Karlfeldtbladet
2014:1

MIKA LARSSON:

På jakt
efter morfar
LARS GUSTAFSSON:

Hur fungerar
Karlfeldts
fantasi?

12
6
11
Karlfeldtbladet
Medlemsblad för Karlfeldtsamfundet.
Utkommer med minst två nummer
per år.
Redaktör Gunilla Stenman Jacobson,
gunilla.stenman.jacobson@gmail.com
tel. 018-50 11 23
Ansvarig utgivare Claes-Bertil Ytterberg, claesbertil.ytterberg@gmail.com
Redaktionskommitté
Lars Falk, Cari Hildebrand, Gunilla
Stenman Jacobson, Christer Åsberg
Layout Cari Hildebrand
Tryck Hallvigs Reklam, Morgongåva.
Upplaga 1500 ex. ISSN 0348-1840
Omslagsbild Erik Axel Karlfeldt porträtterad av Henry B. Goodwin 1924.
Manusstopp 20/10
Karlfeldtbladet nr 2:2014 beräknas utkomma i december. Manusstopp 20
oktober.
Bidrag sänds till
Gunilla Stenman Jacobson,
Norra Rudbecksgatan 13,
752 36 Uppsala
eller
gunilla.stenman.jacobson@gmail.com

24
26

32

Innehåll
Ordföranden har ordet .……4
Hur fungerar Karlfeldts fantasi?.……6
Välbesökt Vintermöte på Musikaliska……11
På jakt efter morfar……12
Karlfeldts Greatest Hits……15
Karlfeldt på KB……16
Karlfeldt & co – den förlorande generationen?……18
Vandring längs Fyrisån……22
Varför slutade vi läsa Karlfeldt?……25
Karlfeldt – nu även som bokstöd!……26
Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare……28
Karlfeldtsgården i Karlbo……30
Karlfeldtpriset till Olle Persson……32
Karlfeldtsamfundets års- och sommarmöte……34
Jubileumskalender……36

Dödförklaring av en poet
Karlfeldt är stendöd förkunnar de lärde:
”Det finns inte längre ett konstnärligt värde
hos mandelblomskullor på Sjugare gärde.
Hans himlafärds vagnsdån är bara en susning,
hans havsfärds orkanvindar bleke och krusning.
För Fridolins lustgård är fara å färde,
det vintriga orgverket mistat sin brusning.”
Men kanske att Karlfeldt kan skymta en ljusning.
Fast hösthornet spricknar av ålder och bendöd,
hör mängder av mänskor dess klang med förtjusning.
En nutidspoet i sin elfenbensmjärde,
beständigt i rim-, och publik- och idénöd,
hisnade om honom ödet beskärde
bråkdelen av denna läsarberusning.
Ingen poet har en skönare skendöd
än den som blir läst fast han skälles för stendöd.
Christer Åsberg, DN 25/7 1998

Kallelse till årsmöte 19 juli
Karlfeldtsamfundets medlemmar kallas härmed till
årsmöte lördagen den 19 juli kl. 9.00 på Leksands folkhögskola. För mera information, se sidan 34!

Ungdomens Karlfeldtpris 10.000 kr
Senast den 1 juni ska bidragen till årets upplaga av uppsatstävlingen Ungdomens Karlfeldtpris ha inkommit till samfundet. Den totala prissumman uppgår till 20.000 kronor
fördelat på högst sex pristagare. Första pris är 10.000 kronor.
Tävlingen är öppen för ungdomar födda 1994 eller senare.
Uppsatsen ska handla om Erik Axel Karlfeldt och ha huvudsakligt fokus på hans diktning.
Mera information finns på Karlfeldtsamfundets hemsida
www.karlfeldt.org/nyheter/ungdomens-karlfeldtpris-2014.

Vi behöver din e-postadress!
För att samfundet ska kunna nå ut med information och
tips till sina medlemmar snabbt och eﬀektivt är det en stor
hjälp om vi har era e-postadresser. Skicka ett mail till
info@karlfeldt.org – och glöm inte att även skriva ditt/era
namn i meddelandedelen!

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 800 medlemmar och
håller varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vintermöte. Samfundet
ger ut en årsskrift och ett medlemsblad.
Kontaktperson:
Gunbritt Berggren
info@sangs.se
tel. 0247-600 28
Medlemsavgift
Medlemsavgiften på 200 kr/år
(familjemedlem 100 kr/år) sättes in på
samfundets plusgiro 67 96 73-4.
Adressändring
Ärenden som rör medlemskap, adressändring och avregistrering handhas av:
Hans Barenthein
h.barenthein@gmail.com
tel. 070-516 47 11

www.karlfeldt.org

En röst når oss, tvärs över epoker

F

rans G. Bengtsson som den gigantiske storläsare han var, han kunde läsa allt från gamla
medeltidskrönikor, isländska sagor på originalspråk, provencalsk lyrik och mycket mera, skriver i en av sina essaysamlingar att det bara är tre sorters texter han inte står ut med och inte klarar av. Det
är juridik, det är aposteln Paulus och det är böcker
som börjar: ”Vi leva nu i en brytningstid.”
Jag trodde när jag läste detta att hans aversion var
originell, även om den ligger nära till hands. (Som
teolog har jag ha mycken glädje av Tage Danielsson
när han skämtar med aposteln i ett svarsbrev från efesierna: ”Snälla Du, skriv inte så mycket, för det är ingen som läser Dina brev, uppriktigt sagt. Skicka ett
vanligt julkort nästa gång istället!”)
Häromkvällen satt jag och bläddrade i några årgångar av Samfundets förnämliga bokserie ”På Karlfeldts vägar”. Där stötte jag på, i nummer V, en artikel
av Gunnar Tideström (litteraturprofessor i Uppsala
och en av Samfundets grundare och medlem i den
första styrelsen) med rubriken ”Karlfeldt och tidsströmningarna”. (Egentligen ett föredrag han höll vid
Avesta föreläsningsförenings sammanträde i Karlbo
i oktober 1969.)
Inledningsvis citerar han en gammal modersmålslärare från sin gymnasietid: ”Säg aldrig och skriv aldrig i en uppsats att vi lever i en brytningstid. Det blir
en stor röd kråka i kanten var gång någon tar till den
där slitna frasen. ”Vi lever i en brytningstid”, så har
mänskligheten sagt , generation eer generation, allt
ifrån den dag då Adam och Eva drevs ur paradiset”.

Mitt i det som ibland kan tyckas nattståndet och ur vår synpunkt orimligt
overkligt finns plötsligt ett ”nu” som
berör.
Tideström säger sig ha lärt av sin modersmålslärare. Och ändå skriver han: ”Skall man karakterisera Karlfeldts tid, är det svårt att undvika ordet brytningstid. Vad allt fick inte Karlfeldt vara med om under sin levnad! Stora sociala förändringar som bl.a.
gick ut över den bygd han själv kom ifrån och den
samhällsgrupp han ledde sitt ursprung ur: det gamla
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Ordföranden
har ordet
Claes-Bertil Ytterberg

bonde- och bergsmansståndet. Väldiga världshändelser som bragte det europeiska statssystemet i gungning och bröt sönder gamla styrelseformer, och som
dessutom kom farligt nära vårt eget land. Åsiktsbrytningar och åsiktsförändringar på de flesta av livets
områden inte minst ifråga om moral och religion.”
Om mycket av detta handlar årsboken från 2012
”Karlfeldt i sin tid”.
Tideström ägnar resten av sin uppsats åt hur synen
på diktkonstens väsen och uppgi drabbats av samma
åsiktsbrytningar och hur dessa kan spåras i Karlfeldts
diktning. Det är en intressant expose från ungdomsdiktarens sociala patos i 80-talisternas anda till den
mogne diktarens självklara hemvist i ”den stora” 90talistgenerationen.

V

i firar i år jubileum av en diktare som föddes
för 150 år sedan och dog för 83 år sedan.
Om Karlfeldt kan sägas ha levt i en brytningstid kanske vi också kan sägas göra det
med ändå större skäl. Utvecklingen går så snabbt att
forskare säger att de som är över 30 inte förstår vad
som händer. Så illa är det nog inte men vilka i vår generation skulle förstå att Berlinmuren en dag skulle
vara försvunnen, Tyskland åter enat och Sovjet ett imperium som nutidens ungdom knappast har hört talas om? Och om direktörer på Facitfabrikerna i Åtvidaberg skulle ha fått blicka 20 år in i framtiden och
fått veta att ingen längre behövde en skrivmaskin?
Ja, nog handlar det om brytningstider. Hur ”överlever” Karlfeldt i denna nya brytningstid? Det är ju
Karlfeldtsamfundets aldrig övergivna huvudfråga.
Hur skall vi få nya generationer som i skolan knappast
har hört talas om honom att upptäcka det som gör honom värd att bevara i minnet? Det kan väl inte vara så
att tidens tand så hårt gnagt på hela den poetgeneration som vi så länge betraktat som vår största att de
sjunker ner i glömska hos de nya generationerna?
KARLFELDTBLADET 2014:1

och århundraden
Inte har väl Alf Henrikson rätt när han avslutar
en av sina dagsversdikter:
Ja, de flyende åren har dels samlat damm
och dels omskolat huvudknoppen
på oss som beundrade Heidenstam
och tyckte att Karlfeldt var toppen.
Jag tror att en viktig uppgi för oss i Karlfeldtsamfundet som lever i en kulturell glömskeperiod
är att lya fram hos Karlfeldt och finna vägar för
det som ur ett allmänmänskligt perspektiv inte har
något ”bäst före”-datum. (Den minnesgode minns
att Stina Otterberg pekade på detta i olårets sommarmöte!)
Om vi tror att det djupast mänskliga inte är något kulturellt- och tidsbundet utan har en sorts
konstans (och att den evolutionära utvecklingen
bara förändrat oss från stenåldersvildar till atomåldersvildar) så finns i ett stort konstnärskap ständigt något att anknyta till.
Poeterna är på något sätt tidens seismografer,
som fångar in och hjälper oss att se. De speglar tiden (brytningstiden!) men samtidigt lär de oss att
se något som är genuint mänskligt och kan kännas
igen i alla tider. En god poet är inte bara tidens
seismograf utan också tidlöshetens tjänare och
redskap.
Tidssammanhang kan skia. De kulturella förutsättningarna är olika i olika epoker. Men mitt i
detta stiger fram något som är tidlöst. En röst når
oss tvärs över epoker och århundraden. Mitt i det
som ibland kan tyckas nattståndet och ur vår synpunkt orimligt overkligt finns plötsligt ett ”nu”
som berör.
Är det inte just detta som är Samfundets ärende
och uppgi: att påminna om detta hos Karlfeldt
och lya fram det? Särskilt ett jubileumsår.
Vi får inte nöja oss med att vara nostalgiska bevarare av en stor poets minne. Vi måste istället
mitt i denna ”brytningstid” försöka hitta vägar att
förlossa Karlfeldt från nostalgisk mumifiering och
panegyrisk minnesidealisering.
Lätt att säga och skriva men svårt att förverkliga? Jo, men jag är övertygad om att det är möjligt!
Claes-Bertil Ytterberg

Palácio de Belém, Lissabon
Foto: Presidencia da República Portuguesa

Foto: Annette Pohnert

Hur fungerar
Karlfeldts fantasi?
av Lars Gustafsson
”I Lissabon där dansa de på kungens röda slott”. Palácio de
Belém, det tidigare kungliga slottet, är numera residens för
Portugals president. Men Karlfeldt kan inte ha sett slottet med
egna ögon eersom han aldrig besökte Portugal.
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E

rik Axel Karlfeldt är en komplicerad poet.
Om honom skriver Sven Delblanc, i sin och
Lars Lönnroths handbok över den svenska litteraturen, att han är mycket lättare att sjunga
än att förstå. Det är helt sant.
Denne allmänt populäre poet med sina dalmålningar, sin Herr Fridolin, karlakarl och munter lantman, med sina kärleksfulla porträtt av Dalarnas
unga flickor, av skummande mörkt öl och det allra
sötaste vin, har en – låt oss säga – lättillgänglig yta.
Så lättillgänglig i själva verket att den gjorde honom
till nationalskald. I en gammal solid mening blev
han kanske den siste nationalskalden. Om vi inte
skall räkna in Evert Taube i samma kategori. Båda
hade ett poetiskt grepp gemensamt: de skapade var
sin alter ego som kunde bekanta läsaren med en stiliserad men ändå igenkännbar värld, Herr Fridolin
och Fritiof Andersson. Fridolin är i många avseenden den ilandgångne sjömannens sociala och geografiska motsats. Fridolin håller sig till den ärvda
torvan, till trakterna kring Munga och Sjugare byar.
För Fritiof Andersson är navigationsleden från Röda
Havet och in i den svalkande monsunen självklara
delar av den verklighet man kan möta. Herr Fridolin
och herr Andersson kan förefalla ha föga gemensamt. Men frågan är om inte diktaren bakom masken Fridolin har mer med masken Fritiof Andersson
att göra än vad det först kan verka.
Bara någon verktum under dalmålningarnas
spegelyta, skenbart så muntert vänd mot världen, ser
vi en oro, mörk som Bergslagens och Dalarnas järnbruna sjöar.
Denne livliga, dansande Karlfeldt är inunder sina
osäkra vårisar i själva verket mycket svårare än de
två andra poeterna från den storsvenska guldåldern;
Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam. Och
mycket lärdare: botaniken i ”Nattyxne”, demonologin i ”Häxorna”, de orgeltekniska detaljerna i ”Vinterorgel”, vittnar alla om en mer än vanlig bildning,
en fördjupad kännedom i många skilda ämnen.
Dock får lärdomen, när det behövs, ge vika för den
poetiska sanningen. I det underbara radparet ”Luften är full av djur i kväll / full av eld, herr Uriel” är
frågan om inte rimmet är vad som har förmått poeten att ”demonisera” den apokryfiska ängeln Uriel,
så apokryfisk i själva verket, att hans plats är i den
mycket exklusiva Enokboken, i sin tur så apokryfisk,
att den numera bara får ingå i den etiopiska kyrkans
kanoniska skrier. Uriel är ingen demon, ej heller
fallen ängel, utan ängel, snarare en med svärd utrus-

Det intressanta med denna magnifika
diktbörjan, med dess elegant fångade lokalfärg med västanvinden från
Salvador, som vissa dagar svalkar
Alfamas smala gränder och dess
myrtendoft, är att den så kraftfullt
inleder en dikt som handlar om
någonting helt annat.
tad vaktmästare, vars anvisade plats är vid utgången
till det jordiska paradiset. Och där lär han väl få
stanna länge till.
Låt oss se på några exempel på den raﬃnerade
uppbyggnad man kan finna i några av Karlfeldts
dikter!
”I Lissabon där dansa de” är lätt att sjunga, men
inte alldeles självklar att förstå. Till skillnad från de
sidor hos Fröding som uppenbart förutspår den lyriska modernismen, är Karlfeldts lyriska frihet inte
lika uppenbar.
I Lissabon där dansa de
på kungens röda slott,
bekrönta och bekransade,
vid hurrarop och skott.
Där spelar havet som basun
och ärran violin
Och varje kind är purpurbrun
som starkt oportovin.
Om jag minns rätt når man kungens röda slott,
Palácio de Belém, med spårvägslinje 25 från Praça
do Commércio, och palatset är inte rött utan snarare
rosafärgat. Det är numera oﬃciellt residens för Portugals president och rymmer också ett rätt kuriöst
museum för paradvagnar, från barock till 1800-tal.
Dessa informationer är eventuellt av värde i en tidsålder där Stockholm har direkt flygförbindelse med
Fernando Pessoas magiska stad. Men de hjälper oss
inte långt med Karlfeldts dikt.
Nej, för Karlfeldts dikt har de ingen som helst relevans. Karlfeldt besökte Italien men aldrig Portugal.
Enligt en trovärdig uppgi skall det ha varit Anders
Zorn som missledde Karlfeldt om slottsfärgen.
Det intressanta med denna magnifika diktbörjan,
med dess elegant fångade lokalfärg med västanvin-
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den från Salvador, som vissa dagar svalkar Alfamas
smala gränder och dess myrtendo, är att den så
krafullt inleder en dikt som handlar om någonting
helt annat.
Platsen är Munga och huset är inte Palácio de Belém utan Pillmans hus vid älven. Dansen går, ackompanjerad av stormens brus. Vinden är en östanvind
och årstiden är uppenbart sen. Höstvinden spelar
inte violin och inte heller basun. Och i stället för en
myrtenlund finns det rönnbärsgrenar därute som
piskar mot rutorna.
Dikten är alltså uppbyggd i negationer. Sommarnatt blir höstkväll, Havet blir till Dalälv, Västanvinden blir till Östan. Men här dansas det. Det dansas
ut, kunde man kanske säga, ut ur hösten och in i fantasiens Lissabon. Och de dansande männen blir matadorer och prinsar.
Dikten opererar alltså på ett suveränt sätt med ett
påstående och dess negation, med en bild och dess
motbild. ”I Lissabon där dansa de (…)”
Nej. De dansar inte i Lissabon intill Tejomynningen och dess milda västanvind får ni söka någon annanstans. Här dansas i Munga. Floden är Dalälven
och vinden är höstligt grym. Huset är rött för att det
är en dalagård. Men denna dans är magisk; den hämtar sin laddning ur en fantasi om matadorer, prinsar,
myrtenlundar:
En fruktröd gren står gungande
och slår mot vägg och glas,
i humlegången sjungande
går östans druckna bas.
Du höstvind, fyll din vida bälg
och blås som i trumpet!
Jag är en högkrönt bröllopsälg
bland rönn i Munga vret.
Detta – att berätta en historia medan man till synes berättar en helt annan – är ju ett välbekant virtuosnummer bland prosaförfattare. Vi finner det på
några ställen hos Marcel Proust. Hjalmar Söderberg
är briljant nog att använda det i några av sina noveller. Det vore kanske lockande att mera systematiskt
börja söka eer dess spår också i poesien. ”Den vår
de svage kalla höst” är kanske den koncisaste formuleringen av denna trop.
Flora och Pomona måste väl vara en av den svenska
poesiens märkligaste diktsamlingar, ojämn som få,
vilt vacklande mellan pinsamheter som ”Den blodiga
sotarn” och geniala höjdpunkter som ”Nattyxne”.
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Här handlar allt om erotik, för att
inte säga sexualitet, och demonerna har ett drag av byronskt
eleganta frestare, eller månbleka
förförare.
Kanske är den med sitt subtila framkallande av starka
erotiska associationer – till och med erotikens doer
finns där – och allt förklätt till ett stycke botanik, en
plantmonografi kunde man säga – en strålande illustration av detta att synas skildra en sak och i själva
verket berätta en annan.
En särställning i samlingen intar den märkliga
diktsviten ”Häxorna”. Det är inte utan att jag ibland
har undrat hur han vågade publicera en text som
skulle ha – som det heter – ”platsat” hos den Huysmann som skrev À rebours eller kanske hos den
Georges Bataille som skrev L´Histoire d’O.
Det är, även om en del apokryfiska änglar – som
Enoksbokens Uriel – felklassificeras och lite väl
snabbt degraderas till demoner – en ytterst suggestiv
dikt. Av mindre betydelse, kan man tycka. Det är
namnens hotfulla och magiska klang i ord som Uriel,
Liothan och Isacharum som frambringar atmosfär.
Precis som Kramer och Sprenger beskriver dem i inkvisitionens stora handbok, från 1487, Häxhammaren eller Malleus Maleficarum, har häxorna sina speciella kännetecken, brännmärket på skuldran, de djupa vecken kring näsroten. Det är inget tvivel om att
Karlfeldt har satt sig in häxprocessernas dystra verklighet. Som också den, precis som dalmålningar och
arbetsvandringar, hör till Dalarnas historia.
Vem är det egentligen som talar i dessa dikter? I
den första förefaller det vara en uppvaktande och uppenbart mycket hänförd fallen ängel. I den andra hör
vi en anonym röst som förefaller se som sin uppgi
att varna den unga för dragningen mot olycksbådande djup som vi väl eer Freud bara kan tolka som den
unga kvinnans betydande libido:
Ty allt vad skumt det unga år,
det unga bröst bär gömt,
allt som slår ut med suck och tår,
av sol och himmel glömt,
allt trånsjukt liv i höstsjuk vår
är honom underdömt.
I dessa dikter förefaller de frestelser som hotar att
göra unga kvinnor till häxor inte bestå i att tjuvmjölKARLFELDTBLADET 2014:1

ka kor eller som i Macbeth att bli kungamakerskor.
Här handlar allt om erotik, för att inte säga sexualitet,
och demonerna har ett drag av byroniskt eleganta
frestare, eller månbleka förförare. (En jämförelse med
Bulgakovs demoner i Mästaren och Margarita vore
kanske ett lämpligt uppsatsämne i komparativ litteratur.)
Man kan inte säga annat än att Karlfeldt varnar de
unga, som känner den mystiska dragningen till de
fallna änglarnas skuggvärldar. Och man kan heller
inte förneka att den förföriske skymningsfursten talar
ganska väl för sin sak:
Kom, kom, du skall drömma en dröm
som aldrig en kvinna drömde.
Trädet vid Pisons heliga ström,
ett frö av dess frukt jag gömde;
långt, långt bort i höstarnas höst
vaggar dess nya krona,
tusende år har jag hört dess röst
sina paradisvisor tona.
Det är mycket stiligt. Det är grandiost. Och det
slutar som man kunde vänta sig:
Vissnande snabbt, skall du vandra tungt
häruppe mot hemliga målet,
till dess du bestiger leende lugnt
din flammande brudbädd, bålet.
Naturligtvis är det fullt möjligt att driva gäck med
denna slutdikt. Det är för övrigt nästan ett kännemärke för god poesi att den kan parodieras. Vad är
det egentligen som försiggår här? Äldre herre övertalar med uppbjudande av allsköns spännande löen
ung dam att följa med hem till hans avlägset belägna
men imponerande boning. Där raﬃnerade njutningar förestår. Har vi möjligen stött på detta förut? I
världslitteraturen men inte heller alltför sällan i praktiken.
Särskilt intressant i denna diktsvit förefaller mig
återigen polariteten. Här står nu valet mellan demoniska kraers otvivelaktiga attraktion och den dygdens väg som representeras av arg fader och en moders grav, ett lämpligt ställe att knäfalla och motta
tukt och förmaning. Som i Lissabondikten dröjer en
fundamental tvetydighet i ”Häxorna”. Om dikten
vore ett stycke matematik vore den bestämt ett komplext tal: ett positivt värde, oupplösligt förenat med
en negativ kvadratrot.
En fråga som oa kan tjäna som ett eﬀektivt verk-

tyg vid diktanalys är: Vem är det som talar? Vilket
fiktivt subjekt väljer diktaren att bära hans röst? I
”Häxorna” förblir det oklart. I den första av dikterna
är den talande uppenbart en förälskad demon. I delarna II och IV hör vi en manande och förmanande
röst som i IV också blir den citerade förförarens. I III
kan man rentav tala om en dialog mellan de olika
rösterna. Det är i denna fundamentala oklarhet som
dikternas kra består. I poesin är ordning och reda
inte sällan bara till besvär.

H

ur fungerar Karlfeldts fantasi? Oa genom
aﬃrmation och negation som i de två exemplen ur Flora och Pomona. Men hur är det med
den senare poesien? Vi förflyttar oss ett bra
stycke, förbi de krigstrött apokalyptiska dikterna i
Flora och Bellona till Hösthorn och allra längst ut i
den samlingen – till ”Vinterorgel”.
Denna storartade dikt har ingen försökt tonsätta
och det är självklart. Musiken har den ju redan. Att
likna vintern, väl att märka, nordlandets vinter, vintrarna så som de åtminstone förr kunde se ut norr om
Dalälven vid ett orgelverk – vilken genial idé! Dikten
bygger alltså på en stor metafor, och på dess grenar
kan en hel flock av mindre metaforer finna fäste. Det
är inte så oa som vi finner en så grundligt genomförd metaforik hos Karlfeldt. Ett meteorologiskt
fenomen, ett som inte så sällan är förenat med både
livsfara och obehag, transformeras till ett estetiskt.
Vintern är en orgel men också det mäktiga musikstycke som utförs på denna orgel. Den blir ett akustiskt framburet konstverk.
Drag an registren, drag dov bordun,
drag gäll trumpet.

heter det om vinterstormen som går genom skogens
orgelfasad och knäcker ekar som sjunker på knä.
Orgelteknikens många fantasieggande facktermer
kommer till suverän användning. Här finns svällaren
och väderkistan, och registraturens alla namn från
dov basun till subtil eolin kommer till användning.
Och med våren dras salcionalen – alltså sälgpipan –
med sin vassa visslande ton fram ur registrens mångfald. Det är suveränt genomfört.
I poetiken finns branta och flacka metaforer. Att
likna stiltjehavet vid en spegel är en flack metafor. Att
likna uppvaknandet vid ett fallskärmshopp ur drömmen är en brant metafor.
Den stora orgelmetaforen hos Karlfeldt hör utan
allt tvivel hemma på den branta sidan. Det är kanske
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Claes-Bertil Ytterberg
mer än en kuriös tillfällighet att det finns en
annan, också mycket bra, orgeldikt i den
svenska poetiska kanon; nämligen Tomas
Tranströmers ”Paus i orgelkonserten” som är
besläktad med ”Vinterorgel” i sin metaforiska
uppbyggnad. I en paus i en orgelkonsert blir
berättaren plötsligt medveten om alla de andra
ljuden som formar hans värld, hjärtslagen, det
tunga vibratot från ett lastbilssläp därute i gatan. Och inser – i en av dessa plötsliga Tranströmerska epifanier – att han är delaktig i en
mycket större orgelkonsert. Som inte tar slut.
Den magnifika utvidgningen av orgelmusiken under kyrkovalven till en vinterns vädermusik bygger i grunden på samma figur.
Vad är det Karlfeldt vill säga med allt detta?
Att vintern kan ses som en orgelkonsert räcker
inte. Här finns också ett tema som man kanske – i brist på bättre ord – kan kalla moraliskt.
Dikten går ut på att återställa de verkliga proportionerna, att etablera en måttskala där väder och människa återfår sina verkliga betydelser.
Du höga orgverk, jag är en man
i din menighet
och samlar din mångfald, så gott jag kan
till enighet.
Nu lär min ande din egen ton,
den fulla klangen, den djupa ron,
att jag må gå som på sabbatsfärd
i min vintervärld
Så blev då, till sist, denna mäktiga musikaliska
fantasi till förhoppningen om en stillhet. Det
egendomliga ordet ”sabbatsfärd” leder mina
tankebanor till ett liknande överraskande ställe hos en av Karlfeldts samtida, Sven Hedin.
Det finns i ”Transhimalaya” där han talar om
de väldiga centralasiatiska öknarnas sabbatsstillhet. I klangbotten av den storsvenska era
till vilken båda hör, finns det en längtan eer
en kanske ouppnåelig frid.
Varför? Det vet jag inte.
Lars Gustafsson
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Lars Gustafsson

Hans Barenthein

Robert Sund

Välbesökt Vintermöte på Musikaliska
Uruppförande av nya Karlfeldt-tonsättningar

K

arlfeldtsamfundets Vintermöte, det oﬃciella startskottet på jubileumsåret ägde rum
den 1 mars på Nybrokajen i stora salen i
Musikaliska, som det numera heter. Mötet
var avsiktligt senarelagt detta år för att undvika alltför
kallt vinterväder och riskera svårigheter att delta.
Många närvarande hade setts på fredagen vid vernissagen på KB och var redan i feststämning. Vår ordförande Claes-Bertil Ytterberg hälsade ca 250 personer välkomna, varav ett tjugofemtal kommit med
abonnerad buss från Folkare. Med detta möte invigdes jubileumsåret i denna särskilt lämpliga lokal för
vår festbegivenhet då musik stod i fokus.
Programmet öppnade med Robert Sunds kammarkör som framförde fyra sånger med Karlfeldtlyrik. Kammarkören är en s.k. projektkör som inte
repeterar regelbundet tillsammans, utan sammankallas till speciella tillfällen. Och vintermötet var i allra
högsta grad ett sådant! Vi lyssnade till de kända
sättningarna av ”Brusala” av Knut Håkanson och
”Snabbt jagar stormen våra år” av Sven-Eric Johanson. Så omformerades kören och en dubbelkvartett
sjöng den välbekanta manskörssången av Jean Sibelius, ”Fridolins dårskap”. Den första avdelningen avslutades av hela kören med ”Jungfru Maria” av Nils
Söderström i ett arrangemang av Robert Sund.
Författaren och poeten Lars Gustafsson välkomnades och introducerades av Claes-Bertil Ytterberg.
Lars Gustafsson har liksom Karlfeldt och Tranströmer ett förflutet i Västerås, där de alla tre gick i gymnasiet, och han har också sina akademiska studier i
Uppsala. Han trollband de församlade med att besvara frågan: hur fungerar Karlfeldts fantasi. Föredraget
finns återgivet i sin helhet på sid 6.
Mötets andra höjdpunkt var uruppförandet av
nykomponerad körmusik av Robert Sund; fyra nya
sånger för blandad kör med lyrik av Erik Axel Karlfeldt
som samfundet beställt. I ett introducerande samtal
med Robert Sund ställde vår ordförande frågan: ”Hur
ska vi sprida kunskap om en gammal skald? Det är en
viktig del av jubileumsfirandet. Hur kan vi nå ut?”
Musik är ett något som alla har ett förhållande till.
Karlfeldt har tonsatts av många kompositörer och det
finns ett antal sånger som de flesta svenskar kan och
älskar. Vi sjunger allsång (”Se svarta Rudolf han dan-

sar” eller ”I Lissabon där dansa de”) och lyssnar till
storslagen solosång (”Dina ögon äro eldar”). Vi har en
egen trubadur i samfundet som tonsätter nya spännande visor som han framför till eget ackompanjemang.
Den näst största folkrörelsen i Sverige just nu eer
idrott är körsång. C:a 600.000 personer deltar idag i
olika organiserade grupper som samlas regelbundet
och sjunger stämsång. Många av dem kan vi nå om
någon delar ut ett notblad där det står att lyriken är
av Erik Axel Karlfeldt. Så därför föll det sig naturligt
att beställa nya tonsättningar av Karlfeldt-dikter för
just blandad kör. Och då vi har en av Sveriges meste
körsångskännare i samfundet var det naturligt att be
Robert Sund om detta. Han har sjungit själv och dirigerat både blandad kör och manskör och arrangerat
och komponerat för dessa.

Robert Sunds Kammarkör

Lyssna på YouTube!
De fyra, helt olika varandra, nya sånger som framfördes var ”Blommande rönn”, ”Ur hjärtats gåtbok”,
”De tysta sångerna” och ”En spelmansvisa”. Före varje
sång reciterade Hans Barenthein texten, vilket förhöjde mottagandet. Publikens genuina uppskattning visades genom de stora applåder kören och framför allt
Robert Sund fick mottaga. Sångerna kommer att ges
ut av Gehrmans musikförlag och förhoppningsvis få
framföras av fler körer. Den som vill kan höra hur det
lät genom att lyssna på YouTube. Sök på ”Sund Karlfeldt” på www.youtube.com så visas videoklippen.
Så avslutades mötet med tillkännagivandet att
årets stora Karlfeldtpris ska tilldelas Olle Persson, en
av Sveriges mest eerfrågade svenska opera- och konsertsångare. Priset kommer att överlämnas vid sommarmötet den 19 juli.
Gunilla Stenman Jacobson
Foto: Cari Hildebrand/Hans Lundgren
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På jakt efter morfar
av Mika Larsson
Mika Larsson, barnbarn till Erik Axel Karlfeldt, har ägnat många långa timmar åt att
läsa gamla brev på Kungliga Biblioteket. Vem var han egentligen, hennes morfar? Hemma
rådde tystnad och mormor Gerda vaktade nitiskt makens eermäle, även inom familjen.
Karlfeldt dog med mörka hemligheter och tystnaden fördes vidare till nästa generation.

J

ag vet inte hur många timmar, men de är många,
som jag den gångna vintern har suttit på Kungliga Biblioteket och läst brev. Morfars brev till
andra, andras brev till honom. Andras brev till
varandra – om honom. Och så litteraturforskarens
stundom svårlästa blyertsanteckningar.
Det har varit en vinter på jakt eer morfar. Under
så många år har jag längtat eer att ha honom i närheten. Ja faktiskt ända sen tidiga tonår, när jag smygläste ”Främmande ord” vid en ficklampa under täcket.
Jag minns så väl hur det var. Min mamma hade en far
och han var diktare. Det fick jag höra i skolan och läsa
i skolböckerna. Det gjorde mig generad. Hemma talade vi inte om det. ”Man ska inte förhäva sig”.
Med tanke på att jag är barnbarn, vet jag förvånande lite om Erik Axel Karlfeldt. Mormor, som överlev-

de sin make med femtio år, vaktade honom, dvs. hans
eermäle, som en lejoninna sina ungar. Det enda som
fick sägas, var gott. Och några anekdoter delades inte
ut. Som människa förblev han oåtkomlig, ja så kändes
det. Och i hög grad oåtkomlig även som diktare. Han
tyckte själv inte om att hans dikter lästes i hemmet
och den attityden fördes vidare till mitt barndomsoch ungdomshem.
Många gånger har jag förbannat den ängslan, som
skapade tystnaden. Men allt var från början försent
att förändra. Så jag har suttit på Kungliga Biblioteket
och läst brev.
Morfar dog med mörka hemligheter och tyckte inte
om att ”man grävde i hans liv”. Gustaf Fröding, vän och
poetisk frände, blev eer sin död ämne för en närgången skröna. Boken Gralsökaren författades av Ida Bäck-

Trots att hon är skaldens barnbarn vet Mika Larsson förvånansvärt lite om Karlfeldt. Många gånger har
jag förbannat den ängslan som skapade tystnaden, skriver hon. (Foto: Helena Anderhag)
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man, en yngre kvinnlig vän, som trängde sig på under
Frödings sista år. Morfar tog boken till mormor och sa:
”Lova mig Gerda att detta ska aldrig hända mig.”
Hon tolkade hans ord som hon trodde rätt och
lade locket ack så tätt tätt på! Jag minns en vinter, det
var nog tidiga tonår, när mormor åkte upp till Sångs
helt ensam. Mycket hyschhysch. Där fanns en kista
full med brev och i den städade hon upp. Hon städade
upp hans liv. Från ett samtal på Sångs år 1956 mellan
mormor och samfundets förste ordförande, litteraturhistorikern Karl-Ivar Hildeman, hittar jag på KB
följande blyertsanteckning:
På Sångs finns enl fru K brev till K, ungefär två resväskor skulle behövas att frakta dem i. Bl a brev från
Lagerlöf och Heidenstam. ”Men somt har jag bränt.
Kärleksbrev mest”. Hon fann det onödigt att det blev
registrerat vilka alla som ”hängt eer honom”.
Hon brände alltså en gång till. Jag brukar fantisera
om vilka prosalyriska stycken vi förlorade den vintern. Och kanske nycklar till hans diktning.
Men nu har jag läst det som blev kvar. Det känns
märkligt att så intensivt leta eer en person – så nära
släkt och därtill betraktad i ett par hyllängder med
skrier. Men som trots det känns utom räckhåll.
Han var väldigt skygg, det har jag förstått. Livet ut.
I KB:s arkiv finns brev till tidningen, där han uppfordrande begär att hans 60-årsdag ingenstans ska
nämnas. På 65-årsdagen flydde han hemmet, tog en
utflykt till skogen med familjen.
Under 1950-talets andra häl hade Karl-Ivar Hildeman en lång rad samtal med personer som spelat
en roll i morfars liv. Det är som om han sökte upp och
ville tömma allt som ännu fanns levande i minnesbägaren om Karlfeldt, tömma bägaren i botten. Kaptenen Ernst Malmberg, vän via Albert Engström och
hundratals gånger middagsvärd för diktaren, var en
av dem. De åkte även mycket skidor ihop. Karl-Ivar
antecknar i småstilt blyerts:
M trodde inte K överhuvud anförtrott sig till ngn levande människa om sina personliga svårigheter: han
höll alltid distans och var svår att få grepp om.
Mycket skygg. Och han var en bråkstake, långt upp
i åren. Tror jag. Karl-Ivar igen:
Malmberg satte Gerda K:s insats högt. Hon räddade

honom vid sjukdomen 1913. Giermålet blev länge
inte av därför att K också hade barn med en annan
hushållerska. Han sökte skydd mot sig själv hos Gerda;
M berättar hur han satte sig bredvid henne och grep
hennes hand en gång när han märkte att han höll på
att bli full och galen.

H

an var mycket känslig för kritik. Han kunde
kräla som en mask – som i ett långt självutplånande brev, mycket obehagligt att läsa,
till kritikern Tor Hedberg, som menade att
unge Karlfeldt plagierade Fröding. Brevet är daterat
november 1899. Ett citat:
... Min bok borde aldrig blivit tryckt; den har fått
lögnens och stöldens märke sig åsatt och skammen däröver bränner mig smärtsamt. Men tillåt mig säga: aldrig har jag medvetet avsiktligt stulit en rad, en ton, en
stämning. För mig var det allt sant och erfaret.
Mormor i samtalet med Karl-Ivar förstärker bilden: Han var ytterligt känslig och fanatiskt hederlig.

Karlfeldt tyckte inte om att man ”grävde i hans liv”
och avkrävde hustrun Gerda ett löfte om att efter
hans död skydda honom från skvaller.
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”Lova mig, Gerda, att detta
aldrig ska hända mig.”
Ytterst få människor släpptes innanför skalet. Närmaste vän i akademin
var utan jämförelse Albert Engström. Han var märkt av barndomsminnen, reagerade på sina egna och
faderns vägnar: sökte revansch för
både sig och släkten. OBS! Böndernas
misstro mot onyttiga bokälskarna tydligen hårt känd av K. Älskade modern.
Så var det alltså att ha honom i närheten.
En oa oberäknelig person, som kan kasta mellan
självförnekelse och högmod, ja ”fasoner”. Han drack
också rätt bra, har jag läst mig till och även det långt
upp i åren. Han hade ett utpräglat dåligt ölsinne och
slagsmål på fyllan var honom inte främmande. ”En
dubbelnatur, som kunde slå om blixtsnabbt” säger
vännen Fredrik Vetterlund.
Och Albert Engström, ”min ende vän”, målar i ett
brev till en av morfars många kvinnor, skulptrisen
Lena Börjeson:
(…) denna brutala och geniala bonde var blyg och
fräck på samma gång. (…) Men han var ju så komplicerad, lögnaktig och sann, brutal och vek– han var allt!
immarna läggs på varandra där i KB:s specialläsesal och med dem framträder konturer av en människa. Det finns ögonblick när
jag nästan känner hans närvaro. Han var en
maskernas man och en kontrasternas personlighet.

T

Han var, har jag förstått, med alla
sina knepigheter också oerhört
snäll. Han ägde en stor och sann
kärlek till barnen, vars utveckling
han följer mycket noggrant, oa i
dagliga brev från sina ständiga
resor.
Ständiga resor. Kanske, framför allt,
sökte han ensamheten. På långa ällvandringar, i skog och på skidor, på skridsko, till häst. Det berättar breven.
Han var omgiven av kvinnor. Sökte dem. Söktes av
dem. Och med kvinnor levde han ett dubbelliv, under
decennier. Svårast var det för min mormor.
Jag tyckte med enstaka undantag aldrig om hans
tidiga diktning. Förbannade det jag såg som hurtfriskt. När han kunde vara sann! Om skammen,
revanschlustan, längtan eer tröst och hemhörighet.
Men eer alla brev jag läst och eer att för första
gången på decennier denna vinter ha läst alla morfars
dikter, från Fäderna till Vallfärd, ser jag att han med
åren blir allt bättre. Han är i mitt tycke bäst i sin sista
diktsamling, i Hösthorn.
Eer att ha läst alla dessa brev och dikter har jag
denna vinter förstått vikten av att mormor gav honom
ro till skapande. Och jag har förstått att han eer hennes så många år av förtvivlan, till sist gav henne ro.
Och då må de båda bli förlåtna.
Mika Larsson

Gerda Karlfeldt ställer fram blommor i skrivarstugan
på Sångs. Hon överlevde maken med femtio år.

Erik Axel Karlfeldt tillsammans med döttrarna Ulla
och Anna (Mikas mor).
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Karlfeldts
Greatest Hits!

I

förra numret av Karlfeldtbladet ställde vi frågan:
”Vilka favoriter har ni bland Karlfeldts dikter?”
Vilka tio dikter skulle DU välja som en introduktion till Karlfeldt för människor som sällan
eller aldrig läser poesi?
Vi fick in svar från ett antal läsare och det tackar
vi för! Inte en förfärlig massa, men tillräckligt många
för att kunna göra ett urval till en liten utgåva som
ser ut som en CD med, inte tio, utan tolv favoriter.
En liten sammanställning av svaren är på plats. Vi
fick förslag på 42 olika dikter. Av dem fick 20 en röst
och 9 fick två röster, vilket visar på en stor spridning
bland favoritdikter. Men sedan var det en grupp som
utkristalliserades som gemensamma favoriter. Tio i
topp ser ut så här:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Intet är som väntanstider
Jungfru Maria
Dina ögon äro eldar
Svarta Rudolf
Sång eer skördeanden
Första minnet
Vinterorgel
Psaltare och lyra
Längtan heter min arvedel
Fem farliga F
I Lissabon
Sub luna

Den enväldiga juryn valde att inte slaviskt följa listan
utan plockade bort ett par som var för långa och lade
till några av de ”udda” dikterna för att få en balanserad blandning. Resultatet hoppas vi blev bra. Det
skickas nu ut till alla medlemmar att sprida till vänner och bekanta såväl som obekanta. Ge bort en
”CD” i stället för en blomma, lämna på tandläkareller husläkarmottagningen, hos frissan, bokcirkeln,
kören, föreningen, jaktlaget…osv….osv. Vi skickar ut
ca 5.000 till medlemmar nu och det går att få fler. De
kommer också att finnas på gårdarna, utställningarna
och bokmässan. De ska spridas till så många som
möjligt!
Tack till alla som engagerade sig i detta projekt!
Gunilla Stenman Jacobson

Hjälp oss att sprida
Karlfeldt till fler!
Alltför få känner till Erik Axel Karlfeldt och
hans dikter! Vad kan vi göra för att råda bot
på det under jubileumsåret?
Det var frågan som jubileumskommittém
ställde sig. En av idéerna var att trycka upp
ett litet häfte med några av hans bästa dikter och låta samfundets medlemmar hjälpa
till att sprida det i sin omgivning. Om alla
medlemmar delar ut tio exemplar var i bekantskapskretsen så når vi flera tusen människor!
Greatest Hits – dikter av Erik Axel Karlfeldt är ett litet texthäfte i en pappficka i
CD-storlek med tolv av Karlfeldts bästa och
mest kända dikter. Den är tänkt som en enkel introduktion för dem som ännu inte upptäckt, eller ens hört talas om, vår nationalskald. Här finns t.ex. Jungfru Maria, Intet är
som väntanstider, Dina ögon äro eldar,
Första minnet och Psaltare och lyra.
Fler exemplar av Greatest Hits kan rekvireras via mail till info@karlfeldt.org eller per
telefon/sms till Gunilla Stenman Jacobsson
070-386 26 16.
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Johannes Rudberg, KB, förevisar några av utställningsföremålen, bl.a. originalbrev och handskrivna diktutkast.

Karlfeldt på KB

N

är jubileumsårets olika aktiviteter planerades, föreföll en utställning på Kungliga biblioteket som ett närmast självklart inslag; i ett
av magasinen långt under Humlegården
finns ju som bekant det omfattande Karlfeldtarkivet,
i sin huvuddel förvärvat till KB 1965 från änkan
Gerda. I arkivet finns ca 1500 brev från 600 brevskrivare, manuskript, dag- och anteckningsböcker, biografica, tal, skoluppsatser, kataloger, förteckningar
och tryck. Genom åren har samlingen utökats; 1995
mottogs t.ex. inte mindre än 483 brev, bl.a. till Gerda.
Redan våren 2013 hölls ett sonderande möte mellan representanter för samfundet och KB, och snart
fanns ett principiellt ja till att en utställning skulle
genomföras. Det verkliga förberedelsearbetet kom
dock att äga rum under några hektiska veckor inför
invigningen den 28 februari, i hög grad som ett samarbete mellan KB och samfundet, vars styrelse utsett
Mika Larsson som kontaktperson (i sin tur med råd
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av Johannes Rudberg

och dåd assisterad av Cari Hildebrand).
Det sparsmakade urvalet till de tre utställningsmontrarna gjordes av 1:e bibliotekarie Ingrid Svensson. (Många läsare minns säkert Ingrids uppskattade
presentation av Karlfeldtarkivet vid vintermötet på
KB 2012.)
Ambitionen med urvalet är att på ett begränsat utrymme peka på olika sidor av Karlfeldt. Två originalbrev visas, dels ett till vännen Fredrik Vetterlund
den 6 november 1900, där Karlfeldt berättar om sina
intryck av amanuenstjänstgöringen vid KB, dels ett
brev till Falu-Kurirens redaktion den 1 juli 1924, där
han anhåller om att den kommande 60-årsdagen på
intet sätt skall omnämnas i tidningen. Att födelsedagen
inte precis passerade obemärkt framgår av den volym
som visas ur den omfattande pressklippsamling som
Karlfeldtsamfundet har donerat till KB. Pressklippen
ger en mycket tydlig bild av vilken framträdande ställning Karlfeldt hade i den svenska oﬀentligheten.
KARLFELDTBLADET 2014:1

Utställningen invigdes av riksbibliotekarie Gunilla
Herdenberg, här med samfundets utställningskommissarie Mika Larsson.

Via dagböcker och anteckningsböcker kommer vi
närmare privatpersonen Karlfeldt och vi får också bekanta oss med skolgossen: i ett skrivhäe ser vi en
sträng rättning av Karlfeldts uppsats om ”Fördelarna
och olägenheterna för Sverige med Kalmarunionen”.
I en dagbok från 1879 skriver 15-åringen Erik Axel
Ericsson bland annat om väder och vind, om skolarbetet, om brev hemifrån och om kälkbacksåkning
och i en anteckningsbok från 1920-talet finner vi
skaldens noteringar om priser på blomsterplantor att
skaﬀa till Sångs. Av handskrivna utkast till dikter visas två exempel: ”Sub luna” ur samlingen Hösthorn
och ”Fäderna” ur Vildmarks- och kärleksvisor.
På väggen bakom montrarna hänger en oljemålning föreställande Karlfeldt, utförd av David Wallin
(1876-1957). Porträttet målades på Humlegårdsgatan
23 hösten 1904, dvs. under den tid skalden tjänstgjorde på KB och den förvärvades av KB på 1960-talet.
I en fåtölj kan man sätta sig bekvämt, ta på sig hör-

Jubileumsutställningen
på KB pågår t.o.m. 30
augusti.

lurar och höra Karlfeldt själv läsa ”Sub luna”, samtidigt som man har texten till dikten framför sig på en
pelare. På en stor vit vägg visas ett innehållsrikt bildspel om Karlfeldt och bl.a. en journalfilm från hans
begravning 1931, från det att kistan bärs ut ur
bostadshuset och fram till gravsättningen på Folkärna
kyrkogård. På denna vita vägg finns också ett mycket
fint urval fotografier från familjens fotoalbum, flera
av dem inte tidigare visade oﬀentligt. Urvalet har
gjorts av Mika Larsson, och skanningsarbetet har utförts av hennes bror Hans.
Utställningen visas t.o.m. lördagen den 30 augusti
under bibliotekets ordinarie öppettider (må–to 9-19,
fr 9–18, lö 11–15, under juni-augusti må-to 9-18, fr
9-17, lö 11-15, under juli dock stängt på lördagar).
Johannes Rudberg
Foto: Karl Isaksson, KB
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Karlfeldt & Co
– den förlorande
generationen?
av Christer Åsberg

O

bservera frågetecknet i rubriken: ”Karlfeldt & Co –
den förlorande generationen?” Så heter det symposium som Karlfeldtsamfundet arrangerar tillsammans
med Sigtunastielsen 24-25 oktober. Frågan gäller
alltså hur läget är för den författargruppering som trädde fram
under 1890-talet och lite senare, en synnerligen framgångsrik
skara. Här finns tre nobelpristagare, Lagerlöf, Heidenstam,
Karlfeldt och tre till som nominerades till priset, Fröding, Hallström och Gripenberg (ingen svenskspråkig författare har fått
så många nomineringar som den sistnämnde). En av de mera
framträdande i truppen, som diktare och kritiker, Oscar Levertin, dog så tidigt att han inte blev aktuell för något pris. Alla
de här författarna lästes flitigt under hundra år, för alla som
växte upp i början av förra seklet och för gymnasister, folkhögskoleungdom och litteraturintresserade i stort långt fram i tiden var den nittitalistiska diktningen nära nog synonym med
god och kanoniserad svensk litteratur, och flera av författarna
var något mer än så, moraliska föredömen och ideologiska ledstjärnor.
Hur kan man då ens antyda att de skulle vara en förlorande
generation? Vad den förlorade generationen, ”the lost generation”, var, det vet vi. Beteckningen syar på den generation som
präglades av första världskriget. Karlfeldt skrev om den i dikten
”Ungdom”:
Det låg en frostnatt på din barndoms ängar,
och glädjens blomster sveddes till sin rot.
Det for en storm igenom tidens strängar,
och än de darra som i skälvosot.

Den förlorande generationen är den som skrev för denna yngre, ”förlorade” generation, som tillvann sig respekt och prestige
och fick ett publikt genomslag som satte den på en piedestal.
En eer en av dem har fått lämna denna upphöjda position.
Somliga har helt gått in i glömskan, Per Hallström är det tydKARLFELDTBLADET 2014:1

ligaste exemplet. Andra lever i skuggornas rike och
träder någon enstaka gång fram ur dunklet, kanske
genom en text till en populär körmelodi som Levertin. En annan, Karlfeldt, lever i ännu högre grad kvar
som sångförfattare och som vinterorgelns organist,
men har som han själv beskrev i en tidig dikt gått in
i ”en sal, mot aonen belägen”.
Och vi bör gå utanför nittitalisternas krets. Bo
Bergman, vår mest tonsatte poet och många läsares
förtrogna långt fram i tiden, Vilhelm Ekelund, vars
nedvärdering av den egna poesin ingen bör förledas
att dela, Olof unman, som åtminstone borde unnas
upprättelse åtminstone i sin egen provins Uppland.
Osv. Många kan räknas till den förlorande generationen och det finns många generationer.
Men säger någon, Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding lever ju som förr. Och visst gör dom det, men
nog är det väl så att deras verk alltmer inskränks till
ett begränsat antal texter. Att Fröding skrev en levande prosa är bortglömt och flera av de gamla paradnumren som ”Vackert väder” och ”Balen” känns i all
sin virtuositet färdigdeklamerade och dåtida. Lagerlöf
intresserar många för vad som kan utläsas av feminism och queer och pacifism, men onekligen är hon
den för en bred läsekrets mest levande i den förlorande generationen.
Att det finns en levande, rentav odödlig, kärna i
det som denna generation skapade kan bli tydligt genom tillfälligheter som Mando Diaos succé med Frödings ”Strövtåg i hembygden”. När gruppen framförde den vid Allsång på Skansen förra sommaren tänkte jag särskilt på det märkliga i att klungorna av tonårstjejer i publiken hade lärt sig orden utantill och
med drömmande blickar sjöng med i den inte alldeles
lätta texten. Karlfeldt har blivit föremål för liknande
musikaliska nytolkningar av Lars Anders Johansson,
Kenny Håkansson med flera. Det finns en åder av liv
och en stor potential trots allt, men det är ändå uppenbart att kunskapen om och intresset för nittitalisterna och deras gelikar är i vikande. Vad beror det i
så fall på, kan något göras för att vända trenden och
vilka är det i så fall som bör göra något?
Vid symposiet i Sigtuna är tanken att vi ska diskutera just de frågorna. Vad kan göras för att förlorarna
ska bli vinnare?
Det är naturligtvis oundvikligt att vissa grupperingar, författarskap och inte minst stora sjok av en
gång beundrad poesi härjas av glömskan. Dikt måste
i första hand skrivas för den egna samtiden, inte för
en tänkt eervärld eller evighet. Jag skrev en dikt om

detta när Atterbom fyllde 200 år, Atterbom, den mest
bortglömde av våra stora romantiker:
Varför lyssnar vi aldrig till Atterbom
men gärna till Taube och Bellman?
Hans dikt på fnitter och skratt är tom
han var ingen spjuver och skälm, han,
men dock professor i estetik
och kunde sortera begreppen
i filosofin. En kräsen publik
borde sådant falla på läppen.
Historiens litteraturgarderob
hyser hans vissnade lager,
medan kollegerna Bellman och Taube
grönskar i schlager på schlager.
Den dikt som tusenden förstår
är en önskedröm för poeten,
men dikter lever ej många år,
om de skrivs blott för evigheten.
UNT 23/3 1990

M

en inte ens Bellman och Taube är skonade. Redan för femtio år sedan räknade
Bellmansforskaren och -sångaren Sture
Bergel med att bara max åtta-tio Bellmansmelodier var hyfsat kända bland folk i allmänhet. Och då avsåg Bergel bara förmågan att nynna
melodierna. Några har bytts ut tack vare insjungningar av Vreeswijk, Åkerström och åström. Och Taube
då, nationalskalden? Han är kanske inte så känd och
populär som många i den äldre generationen tror. I
ett tv-reportage om PRO:s pensionärskör i Västerås
talade ledaren föraktfullt om Calle Schevens vals. Nej,
Elvis skulle det vara, ”det är den musik vår generation
växte upp med”.
Tyvärr kan den negativa utvecklingen påskyndas
av riktade kampanjer, en litterär lobbyverksamhet, en
mobbning, som påbjuder bannlysning och diﬀamering av vissa författare som gör att de till slut inte blir
lästa. Även nittitalister drabbas av sådant.
Per Gedin gav för några år sen ut en stor Heidenstambiografi. I en följdskri, Varför får Heidenstam
inte vara den han är?, gick han till rätta med den nedsvärtning som Heidenstam drabbades av, dels genom
Strindbergs attack i den s.k. Strindbergsfejden, dels
på grund av insinuanta angrepp eer hans död från
ett antal litteraturhistoriker. Heidenstam var obildad
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och skrev illa, han hade för många kvinnoaﬀärer, han
var odemokratisk, antisemitisk och rentav nazist, han
plagierade ogenerat andra författare men beskylldes
samtidigt för att inte läsa några andra, han var svekfull mot sina fruar och vänner och hade överhuvudtaget svårartade karaktärsbrister.

Det är naturligtvis oundvikligt att vissa
grupperingar, författarskap och inte
minst stora sjok av en gång beundrad
poesi härjas av glömskan. Dikt måste
i första hand skrivas för den egna
samtiden, inte för en tänkt eftervärld
eller evighet.

Gedin kan visa att nästan alla anklagelser är felaktiga och understryker att även om några skulle ha fog
för sig är det ju författarens verk som ska räknas, inte
hans privatliv. ”En följd av denna förföljelse”, säger
Gedin, ”är att Heidenstams verk är mindre lästa än
någon av de andra nittitalisternas.” Och Heidenstam
är inte större skurk än andra. För att exemplifiera detta drar Gedin in Karlfeldt som exempel och tillämpar
gentemot honom exakt samma teknik som han just
fördömt i fallet Heidenstam. Karlfeldt hade åtskilliga
kvinnoaﬀärer samtidigt som han avlade barn med
den kvinna som långt om länge blev hans hustru, och
Svarta Rudolf, alltså inte Karlfeldt själv, dansar med
en trettonårig prinsessa en aon i hennes hemort som
90 år innan ordet förbjöds kallades negerby. Alltså:
Karlfeldt hade anlag för pedofili och rasism. Även
Karlfeldt har man försökt mota in i den nazistiska fållan och det moraliseras här och där över hans svaghet
för kvinnor och brännvin. Och hans poesi snöps och
han placeras i ett fack som provinsskald, en som inte
kan angå andens stockholmare (fast Karlfeldt tillbringade den största delen av sitt liv i Stockholm).
Knätofs och bondviolin blir hans logga.
Det finns naturligtvis många orsaker som gör att
en författare eller en hel generation blir förlorare. Det
kan handla om litterära former och om referenser och
preferenser som är historiska och därför föränderliga.
Men vad Karlfeldtsamfundet vill diskutera är 90talisternas ställning i nuet och i framtiden. Är de ”en
förlorande generation”? Och om så, vad kan göras,
och av vem, för att ändra på eller åtminstone bromsa
utvecklingen? Vilka institutioner i det litterära syste-
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met, vilka noder i det litterära nätverket har vilja, ambition och befogenhet att åstadkomma en förändring?
Vad gör skolan och de som styr över läroplanerna?
Det finns svensklärare som under sin utbildning inte
har läst en enda dikt av Karlfeldt. Hur hanterar man
det faktum att poesin i allt större utsträckning kommer att hanteras genom digitala och audiovisuella
medel och hur påverkar det pedagogiken? Ägnas några tankar någonstans åt hur 90-talisterna språkligt
och kulturellt kan användas i integrationen? Vilken
syn på kulturarvet kommer till uttryck i kulturpolitiken? Vad sker i universitetsundervisningen? I folkbildningsarbetet? Vad betraktar litteraturforskningen
som forskningsbart och varför? Hur kommer det sig
t.ex. att Karlfeldt (vid sidan av en speciell metrisk undersökning) bara varit föremål för en enda doktorsavhandling – och det var 1946? Hur ser förlagen på
utgivningen av klassiker av 90-talisternas typ? Hur insatta är kulturredaktionerna i äldre tiders litteratur
och hur hanterar de kulturarvet? Och varför skulle de
göra det? Visserligen aktualiseras en gestalt ur det förflutna någon enstaka gång, men ger det upphov till reflektioner och analyser om varför? Vad säger tankesmedjorna? Kan biblioteken bidra till ökad aktualitet?
Eller de vittra akademierna? Svenska Akademien har
gett ut en bok av Per Hallström, finns det mer att göra?
Hur ser sentida författare på sina gamla kolleger? Är
de inspirerande föredömen eller likgiltiga statyer?
Till sist: vad gör de litterära sällskapen? Det görs
åtskilligt av Lagerlöf-, Fröding-, Heidenstam- , Karlfeldt-, Engström-, Ellen Key-, och Fakirensällskap
och kringliggande representanter för Strindberg och
Hjalmar Söderberg med flera. Men mycket står att
vinna genom framtidsinriktat nytänkande inom och
mellan sällskapen. Frödingsällskapets mångårige ordförande Kjell Fredriksson ger många exempel på sådant i sitt stimulerande bidrag ”Har Gustaf Fröding
någon framtid?” i sällskapets årsbok 2013, Gustaf Fröding – den tidlöse. Vad vårt symposium i bästa fall kan
klarlägga är om det går att på sikt skapa former för
samarbete och synergieﬀekter, på mycket lång sikt
kanske till och med koalitioner och sammanslagningar. Det sista är tänkt som en provocerande utmaning
som kanske också kan ses som inspirerande och
framför allt kan få oss att fokusera på frågan: Hur kan
vi, som litterära sällskap, få våra favoriter att fortsatt
spela en viktig roll för läsare i kommande släktled?
För till syvende och sist är det ju de framtida läsarna
som riskerar att bli den i verklig mening förlorande
generationen.
Christer Åsberg
KARLFELDTBLADET 2014:1

Emma Zorn och Karlfeldt

Karlfeldt & Co
– den förlorande
generationen?
Symposium i Sigtuna
24-25 oktober 2014
Symposiet ”Karlfeldt & Co – den förlorande
generationen?” äger rum på Sigtunastiftelsen
24-25 oktober med start fredag kl. 11.00 och
avslutning lördag kl. 13.00.
Olika aspekter på ämnet behandlas i föredrag
och panelsamtal med forskare, lärare, bibliotekarier, kulturjournalister m.fl. och med efterföljande diskussioner.
På fredagkvällen hålls en offentlig soaré då bl.a.
årets Karlfeldtpristagare operasångaren Olle
Persson framträder. Symposiet filmas och en
sammanfattning kommer att ges ut som Karlfeldtsamfundets årsbok 2016.
Kostnaden för deltagande är 1.950 kr och omfattar då två luncher, middag, pauskaffe och logi
med frukost. Deltagande utan logi ger givetvis
ett lägre pris, men anmälan avser alltid i övrigt
hela programmet inklusive måltider.
Ett detaljerat program kommer att finnas tillgängligt i maj på arrangörernas hemsidor,
www.karlfeldt.org och www.sigtunastiftelsen.se
samt i Sigtunastiftelsens tryckta höstprogram.
Anmälan görs till Sigtunastiftelsen.

Birgitta Sandström, som länge var chef för Zornsamlingarna i Mora, har skrivit en biografi över Emma
Zorn som blir ett sant sommarnöje för oss samfundare.
Emma Zorn är en intressant person i sig och hennes
levnadsöde, sammantvinnat med den store konstnären
Anders, är spännande att ta del
av. Karlfeldt och Anders Zorn
träﬀades första gången när de
båda blev hedersledamöter av
V-Dala nation i Uppsala 1903,
och skalden blev snart en återkommande gäst i Mora. Eer
det första längre besöket säger
han sig ha blivit ”mera dalkarl,
än jag på länge varit”. Så småningom umgås de också familjevis och eer Anders död blir
Emma ett stöd för familjen
Karlfeldt som inte upphör när diktaren dör 1920.
Ett roande inslag i biografin är Emmas bekymmer
för Karlfeldts iver att betala tillbaka det lån han fått av
henne för att kunna bygga Sångs. Emma visste ju hur
knapert de hade det och ber Gerda övertala den hedersmedvetne maken att bromsa återbetalningstakten.
Man kan också fundera på vilka vägar Karlfeldts
musa hade tagit om han nappat på Zorns erbjudande
att följa med på en USA-resa 1907 och hur han i så fall
ställt sig till den amerikanska ”miljardism” han fördömer i Flora och Bellona. Och kanske hade då, grundat
på självsyn, Mexiko eller Kuba fått komma med i den
geografiska exposén i ”Svarta Rudolf ”.
Kort sagt: en på många sätt berikande och tankeväckande bok.
Christer Åsberg

Ny webmaster för hemsidan
Cari Hildebrand, som sedan
många år producerat Karlfeldtbladet, tar nu också över rollen
som webmaster för Karlfeldtsamfundets hemsida www.karlfeldt.org. Hon avlöser därmed
Hans Barenthein, som gjort ett
mastodontarbete med såväl den
gamla som den nya hemsidan. Material som ska publiceras på hemsidan, och övriga synpunkter på sajten,
skickas till Cari på adressen info@karlfeldt.org.
Gunilla Stenman Jacobson
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Vandring längs Fyrisån
av Lars Falk

K

arlfeldt var väl förtrogen med två skalder som
studerat i Uppsala och senare i livet drogs inför rätta för smädelse. De båda skalderna –
Lucidor och Fröding – frikändes men gick
ändå under. Deras öde fascinerade Karlfeldt som var
visste hur chansartat livet är. Hans egen far förlorade
sin gård och ställdes inför domstol – ett trauma för familjen.
Karlfeldt skrev flera gånger om Lucidor och Fröding. De uppträder tillsammans i ”Vårskuggor”, en
titel som kan tolkas så att det är Karlfeldt som vandrar ut ur staden (Stockholm resp. Uppsala) och i tanken möter sina kollegor. Beskrivningen av Lucidor
bygger på material som forskarna tagit fram om skalden, medan Fröding är på vandring längs Fyrisån i
trakten av Ulleråkers sjukhus, där han kom att tillbringa många år.
Du vandrar tung i den berömda hatten,
som ståtar hög och svart och kväkarsträng.
Bredvid din väg drar strömmens jästa vatten
sin gula fåra genom sidlänt äng.
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Karlfeldt återvände 1896
till Uppsala för att fortsätta
sina studier. Lika viktigt var
att han mötte Fröding: ”Den
första gången jag såg skymten
av honom, var en solig septemberdag i Slottsbacken i
Uppsala.” Fröding var skygg
men bekantskapen utvecklades
snabbt till vänskap. FröGunnar Tideström
ding älskade att diskutera lyrik och Karlfeldt var en värdig partner. På Carolina
ligger fortfarande manuskripten till Fridolins visor
med Frödings blyertsanteckningar i marginalen.
Fröding satte en ny nivå för Karlfeldts diktning
som bidrog till genombrottet 1898. Samtidigt gick
han själv in i sinnessjukdomen. Åtalet mot Stänk och
flikar tog hårt och Fröding grubblade ständigt över
”uppsåtet”. Hade han varit uppriktig när han skrev
sina dikter? Under depressionerna dömde han oa ut
alla sina verk som oärliga.
Karlfeldt beskriver Frödings vandring i allmänna
ordalag men kanske hade han en speciell händelse i
KARLFELDTBLADET 2014:1

tankarna. I ett tal över Fröding 1923 berättade han.
”En vårdag för 25 år sedan gick Gustaf Fröding ut
från Uppsala. Det var en vacker och ljum helgdagsaon. Men på natten bröt en snöstorm lös och Fröding kom inte igen till hemmet. Naturmakterna hade
gripit honom, de goda och de onda, stormen som
skulle sålla honom, tills bara den rena, ärliga personligheten blev tillbaka.”
Karlfeldts dikt tycks handla om denna händelse
som ledde till att Fröding togs in på sinnessjukhus.
Det fanns också en smärtsam parallell med Karlfeldts
liv som var obekant för läsarna. Fyra år tidigare gick
hans bror Per samma väg och dränkte sig i Fyrisån
mellan jul och nyår 1893. Pers vandring ledde över
Kungsängen ner till Övre Föret, en utvidgning i
Fyrisån, strax nedanför den äng där kungsängsliljorna blommar. Per gick ner i en vak ute på sjön och
kroppen återfanns först vid islossningen nere vid
Flottsund. Denna tragedi kan kopplas till Karlfeldts
dikt, ”Jag är en sjungandes röst”, där vi inte vet vem
som talar.
Jag är en sjungandes röst på stora, tomma slätter,
där intet öra hör, där intet eko bor.
Jag är ett irrande bloss över sjön i svarta nätter,
en nyckfull eld, som slocknar snart i mörkret:
hos min mor.
Gunnar Tideström analyserades denna dikt på
1940-talet. Han kände inte till familjetragedin utan
koncentrerade sig på den otrygghet och rotlöshet
som drabbade alla som flyttade in till städerna. ”Om
den yttre, handgripliga verklighet, som ligger bakom
skaldens stämningar, sägs det i Karlfeldts dikt ingenting. För den fanns inga poetiskt användbara ord!
Skalden blottar endast den känsla av själens obotliga
ensamhet. som Hjalmar Söderberg i ett bevingat ord
talat om, och intrycket att allt omkring honom är
tröstlöst förflackat: ”stora, tomma slätter”. ”
Tideström funderade inte över möjligheten att de
stora, tomma slätterna kunde vara Uppsalaslätten.
Karlfeldt hyste blandade känslor inför Uppsala och
frågan är om han kunde skriva om Frödings vandring
längs Fyrisån utan att tänka på sin bror. Gunnar
Tideströms analys pekar på det allmänna i situationen. Stor konst kan förvandla subjektiva upplevelser
till objektiva verk, men hur går det till?
Lyrisk tidsspegel kom ut 1947 och blev en av de
bästa poetiska handböckerna på vårt språk. Inom tio
år hade den kommit ut i fyra upplagor. Framgången

var unik och beror på ett nytt grepp. Fem litteraturvetare i Uppsala samlades regelbundet för att diskutera dikt. Slutsatserna sammanfattades i korta analyser författade av Carl-Erik af Geijerstam, Erik Hörnström, Gunnar Svanfeldt och Gunnar Tideström. Kriget pågick och samhället förändrades snabbt. Det var
uppenbart att ett diktverk måste tolkas både ur skaldens och läsarnas perspektiv. Psykologi och drisliv
var en självklar del av analysen.
Det är säkert Tideströms förtjänst att boken börjar
med Karlfeldt. Boken fortsätter med dikter av Lagerkvist, Sjöberg och Södergran innan den slutar med
Martinson, Gullberg och Ekelöf. Karin Boye behandlas särskilt fint. Hon hade just gått bort och flera av
deltagarna kände henne personligen. Genom att författarna koncentrerade sig på dikterna blev boken en
lysande introduktion till svensk modernism.
Det märkliga är att Karlfeldt står först, ett perspektiv som inte ens nu har slagit igenom i skolan. Karlfeldt behandlas inte som den siste nittiotalisten utan
som den förste modernisten. Perspektivet är mig välbekant, eersom jag hade en av författarna som lärare
på gymnasiet. Erik Hörnström var en synnerligen inspirerande lärare som lektor på Katedralskolan i Uppsala. Han älskade diskussioner och blev uppriktigt
glad om någon elev räckte upp handen och tyckte att
Stagnelius var skräp bara man motiverade sin åsikt.
Urvalet i Lyrisk tidsspegel styrde i många stycken
Hörnströms undervisning. Nästan alla dikter i boken
dök upp på hans lektioner. Hörnström skrev själv om
Lagerkvist, men det var uppenbart att han lärt sig
mycket av de andra i gruppen. Gunnar Tideström
blev professor i litteraturhistoria i Uppsala och var
med om att grunda Karlfeldtsamfundet. Hundraårsjubileet 1964 hade visat på behovet. Vid samma tid

Erik Hörnström var en synnerligen
inspirerande lärare som lektor på
Katedralskolan i Uppsala.
Han älskade diskussioner och blev
uppriktigt glad om någon elev
räckte upp handen och tyckte att
Stagnelius var skräp bara man
motiverade sin åsikt.
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gav han ut en vacker bok, Dikt och bild (1965), som
var mycket intressant men samtidigt något av en anakronism. Skulle litteraturhistoria och konsthistoria
knytas samman just som TV-åldern stod för dörren?
Karlfeldt är naturligtvis med och det ledde till ett
märkligt sammanträﬀande.

U

nder rubriken ”Två själar, en tanke” skrev jag
i förra numret om homonymer i Karlfeldts
dikter. Ett exempel hämtades ur ”Ode till den
höstlige Neptunus”. Jag har ha ett gott öga till
den dikten ända sedan den höll på att kosta mig segern
i en TV-tävling. Programmet hette Minnesmästarna
och det gällde det att besvara så många frågor som
möjligt på två minuter. Mitt specialämne var Karlfeldt
och det dök upp en slamkrypare: Vem stod modell till
Karlfeldts dikt ”Ode till den höstlige Neptunus”?
Jag visste att Majt Banck föreslagit Zorn, men det
finns inte några som helst bevis för det och tanken
förefaller mig absurd. Det var ingen tid för eertanke,
så jag drog till med ett förslag som framfördes av
Karlfeldts gode vän Ernst Malmberg. Tävlingsledaren
var obeveklig: ”Fel! Rätt svar är Zorn!” Jag svalde förtreten och hann ifatt min motståndare precis på mållinjen.
Denna episod beskrevs i Karlfeldtbladet 2006. Då
hade jag redan stött på en tänkbar modell till Neptunus på konstmuseet i München. Arnold Böcklins berömda tavla ”Im Spiele der Wellen” innehåller precis
den blandning av mytologi och realism som Karlfeldt

Arnold Böcklins tavla ”Im Spiele der Wellen” målades 1883 med en tysk marinbiolog och hans familj
som modeller i Neapelbukten.
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använder i sin dikt. Karlfeldt kan ha sett tavlan när
han återvände från Italien 1902, men den avbildades
också oa i pressen.
Döm om min förvåning när det visade sig att
Gunnar Tideström gjort exakt samma observation! I
Dikt och bild på sidan 279 avbildar han ”Im Spiele der
Wellen” och skriver: ”Böcklin-prägel har också Karlfeldts Ode till den höstlige Neptunus”. Tideström sätter dessutom in bilden i ett större sammanhang och
påminner om tidens förtjusning för mytologiska motiv. Han visar hur Heidenstam, Engström och Acke
klädde ut sig i tång och lekte havsgudar på bilder som
väckte uppståndelse ute i landet. Fröding poserade
också på sådana bilder men han ser inte ut att vara
väl till mods. Snart blandades allvar in i leken och
hans farhågor besannades. Heidenstam hade uppmuntrat Fröding att ta med de omstridda dikterna i
Stänk och flikar 1896, men när det drog ihop sig till
rättegång drog han sig genast undan. Det var Karlfeldt som stod Fröding bi under de svåra åren. Han
såg alltid positivt på vännen och låter i dikten ett mytiskt följe beundrande följa skalden med sina blickar
när han vandrar längs Fyrisån.
Lyssna! Sylfers flöjter dig följa.
Viskande ler dryaden.
Nymfens blick ur glittrande bölja
hälsar din gång ur staden.
Lars Falk

Albert Engström, Verner von Heidenstam och
Gustaf Fröding som havsgudar klädda i tång i
Sandhamn 1896.
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Varför slutade vi läsa Karlfeldt?

S

tina Otterberg, fil.dr. och
forskare vid Göteborgs universitet, litteraturkritiker i
DN, är författare till Karlfeldtsamfundets kommande årsbok. Vi som var med på förra årets
Sommarmöte i Uppsala minns
henne väl då hon där höll föredrag.
Så här skriver hon i en presentation
av boken:
”Vad hände? Varför slutade vi
läsa Karlfeldt? Erik Axel Karlfeldt
var den typen av författare som blev
idoldyrkad i sin samtid men som
sedan blivit både marginaliserad
och ifrågasatt. Från att ha varit en
författare vars ord man lärde sig
utantill och bar med sig hela livet
har han allt mer sjunkit undan – åtminstone är det lätt att få det intrycket. Samtidigt lever Karlfeldt kvar i
vardagsspråket och kulturen, något
som man kanske inte alltid reflekterar över. Idag är det exempelvis
inte många som vet vem som myntade formuleringen ”att tala med
bönder på böndernas sätt men med
lärde män på latin”. Ändå känner
alla till den. Det går ett rykte att
Karlfeldt är oläslig, daterad och
gubbig. Stämmer det?”
I sin bok Älska, dricka, sjunga,
leva, dö: en essä om Karlfeldt tonar

Karlfeldtsamfundets
årsbok 2014.
STinA OTTeRBeRg är universitetslektor i litteraturvetenskap
vid Göteborgs universitet. Hon
har journalistexamen från
JMG och har
sedan 1996
skrivit kritik
och kulturjournalistik,
bl.a. i Dagens Nyheter, Arbetarbladet, Svenska Dagbladet
och BLM. Hon disputerade
2010 på den uppmärksammade avhandlingen Klädd i sitt
språk: kritikern Olof Lagercrantz.

Stina Otterberg ned bilden av nationalskalden och vänder sig istället
direkt till Karlfeldts dikter. Hennes
utgångspunkt är att man måste läsa
dikterna som sång – med uppmärksamhet på musik och rytm –
för att de skall leva. Även om hon
framhåller vikten av att sätta Karlfeldts dikter i deras historiska sammanhang ligger essäns tyngdpunkt
på att göra Karlfeldts dikter levande
för dagens läsare. Boken blir ett
möte med en diktare som framstår
som lite mänskligare och lite mer
ofullkomlig än vi mindes honom.
Kanske också modernare. Karlfeldt
visar sig inte bara traditionell och
tillbakablickande i sina dikter utan
har stor betydelse för de författarskap som följde eer honom. Och
vad gäller de (delvis med rätta) kritiserade kvinnorollerna i hans dikter finns det en som är allt annat än
förenklad och som framträder som
viktigare än någon annan – den
modersgestalt han aldrig upphör
att vända sig till.
Stina Otterberg utgår i essän från
dikten ”Sub luna”. Utifrån dess fem
strofer ställs lika många dörrar på
glänt till författarskapet: älska, dricka, sjunga, leva dö.
Claes-Bertil Ytterberg

Uppskattad Karlfeldtuppläsning i Uppsala
Ett fint sätt att uppmärksamma jubilaren Karlfeldt är
att läsa hans dikter högt, som de flesta gjorde för
hundra år sedan. Under rubriken Karlfeldt – humorist
och grubblare gav Gunnar Birgegård och Ola Nordenfors en uppskattad uppläsning på Uppsala Stadsbibliotek den 8 april. Programmet var till synes ambitiöst
med över tjugo dikter, varav några mycket långa, som
Den underbara kvarnen, Eden, Höstpsalm och Vinterorgel, men framförandet vederlade helt sådana farhågor. Gunnar Birgegård är känd som mångårig kon-

ferencier på OD:s konserter. Hans fina diktion gjorde
deklamationen ytterst tydlig samtidigt som hela programmet gick på en timme. Ola Nordenfors, styrelseledamot i Karlfeldtsamfundet, interfolierade med
sakkunniga kommentarer som infogade dikterna i ett
större sammanhang. Ett fint bevis för att Karlfeldt
framför allt är en akustisk poet, vilket inte minst hördes i muntra dikter som Jone havsfärd, Sång med positiv och Fridolins dårskap. Åhörarna tackade med
varma applåder.
Lars Falk
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Karlfeldt –
nu även
som
bokstöd!
av Johannes Rudberg
och Jan Landqvist

I

ndustridesignern, professor em. Jan Landqvist
har sedan år 2000 formgivit drygt 30 olika bokstöd i svart metall utförda som författarporträtt.
Till övervägande del rör det sig om svenska
klassiska författare, men på senare år har även sex utländska tillkommit. Som ett kuriosum kan nämnas
att endast en nu levande författare blivit porträtterad
i serien, nämligen Tomas Tranströmer Nobelhösten
2011, detta naturligtvis eer vederbörligt tillstånd.
Jag frågade Jan Landqvist hur det hela började och
vilken författare som var den första. Inte helt förvånande blev svaret Strindberg. Idén kom upp då Jans
hustru Marianne arbetade på Strindbergsmuseet och
man där funderade på lämpliga presentartiklar att
sälja till besökarna. Bokstöd var ett förslag, och då låg
det nära till hands att utforma ett sådant i form av
Strindbergs porträtt. Detta var alltså år 2000. Stödet
visade sig bli populärt, varför det snart följdes upp
med Selma Lagerlöfs porträtt och strax däreer Jans
egen favorit Fritiof Nilsson Piraten.
Författarbokstöden nått stor popularitet inte minst
som presentartiklar, och förutom via nätet säljs de
bl.a. i receptionsdiskarna på såväl Stockholms stadsbibliotek som Kungliga biblioteket. Själv tycker jag
att de gör sig väl så bra som silhuettbild mot ett föns-
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Deltagarna i årets sommarmöte kommer att
få ett bokstöd ”per hushåll” i samband med
registreringen i Leksand. Ett mindre antal
ytterligare exemplar finns då även till försäljning till förmånspris.
Stödet säljs också via www.epresent.se
samt i en del bokhandlar, bibliotek (t. ex. i
KB:s reception) och museibutiker.

ter; då framträder porträttbilderna som bäst.
Ju större och mer framgångsrik en sådan kollektion
blir, desto mer ökar dock risken för fenomenet ”syns
man inte finns man inte”, och alldeles särskilt inför jubileumsåret kändes det som en brist att Erik Axel
Karlfeldts porträtt saknades bland bokstödsmotiven.
Jag fick därför styrelsens uppdrag att kontakta Jan
Landqvist och undersöka förutsättningarna för att ta
fram ett EAK-stöd. Vår kontakt inleddes i september
2013, och vi träﬀades också personligen under Bok &
Biblioteksmässan i Göteborg, där Jan regelmässigt har
en monter, där han visar och säljer sina bokstöd.
Jan berättade att många av bokstöden tagits fram
just i nära samverkan med respektive författarsällKARLFELDTBLADET 2014:1

skap, som så att säga garanterat projektet genom att
utfästa sig att köpa in en viss upplaga av den kommande produkten. I slutet av oktober beslöt Karlfeldtsamfundets styrelse att ge klartecken till den erbjudna
samarbetsmodellen.
Nu vidtog den knepigaste delen, nämligen att välja
ut vilket porträtt som skulle utgöra underlag. Jan
Landqvist ställde sig positiv till att nå fram till detta i
dialog med samfundet, där Claes-Bertil Ytterberg,
Gunbritt Berggren, Christer Åsberg och Gunilla Stenman Jacobson agerade referensgrupp och undertecknad mellanhand mellan dem och formgivaren. En
omfattande brev- och mejlväxling följde, och ett flertal skisser gick på sina remissrundor. Ett genombrott
kom när det stod klart att Henry B. Goodwins ”hattbild” var den lämpligaste utgångspunkten. Läs mer
om allt detta i Jan Landqvists egen skildring av tillkomstprocessen!
Johannes Rudberg

”Det går nog inte att fånga
blicken i ett bokstöd”

A

mbitionen att ha bokstödet klart till invigningen av utställningen på KB kom tyvärr
på skam vilket kan skyllas på mycket men
framför allt på att vi startade för sent. En annan anledning har varit en synnerligen intresserad
och engagerad ”inköpskommitté” hos beställaren
som har framfört synpunkter i en omfattning som jag
som designer inte har upplevt tidigare; i de flesta andra fall är det ju jag själv som bestämmer vilket underlag jag skall arbeta ifrån och hur bokstödet ska se
ut. Här var det många kockar men sett till resultatet
så har soppan nog bara mått bra av det.
Själv hade jag, sannolikt likt många andra, en vag
uppfattning om hur Karlfeldt såg ut. Att jämföra med

Skälmsk, stirrig, flirtig, spotsk,
uppgiven, potatisnäsa…
till exempel Selma Lagerlöf eller August Strindberg
där de flesta av oss kan se en bild av dem framför oss.
Det blev knappast lättare att bestämma utseendet på
bokstödet när jag hade tillgängligt bildmaterial framför ögonen med allt från foton av en uppsträckt akademiledamot till Anders Zorns eller Carl Larssons
målade porträtt, det senare i profil. Med en välansad
mustasch på någon bild och en yvigare på en annan.
Synpunkterna blev därför både många, divergerande och ibland roliga på skisserna som jag presenterade. ”Flera saknar det väldigt speciella leendet och blicken” fick jag veta eller i samma anda ”han har ju inget
kvar av det skälmska leendet som jag gillar. Han ser
rent av uppgiven ut”. En kritiker påpekar insiktsfullt
att ”det går nog inte att fånga blicken i ett bokstöd, tyvärr”, någon anser att hållningen ger ett uppgivet intryck, att näsan är ”potatisartad” och blicken ”litet stirrig” och inte som på förlagan ”spotsk och litet flirtig”.
Så bästa läsare av denna sammanfattning av tillblivelseprocessen: Det gäller att inte ge upp!
Här ska erkännas att några av nämnda kommentarer kom på ett sent stadium då vi hade enats om den
bild som Karlfeldtskännarna betraktade som den mest
kända och den som vi borde utgå ifrån: Karlfeldt med
hatt. Med den bilden framträdde också föremålet i en
tydligare dager för mig med min tidigare osäkra uppfattning. Jag visste vad jag hade att utgå ifrån och eer
diverse justeringar av potatisnäsa och leende så blev
det förhoppningsvis en Karlfeldt som de flesta, något
sånär insatta, kan känna igen. Även om det i detta fallet
förhåller sig så att allt faktiskt bara är svart eller vitt.
Jan Landqvist
Industridesigner, prof. em.

Bibliografi till jubileumspris
Åren 1974 och 1989 utgav KB och Karlfeldtsamfundet i samarbete Erik Axel
Karlfeldts bibliografi i två volymer. Del 1 omfattar 303 sidor och utarbetades
av Nils Afzelius, och del 2 på 110 sidor av Arne Bergstrand. Under jubileumsåret erbjuds Karlfeldtsamfundets medlemmar att köpa båda volymerna för 20 kronor. Böckerna kan köpas i KB:s reception, men vill man få dem
hemskickade går man in på www.kb.se/aktuellt/Butik-och-Publikationer/ och
beställer böckerna där. Vid hemsändning tillkommer 35 kronor i frakt- och
fakturaavgi, dvs. total kostnad blir då 55 kronor.
Johannes Rudberg
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I hägn och lä med de sina
”En eersommardag under det stora kriget kom jag in
på bygatan och blev stående på tunet till en ödegård.
Jaså, den oansenliga byn gömde sådana saker. Där stod
en märklig oxel, ensam, lik en ek, skövlad men stark,
och susade sunnandalskt för mig…”
Ur I Dalarne

H

ändelsen tilldrar sig under en färd eer häst
tillsammans med vännen Gustaf Ankarcrona i Leksand. Syet med färden är att se sig
omkring. Karlfeldt har under sin vistelse i
Leksand anförtrott vännen sina planer att åter bli bofast dalkarl, under den tid på året som arbetet så skulle tillåta. Till hösten ämnar familjen lämna villan på
Lidingdö för att bo centralt i Stockholm. Närhet till
fars arbetsplats på Svenska Akademien och barnens
skolor skulle underlätta vardagen för hela familjen.
Men trädgården, den skulle alla komma att sakna.

Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Öppet tisdag, torsdag och lördag
14 juni – 9 augusti
tel. 0247-600 28, www.sangs.se

”Karlfeldt själv dirigerade uteer stora Rättviksvägen till Sätra, där vi stannade på höjden mitt emot
Sjugare by vid Opplimen,” berättar Gustaf Ankarcrona i sin minnesruna över vännen Karlfeldt. ”Här yppade han för mig sitt beslut att om möjligt just i denna
nejd söka reda sig och de sina ett hem. Platsen hade
för honom levat i ljust minne ända sedan en fotvandring i gymnasiståren upp genom Dalarna.” Ända se-

dan sekelskiet hade han regelbundet återkommit till
Leksandstrakten och känner sig nu mogen för ett eget
boende.
De tog av från vägen och fann den ödegård i Sjugare, som Ankarcrona råkade veta var till salu sedan
en tid. Karlfeldt lade allt på minnet.
”Så en dag tre år senare, i slutet av juli, hör jag
gångporten till Holen öppnas och med kända steg
träder Karlfeldt in över gårdsplanen” berättar Ankarcrona. Karlfeldt påminner om deras ”lustfärd till Sjugarenejden i augusti 1918” och säger: ”Jag har nu blivit ägare till den gårdsplats du visade mig. --- Jag ber
dig att du nu, med din kännedom om bygdens för-

Karlfeldt övervakar resningen av flaggstången på
Sångs.

Karlfeldt i lustgården. Trädgården planlades tillsammans med trädgårdsarkitekten Ester Claesson.

Ej skall jag mer beså en trädgårdslist,
ej länka rankan kring en förstukvist…
Ur Oktober, 1918
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hållanden, bleve mig behjälplig att rita, planlägga
och uppföra den gård, det hem, jag nu tänker reda
mig och de mina.”
I maj 1922 tar nye ägaren till den gamla Ollasgården gården i besittning, hädaneer kallad Sånggården, ”Sångs”. Samma dag, den 22 maj, planteras
två balsampopplar på gårdsplanen, upptakten till
flera år av idogt arbete för att verkställa den plan
som samarbetet med trädgårdsarkitekten Ester
Claesson resulterade i 1926.
1924 är redan Gammelstugan på plats. Den kom
att inrymma skaldens arbetsrum. Herrarna Karlfeldt och Ankarcrona fann en lämplig stuga i trakten, en gammelstuga, en benämning som skalden
också tyckte passade bra och därför behöll. Från sin
arbetsplats hade Karlfeldt en inspirerande utsikt
över lustgården, ängarna ner mot Opplimen och
bortom vattnet skog och blånande berg. Här daterades i manuskript dikterna i Hösthorn så när som
på ett fåtal, sista handen lades vid dem här, åtminstone. Skrivbordsstolen, en kubbstolen, ett vackert
snidat träarbete, är en gåva från Emma Zorn på
skaldens 62-årsdag. När hustru Gerda första gången som änka kom till Sångs knöt hon ett Leksandband för stolen och ljusen som brunnit vid skaldens
bår placerade hon på skrivbordet.
Gammelstugans Karlfeldtsamling innehåller
minnen från barndomen, många personliga presenter från familjen men också kollegor och nära
vänner såsom Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding.
När du kommer ut i trädgården möts du av en
högst levande Karlfeldtsamling, den samling som
går i blom varje år, ger frö och bär frukt! Här finns
också många gåvor, inte minst rosor från Emma
Zorn i Mora.
Nu eer nära 90 år hoppas vi att vår trädgård är
den plats som visionärena på 1920 talet Ester Claesson och Erik Axel Karlfeldt en gång tänkte den
skulle bli. Det har under alla år varit ambitionen.
”Trädgården är mina somrars fröjd och mina vintrars oro” skrev Karlfeldt mitt under det intensiva
skapandet. Fröjden och oron har ärvts i flera led,
inspirerat, varit till glädje men också pockat på nya
insatser. Vi instämmer ännu med skalden i orden:
”Det är ej endast doer vi möta, när vi stiger ut
på trappan, det är en hel atmosfär. Den innesluter
oss och vårt hus, och vi leva i den, som något förtrollat och overkligt.”
Välkomna till Sjugare!

Sommarprogram på Sångs
Sångsdagen
Lördag 24 maj kl 14.00
Siljansnäs Manskör sjunger Karlfeldtsånger och
sjunger in Våren! ”Jag målar en ros och lilja därhos…” Hur trädgården kom till är ämnet för
Gunbritt Berggrens berättelse. Ta gärna med
kaffekorgen. Fri entré.

Tusen trädgårdar
Söndag 29 juni kl 10.00-17.00
Vi deltar i Tusen trädgårdar-projektet då tusentalet trädgårdar över hela landet håller öppet. Välkomna till Karlfeldts trädgård, när rosorna står i
blom och knopp. Då är de som vackrast!

Musik vid Siljan
Lördag 2 juli kl 14.00
”Nu fångar jag toner ur sommar och höst
och ger dem visans lekande röst…”
Ny musik till Karlfeldts texter och nya arrangemang av Anders Nygårds framföres. Medverkar
gör Lars Hjertner, recitation och sång, Sofia Sandén, sång. Peter Rousu ackompanjerar, liksom
Anders Nygårds. Hans Barenthein ger en bild av
sin morfar Erik Axel Karlfeldt.

Musik vid Siljan
Lördag 5 juli kl 14.00
Mikrokosmos – människan i världsalltet
Dalasymfoniettans kör sjunger under ledning av
David Lundblad. Solist är Olle Persson, baryton,
och Mats Bergström ackompanjerar på gitarr.

Karlfeldtsamfundets sommarmöte
Lördag 19 juli kl 14.00
”Finns luft i lunga och klang i bröst
kan sången nå upp fast den ljuder i dalen”
En hyllning till den tonsatte Karlfeldt med högtidlig utdelning av Karlfeldtpriset. Medverkande:
Claes-Bertil Ytterberg, Olle Persson, Robert
Sund, Margareta Jonth och Ola Nordenfors.
Allmänheten är välkommen!

Trädgårdsexperten gunnel Carlsson
Torsdag 6 augusti
Trädgårdsexperten Gunnel Carlsson, känd från
radio och tv, gästar oss. Vi samlas i Sjugare under eftermiddagen och avslutar på kvällen i
Leksands kulturhus. Mer information kommer

Gunbritt och Bo Berggren
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Groningsgrund i Folkarebygd
Ja, här i det gamla Järnbäraland
de bröto åker på älvens strand
och malm ur gruvan bredvid.

J

ärnbäralandet i det vackra landskapet vid Dalälven i Folkarebygden är Erik Axel Karlfeldts
groningsgrund. Här i det Dalarna som också är
Bergslagen föddes han, här finns hans rottrådar
och många av de sammanhang som präglade hans
identitet och litterära gärning.
Karlfeldt föddes på en bondgård i byn Karlbo, där
ståtlig mangårdsbyggnad, lider och
sommarhus ännu finns kvar.
Den unge Erik Axel visade tidigt sin talang för studier
och skrivande, och det berättas att medan bröderna
aktivt tog del i jordbruksarbete på åkrar, i loge och
ladugård, dröjde han oa
inne vid kvinnornas arbete
med hushåll och slöjd. I en
enkel kammare i liderlängan,
med utsikt över Dalälven, skrev
han sina första dikter.
Karlfeldt själv fick förmånen att studera vid gymnasium och universitet, och som författare formulerade han de utmaningar som både han och gården
hade mött: ”Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund, halvt nödd, halvt villig er sak jag svek.”
Gården gick ur familjens ägo och återfördes först
1967 till släkten genom Karlfeldts son Sune, som fick

sin mor till hjälp att inreda gården. Ett av minnesrummen rymmer Karlfeldts skrivbord och den
gungstol som var hans favoritplats för skrivande.
Gungstolen är ursprungligen kommen från Karlfeldts
mors hem i Hyttbäcken, och Karlfeldt förde den med
sig genom hela livet. Här finns även Karlfeldts säng,
kostymer och rockar ur hans garderob och familjefotografier. I ett annat rum finns Karlfeldts lyrik i olika
utgåvor och en monter med några få sparade ting
från barndomsåren. Hemmet skingrades redan vid
Karlfeldts studentexamen, och därför förmedlar dagens Karlfeldtsgård atmosfär från svunnen tid men
föremål från den vuxne mannens liv eller andra samtida hem.
Sedan 1984 ägs Karlfeldtsgården i Karlbo av Avesta

På sommaren bodde familjen i lillstugan. Här föddes Karlfeldt den 20 juli 1864.

Gästabudssalen på Tolvmansgården, Karlfeldts
barndomshem.
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Karlfeldtsgården i Karlbo
Öppet alla dagar 24 maj – 10 augusti
kl. 11.00-17.00. Servering.
tel. 0226-64 51 74, www.karlfeldt-folkare.se
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kommun, som i samverkan med entreprenörerna
Maria Hellman Ivarsson och Tomas Ivarsson håller
den öppen sommartid, i år dagligen 24 maj till 10 augusti samt 16 augusti. Det är fri entré till gården.
Jubileumssommaren 2014 bjuder kommunen därtill
på guidade visningar varje söndag kl. 15.
Karlfeldtsgården i Karlbo är nu en levande mötesplats för kultur. Här finns stämningsfulla miljöer,
konsthantverkare på plats, en blommande liten lustgård, kuriosabod och lekamlig spis. I trädgården
bjuds oﬀentliga kulturprogram, varje sommarlördag
kl. 15, med start 14 juni då Linnéa Sallay och Åsa
Arvidsson ger Karlfeldtprogrammet ”Längtan heter
min arvedel”.
Lördagen före Karlfeldts födelsedag, 19 juli, arrangeras även bussrundturen ”Med Karlfeldt på Folkarestigar” till bl.a. Karlfeldts mors hem Hyttbäcken och
Folkärna kyrka. Karlfeldtsdagen, som alltid firas på
författarens födelsedag 20 juli, får i år förstås jubileumsprofil och planeras i dialog mellan den lokala
Karlfeldtföreningen, Karlfeldtsamfundet och Avesta
kommun.
I Folkarebygden finns också andra Karlfeldtmiljöer av rang. Moderns hem Träslottet i Hyttbäcken låter
besökaren stiga rakt in i det förgångnas ro, till bondehemmet 1914, då allt det gamla lämnades kvar och
familjen flyttade över gårdstunet till en flygelbyggnad.
Här tar ättlingar till Karlfeldts kusin idag emot, familjen omasson. ”Fädernas flammande härd” gestaltas
av bergsmansbyar, kyrkogårdars järnkors och storskaliga Avesta järnverk där hyttan blåstes på när Karlfeldt var tio år. Vid Folkärna kyrka finns Karlfeldts
grav, och hans författargärning
manifesteras av Svenska Akademiens stiliga sten.
Karlfeldtföreningen i Folkare
Karin Perers, ordf.

Beställ Karlfeldtsamfundets
årsböcker och CD-skivor!
Vid beställning expedieras försändelsen via
post i ett vadderat brev. Beställningen hamnar
alltså direkt i brevlådan/brevinkastet. I brevet
ligger också en faktura med uppgift om hur
betalning ska ske. Angivna priser är desamma
som kommer att stå på fakturan och inkluderar
alltså porto och emballage.

Böcker
Oration till skalder och kompaner (2013) ....80 kr
Karlfeldt i sin tid (2012) ...........................150 kr
Dalmålningar utlagda på rim (2011) ........150 kr
Jag är lust och jag är längtan (2010).......150 kr
Vägen till Nobelpriset (2009) ...................150 kr
Vägen till Nobelpriset, engelsk version.....150 kr
Möten med Karlfeldt (2007) ......................50 kr
Tre trädgårdar (2006)...............................150 kr
Dikt och Liv (2005) ..................................120 kr
Till bönder och till lärde män (2004)..........80 kr
”Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord”,
Carin von Sydow.....................................150 kr
Samlade dikter, pocketversion
(Stenström)................................................60 kr

CD-skivor
Håkan Steijens LP, överförd till CD .........100 kr
I Fridolins spår,
Lars Anders Johansson (2008) ...............100 kr
Jag är en sjungandes röst,
återutgiven CD ..........................................80 kr
Siffrorna inom parentes anger utgivningsår för
årsbok. Glöm ej att vid beställning ange namn
och leveransadress. Beställning kan göras via
e-post: waiback@bredband.net
eller brevledes:
Karlfeldtsamfundet c/o Anders Back
Rältlindor, Korpholsvägen 30
785 50 Djura

Karlfeldts grav vid Folkärna kyrka. Stenen restes
av Svenska Akademien.
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Karlfeldtpriset till Olle Persson

OM KARLfeLDTpRiSeT Karlfeldtsamfundet har
till syfte att vidmakthålla och stimulera intresset för
Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra till ökad kunskap om hans liv och verk. Som ett medel härför
kan samfundet utdela sitt stora pris, Karlfeldtpriset.
Karlfeldtpriset kan för framstående insatser tilldelas konstnär som arbetat inom Erik Axel Karlfeldts egen sfär, främst lyriska, eller forskare som
givit bidrag till förståelsen av Karlfeldts diktning
och tid. Priset, som ej bör delas, utgörs av ett belopp om högst 50 000 kronor. Det utdelas, efter
beslut av samfundets styrelse, om möjligt vart
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Foto: Mats Bäcker

K

arlfeldtsamfundets priskommitté har till
mottagare av Karlfeldtpriset 2014 utsett Olle
Persson, en av Sveriges mest eerfrågade
svenska opera- och konsertsångare. Juryns
motivering lyder:
”Karlfeldtpriset har för 2014 tilldelats opera- och
konsertsångaren Olle Persson, som med artistisk utstrålning, musikantisk förmåga och utsökt språkbehandling levandegör äldre och nyare vokalmusik. Genom att Olle Persson håller svensk romanskonst så vital
för en stor publik och för kommande sångargenerationer, lyer han, i klangfull klädnad, fram poeter som
Erik Axel Karlfeldt.”
Olle Persson, baryton (född 1958 i Norrköping) är
en av de mest eerfrågade svenska opera- och konsertsångarna i dag. Han har avlagt musiklärar-, sångpedagog-, solist- och diplomexamen vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm (där han studerade för
Solwig Grippe och Dorothy Irving) samt gått Operahögskolan. Han är även utbildad i London för Rudolf
Piernay.
Förutom traditionella operaroller och barytonpartier i oratorier och passioner har han framträtt i
många nykomponerade verk. Han är en flitig gäst i radio och TV samt finns representerad på en rad skivinspelningar. Han är en framstående uttolkare av såväl
den nordiska romansen som den romantiska tyska lieden. Olle Persson spelar också fiol och uppträder
ibland i folkmusiksammanhang tillsammans med
Lena Willemark, som han är gi med sedan 1984.
På Folkoperan i Stockholm har Olle Persson sedan
1987 varit gästsolist i mer än tio huvudroller. Han har
även medverkat i en rad uppsättningar på Malmö

Opera, GöteborgsOperan, Norrlandsoperan, Drottningholmsteatern och Kungliga Operan.
Olle Persson har en sällsynt artistisk utstrålning
och musikantisk förmåga, även i de mest krävande
partier, med stor expansion och dramatik. I deklamation och artikulation månar han om varje språkljud.
Hans behandling av det svenska språket är färgrikt
och omsorgsfullt, vilket gör honom till en viktig länk
för att hålla den svenska romanstraditionen levande
och vital. Genom att sjunga tonsättningar av poeter
som E A Karlfeldt lyer han också fram den svenska
poesin. Han samarbetar med våra främsta ackompanjatörer på romansområdet.
Olle Persson är, vid sidan av sin sångkarriär, pedagogiskt verksam bl a vid Musikhögskolorna i Stockholm och Örebro och ger regelbundet mästarkurser
runtom i Norden. Olle Persson tilldelades Litteris et
Artibus 2013.
Margareta Jonth
tredje år. Pristagare utses av en av årsmötet, på
förslag av styrelsen, tillsatt priskommitté bestående av fyra ledamöter. I priskommittén skall finnas
en företrädare för litteraturvetenskaplig forskning
eller litteraturkritik, en för diktkonst, en för musikeller bildkonst samt en representant för samfundets styrelse, tillika ordförande i priskommittén.
Tidigare pristagare: 2010 Gunnar Harding,
2007 Birgitta Lillpers, 2004 Margareta Jonth ,
2001 Lennart Sjögren, 1998 Bengt Emil Johnson,
1995 Jöran Mjöberg, 1991 Karl-Ivar Hildeman,
1990 Caj Lundgren, 1988 Olof Lagerkrantz.
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Sångsdagen lördag 24 maj kl 14.00
”Jag målar en ros och lilja därhos…”
Gunbritt Berggren berättar om hur trädgården på Sångs kom till och visar originalritningar av Gustaf Ankarcrona och
Ester Claesson från 1920-talet.
Siljansnäs Manskör sjunger Karlfeldtsånger
och hälsar våren välkommen.
Ta gärna med kaffekorgen. Fri entré.
Se även www.sangs.se

Längtan heter min arvedel
Bildspel, levande gestaltning & musik
En magiskt vacker föreställning som bygger på
Anders Hansers fina bildspel om vår nationalskald
Erik Axel Karlfeldt.

Karlfeldt på Bokmässan
Samfundet kommer också i år att vara närvarande på Bokmässan i Göteborg 25-28 september med en egen monter i anslutning till De
Litterära Sällskapens (DELS) scen. Detta känns
särskilt angeläget detta jubileumsår. Vi kommer också att försöka få utrymme på scenen
för fyra föredrag. Två av Stina Otterberg, som
ju skriver årets årsbok, (se notis på annan
plats!) och två av Christer Åsberg: ”Ute eller
inne? Värderingar av Karlfeldt under 150 år”
och ”Karlfeldt och första världskriget.” Det är
150 år sedan Karlfeldt föddes. Det är 100 år sedan Första världskriget startade. Karlfeldt var
på plats båda åren!
Claes-Bertil Ytterberg

Medverkande
Linnéa Sallay,
mezzosopran, fiol
Åsa Arvidsson,
accordeon
föreställningen ges
Fredagar 3/10 och 10/10 kl. 14.00 och kl. 18.00
Söndagar 12/10 och 9/11 kl. 15.00
pris: 290 kr inkl. vin/cider
plats: Anders Hansers Biograf, Kommendörsgatan 28, Stockholm
12/10 ges föreställningen i bankettsalen på Odd
Fellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11. Pris 250 kr

info/Bokning:
tel. 073-500 62 82, info@linneasallay.se
Läs mer: www.linneasallay.se, www.hanser.se
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Om sommaren sköna…
Karlfeldtsamfundets sommarmöte
18-20 juli i Leksand och Folkare
Om sommaren sköna, när marken hon gläds
vid Dala två älvarna vida
från Tunaå strand till Gagnefmäns näs
hur fagert att ro och att rida!

V

ar skulle vi väl fira 150 årsjubileum av Erik
Axel Karlfeldts födelse om inte i Dalarna?
Vi börjar i Leksand med inkvartering på
folkhögskolan med utsikt mot den vackra
kyrkan på andra sidan vattnet. Självfallet besöker vi
också sommargården Sångs som står i sin vackraste
fägring och får också träda in i Leksands kyrka.
Söndag morgon förflyttar vi oss till födelsetrakten. Själva födelsedagen den 20 juli högtidlighålls
med en temagudstjänst i Folkärna kyrka och kransnedläggning vid graven. Eer lunch förenar vi oss
med Folkare Karlfeldtförening och Avesta kommun
och begår ett födelsedagsfirande med extra festlig
touche i trädgården vid Karlfeldts barndomshem.
Välkomna!
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preliminärt program
fReDAg 18 juLi
15.00-17.15 Incheckning på Leksands folkhögskola, Siljegårdsv. 21, 793 26 Leksand
www.leksand.fhsk.se
18.00 Kvällsmat
19.30 Hälsningsord Claes-Bertil Ytterberg
Manskörssång. Håkan Sund leder en grupp
OV-kumpaner
Karlfeldt i Leksand Kersti Jobs Björklöf
Karlfeldtdeklamation Gunnar Birgegård
Samvaro över ost och vin
LöRDAg 19 juLi
09.00 Årsmöte
10.30 Kaffepaus.
11.00 Den förarglige Karlfeldt Föredrag av
Ulrika Knutson, Uppsala.
12.15 Lunch
13.30 Avfärd till Sjugare
KARLFELDTBLADET 2014:1

14.00 Program på Karlfeldtsgården Sångs
Utdelning av Karlfeldtpriset
Samtal mellan Margareta Jonth och
Ola Nordenfors
Sång av Olle Persson
16.00 Kaffe vid Gammelgården i Leksand
Marsch till kyrkan
17.00 Leksands kyrka: Karlfeldt i ord och ton
Lars Hjertner, diktläsning, Anki Jones, sång,
Håkan Sund, piano. Spelmän från Leksand.
19.15 Samling på folkhögskolan till drink
Festmiddag
SönDAg 20 juLi
Frukost och utcheckning
09.00 Avfärd mot Folkare
11.00 Temagudstjänst i Folkärna kyrka
Biskop Thomas Söderberg, Avesta
spelmanslag, församlingsmusiker
Kransnedläggning vid graven
12.30 Lunch
15.00 Jubileumsprogram vid Karlfeldtsgården i
Karlbo
Högtidstal Claes-Bertil Ytterberg
Fridolinkören under ledning av Kerstin
Sonnbäck Hagfeldt

priser och bokning
pris för hela vistelsen inkl. deltagaravgift
I dubbelrum, per person .............................1875 kr
I enkelrum ...................................................2125 kr
Endast måltider och deltagaravgift .............1100 kr
Alternativ
Deltagaravgift................................................300 kr
Fredag kväll (måltid + ost och vin) ................240 kr
Lördag för- och eftermiddagskaffe, lunch ....150 kr
Lördag, drink + trerättersmiddag och vin .....425 kr
Anmälan och bokning sker senast den 15 juni 2014
genom anmälningsblanketten och insättning av avgiften på Karlfeldtsamfundets årsmöteskonto plusgiro 1 28 78-5. Ange namn, telefonnummer och vilken typ av logi som önskas på betalningsunderlaget. Anmäl ev. särskilda behov (rörelsehinder, kost
etc). Anmälningsblanketten skickas till:
Ebba Nordström, Östra Ågatan 15, 75322 Uppsala
Frågor: Ebba Nordström, tel. 0703-59 37 47,
e-post ebba.nordstrom@gmail.com

nya medlemmar i
Karlfeldtsamfundet
Vi kan glädja oss åt en tillströmning av ovanligt
många nya medlemmar sedan sist. Vi önskar er
varmt välkomna i samfundet!
Aurelius, Göran ................................Sollentuna
Berglund, Göran........................................Falun
Björnsjö, Ingrid .......................................Järfälla
Björnsjö, Krister......................................Järfälla
Corell, Hans ......................................Stockholm
Corell, Inger ......................................Stockholm
Ekman, Carin ........................................Uppsala
Ekman, Stig ..........................................Uppsala
Ekström, Agneta ...............................Åtvidaberg
Eleborg, Lennart ....................................Tullinge
Eurenius, Gudrun ............................Skärholmen
Eurenius, Jan .................................Skärholmen
Forsell, Inger .....................................Stockholm
Forsell, Åke .......................................Stockholm
Fredriksson, Billy ...............................Vallentuna
Fält, Mattias..............................................Älvsjö
Förberg, Kerstin .........................................Täby
Förberg, Nils...............................................Täby
Gullstrand, Tove....................................Uppsala
Gustafsson, Birgitta ................................Avesta
Haegermark, Carl Martin ....................Göteborg
Haegermark, Marcus ..........................Göteborg
Hedtjärn, Tryggve...................................Fränsta
Helgesdotter, Anita ...............................Norberg
Holm, Monica .............................................Orsa
Hägg-Hellborg, Else-Maj......................Vikarbyn
Leonardsson, Kerstin ................................Falun
Levin, Per ...............................................Malung
Liljas, Staffan ....................................Stockholm
Ljungman, Gunilla.................................Uppsala
Malm Lindberg, Henrik .........................Uppsala
Malmivirta, Lea ........................................Krylbo
Nordenfors, Ola ....................................Uppsala
Palm, Kristina .........................................Bollnäs
Persson, Birgitta.........................................Orsa
Ringvall, Helena........................Västra Näshulta
Roempke, Britt..................................Sollentuna
Roempke, Magnus............................Sollentuna
Rudesjö, Mikael ..............................Helsingborg
Silenstam, Berit ....................................Uppsala
Silenstam, Per ......................................Uppsala
Sjöholm, Maria.......................................Lomma
Smedby, Örjan ......................................Uppsala
Tengstad, Britta...............................Dala-Husby
Westholm, Marianne ............................Jonstorp
Ödman, Leif ........................................Göteborg
Öholm, Agneta ....................................Norsborg
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Jubileumskalender
Den 20 juli 2014 är det 150 år sedan skalden Erik Axel Karlfeldt föddes och det firas med en
mängd aktiviteter under året för allmänheten. Här beskrivs andra halvåret.
För mer information, se www.karlfeldt.org!
Lör 14 juni Karlfeldtsgården i
Karlbo
”Längtan heter min arvedel”.
Levande gestaltning och musik.
Sön 29 juni Karlfeldtsgården
Sångs i Sjugare
Kl. 10.00-17.00 Med den vackra
trädgården deltar Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare i riksprojektet ”Tusen trädgårdar” och står
öppen för besökare.
Ons 2 juli Karlfeldtsgården
Sångs i Sjugare
Musik vid Siljan. Kl. 14.00
Ny musik till Karlfeldts texter och
nya arrangemang av Anders Nygårds framförs. Lars Hjertner,
Sofia Sandén, Anders Nygårds,
Peter Rousu, Hans Barenthein.
Lör 5 juli Karlfeldtsgården
Sångs i Sjugare
Musik vid Siljan. Kl. 14.00
Olle Persson, baryton, Mats
Bergström, gitarr, Dalasinfoniettans kör.

Torsdagar i juli Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
poesivandring på Sångs.
18-20 juli Leksand/Folkare
Karlfeldtsamfundets sommarmöte i Leksand, Sjugare och
Karlbo/Folkarebygd.
Lör 19 juli Karlfeldtsgården
Sångs i Sjugare
Kl. 14.00 en hyllning till den
tonsatte Karlfeldt med högtidlig
utdelning av Karlfeldtpriset.
Medverkande: Claes-Bertil Ytterberg, Olle Persson, Robert Sund,
Margareta Jonth, Ola Nordenfors
(se sid 29).
Lör 19 juli Leksands kyrka
Kl. 17.00 Karlfeldt i ord och ton
Lars Hjertner, Anki Jones, Håkan
Sund och spelmän från Leksand.
Sön 20 juli Folkärna kyrka
Kl. 11.00 Temagudstjänst med
biskop Thomas Söderberg.
Kransnedläggning.

Sön 20 juli Karlfeldtsgården i
Karlbo
firande av erik Axel Karlfeldts
födelsedag
Kl 15.00 Högtidstal av Karlfeldtsamfundets ordförande ClaesBertil Ytterberg.
25-28 september Göteborg
Karlfeldtsamfundet deltar på
Bokmässan.
24-25 oktober Sigtuna
”Karlfeldt & co – den förlorande generationen?” Symposium
på Sigtunastiftelsen. Olika
aspekter på ämnet behandlas i
föredrag och panelsamtal med
forskare, lärare, bibliotekarier,
kulturjournalister m.fl. och med
efterföljande diskussioner (se
sid. 19).
Mån 24 november Stockholms
stadsbibliotek
program med Lars Hjertner

Utställningar om Erik Axel Karlfeldt 2014
Kungliga Biblioteket

nobelmuseet

Dalarnas museum

Stockholm
28 februari – 30 augusti
www.kb.se

Stockholm
15 maj – 19 oktober
www.nobelmuseet.se

Falun
17 maj – 26 oktober
www.dalarnasmuseum.se

