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KARLFELDTSAMFUNDETS års-
bok 2006, Christina Högardh-
Ihrs Tre trädgårdar i Dalarna, gav
en inblick i lustgården på Sångs
och lyfte fram trädgårds arki tek -
ten Ester Claessons insatser. 

För den som fått intresset
väckt för trädgårdshistoria re-
kommenderas en rapport som
Centrum för Biologisk Mångfald
i Alnarp publicerar i början av
juni. Rapporten ingår i POM,

(Programmet för Odlad Mång-
fald) och behandlar svensk träd-
gårdshistoria 1800-1950. Där
får Karlfeldtgården i Sjugare sin
rättmätiga plats. Skriften har den
preliminära titeln ”Trädgård-
shistoria för Inventerare”. Man
kan få tag på den genom POM:s
hemsida www.pom.info eller
 genom antikvarie Anna And -
réasson, telefon 040-34 44 36,
anna.andreasson@malmo.se.
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FÖR PRECIS hundra år sen, våren
1907, låg Karlfeldt risigt till. Han
hade lovat skriva en kantat åt Upp-
sala universitet till 200-årsminnet
av Linnés födelse i slutet av maj.
Hugo Alfvén var kontrakterad som
kompositör – till alltför lågt pris,
tyckte han, men det var ju god rek -
lam. I slutet av februari har ingen-
ting hänt. Man förstår att det är Karlfeldt
som inte kommit loss, han har skyllt på
bristande uppslag. Rektor Schück börjar bli
orolig. 

Director musices Hedenblad trycker på,
han hade fyra år tidigare misslyckats med
att klämma ur Karlfeldt en kantattext till
OD:s femtioårsjubileum och visste att Karl-
feldt gärna följde maximen ”kill your dead-
lines”. Alfvén gör energiska påstötningar,
men ännu  den 2 mars har Karlfeldt ”ej till-
ställt mig den text han åtagit sig att skrifva.
Jag förstår icke vad han tänker på! Han vet
ju att Hedenblad vill ha partituret redan
den 1 mars och att det tar tid att kompone-
ra för orkester, kör, solo och sedan skrifva
ut hela smörjan.”

Men Alfvén är ju rask i vändningarna, så
”äfven om partituret ej blir färdigt förrän
till den 15 april, är det god tid till instuder-
ing”. Skulle Hedenblad inte mäkta med det,
så vet Alfvén en annan – underförstått han
själv – som klarar skivan. Till Hedenblads
förmåga hade han ingen tilltro, ”ty han var
ingen musiker utan en efterbliven dilettant,
som inte kunde ens läsa ett partitur” blir
memoarernas beska slutbetyg.

Tiden gick. ”Karlfeldt satt i förtvivlan vid
sitt skrivbord och gnuggade sina geniknölar,
men han måtte inte ha gnuggat tillräckligt
hårdt, ty uppslaget uteblev. Inspirationen
strejkade, han kom ingen vart.” Till slut

måste han meddela Schück att han
inte kunde komma på något att
skriva om. Han avsade sig beställ-
ningen. Det fick i stället bli en fest -
ouvertyr byggd på Hedenblads
samling av studentsånger, senare
känd som Uppsalarapsodin. Där
ingick Wennerbergs ”Hur länge
skall i Norden den döda frid be-

stå?”. Alfvén tyckte mycket om den, men låt-
sas okunnig om att ”en pietetslös lurk hade
parodierat texten och förvandlat sången till
en supvisa, en hyllning till halvan”. Nu var
det bara i den formen sången var känd i
Uppsala (”Hur länge skall på borden den lil-
la halvan stå?”). Till yttermera visso instrue-
rade Alfvén kontrabasisterna ”att söka ge en
illusion av skrovliga brännvinsbasar”.

Inte minst detta inslag i rapsodin gjorde
succé. Men rektor Schück var rasande. Han
hade tolkat kontrabasisternas insats rätt,
trots att han för Alfvén förklarat sig vara
lika omusikalisk som en mulåsna. Hur som
helst måste man ju säga att Linné kom i
skuggan när Uppsala universitet firade hans
200-årsdag.

Ordföranden har ordet

Sommar med Linné och Karlfeldt

Trädgårdsnytt

OMSLAGSBILDEN: Lustgården på Sångs vid Olofsmäss – somt i
frö, somt i blom. Foto: Anders Subenko

Blommornas kärlek
Sångsdagen 2 juni kl 14.00

Hyllningsdikten till Linné 1907 läses av Hans Barenthein. 

Anförande av Matts Holmer:

”Linné och Karlfeldt – två själsfränder”

Sång av Moa Killander, bl.a. egen tonsättning till ”Humlor”

Samfundet representeras av Christer Åsberg 

Medtag kaffekorgen!

Välkomna till Sångs i Sjugare önskar 

samfundets styrelse, Bo och Gunbritt Berggren

forts. nästa sida

I år är det 300 år sedan Carl von Linné föddes.

Christer Åsberg
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Desto smärtsammare då för alla inblan-
dade i Uppsala när man så småningom kun-
de läsa Göteborgs Handels- och Sjöfartstid-
nings Linnénummer den 23 maj och där,
under bilden av Linne i lappdräkt, beundra
Karlfeldts säkert allra finaste alster i fest-
diktgenren, ”Blommornas kärlek”:

När Phoebus skön Flora besöker
vid gökrop från sunnan och väst,
från tusen små altar det röker
till lundarnas kärleksfäst.

med dess hyllning till jubilaren:

Det gick en man genom lunden,
en from naturens präst;
han såg, som i andakt bunden, 
på blommornas kärleksfäst.

och den precisa sammanfattningen av hans
insats:

I hviskande bröllopsringen,
där rökelsen vajade skär,
han lydde till anden i tingen
och kände, att guden var när –

Tydligen hade vinterns fåfänga skaldemö-
dor till slut burit frukt. Alfvén har inte
kommenterat hur snopen han måste ha bli-
vit. Tänk om han hade fått den här texten
att skriva kantatmusik till! Inte heller
Schück har vad jag vet luftat sin besvikelse
över poetens trolöshet.

”Blommornas kärlek” kommer säkert
att läsas och höras, kommenteras och apo-
stroferas åtskilliga gånger under årets Lin-
néfirande. Den 2 juni talar den doftkunnige
läkaren Matts Holmer om Karlfeldt och
Linné vid Karlfeldtdagen på Sångs. För dem
som vill tränga närmare in i dikten rekom-
menderar jag inledningskapitlet i Thorsten
Thunmans I susande hymner går Flora
(1979). Thunman har mycket att säga om
både Karlfeldt och Linné, och han visar hur

oerhört skickligt skalden flätar samman
sina exakta iakttagelser från naturen och
från Linnés skrifter i sin dikt.

Thunmans bok var nummer 10 i Karl-
feldtsamfundets skriftserie. Nummer 39
kommer samtidigt med detta Karlfeldtblad.
Temat och titeln är Möten med Karlfeldt.
De flesta bidragen är bearbetningar av före-
drag vid de senaste årens vintermöten. För-
fattarlistan är imponerande: Catharina
Grünbaum, Camilla Hammarström, Ulrika
Knutson, Eva Lilja, Agneta Pleijel och Eva-
Britta Ståhl. De behandlar i olika avsnitt
Mannen, Orden, Verkan och Versen.

I Möten med Karlfeldt noteras på flera
ställen det inflytande Karlfeldt har haft på
senare poeter. Den fine gutniske skalden
Gustaf Larsson tillhörde den äldre skolan,
medan Bengt Emil Johnson och Katarina
Frostenson representerar sentida generatio-
ner. Ett par gånger nämns Birgitta Lillpers,
som också ingår i karlfeldttraditionen.
 Ytterligare ett skäl för samfundets medlem-
mar att lära känna vår senaste Karlfeldt-
pristagare, som får ta emot sin belöning i
samband med Karlfeldtprogrammet på
Sångs under Musik vid Siljan den 3 juli.

En karlfeldtlärjunge som också nämns i
boken är förstås Evert Taube. Vad han har
tagit till sig av läromästaren kommer att få
en sakkunnig belysning av litteraturprofes-
sorn Lars Lönnroth i hans föredrag under
vårt sommar- och årsmöte i Rättvik den 18
augusti. Han talar över ämnet ”Rönnerdal i
Fridolins fotspår”.

Vi har alltså en sommar framför oss som
är fylld med många möjligheter till möten
med Karlfeldt, med eller utan Linné i tan-
karna:

Det susar i lunderna vida
en brudsång om ung natur.
De hulda timmarna glida
på Floras blomsterur –

CHRISTER ÅSBERG

Denna krönika publicerades den 29/11
2006 på Göteborgs-Postens kultursida och
återges här med författarens medgivande. 

ATT DÖMA AV höstens biografier ska det
vara en nittiotalist i år, en Hamsun, en
 Levertin, en Heidenstam. Fröding är stän-
digt aktuell, liksom Selma Lagerlöf, och
Karlfeldt biograferades senast för ett par år
sedan. 

Karlfeldt, en av de fyra nobelpristagare
som ryms i namnraddan ovan. Är det nå-
gon som läser honom 2006? Varför skälls
det så på Karlfeldt nu för tiden, undrade en
av Olle Hedbergs romanfigurer, men det
var på 50-talet. I dag inspirerar han inte ens
till skäll, gammelgubben, såvida det inte
gäller hans snorkiga privatliv, med en tro-
gen kvinna av enkel börd födande barn på
barn som han först efter starka påtryck-
ningar nedlät sig att legitimera.

Ibland tar jag fram Karlfeldt och läser en
bit, då känns det som om jag vårdar en
skamlig sjukdom. Det är så gammalt, så
vackert, så fullkomligt passé. Men till all-
helgona hör det till att läsa Vinterorgel, en
dikt som blev riktigt verklig först sedan jag
en decemberdag faktiskt sett den där orgeln
med egna ögon, en bergvägg täckt med vita
ispipor. Annars är det citaten som lever, iro-
niskt nog ger en Karlfeldtsökning på nätet
huvudsakligen träffar i form av korsord och
dödsrunor: han är en rik källa till bevinga-
de ord. 

MEN HUR SKA TIDENS BARN hitta ett hem
i Karl feldts värld av rödkindade jungfrur
och muntert slåtterfolk, mull och mäsk och
surrande bondvioliner? Behöver man ens
känna igen sig för att höra hemma där? Jag
tror det snarare är formen som står i vägen,
rytmen, rimmen, klangen, hela den till ton-

sättning inbjudande ordmusik som är hans
adelstecken och hans straff, för dikten upp-
hör att vara dikt när den blir tonsatt, då blir
den text istället, åt musiken som ljuder i ens
huvud. Försök läsa ”Hon kommer utför
ängarna i Sjugareby” och se om det går.

Och samtidigt minns jag en gammal film
där Naima Wifstrand i lärarinnerollen läste
den mest hopplösa av alla Karlfeldtdikter,
Dina ögon äro eldar och min själ är beck
och kåda – på ett sådant sätt att varje ord
blev sant. Det går alltså, om man är en
Wifstrand, men stackars den poet som är så
skicklig i sitt smidande att han blir kors-
ordskonstruktörernas älsklingsobjekt.

Min hemliga Karlfeldtkärlek odlar jag
mest privat, det är jag och oxen i Sjöga, stor,
sträng, stum, och vinterorgeln med sin enda
ton, en glasigt klar och underbar. Men för
några veckor sedan översatte jag ett par ra-
der ur ”Höstens vår” åt en amerikansk vän,
helt utan hänsyn till rim och rytm, i ett för-
sök att förmedla själva tanken bakom all
ordmusiken. Svaret kom blixtsnabbt: That’s
an awesome line of poetry!

Hör du det, gammelgubben, du är grymt
bra! 

ELLEN MATTSON

”Grymt bra, gammelgubben!”

Författaren Ellen Mattson (Foto: Cato Lein)
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JAG KAN INTE berömma mig av att ha va-
rit närmare bekant med Jöran Mjöberg som
nu har gått bort. En enda gång har jag sam-
manträffat med honom, men då hade vi ett
samtal som var så intressant att något av
det kanske kan vara värt att bevara till
efter världen. Vi kom att sitta bredvid
 varandra under en av Karlfeldtsamfundets
resor i Dalarna och jag tänkte, att när jag
hade en sådan höjdare bredvid mig skulle
jag passa på att fråga om en sak, som jag
 ibland funderat på.

När jag gick på gymnasiet i Göteborg,
Hvitfeldtska heter det nu, Högre Latinläro-
verket hette det förr i tiden, hade vår klass-
föreståndare i sista ringen – Gustav Fredén
hette han och lektor i svenska var han – be-
rättat för oss att Viktor Rydberg som ung
hört Esaias Tegnér hålla avslutningstal i
domkyrkan i Växjö. På  samma sätt hade
den unge Karlfeldt hört Viktor Rydberg
hålla skolavslutningstal i Djursholm. Var
detta rimligt? frågade jag. – Jo visst, svara-
de professor Mjöberg efter någon stunds
tanke- och årtalsgymnastik. 

Mjöberg påminde mig om att Latinläro-
verket i Göteborg var s.k. provårsläroverk,
vilket jag visste förut. Den som  ville ha or -
di narie tjänst som lärare i realskolan eller i
gymnasiet måste gå provår vid vissa utval-
da läroverk. Mjöberg berättade då, att han
gått provår vid vår skola och bl.a. haft en
lektion i tyska för lektorn Johan Xenofon
Storch. Efter lektionens slut tog Storch fram
sin lärarkalender och redogjorde för sina
ref lektioner och diverse alternativ som
Mjöberg kunde ha utnyttjat och denne satt
där och kände sig olycklig och trodde att
han hade gjort bort sig. Men när Storch
hade talat färdigt la han igen sin kalender
och sa: ”Jag ger er högsta betyg!”

Det hände under krigsåren inte så sällan
att en och annan lärare försvann, utkallad i

militärtjänst, och
det drabbade oss
när vår svensklek-
tor och klassföre-
ståndare Gustaf
Fredén blev utkal-
lad bara någon
månad före vår
exa men. Det före-
kom inte så sällan
att någon av prov -
årskandidaterna

fick rycka in som vikarie och det är ett
egendomligt sammanträffande att den  som
trädde in i Fredéns ställe den gången också
finns omnämnd i senaste Karlfeldtbladet.
På sidan 19 står det: ”Peter Hallbergs dok-
torsavhandling Natursymboler i svensk ly-
rik från nyromantiken till Karlfeldt (1959)
handlar minst till hälften om Karlfeldt”.
 Peter Hallberg blev alltså vår vikarierande
svensklektor och han lät mig under en lek-
tion stå framför klassen och läsa Karlfeldts
dikt Fäderna.

Jag har alltid känt starkt för den  dikten.
Jag, som växt upp i Göteborg, har som  lära -
re – klockare har man kallat mig och Klock-
argården heter huset jag bor i – återvänt till
mina föräldrars hembygd i sydvästra Värm-
land och när jag strövar i skogarna  här –
skogen var alla manspersoners arbets plats
under vinterhalvåret – då sjunger Karl feldts
ord i ”Fäderna” inom mig:

– – –
Mina fäder, jag ser er i drömmarnas stund,
och min själ blir beklämd och vek.
Jag är ryckt som en ört ur sin gronings-
grund,
halvt nödd, halvt villig er sak jag svek.
– – –

GÖSTA JOHANNESSON

Minne av Jöran Mjöberg

Årsmöte, föredrag och logi inkl. frukost och
lunch på Stiftsgården. Lördagmiddag på när-
belägna Lantbruksskolan. Tel. till Stiftsgården
0248-79 78 00. 

PROGRAM:

FREDAG 17 AUGUSTI 
18.00 Salladsbuffé på Stiftsgården
20.00 Samling i Gruvan, salen i markplanet. 

Välkomsthälsning av Christer Åsberg. 
”Erik Axel Eriksson, landsvägsriddaren 
på vandring.” Gunbritt Berggren 
berättar. 
”Dalmålningar på vägg och utlagda 
på rim”. Jobs Kersti Björklöf.

LÖRDAG 18 AUGUSTI 
Frukost 7.30-9.00

9.00 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
10.30 Kaffepaus 
11.15 ”Vänner tills döden skiljde dem åt. 

Breven mellan Fru Zorn och Dr Karl-
feldt berättar.” Föredrag av Birgitta 
Sandström, tidigare chef för Zorn-
samlingarna.

12.15 Lunch
13.45 ”Rönnerdal i Fridolins fotspår.” 

Föredrag av professor Lars Lönnroth.
15.00 Kaffepaus 
16.00 Dalmåleri som konstart och inspira-

tionskälla. Du väljer ett av 4 förslag till 
besöksmål där konstnärer och deras 
verk presenteras. Alla mål är belägna 
inom 2 mils radie.

19.00 Samling vid trappan till Stiftsgården för 
vandring till Lantbruksskolan för 
middag. 

SÖNDAG 19 AUGUSTI
Frukost 8.00-9.00

9.30 Dalmålningar på rim och på orgel i 
Rättviks kyrka. Gösta Berglund läser 
och kantor Roland Östblom spelar. 

10.30 Avresa till Karlfeldtgården Sångs i 
Sjugare.

11.00 Samling på tunet för ett välkommen
varefter vi beser gården, bevarade 
interiörer och trädgården.

12.30 Vi återsamlas för en lunchsmörgås.
13.00 Avskedsord av vår ordförande 

Christer Åsberg. 

PRISER:
Konferensavgift ......................................125 kr
Logi inkl. frukost/natt och person..........550 kr
Fredag: Salladsbuffé ..............................100 kr
Lördag: Lunch och 2 x kaffe..................160 kr
Middag (tre rätter), 1 glas vin/alk.fr. .......310 kr
Söndagens lunchsmörgås med dryck ......40 kr
Pris för hela vistelsen inkl. konferensavgift
(föredrag m.m.) från fredag kl. 18 till söndag 
ca kl. 13, per person...........................1 830 kr

Rummen varierar i standard och fördelas efter
anmälningsdatum och ev. särskilda behov. Alla
omslutes av Stiftsgårdens sköna atmosfär!

Anmälan och bokning sker genom insättning
på Karlfeldtsamfundets årsmöteskonto, pg
1 28 78-5 senast 10 juli 2007. Använd gärna
bifogat inbetalningskort. Ange namn med tele-
fonnummer och de evenemang ni önskar delta
i, om ni önskar enkelrum eller dubbelrum. Glöm
inte konferensavgiften. Texta tydligt!

Alla frågor gällande transporter m.m. besvaras
av Hans Åkerlund 018-25 50 91 alt. 070-
3225124 eller Gunbritt Berggren 0247-600 28. 

Karlfeldtsamfundets sommarmöte och
årsmöte i Rättvik 17-19 augusti 2007

Information om trevliga utflyktsmål i och omkring Rättvik finns på www.karlfeldt.org
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MED EN DRAMATISK skildring av det kraf-
tiga åskväder som drog fram över Gotland
en natt i slutet av augusti 2006 inledde Eva-
Britta Ståhl sitt föredrag vid årets vinter -
möte. Som sommargotlänning hade hon
upp levt en lång, het sommar – den annal-
kande åskan ledde hennes tankar till Karl-
feldt och en av hans mest älskade dikter
från Sångs, ”Den långa sommarn”. När 
 åskan tilltog och blev allt våldsammare fann
hon skäl att försöka erinra sig en dikt på
gotländska av Gustaf Larsson, ”Allmakt” ur
Gutniska dikter:

Lains skälvar så ditt hjärte
när dei ljungar?
Dei finns ju En, som haldar allt ei fang…

(Varför skälver så ditt hjärta/när det blixt-
rar?/Det finns ju en som håller allt i sina
händer…)

De två diktsamlingar som givit rubriken
till föredraget är hämtade från de båda skal-
dernas senare liv och skapande. Hösthorn
från1927 blev Karlfeldts stora lyriska testa-
mente. Gustaf Larsson befinner sig vid tiden
för Frosttid 1952 i ett nytt skede av sitt liv
och ska under kommande decennier skriva
några av sina förnämsta dikter.

Gustaf Larsson (1893-1985) föddes i
Norrlanda socken. Han började tidigt ta del
i de inventeringar i gutnisk hembygdshisto-
ria som fadern påbörjat. Norrlanda forn -
stuga, skapad i Artur Hazelius’ anda, är
främst  resultatet av Gustafs och hans brors
insamlingsarbete. I Gustaf Larssons bak-
grund finns även folkrörelsearvet, närmast
väckelserörelsen. Dess durstämda, lättfatt -
liga läsar sånger, som han kom i kontakt
med  ge nom farmodern, blev hans första

min nen av poesi. Gustaf Larsson blev bygg -
nads snickare och försörjde sig som sådan
fram till 50-talet.

Som Gustaf Larsson själv berättat i essä-
samlingen Anteckningar utgick hans litte -
rära bildningsgång som autodidakt från den
svenska poesins båda guldåldrar romanti-
ken och 90-talismen, med särskilt Karlfeldt
som stor förebild. Gustaf Larsson debutera-
de i bokform 1921 med samlingen Strand-
bygd. Sångfragment.

Gustaf Larssons tidigare dikter innehåller
hembygdsmotiv och han skriver även roll-
dikter liksom 90-talisterna. I besjungandet
av den östgotländska strandbygden har han
redan från början inmutat en egen poetisk
guldåder. Bland de olika porträtt han tecknar
finns den trygge odalbonden – i dikten ”De
gamle” från debutsamlingen finns mycket
som påminner om Karlfeldts ”Fäderna” och
även ett stänk av ”Sång efter skördeanden”:

De gamle som trampat vår hembygds 
strand,

de som gåvo oss bygd, de som gåvo oss 
land

att älska, värna och skydda.
De som givit oss torva med härd och hem,
låt oss ägna vår vördnad och hyllning åt 

dem, 
de gamle från tiderna flydda.

Redan länge I sovit i gravarnas natt,
men vi ärvde en gåva, vi ärvde en skatt;
det var kärlek till farsärvda jorden.
Det var ord, som från vissnade läppar 

sprang,
det var hopp, det var tröst av den 

sällsamma klang.
Hav tack för de tystade orden!
Hav tack, I gamle, som slumra i frid!

Det kommer en dag av en nyare tid
med skymning i aftonväkten.
Då längta ock vi under hjässornas snö
att lämna vårt arv, förr’n vi somna och dö,
åt nya åldrar och släkten.

I Den låga stranden från 1930 finns en
intressant ansats att skapa ett persongalleri
och en fiktion om vissamlingar som attribu-
eras till olika lokala, namngivna personer –
enligt Eva-Britta Ståhl en uppenbar motsva-
righet till Fridolins visor.

Under Gustaf Larssons tidiga år dog hans
mor i tuberkulos och på 50-talet insjuknar
han själv i TBC, genomgripande sjukdoms -
upplevelser som sätter spår i hans diktning,
på samma sätt som Karlfeldt i dikten ”Sjuk-
dom” vittnar om det fjärran landet och det
outsägliga ordet han hörde vid en fjärran
port. I samlingen Tillflykt (1960) diktar
Gus  taf Larsson om sitt återvändande till li-
vet. Sjukdomens feberanfall hade han också
skrivit om i en dikt om  modern.

GUSTAF LARSSON har antytt att Karlfeldt
med tiden kom att bli ”för stor”. Själv söker
han sig till andra stigar: han prövar med allt
större framgång att skriva fri vers och han
söker sig till sitt eget språk, gutamålet. När
Gustaf Larsson i mogen ålder funnit sina
egna vägar är det som om Karlfeldt åter
finns där. Den starka symbolismen i Höst-
horn låter sig gärna läsas tillsammans med
Gustaf Larssons dikter från Fjäle i samling-
en Frosttid, t.ex. titeldikten:

En flamma av sorgsen glädje
är änget om hösten.
– Varför skulle jag fröjdas åt fagnings- 

eldarna
eller åt slåttertiden,
midsommarblomstret och blodtoppstängeln
som grät sig röd i morgondaggen?
Vad rör mig ängets skönhet
där jag själv skrider mot förgängelsen?
Oktober, du som befriar markerna
ur deras fägrings fängsel, endast du

Hösthorn och Frosttid
Erik Axel Karlfeldt och Gustaf Larsson

Gustaf Larsson i hemmet vid Fjäle, Anga. Foto omkring 1960.
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NÄR JAG PRESENTERADE Lars Johansson
och hans band för Vintermötet var jag för-
siktig. Jag visste att bandets medelålder
var ungefär 40 år lägre än publikens och
sade för att alstra den välvilja som den
rockiga musiken annars kanske skulle
dämpa: ”Det är musik av ungdom för – i
första hand – annan ungdom, men det är
just detta som jag tror att vi äldre i sam-
fundet kan känna den största glädjen i.”
Då, trodde jag, skulle alla tänka att det är
ju ändå viktigt att Karlfeldts lyrik fortsät-
ter att vara sångbar för kommande gene-
rationer och sjungs av dem med deras ton-
språk. Men sådana brasklappar var onödi-
ga. Lars Johanssons band och deras karl-
feldttolkningar gick rätt in i hjärtat på
publiken. Jublet var stort och kulminerade
med extranumret Julia Djuplin. 

Lars har en bakgrund i rock och punk,
men detta stråk är i hans tappning förenat

med klanger från svensk vistradition som
alla kan känna igen sig i. Hans tolkningar
av ofta nog ganska okända karlfeldtdikter
bygger på ett gott gehör för skaldens  ny -
anser i ord och rytm. Lars Johansson som
är litteraturvetare har också skrivit en in-
tressant uppsats om Karlfeldt och Dalarna.

Succén vid Vintermötet ger inspiration
inför inspelningen av den cd-skiva som är
Karlfeldtsamfundets årsproduktion 2008.

CHRISTER ÅSBERG

ger vederkvickelse och frid för min själ!
Låt mig få gå in i tystnaden
som ett änge om hösten!

I Gustaf Larssons reaktioner på moder-
niteten finns också tydliga paralleller till
Karlfeldt. Gustaf Larsson hävdar det loka-
las livsvärden och i det han skriver finns ett
uttalat antimodernt drag, ibland t.o.m. en
 polemik mot företeelser som modern be-
byggelse, bilburna turister och de nyrikas
exploatering.

Intresset för hembygden och övertygelsen
om att människans identitet ligger i det egna
språket förenar Gustaf Larsson med den is-
ländske skald han sätter högst, 1800-tals-
diktaren Jónas Hallgrímsson, vars verk han
läser på originalspråket och vars ”Ferdalok”
han översätter till svenska.  För Gustaf Lars-
son går en dröm i uppfyllelse när han på

1970-talet får resa till Island och färdas i
Hallgrímssons spår i Öxnadalur.

Gustaf Larsson är hela livet trogen sitt
ursprung. Han förblir under flera decennier
kroppsarbetaren som cyklar till sina byggen.
Cyklandet innebär också exkursioner där
han medför sin kamera. Vid sidan av dikt-
samlingarna och hembygdsskildringarna är
hans fotografiska dokumentation också
högklassig bildkonst.

Med sitt mycket intressanta föredrag (be-
tydligt innehållsrikare och mera fullmatat
än detta referat) gav Eva-Britta Ståhl mötes-
deltagarna ett fascinerande  porträtt av dik-
taren, hembygdskännaren och fotografen
Gustaf Larsson – en, som hon själv förmo-
dade, för de flesta fastlänningar obekant
författare.

DORIS LUNDH
(Bilder från Gustaf Larsson-sällskapet)

Stor succé för ungdomlig Karlfeldt

Karlfeldt syns avlyssna Lars Anders Johanssons band under Vintermötet: Fr. v. Carlos de
Rada, Wladimir Aristegui, LAJ själv, Erik Andersson och Erik Bergström.

Fotografier av Gustaf Larsson. Överst t.v. Hammars länningar. Nedan t.v. svenskbykvinnor i Norr-
landa kyrka. På bilden till höger lagar Emrik Hansson sälnät vid stranden nära Fjäle i Anga. 

Nya medlemmar i
 Karlfeldtsamfundet
Andersson, Tord ....................Österfärnebo
Berger, Tore...............................Björnlunda
Carlsson, Christina ........................Uppsala
Everitt, Holger ..............................Bromma
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I DIKTEN ”KARL JOHAN” skildrar Karlfeldt
titelpersonen med hjälp av två metaforer:
”denne höge flygaren var både örn och
korp”. 

Låt gå för örn. Men korp? Klas Wenner-
berg förklarar (i Vårgiga och hösthorn)
korp som en anspelning på ”slagfältets lik-
fågel”. Möjligen kan skalden ha  menat så,
må vara att marskalk Bernadotte person -
ligen inte ledde många drabbningar.

Men marskalkens titulärfurstedöme var
ju det italienska Pontecorvo, och den språk -
kunnige diktaren visste att corvo betyder
”korp” och intet annat. Ovanför den bro, il
ponte, som finns i riksvapnet, svävar ett litet
fjäderfä. Vad detta än skall föreställa, hind-
rar väl ingenting att skalden ville göra en
ordlek med namnet och sköldemärket?

Nils Uthorn, Uddevalla 

Korpen i Pontecorvo
NILS UTHORN har gjort ett verkligt fynd
inom Karlfeldt-forskningen. Pontecorvos
vapen ingår i det svenska riksvapnet och i
skolan fick vi lära oss att namnet syftar på
stadens valvbro. 

Problemet är att på italienska heter
”böjd” curvato, medan corvo betyder
”korp”. Det tycks ha förvirrat invånarna i
Pontecorvo, för när de utformade stadens
vapen placerade de en korp mitt på den böj-
da bron, precis som Nils Uthorn påpekar. 

Å andra sidan kommer stadens namn
med all säkerhet av det latinska namnet på
valvbron över floden Liri, Pons corvus. De
styrande i Pontecorvo kunde givetvis latin,
så varför har de bevarat en sådan missupp-
fattning i stadens vapen? Förklaringen är
nog att det gav dem anledning att knyta
 staden till det närbelägna Montecassino.

 Benediktinerna hade korpen som symbol
och fågeln alltså överförde det berömda
klostrets prestige på staden. 

Om allt detta kan man läsa på italiens-
ka  Wiki pedia. Karlfeldt tycks ha känt till
förvirringen eftersom han gjort en vits på
namnet. Den andra strofen handlar om
Karl  Johans makalösa uppgång från Pau
vid  Pyrenéernas fot till den svenska kunga-
tronen.

Väl mången konungsfågel 
flög upp från ringa torp, 

men denne höge flygaren 
var både örn och korp. 

Han kom från fjärran snöberg, 
från fältens kvava slakt 

och tog det fasta näste 
som Upplands Vasar lagt. 

Karl Johans arvingar var knappast håga-
de att släppa fram nya dugande pretenden-
ter till tronen, den process som Karlfeldt
förordade i dikten ”I Jupiters stund”. Ber-
nadotterna underströk hellre Karl Johans
ärftliga rang som furste av Pontecorvo. Sta-
dens vapen infördes i det vänstra fältet av
den kungliga vapenskölden jämte Frankri-
kes kejserliga örn med blixtar i klorna. (I
heraldiken är höger vänster och vänster hö-

ger.) I det högra fältet placerades en vase
som påminner om vem som egentligen ska-
pade det rike Karl Johan övertog. Denna
sköld är numera hjärtvapen i det svenska
riks vapnet.

Nils Uthorns upptäckt visar hur visuell
Karlfeldt är i sin diktning. Tidigare uttolka-
re har sett till de historiska händelserna,
men det är tydligt att Karlfeldt avbildat det
kungliga vapnet i andra strofen. 

Karl Johans öde fascinerade allmogen
och han förekommer i många dalmålningar.
Kanske finns det fler upptäckter att göra i
Karlfeldts bildserie över kungens bana?

LARS FALK

Karl Johan som korp

KARLFELDTPRISET 2007 har tilldelats Bir-
gitta Lillpers, Orsa, ”som i sina dikter och
romaner utforskar jagets möten med rum-
met, landskapet och världen genom ett per-
sonligt och fantasieggande bruk av det
svenska språkets rika resurser av ord, for-
mer, rytmer och klanger”.

Prissumman är i år 50 000 kronor. Juryn
har bestått av Gunnar Harding, Gustaf
Sjökvist, Eva-Britta Ståhl och Christer Ås-
berg.

Birgitta Lillpers får ta emot priset på
Karlfeldtgården Sångs i Sjugare i samband
med Musik vid Siljan den 3 juli. Hon läser
egna texter och samtalar med Eva-Britta
Ståhl. I nästa nummer av Karlfeldtbladet
presenteras hon närmare. Till dess läs hen-
nes senaste diktsamling Nu försvinner vi
eller ingår. Eller hennes senaste roman,
som också finns i pocket, Alla dessa liv och
våder.

CHRISTER ÅSBERG

Karlfeldtpriset till
Birgitta Lillpers

Pontecorvos stadsvapen med korp och bro.

Bernadotternas vapensköld med Pontecorvos
stadsvapen, kejserlig örn och vasen. 
Örnens blixtknippe har stiliserats 

till en fredlig sitt pinne.

Birgitta Lillpers (Foto: Ulla Montan)
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ÄNGARNAS VITA LAKAN har glidit ner i
sjön. Solen når nu åter över Lillstugans
nock och lyser in över köksbordet. Genom
fönstret ser jag asken, vårdträdet, naken
men skulpturalt vacker i stam och grenverk.
Pumpen, strax intill, har ännu inte fått av
sig den gamla vinterrocken. Liksom plym-
spirea och vildtulpan av egen kraft befriat
sig från sitt hölje ser vi till att också pum-
pen får sträcka på sig, om den så idag en-
dast är en symbol för markernas livgivande
flöde. Aldrig tidigare har vi sett julrosorna
blomma så generöst i lustgården. Ville de
kanske säga: Kära systrar, nu har vi gjort
vad vi kan. Snart är det er tur. Kom ihåg i
år jubilerar vi! 

Vi vet att skalden gärna lät sig fotografe-
ras i lustgården och det hade sina skäl. Av
allt anläggningsarbete var säkerligen ska-
pandet av lustgården på den sluttande, ste-
niga ängen det mest mödosamma. Därpå
följde år med ”vintrars oro”. Skulle lustgår-
den stå emot vattuflöden och vinterisars
krafter?

Hans förväntningar var stora. Hur han
längtade efter att få inneslutas i detta rum
kan vi ana i dikten Systrar i lustgården,
uppläst på Norra Latin i mars 1927. Ingen-
ting var ännu planterat i lustgården! ”Pre-
ludiet” lyder:

En turkisk eldros vaktar portalen
och leder oss in i den gröna salen,
där jungfrurna stå i den himmelskas vård.
Nu dagen är liden och nejden förfriskas,

och aftonens sermo angelicus viskas
i jungfru Marie örtagård. 

Lustgården hade för Karlfeldt ett högt
symbolvärde – en tillflykt för dikt och
drömmar ”i livets och känslornas floréal”.
Här ville han hålla stånd så sent han kunde,
och han är tacksam att han ännu var ”djärv
och het och nog naiv/att hänryckt sjunga
och att ljuvligt drömma”. Så finner han or-
den i dikten Lustgården (1901). Slutligen i
dikten Den sena lustgården (1927) är han
redo att ”fullt och mäktigt samman andas”
det som är och var.

I 80 år har nu lustgården funnits också
i sinnevärlden. Det vill vi uppmärksamma
med att tillsammans med dominikanersys-
tern Veronika vid Stiftelsen Berget i Rätt-
vik vandra en kväll i lustgården och av
henne få höra om den medeltida kloster-
trädgårdens roll i klosterlivet. Karlfeldt
och hans sakkunniga Ester Claesson fann
förebilden där, när lustgården på Sångs tog
form. Vi vet också att Karlfeldt besökte
Assisi och Vad stena bland många andra
platser som har kunnat ge inspiration.
Torsdag den 28 juni kl. 18.00 samlas vi i
lustgården.

2 JUNI. Sångsdagen lördag 2 juni kl. 14.00,
firar vi Carl von Linné, 300 år. ”Blommor-
nas kärlek” läses av Hans Barenthein och
med dikten som utgångspunkt kommer
Matts Holmer, Falun, att tala över ämnet
”Linné och Karlfeldt – två själsfränder”.
Moa Killander, som sjunger till gitarr, har
tonsatt bl.a. dikten Humlor och framför
den samt andra sånger. Samfundet, som de-
lar värdskapet med oss, representeras av
Christer Åsberg.  Medtag gärna kaffekor-

gen. Trädgården bör visa på blomsteramour
denna försommardag.

3 JULI. ”Lovsång och vällukt välla” kallar
vi Musik vid Siljans program tisdag 3 juli
kl. 15.00. Karlfeldtsamfundets pris över-
lämnas av ordförande Christer Åsberg till
författaren Birgitta Lillpers. I samtal med
Eva-Britta Ståhl får vi ta del av hennes
diktning. Henrik Alinder, idag kantor i
 Falun, leder oss i lovsång till Guds skapel-
se i naturen och ackompanjerar sångers-
kan Ann-Christine Jones från Göteborgs -
Operan, uppmärksammad bl.a. för förra
sommarens konserter på Drottningholms-
teatern.

7 JULI. ”Höga visor jag saligt gnolar”. Mi-
kael Samuelson, opera- och vissångare,
sjunger gärna Bellman, Sjöberg och Taube,
det vet vi, men också Karlfeldt. Musikerna
Lennart Simonsson, piano, och Svante Hen-
ryson, cello, ackompanjerar. De kommer
till oss lördagen den 7 juli kl. 15.00. Läs i
Musik vid Siljans program.

20 JULI. Rosornas dag
blir en heldag den 20
juli i år igen med ros -
experten Lars-Åke
Gustafsson, som tar
emot era rosor 10.00-
15.00, artbestämmer
och berättar deras his -
toria. Utställning och
föredrag tar vid kl.
17.00 varefter vi vand-
rar runt bland rarite-
terna i Karlfeldts träd-
gård. Du är lika väl-
kommen utan ros!

TORSDAGAR I JULI.
Poesivandring välkom-
nar vi till varje torsdag
kväll i juli månad kl.
17.00. Tag med skal-

dens diktsamling om möjligt. Kanske du
kommer att bejaka följande strof, som en
besökare gav mig, när hon lämnade Sångs
efter sin rundvandring. Det ligger många år
av beundran för skaldens diktning bakom
hennes rader:

Att Karlfeldts dikter läsa är för mig
som att öppna ett skrin med juveler:
gröna smaragder, brun turmalin,
vita diamanter och röd rubin.
Samtidigt ser jag milda pasteller:
rosa, turkosblå och ljus gredelin
med stråk av allvarsam akvamarin.
Känns det kanhända likadant för dig? 

av Elsie Wikström, Sörsjön

Välkomna att öppna skrinet, att hylla
 Linné och jubilerande systrar i lustgården!

Marie Bebådelsedag

GUNBRITT BERGGREN

”Välkomna till min klöver och 
listen kring min knut!”

Karlfeldtsgården 
sångs i sjugare

Julrosorna i   lust gården, som började anläggas för  exakt 80 år  sedan. 
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ANTALET MEDLEMMAR i Karlfeldt-
samfundet var vid årsskiftet 957, varav 750
fullbetalande, 181 familjemedlemmar och
26 engångsbetalande.

Styrelsen har sedan årsmötet följande
sammansättning:
Ordförande: Christer Åsberg
Vice ordförande: Hans Barenthein 
Sekreterare: Lars Falk
Kassaförvaltare: Gunnar Lundh
Klubbmästare: Gunbritt Berggren och
Hans Åkerlund
Övriga ledamöter: Ann Carlsson, Eva-Brit-
ta Ståhl, Barbro Wahlberg

Vid årsmötet i Skara omvaldes Christer
Åsberg till ordförande på ett år.

Owe Adolfsson lämnade styrelsen, me-
dan tre ledamöter omvaldes för en tid av
två år: Ann Carlsson, Stockholm, Lars
Falk, Uppsala och Barbro Wahlberg, Gryt-
näs, Avesta. Till ny ledamot fram till års-
mötet 2008 valdes Hans Åkerlund, Uppsa-
la. Kvarstående ledamöter till årsmötet
2007 är Hans Barenthein, Gunbritt Berg -
gren, Gunnar Lundh och Eva-Britta Ståhl.

Sammanträden: Styrelsen har under året
hållit sex protokollförda sammanträden.
Arbets utskottet, bestående av ordföranden,
sekreteraren, kassaförvaltaren och särskilt
kallade ledamöter, har mötts regelbundet
dessemellan.

Revisorer: Vid årsmötet omvaldes auk-
toriserad revisor Ulf Hedefalk, Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers, Uppsala och
Hans Alsén, Uppsala, som revisorer. Till de-
ras suppleanter omvaldes Heléne Ragnars-
son, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers,
och Abiel Old gren, Uppsala.

Valberedningen består av Margareta

Barkevall-Lindborg, Rättvik (sammankal-
lande, vald fram till 2009 vid årsmötet i
Skara) samt Gösta Berglund, Uppsala (vald
till årsmötet 2007) och Christina Johans-
son,  Södertälje (vald till årsmötet 2008).

Medlemsavgiften är enligt årsmötets be-
slut oförändrad, 180 kr resp. 250 kr för
par.

Ekonomi: Medlemsantalet har i stort
sett varit oförändrat under året. Det har in-
neburit att medlemsavgifterna tillsammans
med den löpande avkastningen av fören -
ingens kapital i det närmaste har täckt för -
eningens kostnader. Realisationsvinster vid
aktieförsäljningar har inneburit att det tota-
la årsresultatet, trots inköp av ett boklager,
är positivt. Vid årsskiftet översteg mark-
nadsvärdet på föreningens värdepappers -
innehav det bokförda värdet.

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

Medlemsboken: Årsboken för 2006,
”Tre trädgårdar i Dalarna” av Christina
Högardh-Ihr, beskriver trädgården på
Sångs samt Karin och Carl Larssons och
Hilda Munthes trädgårdar. Boken utkom
av förlagstekniska skäl redan hösten 2005
och är nummer 38 i Karlfeldtsamfundets
skriftserie. 

Karlfeldtbladet: Samfundets medlems -
blad har under året utkommit med två
nummer, varav det första var ett 40-sidigt
jubileumsnummer med anledning av Karl-
feldtsamfundets 40-årsjubileum. Redaktör
för Karlfeldtbladet är Margareta Höglund
och i redaktionskommittén ingår också
Lars Falk och Cari Hildebrand. Ordföran-

Verksamhetsberättelse för
 Karlfeldtsamfundet 2006

ÅRSREDOV ISN ING  2 0 0 6

Jag går mellan lärkors nästen, 
jag följer din ström, som i 

saktmod och ro
går fram mellan klippornas 

fästen 
och sandiga brinkar, där 

svalorna bo. 

NU ÄR DET SNART dags att
samlas i byn vid flod och mo, i Karlfeldts
barndomshem vid Dalälven i Karlbo by. I
Karlfeldtföreningen i Folkare har vi, i sam-
verkan med Kultur Avesta, Avesta kom-
mun, planerat för sommarens program på
Karlfeldtsgården. De kommer att hållas
varje lördag kl. 15.00 från början av juni
till mitten av augusti. 

Den stora dagen är
givetvis Karlfeldt -
dagen – på skaldens
födelsedag den 20
juli. Vi har då glädjen
att som högtidstalare
välkomna årets Karl-
feldtpristagare Birgit-
ta Lillpers från Orsa.
”Från Parnass till
Estrad!” är rubrik när
Lars Hjertner, Mia
Ringblom Hjertner
och pianisten Mats Johansson tolkar både
svensk skaldekonst och internationell musi-
kal. Avesta kommuns kulturpris Årets Fri-
dolin ska sedan delas ut.

Karlfeldtsgården i Karlbo öppnar för sä-
songen lördag 12 maj och är öppen varje
dag till och med 12 augusti. Maria och
Thomas Ivarsson fortsätter som gårdens

värdpar. En försmak av som-
marens kulturprogram ges re-
dan på nationaldagen, som
för Avestas del inleds vid
Brunnbäcksstenen och sedan
fortsätter med frukost på
Karlfeldtsgården. 

Premiär för lördagsprogram-
men hålls 9 juni, då Kerstin Sonnbäck med
familj från Sonnboås sjunger, kular, trallar
och spelar på temat ”Vandrar sjungande
framåt på åsen”. 

På midsommardagen bjuds folkmusik på
gårdstunet med Georg Haglund. 

Lördag 30 juni möter Karlfeldt Linné i en
föreläsning om växter av trädgårdskonsu-
lent Annica Larsdotter. Sommaren klingar
av till toner av Rikskören Pro Musica, som
gör ett av sina sällsynta framträdanden.
Körledare är Fredrik Winberg, Adolf
Fredriks Musikklasser och Kerstin Sonn-
bäck, Sjöviks folkhögskola. 

I det röda sommarhuset på gården visar
slöjdare från bygden sina verk och i det ål-
derdomliga lidret finns en utställning med
nostalgisk ton – kökets förvaringsburkar
för kryddor och specerier från olika epoker.
Njutbar är förstås också den blommande
lustgården och författargårdens rofyllda
 atmosfär. 

Välkomnande hälsningar från Karlfeldt-
föreningen i Folkare genom 

ANN-MARIE PERERS
ORDFÖRANDE

Karlfeldtföreningen i Folkare
Sommarens program

Lars Hjertner är en
av artisterna som
deltar i programmet
på Karlfeldtdagen
den 20 juli. 
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Resultaträkningden är ansvarig utgivare.
Skriftkommittén utses av styrelsen och

består f.n. av K-G Fredriksson, Karin Perers
och Eva-Britta Ståhl. Vid årsmötet i Skara
avtackades den förra kommittén, som ut-
gjordes av Sven Björkman, Hans Landberg
samt Karlfeldtsamfundets nestor och mång-
åriga styrelseledamot, professor Jöran Mjö-
berg, som avled i september 2006.

Karlfeldtsamfundets hemsida handhas
av Hans Barenthein (www.karlfeldt.org). 

Vintermötet hölls lörd. 4/2 på Nybro -
kajen 11. Cirka 175 besökare hörde Bengt
Lagerkvist tala om ”Konservburken Karl-
feldt”, som han jämförde med sin far, Pär
Lagerkvist. Herr T (Torgny Björk) och hans
spelmän framförde sånger av Karlfeldt.

Årsmötet i Skara den 4-6 augusti samla-
de 123 deltagare. På fredagskvällen talade
Per Malmberg ”Om djäknarna i Skara” och
Carl-Olof Jacobson beskrev ”Gunnar Wen-
nerberg i Skara”. På lördagen hölls årsmö-
tesförhandlingar med Bengt Lambe som
ordförande. Därpå följde ett guidat besök i
Skara domkyrka, där deltagarna sjöng
Wennerberg-psalmer under Folke Bohlins
ledning. På eftermiddagen talade Folke
Boh lin om Karlfeldt och Sibelius under ti-
teln ”Fridolins fårabog – om ett sångligt
missförstånd”, varpå följde en guidad tur
kring Skara och besök på stadens museum.
Vid kvällens middag framträdde Hans Ba-
renthein, Gösta Berglund och Christer Ås-
berg med en musikalisk tolkning av ”Den
rike ynglingen”. Nils-Johan Höglund och
Carl-Olof Jacobson sjöng Gluntar och Ska-
radjäknarna framförde tidstypisk musik.
Söndagens utflykt till Varnhems kyrka in-
leddes med att Carl-Olof Jacobson berätta-
de om Linné-jubiléet och Hans Barenthein
läste Karlfeldts dikt ”Blommornas kärlek”,
som skrevs till jubiléet 1907. Årsmötet av-
slutades med en guidad tur kring Varnhems
kyrka och klosterruin.

Karlfeldtmedaljen: Vid årsmötet tilldela-
des Bo Berggren Karlfeldtmedaljen för sin
verksamhet inom Karlfeldtsamfundet. Bo

har i många år varit ordförande vid årsmö-
tesförhandlingarna och tillsammans med
Gunbritt Berggren verkat för att göra Karl-
feldts hus och trädgård i Sjugare by till ett
levande minne av skalden.

Sånggården har varit öppen maj-septem-
ber för visning av trädgård och bildspel.
Guidade turer ordnas bland samfundets
samlingar i skaldens arbetsrum. Karlfeldt-
samfundets styrelse sammanträdde på går-
den under Sångsdagen i maj, då Christina
Högardh -Ihr berättade om hur Ester Claes-
son ritade trädgården, ett ämne som också
behandlas i årsboken för 2006, ”Tre träd-
gårdar i Dalarna”. Den 4 juli bjöd trubadu-
ren Torgny Björk och hans spelmän på ett
Karlfeldtprogram med nya tonsättningar av
”Visa i en skogen” och ”Drömmen och li-
vet” och litterära kommentarer av Christer
Åsberg. Den 8 juli framträdde Håkan Ha-
gegård, Lars Hjertner, Katharina Frogner-
Kockum och Elisabeth Boström med verk
av Fröding och Karlfeldt. På Karlfeldts
 födelsedag kom ca 200 personer för att få
sina rosor artbestämda av Lars-Åke Gus -
tavs son, varpå följde en poesivandring
bland Karlfeldts rosor.

Övrigt: Flera ledamöter av styrelsen har
framträtt med föredrag om skalden. Studie-
cirklar har bland annat ordnats i Avesta av
Barbro Wahlberg. Ett förslag föreligger om
att lägga ut material från studiecirklarna i
Avesta och Sjugare på nätet. Den 29 okto-
ber genomförde Karlfeldtsamfundet en ge-
mensam matiné på Skansen tillsammans
med Peterson-Bergersällskapet under titeln
”Vad är mitt och vad är ditt?”, där Lennart
Hedwall talade om vänskapen mellan skal-
den och kompositören och Christer Åsberg
om Karlfeldt och musiken.

Styrelsen ber att få uttala sitt varma tack
till alla dem som under året bidragit med
stöd och intresse för Karlfeldtsamfundets
verksamhet. För ekonomisk redovisning
hänvisas till bokslutet. 

2006 2005
RÖRELSENS INTÄKTER
Medlemsavgifter 157 295 148 560
Årsmötesintäkter 178 187 131 770
Vintermötesintäkter 12 000 9 980
Försäljning av böcker, videoband och CD-skivor 4 162 3 530
Bidrag 0 55 000
Övriga intäkter 1 156 1 902
Summa intäkter 352 800 350 742

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för årets bok -140 887 -143 362
Kostnader för övriga böcker -41 928 -3 042
Karlfeldtbladet -79 449 -67 450
Lagerändring 0 -1 443
Årsmöteskostnader -196 311 -173 695
Vintermöteskostnader -19 875 -18 461
Övriga mötens kostnader -12 000 -588
Sammanträdeskostnader -17 983 -12 117
Kontorsmaterial och trycksaker 0 -614
Bokförings-, medlemsreg.- och konsultationskostn. -58 944 -61 469
Hemsida -2 194 -19 244
Revisionskostnader -9 688 -8 288
Telefon, porto och frakt -4 547 -8 040
Gåvor och uppvaktningar -1 839 -1 480
Stipendier -21 250 -15 000
Medlemsavgift i DELS -500 -500
Övriga kostnader -1 171 -189
Summa rörelsekostnader -608 566 -534 982

FINANSIELLA INTÄKTER
Realisationsvinst på förs. av värdepapper 371 376 310 097
Utdelning på aktier 113 319 58 400
Räntor 91 260 78 750
Summa finansiella intäkter 575 955 447 247

FINANSIELLA KOSTNADER
Realisationsförlust på förs. av värdepapper -236 022 -443 146
Depåavgift och övriga kostnader -2 081 -2 265
Summa finansiella kostnader -238 103 -445 411

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 82 086 -182 404

Redovisat resultat 82 086 -182 404



KARLFELDTBLADET 2007:1

21

KARLFELDTBLADET 2007:1

20

Balansräkning
Not 1 
Aktier och andelar 2006 2005
Kkr Bokfört Markn. Bokfört Markn.

värde värde värde värde
Aktier 2 236 2 625 2 420 2 416

Not 2
Obligationer 2006 2005
Kkr Nom Bokfört Markn. Nom Bokfört Markn.

värde värde värde värde
Obligationer 1500 1 542 1 567 1500 1 542 1 572

Not 3 
Fonder 2006 2005
Kkr Bokfört Markn. Bokfört Markn.

värde värde värde värde
Nordea Europa 300 306 0 0

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

Not 5
Karlfeldt-fonden
Fonden består dels av en 1987 erhållen donation av Gull Holsti Versteeg på 2.000 kkr 
och dels av överskjutande medlemsinsatser.

Stockholm 2007-02-03

Christer Åsberg Hans Barenthein Gunbritt Berggren
Ordförande

Ann Carlsson Lars Falk Gunnar Lundh

Eva-Britta Ståhl Barbro Wahlberg Hans Åkerlund

Vår revisionsberättelse har avgivits 2007-03-22

Ulf Hedefalk Hans Alsén
Auktoriserad revisor

Bokslutskommentarer
Not 2006 2005

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Aktier 1 2 235 873 2 419 778
Obligationer 2 1 542 120 1 542 120
Fonder 3 300 000 0
Övriga anläggningstillgångar 4 500 500
Summa anläggningstillgångar 4 078 493 3 962 398

Omsättningstillgångar
Kassa, bank och postgiro 615 877 550 649
Interimsfordringar 22 094 162 031
Summa omsättningstillgångar 637 971 712 680

Summa tillgångar 4 716 464 4 675 078

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Eget kapital 2 462 734 2 645 138
Årets resultat 82 086 -182 404
Summa eget kapital 2 544 820 2 462 734

Långfristiga skulder
Karlfeldt-fonden 5 2 053814 2 053 814
Summa långfristiga skulder 2 053 814 2 053 814

Kortfristiga skulder
Förutbetalda medlemsavgifter 78 330 134 530
Övriga interimsskulder 39 500 24 000
Summa kortfristiga skulder 117 830 158 530

Summa skulder och eget kapital 4 716 464 4 675 078

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Bilder från  vintermötet FOTO: Lars Falk

Ulla Barenthein och trubaduren Lars Anders Johansson

Hjördis Westling och Kerstin Berglund

Musikerna Wladimir Aristegui, Erik Bergström, Erik Andersson och Carlos de Rada

Barbro Wernolf och Gunnar Tollerz

Lars-Johan och Christina Ekelöf Margareta och Wille Åhlstrand

Eva-Britta Ståhl och Gunnar Harding

Ur ett privat brev från S. Åke Lindgren till
redaktörens familj citerar vi gärna några
 rader:

”Ordförandens, sekreteraren i bibel-
kommissionen m.m., Christer Åsbergs ”le-
dande ord” om kanon (Karlfeldtbladet
2006:2) gladde mig som klassiskt bildad
”barbar”. Jag hade en gymnasielektor i
svenska språket och litteraturen, Ernst Sö-
derlund, som senare blev Eli Heckschers ef-
terträdare som professor i ekonomisk histo-
ria vid Stockholms högskola och Han-
delshögskolan i Stockholm. Det ämne han
gav mig i svenska vid studentexamen den 6
maj 1946 var: ”Hur de för 90-talet karak-
teristiska motiven och stildragen framträder
i de ledande författarnas produktion”.
Självklart kände vi även då till att ”åttiota-
listen” Levertin intog en framskjuten plats
bland såväl åttiotalisterna som nittiotalis-
terna  och som vapendragare till Heiden -
stam ryckte fram i första ledet! Den ende
jag inte blivit riktigt ”god vän” med var

Heiden stam under det att jag kände mig
”familjär” med Fröding, Karlfeldt och
nittio talets berättare (Lagerlöf, Pelle Molin
och Per Hallström). Vår censor, professorn
i filologi i Uppsala, Per Gösta Thörnell,
trodde sig ha hamnat fel, nämligen i en la-
tinring, eftersom han inte trodde realgym-
nasister om sådana kunskaper.”
– – –
”När Jöran Mjöberg disputerade 1945 gick
jag i tredje ring i Södra latin. Hans pappas
namn (Josua M.) var ju känt i hans egen-
skap av läroboksförfattare, men intressant
är att Jörans namn fanns med i vår under-
visning. Vi förväntades  läsa in läroplanens
läroskrifter, men därutöver Alving och
Schück-Warburg och vi fick dessutom ge-
nom vår lärare ”påspädning” med moderna
forskningsresultat.”

En stilla undran – vad kommer dagens
studenter att minnas från sin svenskunder-
visning om 60 år?

REDAKTÖREN

Det kom ett påskbrev…

I KALLE HASKELS BOK om Folke Fridell
med anledning av en aktuell utställning om
honom på Dalarnas museum har jag hittat
följande  brev från Folke Fridell till David
Tägström, som låg på sanatorium 1915:
- - - Vad läser du för böcker? Du har väl in-
genting annat att göra än att läsa och måla.
Har du läst Karlfeldts dikter? Dom ska du
läsa, där finner du romantik, t.ex. Flora
och Pomona och Fridolins Visor. Dem ska
du vårda ditt vemod med, där finner du en
mättad tung rytm som är den vackraste jag
vet, i synnerhet en del dikter i Flora och Po-
mona. Jag ska ta med mig ett par av hans
böcker när jag går till dig, jag har dock ej
den sistnämnda.

BIRGER ERIKSSON

”Har du läst Karlfeldt?”
KARLFELDTS senare diktsamlingar kom
glest. Publiken fick vänta i tolv år på Flora
och Bellona och ytterligare nio på Höst-
horn. Ingen tycks ha tänkt på att Karlfeldts
skaparperioder ofta sammanfaller med
lyckliga episoder i hans liv. 

Sommaren 1917 börjar han skriva på all-
var efter att ha fått två söta flickor som vi
fortfarande kan se på våra möten. Somma-
ren 1927 började den trädgård anläggas på
Sångs, som Ester Claesson ritat året innan,
och senare på året kom Hösthorn och blev
en stor succé. Det är kanske ingen slump att
Karlfeldt vaknade som skald just när han
såg barn och blommor omkring sig.

LARS FALK

Barn och blommor



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 1 000 medlemmar och hål-
ler varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vinter -
möte. Samfundet ger ut en årsskrift och ett medlems-
blad. 

Kontaktperson: Carin von Sydow
Smedjevägen 7
191 49  SOLLENTUNA
Tel. 08-35 61 91

Medlemsavgiften på 180 kr/år (familjemedlem 70 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

Karlfeldtbladet
utkommer med minst två nummer per år. 
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