av Björn
Öhrn och Birger Sjungargård med mycket
sång och musik. Göran och Johan Hultqvist
spelade trumpet så vi kom rätt i de många
härliga sommarpsalmerna.  

Mötet 1905 var det tredje ungdomsmötet
i Dalarna. Det första hölls i Rättvik och det
andra i Leksand. Christer Åsberg gav röst åt
hela Karlfeldts tal där han påpekade att norr -
männen har lärt oss att ”en enig och stark
folkvilja förmår allt, går t.o.m. över kungs-
ord – och det är ju rätt.”  Åsberg/ Karl feldt
fick sär skild klang i stämman när han upp-
manade åhörarna att säga ifrån både när det
gällde storbolagens förtryck mot Dalarnas
skogar och att göra sig kvitt den store arv -
fienden, dryckenskapen, om ej annan utväg
fanns så genom totalt spritförbud. ”Därmed
vore förvisso en av de djupaste orsakerna till
vårt folks slapphet och nesa avlägsnad.”
1905 var det också naturligt att tala om en
fosterlandskärlek som ej behöver stora ord
och åthävor, ”den är ett sakta väder, dess
glädje är som en stilla sång inne i själen.”
Hans uppmaning till ungdomen för hundra
år sedan – ”här är så mycket att göra ännu
för vårt land” – tål nog att upprepas. Talet
finns i Till bönder och till lärde män (2004).

BIRGITTA LANDBERG

Två försommarevenemang

Christer Åsberg på Bispbergs klack 25 juni. 



KARLFELDTBLADET 2005:2KARLFELDTBLADET 2005:2

2726

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet

Karlfeldt-limerick Vinnare i Karlfeldt-krysset

Andersson, Bengt ............................Örebro
Andersson, Åsa ...............................Örebro
Astin, Gunnar .................................Skövde
Back, Anders..................................Uppsala
Back, Inger.....................................Uppsala
Berglund, Kerstin .......................Djursholm
Björs-Nylander, Anna-Greta ..........Leksand
Broström, Tora..............................Karlstad
Bylund, Ruben............................Eskilstuna
Böhlmark, Jan-Erik .....................Sundborn
Carlsson, Ann............................Stockholm
Carneholt, Bengt .............................Järfälla
Carneholt, Margareta .....................Järfälla
Dolk, Tomas .............................Dala-Floda
Ehrling, Mia................................Siljansnäs
Ekebro, Hans..................................Knivsta
Engdahl-Tegestam, Eva....................Krylbo
Fosstveit, Einar..............................Fagersta
Gudmundsson, Britta ....................Leksand
Hedenberg, Assar............................Järfälla

Hedenberg, Barbro..........................Järfälla
Heuman, Thomas...........................Lidingö
Jacobsson, Bo................................Leksand
Jansson, Gunilla ............................Leksand
Johansson, Lisa ...........................Enköping
Krüger, Barbro...............................Uppsala
Krüger, Staffan...............................Uppsala
Lundell, Karin ...............................Norberg
Nilssons-Padilla, Christina..............Rättvik
Nylander, Hans .................................Umeå
Nylander, Karin ...........................Arnäsvall
Pettersson, Bo..............................Siljansnäs
Runemo, Bengt ...............................Kalmar
Sandberg, Iréne ..............................Uppsala
Sandgren, Britta ............................Svärdsjö
Uthorn, Nils................................Uddevalla
Wennergren, Inga ..........................Leksand
Wiklander, Arild.............................Söråker
Åhman, Brita .................................Uppsala

SVAR TILL SOMMARMÖTETS TÄVLING ”KOM I LUNDEN”
1. Augustihymn  2. Gamle drängen  3. Äppelskörd  4. Luthers hammare  5. Den underbara
 kvarnen. 6.Gratulation  7. I Lissabon  8. Träslottet  9. Blommornas kärlek  10. Vallfärd. 
Vad vinden beträffar fann ni att den i de flesta dikter blåser än si än så. Så svaren kan variera.

Bilder från sommarmötet

Ulla Karlfeldt-Barenthein och Carin von Sydow May Hjertberg och Sonja Åneman

Tora Broström, Arne Eriksson och Claes Engblom

Birgitta Landberg och Lars von Sydow

Deltagare samlade på trappan till Garpenbergs herrgård

Ann-Marie Perers och Laila Borger Ingegerd och Sigurd Fries

Lars Falk och Elisabeth Åstrand

Den diktande resen i Sjugare
var någon gång kanske en ljugare
men alltid vid sans
i landskapet hans
och aldrig en vördnadsfull bugare...

Inspirerad av Staffan Bergstens  bok
Karlfeldt – dikt och liv har Hugo
Ahlén i Stockholm författat en Karl-
feldt-limerick (den första?). ”Mono-
grafin ger ju en bild av EAK som en
delvis splittrad människa men som
alltid finner en styrka i närheten av
Dalälven” skriver Hugo Ahlén. 

ÅKE PARKS Karlfeldt-kryss i förra numret lock-
ade många lösare. Det var ett s. k. dubbelkryss,
där två mönster ska fyllas i samtidigt. Lös ningen
var en strof ur dikten ”Det förgångna”:

Det fladdrar kring min vildmarksgång 
i doft och glitter dagen lång,
flyr som ett vallhjons fläta 
in i de gröna prång.

Det är svårt att säga vem man ska beundra
mest, den klurige konstruktören Åke Park eller
de många lösarna. Vinnare i krysset blev Nils-
Eric Ericsson, Hede mora. Bokpris kommer på
posten. Grattis!



Karlfeldtsamfundet
KARLFELDTSAMFUNDET bildades 1966. Dess
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