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Sångs – sorgen blev glädje

N

är ni bläddrar igenom detta nummer av
Karlfeldtbladet märker ni att mycket av innehållet domineras av material om Sångs i Sjugare. Skälet därtill är enkelt: I 25 år har Karlfeldtsgården ägts och förvaltats av Gunbritt och Bo
Berggren. Det är en enorm kulturell insats de gjort
under dessa 25 år. Samfundet är fyllt av tacksamhet
för detta.
Sångs har varit en replipunkt för medlemmarna
och gården har säkerligen varit en av de viktigaste
rekryteringsbaserna för Karlfeldtintresset. Här har
trädgården skötts på ett sätt som gjort den unik bland
svenska trädgårdar och helt efter Ester Claessons och
Karlfeldts ursprungliga intentioner. Besökarna har
beståtts med doft- och synerfarenheter och begåvats
med levande beskrivningar av vad de erfar, ackompanjerade med Karlfeldts lyrik. Gunbritt har i detta
avseende varit outtröttlig och mött med öppna famnen när besökare knackat på porten.
Vid speciella dagar, Sångsdagen på försommaren

Ordföranden
har ordet
Claes-Bertil Ytterberg

och vid Musik vid Siljan i juli, har här också erbjudits
kvalificerade kulturella program. Dessutom har poesivandringar genomförts en kväll i veckan i juli. Det
är med djup tacksamhet Samfundet riktar sig till
Gunbritt och Bo för deras insatser.
Som alla Samfundets medlemmar förmodligen vet
har gården under året varit utbjuden till försäljning.
I detta avseende har de gångna månaderna inneburit
en sorts sorgearbete för oss i samfundet, även om vi
förstått att den stunden måste komma. Det har funnits många intresserade eventuella köpare.

Jon Karlfeldt ny i Samfundets styrelse
Mina barndoms somrar tillbringades på Sångs i
Sjugare. Kärleken till gården kom därmed tidigt.
Kärleken till dikten dröjde lite längre, men inte
mycket. Den växte fram under de dussintals guidade vandringar genom trädgården och i gammelstugan som jag smög med på som liten – och
mest av allt genom sjugaresomrarnas höjdpunkt:
Musik vid Siljan, när mamma Mika läste dikter inför hundratals, om inte tusentals, gäster. Jag fastnade tidigt för de målande och roliga – ja, även
för ett barn – berättelserna i exempelvis Kyrkosångarne och Jone havsfärd. Och för nästan allt
som var tonsatt. Med tiden har jag upptäckt, berörts av och funnit inspiration i allt fler sidor av
min mormorsfars diktning, och det är med stor
glädje och spänd förväntan som jag nu engagerar
mig i samfundet.
Jag hoppas kunna bidra med perspektiv från en
yngre generation, med erfarenhet från andra typer
av föreningar (nu senast som styrelsesammankal-
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lande i Miljöpartiet, där vi brukade le åt att vi hade
både en Karlfeldt och en Fridolin i ledningen) och
med mer av samma engagemang som alla vi medlemmar i samfundet delar.
Jag bor i Stockholm med fru och två döttrar,
fyra och sex år gamla. Till vardags arbetar jag med
verksamhetsutveckling på Skolverket och spelar
gärna brädspel, läser eller bakar med barnen.
Jon Karlfeldt
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Men nu har man kommit fram till ett nytt beslut:
Gården får bli kvar i familjens ägo! Det är med en
enorm glädje jag tar del av detta besked och jag tror
med mig hela Samfundet. Visserligen kommer inte
gården att vara totalöppen på samma generösa villkor
som tidigare men besök kommer att tas emot vid väl
planerade tillfällen som annonseras. Det vi vet är att
vi även nästa år kan njuta av Sångsdagen 26 maj,
poesivandringar i juli samt Musik vid Siljan med
Anna Ihlis den 3 juli. Vi ser alltså med glad tacksamhet en fortsättning på den stora insats Gunbritt och
Bo har gjort.

M

en nu något helt annat: Inför Karlfeldtjubileet 2014 beslöt styrelsen att Samfundet skulle satsa på en egen monter på
Bokmässan i Göteborg. Vi anslöt oss till
de litterära sällskapen (DELS) och dess scen där vi
också fick tillfälle att framföra en del kvalificerade
Karlfeldtprogram.
Vi trodde nog inte att vår närvaro skulle i väsentlig grad öka försäljningen av Karlfeldtlitteratur. Men
att vara synliga där hade nog ett egenvärde. Hans
Barenthein har gjort en stor insats som samfundets
mässgeneral och Anders Back har varit oumbärlig
som transportör av allt det material som varit nödvändig för montern. För detta vill vi uttrycka ett
stort tack!
Att ha en monter på Bokmässan är dock dyrt och
de litterära sällskapens område är inte det mest eftersökta. Det är inte klassiker och litterära ikoner människor jagar efter på den marknad som Bokmässan
utgör. Just nu upplever Bokmässan dessutom en kris
utifrån debatten om vilka som i yttrandefrihetens
namn skall ha tillträde. En ganska stor bojkott ägde
rum i år och flera alternativa bokmässor uppstod som
svampar ur jorden. Dessutom skrämde den nazistiska
Nordiska Motståndsrörelsens demonstration i området bort många besökare.
Antingen är det så att Bokmässan har haft sin tid
eller också står den inför en nystart med nya förutsättningar för en rimlig öppenhet.
Vi har nu med hänsyn till kostnader och resultat
beslutat att ta en paus från medverkan i Bokmässan.
Kanske återkommer vi framöver.
Nu vill vi försöka finna nya vägar att nå ut med
vårt ärende. Kanske finns det andra och nya arenor
att utnyttja?
Claes-Bertil Ytterberg

Mikael Samuelsson och
Mats Bergström till
Vintermötet
Vintermötet 2018 bjuder på musikalisk underhållning av hög klass då vi gästas av två verkligt
framstående artister: gitarristen Mats Bergström och mångsidige Mikael Samuelsson, som
förutom opera- och vissångare också är skådespelare och kompositör. Dessutom håller Svenska Akademiens f.d. kanslichef Odd Zschiedrich
ett intressant föredrag om vad bildning är.
Det är med andra ord ett enastående tillfälle
att ta med sig vänner och bekanta till Vintermötet lördagen den 3 mars!

Sångsdagen 2018
Lördag 26 maj
5

Med Sångs i våra hjärtan
Sommarmötet i Tällberg

E

n stor skara Karlfeldtvänner slöt upp i Tällberg kallade till sommarmöte med årsmöte
som återigen var utlyst till Dalarna fastän vi
gästade Falun förra året. Vi kom då inte att
besöka Sjugare och därför var det än mer angeläget
att i år få komma dit. Med ett stänk av vemod samlades vi för att ägna oss åt Sångs som vi fått veta skulle
övergå i andra händer.

Fredag
Samfundets ordförande Claes-Bertil Ytterberg hälsade välkommen och konstaterade att tiden går fort,
”snabbt jagar stormen våra år”. Årets möte ställer
Sångs i centrum av förklarliga skäl, gården som betytt så mycket för Karlfeldt, men också för oss i samfundet. Vi uppmärksammar också att 2017 är ett
flerfaldigt jubileumsår: 500 år sedan Luther spikade
upp sina teser och satte igång reformationen, 100 år
sedan ryska revolutionen och hungerkravaller i
Sverige.
Vårt första föredrag om Sångs behandlade trädgården. Efter introduktion av Gunbritt Berggren berättade Inger Berglund, landskapsarkitekt och författare
till bl.a. Trädgårdar i Dalarna om Ester Claesson. Med
hjälp av många bildillustrationer fick vi ta del av
framväxten av Arts & Crafts-rörelsen i England och
dess förgrundsfigur inom trädgårdskonst, Gertrude

Inger Berglund
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Jekyll och så Ester Claesson i Sverige. Inger Berglund
framhöll särskilt det arbete som Berggrens gjort som
resulterat i den fantastiska trädgård vi kan beskåda
idag.
Därefter följde en Musikalisk soaré med Alm Nils
Ersson och Salongsensemblen som gav oss ett uppskattat program med prov på musik som skulle kunna
ha hörts på Karlfeldts tid med mycket underhållande
och informativ presentation av Alm Nils själv.
Lördag
Årsmötet öppnades med välkomstord av samfundets
ordförande Claes-Bertil Ytterberg och diktläsning av
Gunbritt Berggren (Lukt och doft. En sommarpredikan). Claes-Bertil Ytterberg valdes till ordförande för
ytterligare ett år. Styrelsen i övrigt förändrades enbart
med inval av en ny ledamot, Jon Karlfeldt efter avgående Gunbritt Berggren. som avtackades av ordförande för hennes insatser i samfundets styrelse under
många år. Karlfeldtsamfundets styrelse hade utsett
Margi Fält, mångårig guide på Sångsgården, till mottagare av Karlfeldtmedaljen, vilken överlämnades av
Claes-Bertil Ytterberg. Som avslutning visade Gunbritt Berggren de olika blommor som ingick i den
vackra buketten från trädgården i Sjugare som varje
år har glatt oss alla.
Efter kaffepaus samlade vi oss igen att lyssna till

Kersti Jobs Björklöf

Claes-Bertil Ytterberg
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Gunbritt Berggren berättar om de blommor som ingår i den vackra Sångsbuketten

Bo och Gunbritt Berggren berättar minnen från
sina 25 år på Sångs.

Karlfeldtmedaljen tilldelas Margi Fält, mångårig
guide på Sångs.

Salongsensemblen: Ulf Skagerstam, Alm Nils Ersson, Benedetta Simeone och Jonas Forsberg.

Poesivandring på Sångs. Hans Barenthein läser
Karlfeldtdikter vid stentäppan och lusthuset.
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Det finns inget dåligt väder, sägs det. Besökarna
var väl förberedda på dagens väderlek.

Besök vid Gustaf Ankarcronas skapelse Holen med
vidunderlig utsikt över Siljan.

Inger Back tar ordet på Holen.

Christer Åsbergs föredrag om vad EAK gjorde 1917:
Tsaren, staren, Stagnelius och Luther. Karlfeldtdikter
1917. (Återges i sin helhet på sid. 20 ff.)
Eftermiddagen kom att ägnas helt åt Sånggården.
Vi började med att lyssna till Gunbritt Berggren med
Bo vid sin sida som delade med sig av minnen och
tankar från 25 år på Sångs illustrerade med bilder (se
sid. 30). En högtidsstund för oss alla. Även detta återges på en egen plats för att få med så mycket som
möjligt.
Vår ordförande uttryckte så allas vårt djupt kända
tack till paret Berggren för allt de betytt för Sångs och
för samfundet. Allt deras arbete och engagemang kan
på intet sätt ersättas, men som en synnerligen symbolisk gåva överlämnades ett resestipendium för att
de två skulle få njuta välbehövlig vila på valfri plats.
Så for vi då till Sångs.

Under många år har Gunbritt anordnat poesivandringar på Sångs under torsdagskvällar i juli. Nu
ville vi låta alla få uppleva detta. I grupper vandrade
deltagarna till olika stationer där en eller ett par passande dikter lästes. Med vemod i sinnet lyssnade vi
till Karlfeldts egna ord och det dröjde inte länge förrän ett stilla regn började falla, inte så att vi behövde
ta skydd, men det var som naturen förstärkte sinnesstämningen med sina milda tårar. Varmt kaffe smakade gott innan vi återvände till Tällberg.
Dagen avslutades med middag med sång och glad
gemenskap. Två Karlfeldtbarnbarn delade med sig av
sina minnen från Sångs. Mika Larsson läste en visa
hon skrivit till Gunbritt och Bo och Sångs och hennes
bror Eje berättade livfullt om barndomsminnen från
somrarna med mormor i Sjugare.
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Gunnar Birgegård (ovan) läste dikter i
väntan på dagens överraskning –
Erik Axel Karlfeldt i egen hög person,
porträttlikt gestaltad av Hans Barenthein (t.v.), tillsammans med Gustaf
Ankarcrona i Johannes Rudbergs
skepnad.

Söndag
Kersti Jobs Björklöf är välkänd bland dalabesökare
som f.d. kulturintendent i Leksand och hon hade fått
uppgiften att berätta om arkitekten till gården Sångs,
Gustaf Ankarcrona (se sid. 16). Han var så mycket
mer – konstnär, hembygdsvårdsivrare, arkitekt, en
märklig livsgärning. Han började som konstnär, men
kom att övergå till ett allt större engagemang för sin
nya hembygd i Dalarna. Han har lämnat spår i konsten, hembygdsrörelsen, folkbildning inom ungdomsrörelsen och folkhögskolor, hemslöjd och arkitektur.
Vi lämnade hotellet och sökte oss upp till Ankarcronas hem och skapelse Holen högt över Tällberg
med vidunderlig utsikt. Där hade vi utlovats en överraskning. I väntan därpå läste Gunnar Birgegård dikten Värdshuset ur Flora och Pomona som beskriver
Gästis – mötesplatsen i Leksand.

In på tunet trädde så Gustaf Ankarcrona i egen
hög person, gestaltad av Johannes Rudberg, och Erik
Axel Karlfeldt, personifierad av sitt barnbarn Hans
Barenthein i morfars kostym och hatt, livligt diskuterande byggnationen av gården i Sjugare. Ett levande möte.
Gunnar läste Från Fridolinåren till Sjugaregården –
Ankarcronas nekrolog över sin vän Erik Axel Karlfeldt ur Hågkomster och livsuttryck av Svenska män
och kvinnor.
Sommarmötet avslutades av vår ordförande innan
kaffe och smörgås intogs och många välkomnades in
i Ankarcronas hem före hemfärden.
Gunilla Stenman Jacobson

9

Ola Nordenfors

1. Gårdsplanen
Kring Siljan och Sångs, sid 81 (Samfundets årsbok
2002). Hösthorn och Väverskan (Hösthorn 1927).

Poesivandring
på Sångs
med Gunbritt Berggren
Upplev sommaren så här i vintermörkret
genom att läsa dikterna vid varje station
inne i stugvärmen.

Annika Straarup

2. Terrassen (mangårdsbyggnadens gavel)
I Dalarne sid 22 …En sensommardag under…behaget är övervägande. Plantering (Hösthorn).

Helena Kettner Rudberg

3. Krysset där pioner slutar och flox tar vid
En gammal rocksvarvare (Du kan se över häcken till
hans gård högt upp i Sätra.) Innan floxen blommar
här mer än tusen och vallmon, över 1 m höga med 1
dm:s eldröda skålar. ”Vem har dött?” undrade en besökare. ”Det här måste vara tänkt att hedra minnet av
någon/några”. Trädgården ritades 1926. Den våren avled Erik Axels kära halvsyster Vilhelmina.
Avskedet och Korsmässa (Hösthorn). Som konvalescent våren 1913 besöks EAK en tid av en Rödakorssyster. Se en tibast sydost om sista pionen.
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4. Vid örnarna
Vid ett besök för ca tio år sedan påpekar Ulla Barenthein: Örnarna skall flyga åt varsitt håll. Och det är en
hane och en hona. Har du tänkt på det? Nej, det hade
jag inte. Fanns det någon tanke bakom det? Örnarna
är en gåva från Emma Zorn till EAK:s 65-årsdag.
Sedan dess har vi vridit dem så de divergerar något
mera och jag läser nu:
Änklingen (Hösthorn), som jag spontant kom att tänka på. Från skrivbordet vid fönster i EAK:s sovrum
gick hans blick genom en allé av pioner, riddarsporrar,
vallmon eller flox ner till örnarna, vidare över vatten
och skog till blånande berg i fjärran.
Aftonbön (Hösthorn), ursprungligen kallad Sjugarenatt, daterades 6 april 1925 i den tryckta upplagan. En
markering, eftersom det är den enda dikt som hanteras
på det sättet. Makarna hade varit till hasselsnåren i Sätra
på andra sidan sjön, de hade vandrat dit och sedan hem
över isen. Gerda var orolig när de gick till sängs. Erik
mådde inte bra, ”hans ande lopp hög” noterar hon i
dagboken. På morgonen läser Erik dikten för henne.

Kerstin Hulter Åsberg
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under vandringens gång, en strimma vatten som glänser, den viktiga hasseln i dikten, det unika hasselbeståndet högt uppe i Sätra på andra sidan om Opplimen leder till dikten En vandringsdag. Hasseln vid hörnet på
ängsladan kom som litet skott hit långt innan hasselbeståndet blev naturreservat. Hasseln bakom annexet
på Tolvmansgården är en riktigt gammal bamse idag.
Hasseln har stort utrymme i skaldens diktning. Se t.ex.
dikterna Höstpsalm, I Dalarne och Vinterorgel.
Johannes Rudberg
Hans Barenthein

5. Vid rosen ”Emma Zorn”
Rosen Emma Zorn är en hybrid av daggros och bergros som uppstått i Mora. Vårt exemplar kom som gåva
från Zorngården sensommaren 1922 tillsamman med
några andra rosor. Den blev under våren 2017 namngiven och registrerad efter DNA-test m.m.
Kyrkosångarne (Hösthorn) berättar om en utflykt till
Orsa midsommardagen 1919. Prins Wilhelm håller med
bil och värdparet Zorn och Karlfeldt är passagerare.
Herrarna besöker Orsa kyrka, där prästen, till deras förvåning, kallat till extra gudstjänst. Orsaken till detta var
att midsommaraftonen i Mora varit ovanligt bråkig.
Stjärngossar (Flora och Pomona 1906) beskriver en
tradition som EAK upplevt under alla år som han firat
jul hos Zorns i Mora. Den kom i tryck 1904 efter hans
första jul i Mora. Även Gerda hann uppleva den innan
familjen från 1922 startar upp sitt julfirande här i Sjugare, som då kommer att innehålla traditionen från
Mora. Det kan Sjugareborna berätta om.

7. Stentäppan och lusthuset
Gamle drängen, 26 juni 1927 och Den långa sommarn, augusti 1925 (båda ur Hösthorn).
Inger Back

8. Lustgården
Systrar i lustgården och Den sena lustgården
(Hösthorn).

Gunnar Birgegård

6. Medicinallisten
Hjärtstilla (Flora och Pomona). Efter uppbrottet från
relationen med Aagot Lidforss 1905 skriver Karlfeldt
denna dikt. Höstblommor, tröstblommor armt är ert
sånglösa sus. Gerda Holmberg tröstar, men sången
har tystnat.
En vandringsdag (Vildmarks och Kärleksvisor 1895).
Låt oss gå till Tolvmansgården i Karlbo där allt började
en gång. Den 23 juni midsommaraftonen 1882 anträdde han sin ”resa”. 17-åringens anteckningar i dagboken

Mika Larsson

9. Tusendalerängen (vita trädgårdsmöbeln)
Kurbitsmålning och Psaltare och lyra. Den senare
lämnades till vännen Nathan Söderblom vid besök på
Biskopsgården den 24 september 1929.
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Trädgården
på Sångs
av Inger Berglund

E

rik Axel Karlfeldt köper 1921 gården i
Sångs i Sjugare och Ester Claesson får
uppdraget att rita trädgården. Hon är då
den mest hyllade trädgårdsarkitekten på
modet. Den vackra trädgården skapas tillsammans med Erik Axel Karlfeldt som själv är mycket kunnig i ämnet. Trädgården byggs i terrasser
ner mot sjön Opplimen med lusthus och lustgård,
lövträd, rosor, medicinalväxter och 250 arter
perenner.
Låt mig dock först sätta in Karlfeltdsgården i
sitt sammanhang och kanske se släktskap med
andra trädgårdar i trakten, i Sverige och i Europa.
Vilka ideal rådde inom trädgårdskonsten vid denna tid? Hur har dessa tolkats i de förutsättningar
som råder på platsen?
I England växer vid början av nittonhundratalet fram en opposition mot landskapsträdgården. Det hade gått slentrian i utformningen och
många engelska parker i den romantiska traditionen anläggs utan känsla och hänsyn till platsen.
Istället lyfter man fram den gamla engelska trädgården, med anor från elisabetansk tid, som förebild. Man menar att kontakten med landskapet
är viktig men att trädgården måste vara en avskild del. Den ska vara tydligt formad av människohand, i kontrast mot, men i samarbete med
naturen. Framför allt vill man föra samman byggnad och trädgård och dela upp trädgården i olika
rum med hjälp av murar, nivåer, häckar och träd.
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Varje rum med sin egen karaktär, som ofta är
variation på ett sammanhållande tema, till grund
för växtval, färger och former, är uppbyggt av
regionala material och traktens växter.
Många inspireras av de nya idealen och i England anläggs en rad trädgårdar. Här varvas intima
trädgårdsrum med välkomponerade rabatter, där
växter blommar från tidig vår till sen höst. Alla
med ett fast tema som ryggrad, varierad med en
rad sekvenser för besökaren att vandra omkring
i. En av dem som låter sig inspireras är Gertrude
Jekyll, som anlägger sin egen trädgård, Munstead

Gertrude Jekyll
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I England vill man föra samman byggnad och trädgård och dela upp trädgården i olika rum.

På Sundborn utformar Karin och Carl Larsson utemiljön som en del av hemmet.

Wood präglad av nytänkande. Förutom köks- och
blomsterträdgård innehåller den även en woodland garden där smala stigar för den promenerande genom ständiga överraskningar.
Gertrude Jekyll (1843-1932) är en engelsk
trädgårdsarkitekt, författare och konstnär. Hon
är mest känd för sina böcker om trädgårdsarkitektur och för de trädgårdar hon utformade i samarbete med arkitekten Edwin Lutyens. Hundratals
trädgårdar bär hennes design, de flesta belägna i
England. Hon skriver artiklar i trädgårdstidskrifter som Country Life och The Garden. Hon besökte byarna och tar del av och lär sig av det hantverk som bedrivs. Hon iakttar och hjälper ofta till
där hon får i verkstäder och bondgårdar. När hon
är 18 år, börjar hon på konsthögskola i London.
Hon studerar förutom konst även botanik, anatomi, optik och färglära. Hon hade ärvt faderns
vetenskapliga förhållningssätt, och studerade de
olika ämnena med entusiasm och förståelse. Trots
att hon är kvinna och växer upp på 1800-talet,
får hennes rika och ovanliga personlighet utvecklas fritt och hon kunde själv utveckla och forma
sin karriär. Hon lever ett aktivt socialt och kreativt
liv. Med sin yngre bror, Herbert, deltar hon i konserter och utställningar. Många av den tidens
intellektuella och konstnärer blir hennes vänner,
inklusive William Morris. Hon gör studieresor.
Blir en trägen växtsamlare, som noterar alla nya
växter och trädgårdar som hon ser. Så småningom
får Gertrude ge upp sina ursprungliga ambitioner
som målare då hon lider av dålig syn. Hennes
konstnärliga talang och kreativitet kommer i stället att kanaliseras till trädgårdsdesign.
Jekyll förespråkade en informell och intim trädgårdsstil med gammeldags blommor, planterade
i mjuka grupper. Hennes trädgårdsdesign påver-

kads av Arts and Crafts-traditionen, inspirerad
av John Ruskin och William Morris. Hus, trädgård och omgivande landskap bildar en helhet;
varje enskild tomt studerades noga vad gäller
regional kultur, vegetation, bladverk och färg för
att uppnå den ultimata lösningen för platsen.
Trädgården skall avslöja oväntade vyer och överraskningar.

I

Sverige hyllar nationalromantiken svensk
natur och landsbygd och bland annat Skansen skapas. Man hämtar sina förebilder i äldre svensk arkitektur och allmogestil. Material
som trä, tegel och natursten är vanliga och man
premierar ett hantverksmässigt utförande.
Karin och Carl Larsson tar upp många av idéerna när de anlägger sin trädgård i Sundborn.
Här utformar de en utemiljö som en del av hemmet. Trädgården är utformad efter en folklig tradition och växer fram eftersom åren fortskrider.
Den är vacker och personlig med inspiration från
åren i Frankrike och från olika resor. Utemiljön
utformas som en del av hemmet. Paret står med
båda fötterna på jorden och följer en folklig tradition. älskar blommor och tycker om att vistas
utomhus, men de var inga trädgårdsexperter.
Trädgården växte fram allteftersom åren fortskred och blev vacker och personlig. Sundborns
vackra omgivningar är en del av utemiljön och
präglar hela trädgården. Utmärkande är Karins
val av växter, för den tiden annorlunda och präglat av nytänkande. Hon vill pröva att odla sådant
hon hade sett under åren i Frankrike eller på
resor. Hon vågar utmana klimatet med sparris,
tomater, Afrikas blå lilja och nerium. Att odla i
kruka och förvara inomhus på vintern blev hennes metod. På så sätt kan hon ha blommor som
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narcisser, tulpaner och liljor i blom lite tidigare.
Hildasholm är en raritet bland Dalarnas trädgårdar. Med sina många och olikartade trädgårdsrum är den ett intressant exempel på hur
Hilda Munthe, född Pennington-Mellor omsätter
sitt hemlands engelska parkideal till det nordiska
landskapet. Förutom blommor fyller hon trädgårdsrummen med skulpturer, fontäner, brunnar
och annan trädgårdsinredning av arkitektonisk
karaktär. Hildasholm är en fantasifull och högst
personlig skapelse med sina tydliga spår i engelsk
Arts and Crafts. Den liknar ingen annan trädgård
i Dalarna. Hildas kunskaper och ekonomi gör det
möjligt för henne att skapa en helt annan värld .
Hon tolkar sitt hemlands traditioner till landskapet kring Siljan. I stort sett anpassar hon växtmaterialet till vad som är härdigt i denna zon. På
engelskt vis förlänger hon huset med ett antal
strikt formade trädgårdsrum, skilda från varandra genom häckar och hägnader. Höga murar skiljer trädgården från omgivningen.
Många av tidens trädgårdsarkitekter påverkas
av idealen, bland annat Ester Claesson i sitt arbete med Karlfeldtsgården. Ester Laura Matilda
Claesson, född 1884 i Östervåla församling, var
en av pionjärerna vad gäller svensk trädgårdsarkitektur. År 1907 presenterades hon av tidskriften Idun som Sveriges första kvinnliga trädgårdsarkitekt och hennes konstnärlighet hyllades i
facktidningar.
Hennes trädgårdar präglades av arkitektoniska element och utformades som olika gårdsrum. Hon blir trädgårdsarkitekten på modet och
etablerade samarbete med kända arkitekter som
Carl Westman, Isak Gustaf Clason och Ivar Tengbom. Under 1900-talets första decennier är hon

Förslag till trädgård.
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en av de mest välkända och publicerade trädgårdsarkitekterna i Sverige. Vid sidan om sina
uppdrag undervisar Ester i trädgårdsanläggning
på experimentalfältet på Bergianska trädgården i
Stockholm mellan 1914 och 1931. Hon skriver
två böcker som båda användes i undervisningen.
Trädgården kom ut 1923 och Rosor på friland
1925. År 1914 deltar hon tillsammans med
Harald Wadsjö i tävlingen om Skogskyrkogården
i Stockholm. Deras tävlingsbidrag ”Cumulus” får
tredje pris. Att en kvinna har erövrat tredje priset
uppmärksammas först och främst i Tyskland
När den nya herrgårdsbyggnaden på Adelsnäs
i Östergötland uppförs 1916-1920 efter ritningar
av Isak Gustaf Clason deltar Ester Claesson i
utformandet av parken, som går helt i Arts and
Crafts anda.
1918 skapade Ester Claesson trädgården till
Villa Brevik på Lidingö. Det var genom Brevik
hon som fick kontakt med Erik Axel Karlfeldt
som bodde i närheten. Ester fick en mycket
intresserad beställare till en trädgård på Sångs,
som förde en dialog genom hela projektet.

T

rädgården på Sångs utformas med naturen
som förebild och anpassas till Sjugares
vackra omgivningar. Karlfeldt var bondson och präglad av allmogens tradition
vilket också kommer att avspeglas i trädgården.
Landskapet omkring införlivas i trädgården i stället för att skärmas av som på Hildasholm. Valet
av växter anpassas till zon fem. Här finns en bördig åkerjord rik på mineraler och kalk. Landskapet, med utsikt över sjön Opplimen, är leende och
naturskönt. Ester Claessons idéer att ”låta naturen råda” stämmer väl med Karlfeldts önskemål.
Blomstersängar i raka linjer är viktiga och kontrasteras mot vilda ängar i mjuka former. Trädgården indelas i flera trädgårdsrum med olika
teman. Den utgör en förlängning av huset och är
byggd på murar, terrasser och pergolor. Den innehåller grönskande träd, odlade och vilda blommor, klättrande rosor och klängande vildvin. Den
övre delen är mer formell och den nedre vild och
naturlig.
Som gåva till döttrarna ritar Ester ett sexkantigt lusthus som placeras i ett högt beläget hörn
av trädgården där man har en vacker utsikt över
trädgården. På ömse sidor om dörrarna planteras
äppelrosor. Två smala rabatter löper längs gången
vilka avslutas av två större, sluttande rabatter.
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Trädgården på Sångs är den enda
av Ester Claessons anläggningar
som finns kvar i ursprungligt
skick. Hennes originalritningar från
1920-talet är bevarade och trädgården sköts än idag efter hennes
intentioner.

Här samsas rariteter med helt vanliga trädgårdsväxter. Många av Ester Claessons lösningar har
bildat vackra platser och rum på Sångs. Den långa
gången från bostadshuset gavel ned till sjön är
mäktig där perspektivet förlängs genom rabatterna som smalnar av ner mot sjön. Två höga pelare
av trä med skulpterade örnar avslutar axeln. I de
långa rabatterna växer vita pioner och riddarsporrar och längre ned mot sjön orientalisk vallmo.
Jag har tagit er på en rundvandring i tidens
rådande trender inom trädgårdskonsten och försökt ge ett perspektiv på hur den engelska Arts
and Crafts-rörelsen och den svenska nationalromantiken gett en bakgrund till den trädgård
som Erik lät uppföra i Sångs. Vore han med oss
idag är jag säker på att han varit väldigt nöjd.
Idag är Karlfeldtsgården Sångs trädgård den enda
av Claessons anläggningar som finns kvar i ursprungligt skick. Hennes originalritningar från
1920-talet är bevarade och trädgården sköts fortfarande idag efter hennes intentioner. Den träd-

gård som Ester och Erik tillsammans utformade
har förvaltats på det allra bästa sätt. Hade Ester
varit med oss idag är jag säker på att också hon
varit nöjd. Hon skulle ha känt igen sitt konstverk
vid sjön Opplimen. Ängarna, de strikta formerna,
blomrikedomen, spänningen mellan det tuktade
och det vilda, utsikterna.
Tack ännu en gång, Gunbritt och Bo Berggren,
för den kulturgärning ni så träget har hållit fast
vid. Så generöst öppnat upp ert hem för oss alla.
Och noggrant och lyhört restaurerat och vårdat
Ester Claessons trädgård så att vi alla kan se och
uppleva en Arts and Crafts-trädgård från förra
sekelskiftet symbolen för det svenska och för
sommaren i Dalarna.
Inger Berglund
(Föredrag vid Karlfeldtsamfundets års- och sommarmöte i Tällberg i augusti 2017)
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Arkitekten bakom Sångs
Träd in du bålde kavaljer,
i sal som blomster färga!
Det skimrar sommar, när du ler
mot blek nobless och skön bohême,
så löskerligt baronförnäm
som Vivall log mot jungfru Grip
en kväll på Björkeberga,
då vinet rann ur kannans pip.
O välkommen, välkommen herr Adrian!

S

å hälsar Erik Axel Karlfeldt i dikten ”Adrian
Brushane” (Flora och Bellona, 1918) vännen Gustaf Ankarcrona som i stort sett var
samtida med honom 1869-1933. Gustaf
Ankarcrona växte upp i Småland i en adlig familj,
där fadern Emil var brukspatron för Huskvarna
vapenfabrik.
Hans begåvning upptäcktes tidigt och redan
som 16-åring väckte Gustaf stora förhoppningar.
Georg von Rosen, som vid den tiden var professor vid Konstakademien, skrev 23 oktober 1885:
”Enligt min uppfattning ligger det stoffet till något högst ovanligt i konstnärsväg hos honom,
och jag har också tillskrivit fadern och anmodat
honom att utan dröjsmål låta ynglingen börja
sina konststudier. Må Gud hålla sin hand över
honom, så får Sverige en gång höra talas om den
gossen.” Från denna tid finns målningar med
Karolinermotiv, som liksom hästar kom att bli ett
dominerande motiv för Ankarcrona.
Gustaf Ankarcrona fick utbildning och konstnärliga uppfattning i Tyskland, i Berlin och senare
även i München. GA var en kort tid i Paris och
deltog även i en utställning där 1889. Han deltog
i utställningar i München 1892 och i Berlin 1893
och rönte även framgång i Berlin 1896 och vid
Stockholmsutställningen 1897. Som konstnär är
han mest känd för motiv från landsbygden, ofta i
vintermiljöer, målade i tidens nationalromantiska
anda. Hans konstverk spreds över landet genom
reproduktioner i fina jultidningar som t.ex. Julstämning.
1893 målade han tillsammans med Albert
Engström i Småland. 1894 tillbringade han på
Östra Lagnö i Roslagen med bl.a. Bruno Liljefors, JAG Acke och Albert Engström. Året därpå
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Gustaf Ankarcrona – konstnär, hembygdsvårdare
och arkitekt.

fanns han på Näsby gård-Näsbyholm, där brodern Folke var inspektor för godset. Där målade
han en av sina mycket kända tavlor, ”Det sista
lasset”. Samma år mötte han Karl Erik Forsslund
som blev en mycket god vän. 1896 deltog han i
Heidenstams bröllop på Blå Jungfrun i närvaro
av Fröding, A Engström och JAG Acke. Heidenstams Karolinerna utkom 1897 och det finns på
Holen ett exemplar med dedikation.
1901 hade Gustaf Ankarcrona fått i uppdrag
att porträttera Gävles store man och donator
konsul John Rettig och han hade även fått uppgiften att göra affischen för den stora utställningen i Gävle. Utställningen omfattade bl.a. nordsvensk hemslöjd – man var ju framme vid hemslöjdsideologins första genombrottsår – och om
sitt möte med denna folkliga konstkultur skrev
Ankarcrona själv några ofta citerade rader: ”Där
var Jämtlands och Ångermanlands stolta allvar
och Hälsinglands storstilade prakt, och där var
Dalarnas leende mönstervärld och skimrande
färgglädje. Så – en söndagsmiddag i strålande sol
– mötte jag på ett av stadens torg en hel grupp
utställningsbesökande helg- och hembygdsklädd
leksandsallmoge. Jag stod stum av undran. Hemslöjdens vittnesbörd på utställningen och nu människorna här! Fanns det ändå i denna kulturförödande tid en bit av Sverige kvar, där folket utan
utklädsel, ännu bar sin egen yttre prägel av eget
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väsen i egen bygd? Dagen därpå var jag vid Siljan.
Öppen bygd och stora byar. Röda gårdar och gråa
gårdar. Folk på kyrkoväg och liv i bygatorna.
Spinnrockars surr och vävstolars dunk. Konstvävda krus och färgrika randningar. Skinnklädda
gamlingar och rultande gulkoltar! Så mötte mig
Siljansbygden. Här levde ännu ett folk, här levde
ännu dess konst. ”Tavelkonsten” syntes mig i ett
slag så rotlöst tunn och hemlös mot dessa jordfasta och bygdepräglade uttryck för seklers lagbundenhet och levande folkkonst. Bygdeslöjdens
makt av arv, arbete, skönhetsglädje, kultur och
fostran i förening grep mig oåterkalleligt. ”
Det var den 17 augusti 1901 och i alla hans
kalendrar har han markerat den dagen han kom
till Leksand och där förblev han livet ut.
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början på förra seklet förekom en ungdomsrörelse som hade sitt ursprung i Norge och
Finland. Under dessa år var ungdomskullarna
stora och ungdomen stod bakom demokratins
genombrott. De samlades i stora skaror och på
mötenas program stod demokratifrågorna – allmän rösträtt – en ny social syn. Det var nykterhetsrörelsen som bildade mötenas fasta stomme. I
Dalarna hölls ungdomsmöten mellan 1903-1909.
Ungdomsföreningarna arrangerade föreläsningar,
diskussioner, folklekar, gemensam profan sång
som inte var vanligt på den tiden, och propagerade
för biblioteksverksamhet, diktläsning. Med ungdomsmötena nådde något av 1890-talets stora
diktning ut till stora skaror lyssnande unga människor, ibland genom att diktarna själva var med.
Ankarcrona blev den ansvarige för mötet i
Leksand 1904 som är det enda som satt några
bestående konkreta spår. Det hölls vid midsommar och lockade 10 000 ungdomar. En av dem
som var med och som har skrivit om dessa ungdomsmöten var Karl Hedlund från Gagnef: ”Att
få vara med i Leksands kyrka och höra Nathan
Söderblom… Det var ett lyriskt drag i ungdomsmötena, folklekarna, sången, dikten, det levande
ordet. Om man just aldrig varit med om en konsert förr, så uppfattade man väl inte så mycket,
när man satt i en kyrkbänk i Leksand och lyssnade till konserten under Hugo Alfvén ledning
midsommardagens eftermiddag 1904 – det som
blev kvar var känslan av någonting nytt och högtidligt – men det blev någonting kvar. ---- Fest och
ståt präglade samlingen i Leksand 1904. Gustaf
Ankarcrona kunde skapa fest och ståt. Flagg-

skruden, äreportarna med de röda dalpilarna och
de textade deviserna över gatorna. Gustaf Ankarcrona, huvudet och rösten högre än allt folket,
Något av det mest betydelsefulla med mötet i
Leksand var att det, främst genom hemslöjdsutställningen, knöts samman med någonting, som
man kunde uppfatta som reellt och praktiskt,
något som gick in i vardagen direkt. Nu började
hembygdsrörelsen.”
När man planerade ungdomsmötet så föreslog
Gustaf Ankarcrona att man skulle arrangera en
utställning med hemslöjd från de kringliggande
socknarna: Leksand, Rättvik, Mora, Floda. Till
sin hjälp hade han Lilli Zickerman som grundat
”Svensk hemslöjd” i Stockholm. Hennes roll var
mycket betydelsefull när man efter utställningens
slut sammankallade till ett möte för att grunda
en förening. Föreningens ändamål skulle vara att
åstadkomma en samling mönster och föremål,
vilka skulle ligga till grund för nuvarande och
kommande släkters smakriktningar och föreningen skulle förstås också förmedla och sälja socknens hemslöjd. Man skulle skapa nytt från traditionella former. Gustaf Ankarcronasamarbetade
med och inspirerade lokala företagare och satte
lokala snickare och smeder i arbete. Kvinnorna
tjänade egna pengar genom att väva.
Gustaf Ankarcrona samlade dräktdelar från
hela Dalarna och propagerade för att man skulle
hålla sig till de gamla materialen och ordnade
kurser i växtfärgning. Med sitt konstnärsöga val-

Gustaf Ankarcronas berömda
tuppljusstake
från hemslöjdsutställningen
1904.
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de han också ut värdefulla dalmålningar att bevara som idag kan ses i Leksand.
Ungdomen törstade efter bildning och man
ordnade ambulerande folkhögskolekurser. Man
knöt finländaren Uno Stadius till sig (morfar till
Märta Tikkanen). Han var engagerad i folkbildningsfrågor i Finland och nu blev han drivande,
när det gällde att ordna dessa kurser, som kom att
bli de första i Sverige. Den första ägde rum på Sollerön. Kurserna väckte också motstånd bland
många präster, de ansåg kurserna tvivelaktiga eftersom man sjöng och dansade folklekar!
Gustaf Ankarcrona var den drivande kraften
vid bildandet av Brunnsviks folkhögskola 1906
tillsammans med Kar-Erik Forsslund och Uno
Stadius. Dock inte utan diskussioner då de anförde alltför radikala grepp. De rönte stort motstånd
från konservativt håll. Man fick även bidrag från
socialdemokraterna och Gustaf Ankarcrona drog
sig 1907 tillbaka med motiveringen att man stod
i beroende av Socialdemokratiska partiet vars
grunduppfattning han inte delade.
Gustaf Ankarcrona höll föreläsningar över
hela landet. Han gav en bild av Dalarna som ett
mönsterlandskap. Det nya Dalarna var nykterhetens, hemarbetets, folkkulturens, upplysningens
och småbrukets Dalarna. Allt detta nya engagemang gjorde att Gustaf Ankarcrona lämnade
sitt konstnärskap för hembygdsrörelsen. Gustaf
Ankarcrona skriver i ett brev brev till Zorn 1906:
Broder!
--Du sörjer, säger du, öfver den riktning jag tagit,
genom att min konst nu en tid fått stå tillbaka för
annat – så broder, hvad tror du jag själf känner
härvid ? Tror du kanske icke hårda strider inom
mig ligga bakom allt detta ? Tror du icke att jag
kämpat mig till de skäl, som förmått mig att kasta
mig in i detta i dina ögon kanske onödiga arbetet?
Och tror du, käre broder, verkligen att icke det
för mig själf är den största sorgen att under nuvarande förhållanden icke kunna få måla såsom jag
önskade? Var förvissad om, broder Anders, att
min högsta dröm alltid varit, och på sitt sätt ännu
är, att kunna blifva en stor konstnär.
Men när blicken blef öppen för huru de sista
resterna af vårt bästa folk höllo på att undergrafvas, då kände jag det som min plikt att för tillfället offra min egen fördel och kasta mig in i striden
med de vapen som ögonblicket kräfde. Hade
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Hembygdsgården Holen i Tällbergsom skapades
av Gustaf Ankarcrona och blev även hans hem.
Foto: VisitDalarna.se

någon annan gjort det och vill någon annan ännu
träda in, så att min kraft kan undvaras, så skall
jag vara lycklig att åter med hela min förmåga
söka värka genom min konst, men till dess så blir,
måste jag söka hålla ut i den strid för det hela,
som nu tycks riktigt taga fart.
med varm helsning din tacksamma vän
Gustaf Ankarcrona
Hembygdsrörelsen började med Artur Hazelius och Nordiska museet 1872 och Skansen
1891. Man samlade byggnader som flyttades
samman för att bilda gårdsenheter och man fyllde
dem med föremål från en gången tid. Parollen var
en hembygdsgård i varje socken. Gårdarna skulle
också vara samlingspunkter för olika aktiviteter
och bildande verksamhet, där man knyter ihop
gårdagen med nutiden. En programförklaring
som gäller än i dag. För att förstå nutiden måste
vi kunna något om det förgångna. Här fanns inspirationskällan även för Gustaf Ankarcrona.
Han såg hur allt förändrades. Kanske syntes det
tydligast i dräktskicket.
Han kom att bli en förgrundsfigur inom hembygdsrörelsen inte bara i Leksand utan i hela Sverige. Holen blev hans hembygdsgård och hem
som började han bygga 1910, med ditförda byggnader från 1500-talet och framåt. Holen blev
centrum för alla dem som arbetade inom rörelsen
som t.ex. Karl-Erik Forsslund och Gustaf Trotzig.
Det var naturligt att Dalarnas hembygdsförbund
bildades just här på Holen 1915. Representanter
från elva socknar och hembygdsföreningar som
då bildats var med om skapandet av landets
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Tingshuset i Leksand ritades av Ankarcrona, liksom församlingshemmet och sockenstugan.
Foto: Leksands kommun

första landskapsförbund. Gustaf Ankarcrona var
förbundets ordförande till sin död 1933.

G

ustaf Ankarcrona hade ingen utbildning
som arkitekt, men visade tidigt intresse för
arkitektur. Liksom många konstnärer verkade han som arkitekt; kanske var han
t.o.m. bättre som arkitekt än konstnär. Några av
de byggnader som han ritade är Holen 1910-11,
Hemslöjdens affärslokal 1911, Björkbacken Tällberg 1911, Museiförslag Leksand 1913, Församlingshemmet Leksand 1913, Sockenstugan 1914,
Tingshuset 1918. Gravkapell i Hofors 1919, Sågmyra disponentbostad 1918, Karlfeldtgården
1921, Malungs folkhögskola Elevhemmet Storstugan och lärarbostad 1923, Framtidsdrömmen
Socknarnas sal på Holen.
I slutet av juli 1921 blev Gustaf Ankarcrona
ombedd av Erik Axel Karlfeldt att hjälpa denne
att planlägga och bygga ut den gård han förvärvat i Sjugare, norr om Leksands Noret. Gustaf
Ankarcrona åtog sig det för honom mycket glädjande uppdraget efter, som han säger, ”mycket
tvekan”. Redan några dagar efter första besöket
på platsen lades de anspråkslösa ritningarna fram
och accepterades av Karlfeldt och byggnadsarbetet kunde startas den 1 september.
Gustaf Ankarcrona talar om anspråkslösa ritningar. På gården finns, färglagda fasadritningar
på husen och en färglagd ritning av den planskiss
över hela anläggningen som gjorts i anslutning till
första besöket på byggnadstomten. På denna blyertsskiss, daterad den 2 augusti 1921, finns några
byggnadsmått, bl.a. över takhöjden, angivna. Den

entydiga muntliga traditionen berättar, hur både
timmermän, snickare och övriga yrkesmän fått
arbeta på känn i största möjliga utsträckning.
Men han var noggrann, så det gällde uppsättandet
av de gamla husen som också ingick i anläggningen. Så fick ”drängstugan” tas ner tre gånger,
innan Gustaf Ankarcrona var nöjd. Lika raskt
som ”ritningarna” tillkom, gjorde han kostnadsberäkningarna, också de daterade Tällberg den 2
augusti 1921, där han beräknat alla byggnader, inredning vatten och avlopp till omkring 30 000 kr.
”Kostnaderna blev dock långt större, över
80 000 kronor enligt Karlfeldts eget muntliga
besked. Tack vare Emma Zorn, änka efter Anders
Zorn, räddades Karlfeldt ur den uppkomna situationen. Dock bemödade sig Gustaf Ankarcrona
om att hålla tidtabellen, enligt vilken familjen
Karlfeldt skulle kunna flytta in i sin nya fastighet
redan på våren 1922. När makarna Karlfeldt
kom upp till Sjugare den 22 maj 1922 var
byggenskapen i stort sett klar. Det gamla boningshuset, som stod där tidigare var då infogat som
ena hälften i den ”bergsmansgård” Gustaf
Ankarcrona ritat som familjens bostad. Övriga
byggnader var köpta och ditforslade från kringliggande byar, med undantag av stallet och den
med gammelstugan sammanbyggda ladan, som
stod på annan plats på tomten.” (Roland Andersson, Dalarnas Hembygdsbok)
Gustaf Ankarcrona var en mångkunnig person: Konstnär, arkitekt, hembygdsvårdare, talare,
kavaljer, mästerlig när det gällde deviser som:
”För nya behov dem framsteg föda, ej gammal
form och skönhet döda” (Hemslöjdsutställningen
1904), ”Som arvet från fädren vi vårda skall
framtiden vörda vårt verk” (Sockenstugan 1914)
och ”I fädrens spår för framtids segrar” (Vasaloppet 1923).
Gustaf Ankarcrona dog den 17 september 1933.
Begravningen följdes av en tusenhövdad menighet där landshövding Bernhard Eriksson talade
och Siljanskören sjöng under ledning av Hugo
Alfvén. På hans gravvård står: ”Hembygds arv är
odlings grundval”.
Kersti Jobs Björklöf
(Föredrag vid Karlfeldtsamfundets års- och sommarmöte i Tällberg i augusti 2017)

Vad bry vi oss om tsaren?
Se staren, se staren!

Tsaren, staren
och Luther
Karlfeldtdikter 1917
av Christer Åsberg
Vad bry vi oss om tsaren?
Se staren, se staren!

Ä

ven den som inte vet något om Erik Axel
Karlfeldt kan ha hört det här citatet från
hans dikt ”I marsvind”, som anspelar på
marsrevolutionen i Ryssland 1917; en ordlek som förstärks av accentskifte.
År 1917 var ett dramatiskt och omvälvande år i
Europa och i Sverige. Även i Karlfeldts liv var året
händelserikt och dessutom litterärt mycket produktivt, ”det var en tid när han gick på versfötter”, sade
makan Gerda. Han hade nu återhämtat sig från den
livshotande sjukdom som drabbade honom påsken
1913, han och Gerda, som redan hade två pojkar,
hade nu fått sin första dotter, Anna, och det bidrog
till att de ingick äktenskap och kunde bo tillsammans, till att börja med under sommaren 1916 i
Roslagen. Den första gemensamma bostaden blev en
villa som man hyrde ute på Lidingö, en lugn miljö på
tryggt avstånd från skvallret i Stockholm, som skildras i dikten ”Oktober” i Flora och Bellona:
Jag hyrde mig ett lantligt hus
på stenig ås, i luft och ljus.
För första gång på många år
förnam jag vinter, höst och vår.
Det hade nu gått ett decennium sedan Karlfeldt gav
ut samlingen Flora och Pomona och hittills hade tiotalets lyriska skörd varit mager. 1916 kom en bokhantverksutgåva anspråkslöst kallad Några dikter

samt två nya dikter publicerade i Albert Engstöms
Strix. ”Prolog till Svenska spelen 1916” var annars den
främsta poetiska prestationen; spelen var en ersättning för den olympiad som det året skulle ha gått av
stapeln i Berlin men ställdes in på grund av kriget. I
sin genre var ”Prologen” en utmärkt prestation som
ställde idrottslekarna på Stockholms stadion i verkningsfull kontrast till de grymma händelserna i västfrontens skyttegravar. Tack vare de många avtrycken
i tidens rika tidningsflora var ”Prologen” troligen
Karlfeldts dittills mest lästa dikt, men den litterära
publiken väntade sig givetvis något mer och djupsinnigare. Och de skulle inom kort få vad de ville.
När året 1917 bröt in gick det stora kriget på tredje
året, och ingen kunde se något slut, På västfronten
intet nytt. Men nya vapensystem utvecklades och strider förekom inte bara på marken utan också i luften
och under vattenytan, stridsvagnar, luftskepp och ubåtar dyker upp i Karlfeldts dikter. Marsrevolutionen
i Ryssland och tsarens fall fick somliga att tro att freden närmade sig, men det blev precis tvärtom, kriget
fortsatte, en obskyr revolutionär med pseudonymen
Lenin for under april i plomberat tåg genom Sverige
på sin väg från Zürich till Petrograd och i oktober
kom den bolsjevikiska kupp som visserligen ledde till
fred på ostfronten men skapade mycken annan ofärd.
Upprepade vit-röda konfrontationer och utländska
interventioner följde i Ryssland de närmaste åren.
Finland proklamerade sin självständighet och ett
inbördeskrig tornade upp sig och bröt ut under första
halvåret 1918, något som starkt engagerade Karlfeldt.
Att USA drogs in i kriget under våren 1917 kom så
småningom att få avgörande betydelse för världskri-
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gets utgång. Det insåg man nog inte till en början,
men de stora centralmakterna, Tyskland, ÖsterrikeUngern, började krackelera. På västfronten inleddes
och avslutades det ena meningslösa slaget efter det
andra. Arras, Nivelle-offensiven, Paschendaele var
några av de mest blodsbesudlade namnen. Hundratusentals män dog helt i onödan bara i dessa slag. I
söder krossades den italienska hären i slaget vid
Caporetto, slutpunkten i ett blodigt krig från Tyrolen
till Trieste som Hemingway skildrade i Farväl till
vapnen.
I Sverige rådde en revolutionär situation, livsmedelsbrist och hungersnöd ledde till omfattande
kravaller och brödupplopp, från Seskarö i norr till
Västervik i söder, från Gustav Adolfs torg i Stockholm
till Masthugget i Göteborg. Den konservativa ämbetsmannaministär under ledning av Hjalmar Hammarskjöld, som suttit sedan borggårdskrisen 1914,
måste nu avgå. Öknamnet Hungerskjöld, myntat av
Per Albins bror Sigfrid Hanson, sammanfattade situationen. Efter en högerministär av expeditionskaraktär
över sommaren och en livlig valrörelse, tillträdde en
liberal-socialdemokratisk regering med Nils Edén och
Hjalmar Branting. Den edénska ministären markerade att den parlamentariska principen var genomförd.
Det socialdemokratiska partiet sprängdes, den radikala, kommunistiska delen föll bort. Under Edéns
regering infördes kvinnlig rösträtt och åttatimmarsdag. Sverige gick in i den moderna tiden.

Med stor variation återspeglas
många av de politiska händelserna
som engagerade människorna vid
den här tiden, särskilt första världskriget och den moraliska utmaning
kriget innebar vid sidan av den
materiella nöd som följde i dess
släptåg.

För Karlfeldt själv var 1917 ett lugnt och lyckligt
år, med en rik lyrisk produktion som bildade kärnan
i den nya samlingen Flora och Bellona, som kom ut i
slutet av 1918. Boken innehöll även detta års skörd,
säkert ofta påbörjad eller under arbete 1917, men
också dikter från tiden strax före 1910. Flora och Bel-
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lona blev därför en omfångsrik diktsamling, i en för
Karlfeldt ovanlig grad präglad av aktuella historiska
händelser i Sverige och utomlands och med politiska
ställningstaganden omväxlande med rent lyriska partier, en samling som var mångsidig men också spretig, en samling som litterära finsmakare kunde fnysa
åt men som gav den gemena lyrikläsaren gott om
efterlängtat poetiskt rågbröd. Flora och Bellona kom
under skaldens livstid ut i sju upplagor plus två bibliofilutgåvor, och fick mer än 40 recensioner. Förläggaren Wahlström kunde stoltsera med ”en enastående boksuccé”.
Det jag vill lyfta fram, som jag knyter till det
märkliga året 1917, är att Karlfeldts lyriska återkomst
i skuggan av det stora kriget, speglar det som, synligt
och osynligt, rör sig i samhället och världen och dels
har en ovanlig bredd, från djupa existentiella utmaningar till humoristiska karikatyrer, från högstämda
tal på nationens och mänsklighetens vägnar till ilskna
tirader och intima privatreflexioner, dels exploaterar
en mångfald av lyriska genrer och har olika slags
incitament: ambitiösa beställningar från institutioner
och organisationer eller ett slags lyriska extraknäck i
pressen, improviserade bagateller eller väl förberedda, researchkrävande större dikter. Med stor variation återspeglas många av de politiska händelser som
engagerade människorna vid den här tiden, särskilt
första världskriget och den moraliska utmaning kriget innebar vid sidan av den materiella nöd som följde i dess släptåg.
Vi lever själva i en tid då det på nära håll utkämpas
ett svåröverskådligt och utdraget, till synes meningslöst krig med oerhörda mänskliga lidanden på plats
och med flyktingströmmar som sätter omvärlden på
svåra prov och moraliska utmaningar. En fråga som
väcks är hur och om svenska poeter idag, hundra år
efter 1917, hanterar denna likartade situation. Finns
det i dag något poetiskt projekt som ens i någon mån
kan mäta sig med Karlfeldts?
Jag menar – tvärs emot litteraturkritik i allmänhet
– att det är en dygd hos en diktare att gestalta och ge
form inte bara åt sitt eget själsliv utan också, inte
minst i svåra tider, åt farhågor och förhoppningar
som rör sig hos människorna och i samhället omkring honom. Och att det är ett adelsmärke och mästarprov, inte ett tillkortakommande, att behärska
många olika lyriska uttrycksmedel och genrer och till
och med att kunna dikta på beställning – och få en
stor åhörarskara att lyssna. Det kunde Karlfeldt.
Någon motsvarighet finns inte bland svenska poeter
vid den här tiden, man får gå till Rydberg och Tegnér
för att finna något liknande. Jag vill gärna tro att det
KARLFELDTBLADET 2017:2

var denna insats kring 1917 som lade grunden till
Karlfeldts unika ställning som nationalskald och nationalsamvete.
De dikter som med viss säkerhet skrevs under
1917 och jag tar upp här är ”Det röda korset”, ”I
marsvind” och ”Ölandslegend”, samt ”Luthers hammare”, ”Till en sekreterare” och ”Svart jul”. Jag kommer att snudda vid några andra dikter som hör till
samma tid och motivkrets, ”Prolog vid Svenska spelen 1916”, ”Oktober”, och ”Testamente”.
Det röda korset
Nu är det fastlag. I högtidlig gång
gå veckorna, åt smärtans minnen vigda,
från Galiléen till Jerusalem,
och längs med vägen susa trädens kronor
vemodigt djupt i vårens brytningstid.
Dagen efter fastlagssöndagen, den 19 februari 1917,
anordnade svenska Röda korset en välgörenhetssoaré på stockholmsoperan, och Karlfeldt hade
anmodats att skriva en prolog. Jag har skrivit utförligt om den i senaste numret av Karlfeldtbladet och
Claes Ahlund behandlar den från andra utgångspunkter i en uppsats i årsboken Träffpunkt Karlfeldt.
Prins Carl, som var Röda korsets ordförande, presiderade vid soarén, hela hans familj var där liksom
prominenser från svenska och danska hovet, regering och riksdag, diplomatiska kåren och det stockholmska etablissemanget i stort. Karlfeldts prolog
lästes av operasångaren Sven Nyblom, son till Karlfeldts universitetslärare och akademikamrat Carl
Rupert Nyblom.
Prologen bygger på schemat tes-antites-syntes.
Den inleds med att diktaren samlar åhörarna kring
en gemensam tradition. Fastetiden innebär självrannsakan, undervisning och botgöring och uppfattas som en vandring från askonsdagen till påsk. En
förebild är Jesus vandring ”från Galiléen till Jerusalem”. Söndagens evangelietext var Lukas 18: ”Se, vi
gå nu upp till Jerusalem, och Människosonen skall
bliva utlämnad”. Fastetidens 40 dagar är ”åt smärtans minnen vigda”. Antitesen kommer i mittpartiet
där skalden uppmanar åhöraren att lämna rollen
som ”en drömmande och trånsjuk pilgrim” och vända blick och sinne mot världskrigets skådebana med
dess stympade lemmar, vissna kullar och svarta
kors. Diktaren själv erkänner sig ha varit en sådan
pilgrim, ”som kämpar ensam för mitt hjärtas frid”,
men i den avslutande syntesen, har han kommit till
insikt:

Min egen klagan vill jag ödmjukt dränka
i världens mäktigt stora sorgebrus
och minnas: vad den ringe nu bör skänka
är ej sitt mörker, men en glimt av ljus.
Diktens bärande symbol är given, det röda korset.
Men Karlfeldt lyfter korsbilden till något större än
den arrangerande organisationens logga. Det röda
korset blir en moralisk vägledare och ledstjärna, en
barmhärtighetens och medkänslans symbol, lik det
tecken som skyddade israeliterna under mordängelns
härjningar i Egypten eller den molnstod som ledde
israeliterna under ökenvandringen. Och som en motsats till det röda korset står de svarta korsen, soldatgravarnas kors i det öde land som man redan då
kunde känna igen från fotografier och konstverk från
västfronten.
Den versform Karlfeldt valt är en varierad blankvers med omväxlande manliga och kvinnliga radslut
och med ett rimmat parti av sammanfattande och
fokuserande art, som i citatet här. Blankvers kan i sin
ursprungliga, regelrätta form, tiotaktig jambisk orimmad vers, bli enformig i längden och Shakespeare
utvecklade särskilt i sina sena dramer en mer varierad blankvers. Kanske bidrog den ökande kännedomen om Shakespeare till att svenska poeter efterhand
tillägnade sig formen under 1800-talet, Tegnérs
Magisterepilog och Hagbergs översättningar visade
hur den kunde utnyttjas inte minst för monologer av
resonerande karaktär och tankedikter av berättande
slag. Karlfeldt väljer den påfallande ofta för sina
”krigsdikter” i Flora och Bellona, förutom i ”Det röda
korset” också i ”Svart jul”, ”Tjugondedag”, och ”En
pesthymn”, men även i den samtidiga, lyriska ”
Ölandslegend” och liksom i den svårtydda ”Den flyende kungen”.
Sina hundra år till trots är ”Det röda korset” en
dikt med plågsam aktualitet, fastän den skrevs till en
välgörenhetstillställning för den högre stockholmssocieteten. Den ställer frågan hur vi som – ännu –
undsluppit krigets fasor ska agera när nu världen ser
ut som den gör? Ska vi vända oss inåt och vårda vår
egen själ och självbild eller ska vi våga öppna oss för
vad som sker i omvärlden och reagera på det med
människokärleken som ledstjärna. Karlfeldts dikt
påminner oss om detta eviga dilemma. Den är en
maning till ansvar för landets ungdom och solidaritet med de som drabbats av kriget, precis som i ”Prologen vid Svenska spelen” ett halvår tidigare. Här
löper tanken från fredliga strider i skörd och spel till
dem som i samma ögonblick slåss vid fronterna i
världskriget.
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När soliga liar blänka,
när värjor skyldra i glans,
på härar av bröder vi tänka
som brutit sin sista lans.
De gingo i dunst och dimma,
de bodde i hålor och prång.
Vi vandra på ängar som glimma
med gamman och klingande sång.
Kanhända vår ödestimma
skall slå som deras en gång.
Karlfeldt vill att åhörarna ska minnas de idrottskamrater som för fyra år sedan deltog i tävlingar just på
det stadion där de nu befinner sig. Prologen lästes
utan mikrofon av skådespelaren Ivan Hedqvist. Vi påminns om betydelsen av röststyrka och artikulation
men också om att diktaren måste välja ordalag som
når ut till en stor publik på en väldig arena.
Tanken på kriget infinner sig både när man ser det
lierustade skördefolket på åkrarna och de värjsvingande fäktarna på den idrottsliga vädjobanan. Karlfeldt
knyter alltså i ”Prologen” samman det vardagliga arbetets perspektiv med spelens tävlingar och låter
snapshots av skyttegravarnas fasor ställas i kontrast
till de svenska sommarängarnas och idrottsplatsernas
behagfullheter. Vi leker på Stadion, men leken är en
vapenlek och vi kan bara hoppas att den inte ska övergå i allvar. Sommarens kornblixtar och åskbyar ger
ett återsken och ett eko från kriget och påminner oss
om hur nära vi kan vara ett öde liknande det man får
utstå ute i Europa.
På motsvarande sätt, med samma teknik, kontrasterar han i ”Det röda korset” de inåtvända fromhetsövningarna på hemmaplan mot de upprörande händelserna på västfrontens krigsteater. Så blir båda dessa dikter en maning till ansvarstagande och solidaritet, ett tema som Karlfeldt vid samma tid utvecklar
också i relation till familj och till kommande generationer, i Flora och Bellona i dikter som ”Sjukdom” och
”Testamente”, i Hösthorn i en dikt som ”Ungdom”.
Lyckades Karlfeldt övertyga den ordens- och juvelbesatta operapubliken? Dagens Nyheters referent var
skeptisk:
Kanske vittnade publikens yttre habitus icke så
övertygande om det människornas begär till späkning och självtukt varom skalden i sin dikt talade,
men man hörde dock på under uppmärksamhet.
Men tillfällesdikten nådde en vidare publik. Den
trycktes i Post- och Inrikes Tidningar och Stockholm
Dagblad direkt efter soarén, vilket fick Helena
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Nyblom, deklamatörens mor, att prisa den i ett brev,
”något af det vackraste ni någonsin skrifvit”. Och den
ingick i Flora och Bellona, som utkom samma månad
som det efterlängtade vapenstilleståndet 1918. Då
kom den i en annan kontext som en av flera dikter
och upplevdes med ögat inte som vid operasoarén
med örat. För många recensenter var ”Det röda
korset” samlingens höjdpunkt, ”ett mästerligt stycke
retorik” (Johan Mortensen i Nordisk Tidskrift), ”ett
storslaget förhärligande av barmhärtigheten” (Sven
Söderman i SvD). Dikten torde ha känts som ett relevant svar på den moraliska utmaning det utdragna
kriget ställde.
I marsvind
Vad bry vi oss om tsaren.
Se staren, se staren.
Att tsaren, Rysslands beskedlige far, var Nikolaj II,
som tagits i kärt förvar och kanske inser att världen
blånar, alltså klarnar till fred, det förstod var och en,
men vad har det med staren att göra? I dikten låter
Karlfeldt fyra kompaner samtala om kriget. De har
sina sympatier på olika håll och Karlfeldt låter denna
lätt bellmanska församling avspegla den allmänna
opinionen i Sverige. Ollondal är tyskorienterad, ”Jag
menar jag är en gammal german, en saftig fan”, Pillman franskvänlig, ”Jag är en fransos med ring och
ros”, medan värden, Fridolin, och Laxander ger uttryck åt olika grader och aspekter av motvilja mot kriget, båda är fredsvänner. Fridolin önskar att människorna skulle vara som djur, ”ty tiger jagar ej tiger”,
medan Laxander förbannar utvecklingsoptimismens
undergång , ”det friska, tumlande segersträck där nyss
du drog ut på spanaretåg som en ung delfin i den gröna våg”. Fridolin är trots allt optimistisk, han har sett
fredliga vårtecken, marsvinden tilltar, det rycker i lås
och haspar, det gnyr i gamla aspar och staren och svalan är på ingång. När Laxander nämner tsarens öde
upptäcker Fridolin staren i skyn och vitsen är född
och laddas med mening, ”Vad bry vi oss om tsaren?
Se staren, se staren!”
Dikten skrevs av allt att döma när nyheten om tsarens fängslande var ny, men den trycktes inte förrän
till julen 1917 i Albert Engströms skämttidning Strix.
Tsardömets fall var allmänt efterlängtat. Det fanns
inget medlidande med den fallne tyrannen som hölls
i milt och humant häkte av en till synes liberal och
fredsvänlig regim. Men efter bolsjevikernas maktövertagande och särskilt efter den brutala avrättningen av hela tsarfamiljen 1918 blev stämningen annorKARLFELDTBLADET 2016:1

Kritiker har villigt förbisett att
dikten som helhet, de fyra rösterna
tillsammans, fångar det splittrade
opinionsläget i Sverige och kanske
rentav inom Karlfeldt själv.

lunda, och när sovjetväldet etablerats kom Fridolins
skämtsamma uppmaning att låta som en rå cynism
och hans hållning som en apolitisk idyllromantik.
Det lades Karlfeldt, som alltid identifierades med
Fridolin, till last. I en annars positiv recension i den
vänstersocialistiska Stormklockan uppfattade Ragnar
Jändel sentensen som en ”självdeklaration” som tydde
på en ”förnäm tillbakadragenhet”, sådant som inte
dög för den nya diktargenerationen. Ragnar Josephson ansåg sig i ett hyllningstal till Karlfeldt 1933 förpliktad att ta honom i örat för hans vitsiga formulering. ”Det må vara ett skämt, men det kvarlämnar
både som tanke och vers en känsla av olust”. Och trots
att Olle Holmberg i DN omedelbart korrigerade
Josephson levde vantolkningen kvar.
Kritiker har villigt förbisett att dikten som helhet,
de fyra rösterna tillsammans, fångar det splittrade
opinionsläget i Sverige och kanske rentav inom Karlfeldt själv och att just detta är det fina i kråksången.
Få har observerat att staren redan har omnämnts av
Fridolin. Det är den han väntar på och längtar efter,
kanske kan den bära bud om ytterligare fredstecken
utöver tsarens fall: ”I vår skall jag sitta och tala / med
vittfaren stare och svala.”
Ölandslegend
En dag då molnens jakter gledo röda
för morgonvind från Ottenby mot Böda,
då gick en yngling genom prästgårdsgrinden,
där balsampoppeln lutar sig mot linden,
och han gick ilande på vida vägar,
som den av vårens ande drivne plägar.
Erik Johan Stagnelius var en av många diktare från
1800-talet som Karlfeldt gärna läste och lät sig inspireras av. Det visar sig på många sätt i ”Ölandslegend”. I biblioteket på Sångs fanns Samlade Skrifter
utgivna av Eichhorn 1868, kanske hade just de tre
volymerna följt Karlfeldt redan från ungdomsåren.
Hur som helst finns dikter av den unge gymnasisten

Axel Eriksson som vittnar om Stagneliusläsning.
Ungdomsdikten ”Forsen” är uppbyggd ungefär som
den stagnelianska ”Floden”. I båda dikterna får vi följa
den klara strömmens färd mot havet. Men Stagnelius
anonyma flod skyndar målmedvetet mot den stora
oceanen och önskar uppgå i oändlighetens famn,
medan Karlfeldts fors har tydliga drag av Dalälven.
Den stannar upp i Avestatrakten för att kommentera
stångjärnstillverkning och sociala förhållanden och
glömmer sedan sin fortsatta färd när han, forsen, blir
vittne till ett kärleksmöte på strandbrinken.
Den gymnasistdikt som fått inleda Karlfeldts Samlade dikter, ”Vårnatt”, innehåller flera enskildheter
som luktar Stagnelius, t.ex. ”kvällens rosenvirkade
slöja” eller ”regnmolnets mörka char”. Och när ”nattviolen blandar sin milda vällukt med det friska doftet
av unga björkar” är det en doft som återfinns hos
Stagnelius, liksom den ålderdomliga neutrumformen
av doft, doftet, men violens ånga är inte en drog som
får skalden att glömma verkligheten utan en distinkt
naturiakttagelse av en naturmänniska med starkt
utvecklat luktsinne. Det är tydligt att bondsonen
Karlfeldt hade en helt annan syn på naturen än prästsonen Stagnelius. Så när Karlfeldt 1917 skriver en svit
Ölandsdikter är det inte bara en ungdomsförälskelse
i Stagnelius som manifesteras. Det är något annat som
ligger bakom.
En av de äldre akademiledamöter som Karlfeldt
genomgående kom väl överens med var A Th Gellerstedt, fyrbyggare, fågelskådare och akvarellmålare
mer än poet. Han skrev förvisso dikter också, alldeles
för många, men det är en påfrestande läsning. Både
fyrarna och fåglarna hade fört honom till Öland och
entusiasmen för landskapet försökte han överföra till
Karlfeldt. Sommaren 1917 for så Karlfeldt på en
rekreationsresa till Öland med den något yngre skribenten och litteraturhistorikern Ruben G:son Berg
som reskamrat. Det var produktiva veckor som avsatte en handfull dikter, däribland en svit Ölandsmelodier till minnet av Gellerstedt. Men en av dikterna handlar uppenbarligen om Erik Johan Stagnelius, född och uppväxt i prästgården i Gärdslösa, mitt
på Ölands ostkust.
Det är dock inte någon porträttdikt, snarare en
hyllning till Stagnelius poetiska värld så som den träder fram i myter, i natur, i erotik och i tanke. Stagnelius namn nämns inte. Hur skulle då läsarna veta att
ynglingen i prästgårdsgrinden är Erik Johan, son till
kyrkoherden i Gärdslösa? För att leda läsaren på rätt
spår införde Karlfeldt en diskret fotnot. ”Läsaren torde erinra sig att skalden Stagnelius var född och uppväxt på Öland.” Dessutom strör Karlfeldt in många
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typiska Stagneliusfraser i sin dikt: violens ånga, vallmoskugga, ambradroppar, balsampoppel, världssultanen, hav som suckar, Saronsliljor.
Man slås av vilken mjukhet det finns i versen, rytmen är lekande lätt, balanserad och behagfull. Man
räknar efter och finner att det är femtaktig, jambisk
vers, kort sagt blankvers, men, som i ”Det röda korset”, i en fri, rimmad variant och uppdelad i jämnstora
strofer. Mjukheten, smidigheten, den vackra klangen
beror kanske på att alla radslut är kvinnliga och att
bruket av assonanser och allitterationer är generöst:
”lutar sig mot linden”, ”ilande på vida vägar”. Blankvers ger dikten en berättande karaktär och ”Ölandslegend” berättar om ynglingen som i soluppgången
lämnar hemmet, vandrar genom en lövrik lund av
klassiska kärleksmyter, vidare ut på det öländska alvaret med dess myrar, vipor, ljungpipare och orkidéer
för att till slut föras upp mot himlen tillsammans med
en förandligad kvinnogestalt,
ett barn av himlens vind och jordens anda,
den som hans hjärta helgat till Amanda.
Människosjälen, Psyche, återvänder till sitt ursprungliga hem.

Karlfeldts dikt ”Luthers hammare”
börjar i dysterhet och oförlöst
väntan, ungefär så som
stämningen i Europa och Sverige
var 1917 inför det ändlösa
världskriget.

En vandring som liknar den han låter Stagnelius
göra hade Karlfeldt skildrat i ”En vandringsdag”. Där
går en yngling ut från hembyn i soluppgångens timma, upp till en skog för att till sist finna en vila i en
feminiserad natur, han somnar ”på skogsfruns mjuka
arm”, vid ”en tuvas unga barm”. Inget andligt i detta
om nu inte erotiserad naturmystik ska räknas som
andlighet.
Karlfeldt var själv fylld av vandringslust livet
igenom, vilket återspeglas i många dikter. Även Stagnelius skildrar vandringar av liknande slag som kunnat inspirera Karlfeldts ”Ölandslegend”, till exempel
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”Avsked till livet” och ”Till Öland”. Om Karlfeldt
orienterat sig i litteraturhistorisk litteratur före sin
Ölandsresa, kanske han läst den första akademiska
avhandlingen om Stagnelius av J B Simonsson, Lif och
dikt, från 1909, som i det inledande kapitlet (s. 51-53)
uppehåller sig vid ”Avsked till livet”:
Knappt vid lärkors sång i etern
Svävade med gyllne vingar
Morgonrodnan över havet,
Då från nattens stilla läger
Ut jag hastade i daggen,
Man vill väl gärna tro att de myter som staplas i
inledningen till ”Ölandslegend” skulle understryka
det ljuvt romantiska som strömmar ur de vackert
ciselerade fraserna. Den sköna, mjuka tidlösheten
som dikten frammanar kan också uppfattas som ett
inslag i eller rentav en plädering för den idyll vid sidan av samtidens oro som Karlfeldt många gånger
idealiserar, något som han fick kritik för när krigstiden var över.
Och visst, de klassiska myter som ynglingen möter
handlar om kärlek och erotik och återkommer också
i Stagnelius poesi. De har väl nått honom främst genom Ovidius Metamorfoser, dvs. sådan lektyr som en
brådmogen gymnasist i början av 1800-talet, liksom
i slutet, förväntades vara hemmastadd i. Karlfeldt
fångar på så sätt in den kärlekstörstande skaldekollegan, men ser vi närmare på de myter som det anspelas på i ”Ölandslegend” märker vi att de alla visserligen skildrar erotiken som en stark drivkraft men
framför allt som våldsbejakande, dödsbringande
lidelse och lidande. Sådan är kärleken i demiurgens,
”världssultanens”, materiens värld. Där blir Chloris
våldtagen av Zephyr och förvandlas till Flora, så som
Botticelli skildrat det i”Primavera”, (som Karlfeldt såg
i Florens 1901), där mördas Adonis av Venus svartsjuke make, där jagar Diana och straffar sina följare
med döden om de bryter sina kyskhetslöften, där förvandlas Philomela till en näktergal sedan hon skändats och fått tungan avskuren, där gråter den olyckligt
förälskade Psyche.
Det är alltså inte någon menlös och skyddad idyll
som Karlfeldt placerar Stagnelius i utan en hos Karlfeldt vanlig ambivalent erotisk atmosfär, en kaotisk,
driftstyrd värld präglad av en stundom kokett, tidstypisk sexualskräck som nästan ter sig som tillräcklig
motivering för att Stagnelius skulle vända sig bort
därifrån till en befriande gnostisk åskådning där
köttsligheten förnekas och andligheten bejakas. Att
gerundivformen amanda, ”den som bör älskas”, hos
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Stagnelius blir till en älskad kvinna med egennamnet
Amanda, en kombination av amor och ande är alldeles följdriktigt.
Så öppnar sig ”Ölandslegend” för många tolkningar. Vad jag vill lyfta fram är bara vilket imponerande
lyriskt bygge Karlfeldt åstadkommer, vilket skickligt
hantverk han demonstrerar, till synes oberörd av de
samhälleliga omvälvningar som äger rum både i omvärlden och hemma i Sverige. Men är han verkligen
oberörd? Poeten är sommaren 1917 på semester från
krigstidens påfrestningar, men kriget är ofrånkomligt
och närvarande, i bakgrunden, under horisonten.
Luthers hammare
Så stilla faller blad på blad,
och vinden andas matt,
och dimman sluter Luthers stad
i gråa armars natt.
Det är som väntan lång och dov,
som trängtan till en röst
att väcka allt som länge sov
i allt för ändlös natt.
Karlfeldts dikt ”Luthers hammare” börjar i dysterhet
och oförlöst väntan, ungefär så som stämningen i
Europa och Sverige var 1917 inför det ändlösa världskriget. Men i dikten är det reformationen 1517 man
väntar på.
Hösten 1917 hade Hugo Alfvén problem. Han
skulle skriva en festkantat till det stora reformationsjubileet i Uppsala den 31 oktober. Det var då 400 år
sedan Martin Luther spikade upp sina teser på porten
till slottskyrkan i Wittenberg. Vid jubileet skulle också
en ny bibelöversättning efter 144 års väntan överlämnas till kung Gustav V under pompa och ståt. Dessutom var det promotion och Alfvén själv skulle kreeras till hedersdoktor. Det var ett prestige-event av
högsta dignitet.
Den första halvan av kantaten var på gång. Den
bestod av två Lutherpsalmer utvalda och förkortade
av Nathan Söderblom, som nu var ärkebiskop, så att
texterna illustrerade Luthers själskval inför reformationen. Problemet var den andra halvan. Erik Axel
Karlfeldt var som alltid senfärdig, ja, det kunde gå så
illa som vid Linnéjubileet tio år tidigare, då han hoppade av i sista stund och Alfvén på nolltid fick sno
ihop sin Uppsalarapsodi byggd på diverse studentikosa dryckesvisor.
Den här gången satt Karlfeldt fast. Även han skulle
promoveras till hedersdoktor och kunde för skams

skull inte lämna walkover. Men han saknade länge en
bärande idé, en sammanfattande bild för Luthers
gärning, själanöden hade ju skildrats i första delen.
Till sist kom den till honom i form av den hammare
Luther spikade med.
Där, i den bilden, fanns mannen ur den arbetande
klassen som går till storms mot murkna fördomar
och institutioner beväpnad med det vardagliga arbetets symbol, hammaren. Där fanns bergsmannen –
och Karlfeldt själv var av bergsmannaätt – som i Engelbrekts efterföljd jagar de onda makterna ända ner i
den djupaste gruvorten. Där fanns upplysningsmannen som i Benjamin Höijers anda söker sanningen
ända fram till helvetets portar – och som får göra det
med samma grundrytm som Geijers ”Odalmannen”.
Där fanns det sena 1800-talets enskilde à la Kierkegaard och Ibsen, den ensamme sanningssägaren som
tar strid mot ett härskande, förstockat kollektiv. Och
där fanns den unge hjälten som banar väg för ett nytt,
demokratiskt samhälle. Samtidigt gav den här
Lutherbilden en perfekt introduktion till ”Vår Gud är
oss en väldig borg”, som enligt beställningen skulle
avsluta kantaten.
Dikten” Luthers hammare” är förvisso en hyllning
till reformationen, och Karlfeldt stoppar skickligt in
anspelningar på Luthers egna skrifter med deras skarpa rapp och hårda tillmälen mot påvekyrkan. Det är
samma teknik som han använde i sin dikt om Stagnelius. Men som dikt i sin egen rätt är ”Luthers hammare” en hyllning till de nya rörelserna i samtiden,
demokrati och individualism, fred och förnyelse.
Första världskriget, som hade skakat om den gamla
ordningen, skulle ta slut om ett år, men det visste man
inte då. Sverige stod under året 1917 på randen till en
revolution. En vecka efter jubelfesten utbröt bolsjevikrevolutionen, som skulle välta även den nya ordningen över ända. Det visste man heller inte då. Men
många, Karlfeldt var en, Alfvén en annan, satte sitt
hopp till den unga, nya generationen. Hammaren i
Luthers hand kan liknas vid en stafettpinne eller, med
orden i dikten ”Testamente”,
Så ger jag åt en annan
min stav, mitt pilgrimsbälte.
Det mod och det engagemang som präglade Luther skulle samtidens unga ta efter: ”Vaknen upp, ty
nu slår tidens ur / ett timslag sällsamt stort!”. Det kunde sägas inför reformationen likaväl som inför det
demokratiska genombrottet.
Nu kan man kanske tycka att Karlfeldts skildring
av 1500-talets påvekyrka, och indirekt också den egna
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tidens katolicism, är orättvis och slentrianmässig och
att hans värdering av Luthers reformatoriska insats är
otillbörligt idealiserad. Men det avspeglade den
gängse uppfattningen i Sverige och den Svenska kyrkan vid den tiden och långt därefter.
Karlfeldt var väl inte särskilt engagerad i frågan
men visste vad beställaren ville ha. Om påvedömets
tyranni talade den ekumeniskt sinnade Nathan
Söderblom i sin predikan vid det solenna tillfället.
Universitetets rektor Henrik Schück nyanserade visserligen saken i sin promotionsföreläsning genom att
sätta in reformationen i ett större kultursammanhang
präglat av renässans och humanism men talade också
han om medeltidskyrkans världshat och munkmoral.
Men samtidigt ska väl sägas att den katolska kyrkan
som den såg ut vid tiden för reformationens begynnelse eller vid 1900-talets början inte framstår som
något föredöme ens för dagens katoliker. Karlfeldt
fick aldrig uppleva Andra Vatikankonsiliet, latinamerikanska befrielseteologer eller Johannes Paulus
befrielseverk,i varje fall det senare skulle fått hans
höggradiga sympatier.
När Karlfeldts dikt slutligen nådde Alfvén var det
bara fem dagar kvar för textinterpretation, komponerande, notutskrifter till orkester och 200-hövdad kör,
samt repetitionsarbete. Han fann dikten ”storartad”
och tycks på något sätt ha gillat att arbeta med kniven
på strupen. Som alltid sökte han efter syn- och hörselintryck i den förelagda texten, och här såg han dramatiska scener och skarpa motsatser mellan mörkt
och ljust, gammalt och ungt. Här hördes hammarslag
på portar och klockklang från tidens ur och bergsmannens slägga. ”Det började porla i fantasiens källsprång, det började brusa, orden lockade allt starkare”,
skriver han i memoarerna. Men den plan han tänkt
sig måste läggas om, ”Polyfonien fick vika för homofonien; ett baritonsolo och unison körsats, som gav
tyngd och märg fick utfylla långa delar, vilka jag band
samman med långa mellanspel.”
Som alltid när det gäller promotionskantater fick
inte åhörarna njuta av stycket som en enhet. Efter
första delen skulle Alfvén, Karlfeldt, Söderblom,
rödakorschefen prins Carl och några till promoveras.
Kanonskott avlossades och traditionell promotionsmusik, Händels Largo, spelades. Sedan kunde Alfvén
gå från parnassen tillbaka till pulten. Nu var det bara
ett problem kvar: lagerkransens kvistar stack honom
i öronen. Så kunde han äntligen slå in den andra
delen av sin och Karlfeldts reformationskantat, ”Luthers hammare”.
Karlfeldt stod naturligtvis för sin Lutherdikt, men
jag tror att man ska vara försiktig med att ur den ut-
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Den svala gudahand som vi tror
ska vifta julefrid över de skumma
landen på juldagsmorgonen vinkar
i själva verket adjö ”till mödrars
söner som stå upp att dö”.

tolka nyanser i hans personliga förhållande till katolicism. ”Luthers hammare” är skriven på beställning
till ett mycket speciellt tillfälle och Karlfeldt är klar
över hur psalmerna ska gå inne i en protestantisk
domkyrka vid ett reformationsjubileum.
Till en sekreterare
Den 20 december 1917 avhöll Svenska Akademien
som traditionen bjuder sitt årliga högtidssammanträde. Det gav Karlfeldt möjlighet att fundera kring
ämbetet som ständig sekreterare:
Där du skrider, min kusin,
blank och fin,
hög i min,
som i suset av blågula fanor,
syns du mig på alla sätt
värdig av din gamla ätt,
dina lysande kyrkovärdsanor.
Som ni hör är det inte Karlfeldt som beskriver sig
själv, han låter sig porträtteras av en som på gustavianskt eller Bellmanskt maner kallar honom ”kusin”,
och därmed kan skämtet och självironin flöda fritt.
Denna lössläppthet gjorde naturligtvis starkare och
roligare intryck i samtiden än den kan göra nu. Somliga kan väl ha chockerats av akademiinteriören, där
sekreteraren liknas vid en kyrkvärd som sätter en ära
i att kunna sova utan att det märks under predikan
och där ledamöterna, Apollons höga disciplar, bjuder
varandra på snus. Det ligger en doft av Bellmanskt
ordenskapitel över förrättningen. Och det vore omöjligt att tänka sig den närmaste föregångaren i ämbetet
Carl David af Wirsén skriva något liknande. I denna
begränsade mening kan den lilla bagatellartade dikten sägas ha en lätt samhällskritisk tendens, Karlfeldt
inledde ett arbete med att modernisera akademiens
arbetsformer och ville bryta den isolering, samhälleligt och kulturellt som präglat den Wirsénska epoken.
Karlfeldt stod i tidens anda för en akademi med
demokratisk profil som avlöste den hov- och ämbetsKARLFELDTBLADET 2017:2

mannastil som länge varit förhärskande. Denna lyriska klackspark kan nog med visst fog knytas till stämningarna demokratiska genombrottets år 1917.
I ”Ölandslegend”, ”Luthers hammare” och ”Till en
sekreterare” är kriget – om alls – bara indirekt närvarande, och kanske blott som övertolkning hos vissa
läsare. Annat är det med ”Svart jul”, som otvetydigt
ger en pessimistisk, närmast depressiv bild av det
mörka mentala tillståndet i Sverige i juletid 1917.
”Tänd intet ljus i denna svarta kväll, då rymden själv
är som ett skjutet spjäll”.
Svart jul
En ovis jungfru lik, har världen spillt
sin lampas olja, veken ryker vilt,
brudgummen dröjer, ingen klockas sång
förkunnar furstars tåg och stjärnans gång.
I denna natt föds ingen gud på nytt,
och barnens ängladröm är grymt förbytt:
När året 1917 började hade Karlfeldt gett uttryck
för sin och allmänhetens krigsleda i dikter som ”Det
röda korset” och ”I marsvind” men där fanns också
en positiv motkraft i förhoppningen om att mänskligheten skulle ta sig samman i barmhärtighetens tecken, det röda korset, eller i en fredslängtan som snart
skulle förverkligas, ett vårtecken förkroppsligat av tsarens fall och starens ankomst. Men när året närmade
sig slutet pågick världskriget fortfarande för fullt, freden tycktes mer avlägsen än någonsin, bolsjevikrevolutionen hade inte gjort saken bättre, tvärtom. Julen
1917 var dyster, en ”svart jul”. Den dikt som Karlfeldt
publicerade i det litterära månadsmagasinet Hela
världen inför julhelgen var genomdränkt av svartsyn,
”svartalfer stå på vakt vid stugans knut”, heter det med
en blandning av Tegnérs ”Mjältsjukan” och Rydbergs
”Tomten”. Så avslutas den strof som i övrigt konsekvent skildrar nuets skeenden genom nytestamentliga
scener som ger uttryck åt svikna förhoppningar eller
brutna löften och ständigt vänds i sin motsats:
härbärget ger ej rum, ej logen bröd,
Herodes knektar gå från port till port
Den svala gudahand som vi tror ska vifta julefrid
över de skumma landen på juldagsmorgonen vinkar
i själva verket adjö ”till mödrars söner som stå upp
att dö”. Världskriget rullar på trots våra fromma förhoppningar. När dikten trycks i Flora och Bellona
hade kriget just avslutats, och stämningarna förändrats, därför fick dikten underrubriken 1917 för att

markera den mörkaste tidpunkten i den dystra historien och därför hamnade dikten i skuggan och blev
ganska obeaktad.
Thord Palmlund, som behandlat Karlfeldts krigsdikter tänker sig att Karlfeldt skrev ”Svart jul” som en
replik på en julaftonsdikt av Ane Randel i Svenska
Dagbladet, fullspäckad av konventionell och kristlig
framtidsoptimism. Men det vore inte likt Karlfeldt att
skriva motdikter på det sättet. Och hypotesen stupar
på att Randels dikt trycktes i SvD på julafton medan
Karlfeldts ”Svart jul” redan dessförinnan fanns att
läsa, inklusive tidskrävande illustrering, i månadstidskriften Hela världens decembernummer. Däremot
kan naturligtvis Karlfeldt ha tagit spjärn mot hela den
konventionella juldiktsgenren på samma sätt som
Bertil Malmberg i ett par juldikter i Aftonbladet och
Stockholms Dagblad 1919 uttalat vände sig mot ”det
slentrianmässigt framförda fridsbudskapet, optimismen, den idylliska tonen i dessa alster”. Eller var det
kanske tvärtom så att det var Randel som skrev en
motdikt till Karlfeldt?
”Svart jul” ger uttryck åt en allmänt omfattad
pessimism och leda inför krigsutvecklingen. Också
Karlfeldt kände av den. Det räcker, man behöver inte
spekulera om någon personlig depression som det
inte finns belägg för. Palmlund och andra efter
honom är övertygade om att det finns en mer privat,
depressiv bakgrund till svartsynen i Karlfeldts juldikt,
det är som om ett ändlöst världskrig med hekatomber
av döda inte skulle räcka till för att skapa dålig stämning, det måste till en olycklig kärlekshistoria också.
Dikten skrevs ungefär samtidigt som den betydligt
muntrare ”Till en sekreterare” och den ännu mer
uppsluppna ”Julia Djuplin”. ”Svart jul” vittnar om dov
oro, av ångest och medlidande, skrev Olle Holmberg
i sin DN-artikel. Det oupphörliga kriget var tillräcklig
orsak till sådana känslor.
”Svart jul” är, liksom övriga dikter från 1917, vittnesbörd om hur Karlfeldt reagerade på de moraliska
och tankemässiga utmaningar krigs- och kristiden
ställde detta år. När Karlfeldt i många lyriska former
yppade sina känslor inför den historiska situationen
kan vi utgå från att han talade på hela svenska folkets
vägnar. Finns det någon diktare 2017 som möter vår
tids utmaningar med samma bredd och djup och ekoverkan? Det är en fråga som jag inte tänker försöka
besvara utan överlämnar till mina åhörare. Och om
ert svar blir nej, är det då poesin, poeterna, publiken
eller tiden som det är fel på?
(Föredrag av Christer Åsberg vid Karlfeldtsamfundets
års- och sommarmöte i Tällberg 12 augusti 2017)
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Olle Persson, baryton,
Mats Bergström, gitarr och
Dalasinfoniettans kör under
Musik vid Siljan 2014.

Gunbritt och Bo Berggren går igenom inventarielistan med Carin von Sydow den 29 april 1992.

Gunbritt och Anna Karlfeldt fotograferade vid samma tillfälle.

Karlfeldts dotter Ulla Barenthein gästar Sångs.
kärt besök lvs, anna, mika, cvs och hans larsson.

Kärt besök av Lars och Carin von Sydow samt
Anna Karlfeldt med barnen Mika och Hans Larsson.
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Minnen
från 25 år
på Sångs
av Gunbritt Berggren

J

ulrosen blommade söndag I april 1992 när vi tillträdde. Vi satt vid köksbordet på eftermiddagen
begrundande vår nya situation när vi hör något
oväntat utifrån? Kan det vara en fågel? Vi går ut
på brokvisten. På tunet vänd mot sjön står Jobs Lasse
med sin spilåpipa. ”Hör ni hur dom svarar från byarna
på andra sidan? Välkomna till oss i Leksand!” Lasse
spelar ännu en låt. Ja, visst hörde vi ekot – hälsningen.
Vänner i Karlfeldtsamfundet kom till oss i slutet av
april. Lars-Erik Linnarson, dåvarande ordförande,
Anna Karlfeldt-Larsson, Carin och Lars von Sydow för
att tillsammans diskutera en avsiktsförklaring för förvaltningen av Karlfeldtsamlingen i gammelstugan, vår
gemensamma egendom. Efter en trivsam kaffestund
på brokvisten, den första i en lång rad, som vi fått uppleva under åren som gått, skildes vi åt överens om att
tillsammans värna om gårdens framtid.
I Musik vid Siljan konserten 1992, vår första som
värdpar, medverkade Margareta Jonth och hon ackompanjerades av pianisten Kerstin Åberg. Mika Larsson,
som sedan Musik vid Siljans början sommaren 1969
alltid deklamerat och i samarbete med mormor Gerda,
Knis Karl Aronsson och Leksands spelmän producerat
programmet bad vi att vara med som brukligt. Redan
den första sommaren besökte också Lars Hjertner oss
på Margaretas rekommendation. Under åren som
Mats i Himlaspelet har Lars många gånger efter föreställningen delat kvällen med oss och vänner på Sångs
till stor förtjusning. Lars har också vid flera tillfällen
medverkat i Musik vid Siljans konserter med sång, spel,
många gånger med stor dramatik.
Nygårds Kersti Bond liksom Margi Fält har sedan
tidigt 80-tal guidat besökare på Sångs och de var villiga
att fortsätta. När Kersti med ålderns rätt efter trettio

år drar sig tillbaka tackade vi henne för den trygghet
det inneburit att ha henne i verksamheten och för den
kunskap, trivsel och glädje hon spridit. Tillsammans
har också Kersti och jag under åren besökt åtskilliga
församlingshem, hembygdsgårdar och bibliotek med
skalden i bagaget, inte bara i Dalarna.
Tidigt bjöd vi in våra grannar. Några rader ur Karlfeldts I Dalarne beskriver så väl vad vi liksom Karlfeldts
fått känna som Sjugarebor: ”Det har sina vådor att med
penningens maktmedel tränga sig in i ett byalag i
Dalarne. Vi var fullt medvetna därom på förhand. Men
mycket snart kommo vi och våra grannar på den rätta
foten med varandra. Vi mötte från början förtroende i
stället för den misstro, som skulle varit förklarlig. …
Vi störa inte varandra, men vilja gärna ömsesidigt vara
till nytta och nöje…”
Aldrig ska jag glömma när Zinders Gunnel sökte
upp mig min första vår i trädgården. Hon fann mig på
knä, rensande i vallmogångarna. Hon ville berätta för
mig att det också var dags att så ´Prins Gustafs öga´
längs kanterna, om den skulle kunna blomma i tid. Så
omtänksamt av henne! Gunnel hon var en som ville
mig väl! Det kändes väldigt gott, just då.
Platsen i samfundets styrelse har varit värdefull för
att planera vårt samarbete, för att få och ge information. Intresset för skaldens författarskap hade fört oss
till Sångs och sedan nära 20 år hade vi trivts som medlemmar i Samfundet. Vi besökte Sjugare vid sommarkonserten och deltog i några årsmöten. Sommarmötet
i Mora 1996 blev nu mitt elddop som klubbmästare.
Skulle man våga planera in ett litet spektakel i Orsa
kyrka? Karlfeldts röda kostym visste jag var den fanns,
lämplig för barnbarnet Hans. Gunnar Lund skulle bli
en perfekt Prins Wilhelm och Lars von Sydow med
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Barnbarnen leker när publiken gått hem.

passande rondör en Anders Zorn i en Moradräkt som
troligen hängde i malpåse på Bonäsgården efter min
fars gode vän Anders Diös. Så:
När prosten såg upp från det sista blad
av predikan, såg han tre män i rad
Från sommaren 1997 har vi tillsammans med Samfundet haft ytterligare ett program under Musik vid
Siljan-veckan, ett program då dikt och författarskap
fått stå i centrum. Bengt Emil Johnson och Kerstin
Ståhl var först på scenen. Bo Strömstedt, som stod
bredvid mig när Kerstin läste dikten Det första minnet,
undrade efteråt: Det här var väl ändå inte Karlfeldt? –
Jo, visst var det Karlfeldt. – Jaså, minsann!
Lördagskonserten samma vecka, när Olle Persson
var solist och framträdde tillsammans Gustaf Sjöqvists
Kammarkör var vi drygt 1700 personer på ekängen,
som vi nu tagit i bruk för konserterna. Så många hade
vi aldrig varit tidigare. Mika Larsson deklamerade.
Bengt Emil Johnson kom igen sommaren 1998, nu
som pristagare till Karlfeldtpriset. Med en krans av
rönn från ”rönnarnas gränd” krönte vi honom. Samfundets ordförande Lars-Erik Linnarsson överräckte
diplomet inför 1300 besökare. Bengt Emil tackade
med att framföra dikten Göken i sin egen tonsättning.
Konserten präglades av Fridolins visor 100 år. Gustaf
Sjökvists Kammarkör hade sopranen Christina Högman med som solist.
Psalmdiktarna Jonas Jonson och Ylva Eggehorn
ledde oss från sekel till sekel genom vår psalmbok sommaren 2000. I sin verksamhetsberättelse som biskop
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beskrev Jonas Jonson denna tisdagseftermiddag i
Sjugare så här: ”Niohundra människor under högsommarens lövmassor. Lavendel, kungsljus och blåklockor. Rosor doftar över nyslaget hö. Ginst brinner.
Psalmer ljuder av seklers längtan och bön. Koraler
samsas med folkton med tolvton. Sommarlätta visor
slingrar uppför mäktiga passionspsalmer. Sorgen och
glädjen vandrar tillsammans. Solen bränner, träd nynnar i vinden. Människor sjunger, timme efter timme.
En skatt fördold för många. Hundra perenner på evighetens strand.”
Mandelblomängarna på höjderna utefter vandringsleden öster om Sjugare, populär sedan 1850-talet,
leder nu som då från Rättvik genom Norr- och Söder
Lindberg upp till Knytberget. Karlfeldt, då som Erik
Axel Eriksson, vandrade den här leden troligen redan

Christer Åsberg delar ut Karlfeldtpriset till Margareta Jonth (2004).
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på 1880-talet, bevisligen upp till Knytberget i början
på 1900-talet och senare under 20-talet. Bl.a. firade han
65 årsdagen vid Knytbergets fot, väl beskrivet av Anna
och Ulla. Vi har vandrat dit upp många gånger, på tu
man hand, i större eller mindre grupper. Samfundets
styrelse minns säkert vandringen dit upp i slutet av maj
ett år. På försommaren har vi här kunnat plocka några
mandelblommor till skaldens arbetsrum. ”Hennes doft
angives av namnet och är svag och fin. För mig har den
en säregen ljuvhet. Jag kom att inandas den på en av
mitt livs märkesdagar, och den tycktes mig som en
översättning till dofternas språk av en mild och stilla
röst, som jag icke skulle höra mer.
När Karlfeldt 1930, sin sista sommar, blir avmålad
sittande vid arbetsplatsen i gammelstugan hade en
kopparpokal fyllts med mandelblom och placerats
mellan ljusstakarna på det för övrigt nakna bordet.
Nattglim, Silene noctiflora, är en annan ört som för
skalden hade ”ett högt affektionsvärde”. Den hade vi
saknat alla år, när vi en dag fann att den självmant flyttat in på ett av landen. Färg skall lysa, doft skall fara,
vind och insekt skola tjäna. Så sant!
Anna och Ulla – systrar i lustgården – och Carin
och Lars von Sydow har visat oss särskild omsorg. De
har förmått förvandla ett smärtsamt avsked till lyckliga
återseenden, när de generöst besökt oss och lika generöst tagit emot oss i sina hem. Det har varit guld värt!
När Världsarvet Falu Gruva invigdes i maj 2002 tog
Kungaparet sig tid att besöka Sångs. Vid middagsbordet frågade Kungen efter en diktsamling, bläddrar
och får upp dikten Bulan. Lars Hjertner noterar hans
förtjusning , reser sig och utbrister: Den kan jag! Lars
framförde dikten med bravur. Hans Barenthein bidrog
med en hyllning till kungaparet med egna underfundiga, eleganta rim till stor fönöjelse. Då Kungen 2013
firade 40 år på tronen och besökte alla län i riket hed-

Gustaf Sjökvists kammarkör framträder under
Musik vid Siljan.

rade kungaparet också Karlfeldtgården i Sjugare med
besök. En krans i rött mötte dem på porten med höstens glädje i olvon, rönnbär, oxbär och nypon.
”Låt oss gå som i solens tempel” kallade vi konserten 2004 då Tomas Tranströmer presenterar sin diktsamling Den stora gåtan, utkommen i februari samma
år. Bengt Emil Johnson och Kerstin Ståhl reciterade.
Tomas spelade också själv på pianot till sina texter. Jan
Carlstedts tonsättning till ”Den långa sommarn” uruppfördes av Gustaf Sjökvists Kammarkör.
Gustaf Sjökvist Kammarkör har gett oss många
fina konserter bl.a. när vi hyllade nobelpristagaren
Tranströmer 2012. Solister var sopranen Anki Jones
och gitarristen Thomas Hansy, när Tranströmers dikt
Romanska bågar framfördes. Lustgården upplevs
som första parkett under en konsert men är lika uppskattad som lekplats, när konserten klingat av och
publiken lämnat lekängen.

T

vå världsstjärnor på poesins himmel i befinner sig i ängsladan. Vår Tomas Tranströmer
och Kinas Bei Dao. Mellan dem översättaren,
amerikanen Jim Wine och framför dem ett
40-tal poeter från olika delar av världen. Alla deltog
de i Tällberg Workshop sommaren 2005, liksom Lill
Lindfors som var med som uppläsare på svenska.
Förväntansfulla inväntade vi vad dessa två giganter
bland poeter skulle förmedla. Dikter lästes först på
originalspråk sedan av Lill Lindfors på engelska och
svenska. Det var dödstyst under läsningarna – däremellan applåder och uppskattande tillrop. Det ställdes också frågor, t.ex: Till hur många språk är ni
översatta? Då höjde Tomas sin högra arm och börjar
teckna 5, 10, 15, 20… men ger leende upp. Det lär
vara cirka 70 språk. Kollegan Bei Dao är lika rikligt
översatt. Nästan omtumlad av alla intryck kändes det

Världsberömda poeter på besök: Bei Dao med
hustru och Tomas Tranströmer.
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Två Karlfeldtpristagare: Bengt Emil Jonsson (1998) och Birgitta Lillpers (2007).

som en befrielse att komma ut på ängen med sin doft
av sommar. Monika och Tomas Tranströmer har
också oväntat kunnat komma till en konsert och vi
har då fått tid att umgås en stund efteråt i dagstugan,
vilket vi satt stort värde på.
Helen Sjöholm var på turné sommaren 2005 med
Jojje Wadenius och Martin Östergren som ackompanjerar henne. Hans Barenthein reciterade. Nytt
publikrekord, trots blixt och dunder. 1750 personer
samlades på Ekängen. Programmet var nu anpassat till
Karlfeldtgården och innehöll fyra sånger med huspoetens text. Utan Karlfeldt i repertoaren kommer man
inte in genom portlidret, hur poppis man än må vara.
På min förfrågan till Lill Lindfors inför sommaren
2003, om hon kunde tänka sig att sjunga verk av Karlfeldt blev resultatet att hon efter några veckor kom tillbaka och meddelar att det blir bara Karlfeldt! Hon var
översvallande förtjust över texterna hon funnit.
Varför kalla Lill Lindfors och Helen Sjöholm till
Sjugare? Kommer de någonsin att sjunga Karlfeldt någon mer gång. Jo, det är just det dom gör! Inte lång tid
efter besöket i Sjugare var Lill solist i en konsert med
Kammarkören i en fullsatt Storkyrka. Den var början
på en turné med fem konserter i Uppland och Södermanland. Helen kan du höra sjunga ”Höstens vår” med
Göran Fristorp på Youtube om du vill.
Anja Tegnér hedras med Karlfeldtsamfundets
medalj efter många år som hängiven vårdare av trädgården i Sjugare. Anja instämmer gärna med skalden i
orden ”Trädgården är mina somrars fröjd och mina
vintrars oro.”
Till våra festligheter hör utdelandet Karlfeldtpriset.
Vi minns under senare år: Margareta Jonth som får
Karlfeldtpriset 2004, Birgitta Lillpers 2007, Gunnar
Harding 2010 och jubileumsåret 2014 när Olle Persson
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tar emot priset. Allmänheten var nu välkommen och
nära 500 personer, varav 150 sommarmötesdeltagare,
fick under Margaretas och Olles ledning tillsamman
sjunga Dina ögon äro eldar. Så vi sjöng!
Till sist något vackert och rart i vår trädgård. Hustru
Gerdas ek, av ett ollon från Hagaparken som Gerda var
mycket mån om att få till gården, medan maken lär ha
varit tveksam om det skulle lyckas. Enligt Föreningen
för Dendrologi och Parkvård, som besökte oss 2015, är
eken ett praktexemplar, lika vacker från alla håll. Så här
skulle alla ekar få växa, i full frihet!
Karlfeldts finnoxel till vänster vid ladan, är en av de
sju som han till slut lyckades få tag i på 20-talet efter
långt sökande, har Gerda berättat. Förmodligen fanns
det flera bland slyn, som offrades när vi byggde ängsladan 1996. Så välsignat att vi, utan vetskap därom,
räddat ett av dessa rara träd!
Jag vill följa gångstigen nedåt sjön mellan yviga häckar
av gulmåra, ängsdofternas tillträdande härskarinna vid
denna tid.
Lyften på sträng och ånga
kornknarr, sänghalm,
bönen och mina många
brinnande års farväl
Gunbritt Berggren
(Fler bilder från Gunbritts föredrag kan ses på
hemsidan www.karlfeldt.org)
Stort tack till er alla för värmande ord
och för den generösa gåva vi fick mottaga vid
årsmötet. Det gladde oss verkligen.
Gunbritt och Bo Berggren
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Vers vid kungamiddag på Sångs
Hans och Ann-Marie Barenthein var i maj 2002
inbjudna att närvara vid en middag på Sångs där
Kungaparet var hedersgäster. Hans berättar: ”På
eftermiddagen samma dag började jag fundera på
om det kunde vara rimligt att säga några ord vid
middagen. Samlade tankar i huvudet och fortsatte
Dalarna!
Den välkända siluetten med de blånande bergen
och den omisskännliga färgen
runt de knuttimrade salarna
Dalarna! – med björkar vita
som den renaste krita
Dalarna! – landskapet, det underbara
Dalarna! – med landsgapet, ett under bara
Jag tänker på Stora Stöten
och bergsmännen som bröt en
malm med mycken koppar i
för Sveriges framtid och Moder Sveas industri
Om Brorslotten och det historiska arvet har Bo
gjort oss medveten
Och både Kungen och Bo har talat om ansvaret
inför och för mänskligheten
Dalarna! – med kulla och mas
som genom sekler kämpat och strävat med emfas
och som slagit klackarna i den Zornska
midsommartiljan
svärmande, värmda också – av den solprydda
Siljan

med det under middagen. När Gunbritt frågade
om jag ville läsa en dikt av EAK, svarade jag att
jag som alternativ kunde säga några ord och hoppades att minnet skulle bistå mig. Som synes kan
versmåttet endast betecknas som ‘variometer’.
Dagen efter ombads jag att skriva ner det sagda.”

Inte kan det bara vara en händelse
att dalkarlar stod för den omvändelse
som fick Gustav Eriksson att hasa
med skidor och stav tillbaka till Mora
så att svenskarna honom,
så småningom, kunde kora
till Rikshövitsman och kung av ätten Vasa
Och ”dom” som sedermera gjort om bedriften
skidande i Fädrens Spår, enligt överskriften
har inte hyllats på samma vis
men har som bevis
fått ett diplom eller medaljerat pris
om de i tid passerat kontrollen i Eldris
Minst en ur denna skara finns representerad
vid detta bord
Jag vågar påstå att de ej är överdrivna ord
En, ej mindre kunglig, ej mindre kung än
urlöparen Nr. 1
Tror ingen kan missa att gissa hans ätt!
Sjugare 31 maj 2002
Hans Barenthein
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Brev till redaktionen
Sune Hansson i Kalmar skriver:
”Kommer från grannbyn (Östanbyn) till Karlfeldts Träslottet. Har en fascinering för hans penna. Den funkar ännu, tycker jag. Reste till Japan i
våras och läste poesi för att ta in kulturtraditionen. När jag läste en vers kopplade jag genast till
en av mina favoriter, Hjärtstilla.”
Höstskymning
En japansk vers från Saigyo-perioden 1118-1190:
Fritt från lidelser
är mitt hjärta - och likväl
flämtar det till av
svårmod då beckasinen
lyfter från höstdunkel mad
Hjärtstilla
Flora och Pomona (1906)
Stilla och skumt är på heden,
dagssus och dagsljus dö hän.
Stjärnorna skönjas, och veden
lyser från murknade trän.
Nu när jag uppstår ur rosornas rus,
flyktat med sommarens vindar och ljus –
hjärtstilla,
smärtstilla,
blommar du nu kring mitt hus?
Blänkande kornblixtar draga
eldspår på synrandens stig,
tälja att ovädren jaga
än, fast de tystnat kring mig.
Åskor som skakat mitt livs firmament,
sensommareldar som själen bränt,
hjärtstilla,
smärtstilla,
svalkar du svedan de tänt?
Lyssna, mitt hjärta! På heden
darrar en sista lidelsens ton,
tordönets väldiga reden
eka farväl från den nattblåa bron.
Stort var att leva i rosor och rus,
vandra i glöd som vid vådeldars ljus;
höstblommor,
tröstblommor,
armt är ert sånglösa sus.
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Beställ Karlfeldtsamfundets
årsböcker och CD-skivor!
Det är alltjämt möjligt att beställa ett eller flera
exemplar av samfundets årsböcker och CD.
Vid beställning expedieras försändelsen via post i
ett vadderat brev. Beställningen hamnar alltså direkt i din brevlåda/brevinkast. 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. Glöm ej att vid beställning ange namn och
leveransadress. Beställning kan göras via e-post:
andersback42@gmail.com eller till:
Karlfeldtsamfundet, c/o Anders Back
Rältlindor, Korpholsvägen 30, 785 50 Djura

Böcker
Karlfeldt & Co – den förlorande
generationen? (2016) ......................................150 kr
Fridolins lustgård, DVD (2015) ........................100 kr
Jag är så glad att jag fått leva, Dalarnas
Museums utgåva inför jubileumsåret ............50 kr
Älska, dricka, sjunga, leva, dö: En essä
om Erik Axel Karlfeldt (2014)...........................200 kr
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
Samlade dikter, pocketversion ......................50 kr

CD-skivor
”Drömmen och livet”, Sofia Sandén
och Anders Nygårds....................................120 kr
”Renässans” Lars Anders Johansson .........100 kr
”Kärlek och drömmar”, Karlfeldttonsättningar av Robert Sund .....................100 kr
Håkan Steijens LP, överförd till CD................80 kr
”I Fridolins spår”,
Lars Anders Johansson (2008) ......................80 kr
”Jag är en sjungandes röst”,
återutgiven CD...............................................80 kr
”Intet är som väntanstider”............................80 kr
Siffrorna inom parentes anger utgivningsår
för årsbok.

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Andrén, Jörgen ........................Hisings Backa
Fogelström, Anders ................................Paris
Fröstad, Birgitta .................................Tällberg
Fröstad, Björn ....................................Tällberg
Irberger, Sture ................................Stockholm
Norberg, Sven-Olov ..........................Folkärna
Nordenskjöld, Marie-Louise .......Oskarshamn
Pihl, Håkan.......................................Göteborg

Rosenqvist, Elena ..........................Stockholm
Rosenqvist, Urban .........................Stockholm
Sjöblom, Marianne.........................Stockholm
Wejryd, Cecilia ...................................Uppsala
Wejryd, Kajsa .....................................Uppsala
Wåglund, Tommy .........................Östhammar
Vi önskar er varmt välkomna i samfundet!

Vinnare av
Ungdomens Karlfeldtpris
Ungdomens Karlfeldtpris instiftades av Karlfeldtsamfundet som en hedersbevisning för skaldens döttrar
Anna Karlfeldt-Larsson och Ulla Barenthein. Syftet
bakom priset är att litterärt intresserade ungdomar
skall stimuleras att läsa Karlfeldts diktning och formulera några tankar kring hans diktning i en uppsats.
Priset utdelades första gången 2008.
Vid årsmötet presenterades pristagarna i 2017 års
tävling. Första pris gick till Amanda Rydelius och andra pris till Anna Norrby, som skriver så här:
”Vi har gått i samma klass på programmet International Baccalaureate (kallat IB), på Katedralskolan i
Uppsala, och har även arbetat med varandras texter i
över fyra år. Särskilt en kurs i litteratur med en fantastisk lärare, Jeanette Löfstrand, gjorde att vi blev
intresserade av att använda våra kunskaper i litteraturanalys och uppsatsskrivande – vilket ledde till att
vi skrev varsin uppsats om Karlfeldt!
Att ta sig an Karlfeldt var en riktigt rolig utmaning,
särskilt att få skapa sig egna uppfattningar om honom
utifrån biografier och hans diktning. Det gjorde ett
väldigt brett ämne lätt att avgränsa till vinklarna vi
valde.”
Amanda jobbar för tillfället i en bokaffär i Stockholm, men ska ta ett halvår ledigt för att skriva, och
sedan vill hon plugga vidare till miljövetare i Skottland, helst vid Edinburgh eller St. Andrews.

Amanda Rydelius och Anna Norrby tilldelades
första respektive andra pris i årets upplaga av
Ungdomens Karlfeldtpris.

Anna har olika jobb, men ska precis börja läsa en
kortare kurs om barn- och ungdomslitteratur. Hon
vill bli översättare och har som plan att läsa vidare
inom språk, litteratur och europakunskap, antingen i
Sverige eller någon annanstans i Europa.
På nästa sida följer ett utdrag ur den vinnande
uppsatsen Karlfeldt – jaget och fäderna av Amanda
Rydelius. Den återfinns i sin helhet på samfundets
hemsida.
Gunilla Stenman Jacobson
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Karlfeldt – jaget och fäderna

E

rik Axel Karlfeldt har kallats Sveriges sista
nationalskald och är känd för dikter om kärlek
och natur, med barndomens Dalarna i centrum. Hans produktion bygger på hembygdsromantik med ett visst allmogeideal, samtidigt som
Karlfeldt själv avvek från familjetraditionen och blev
storstadsbo och student. Den inre splittringen mellan
hans rötter i det traditionella dalalivet han lämnat
bakom sig och hans verkliga liv som akademiker och
poet är särskilt tydlig i Karlfeldts tidiga diktning och
ger hans annars lätt paradisiska diktade dalalanskap
ett personligare djup. Uppbrottet från familjetraditionerna skapade saknad och hemlängtan långt upp i
åren, stundtals färgat av en viss skam över den egna
vägbanan. Men allteftersom tiden går och skalden
åldras, så mognar och förändras också synen på klyftan mellan Stockholm och Dalarna, idealet och verkligheten: jaget och fäderna.
Temat med splittring är särskilt tydligt i dikter som
Fäderna (Vildmarks- och kärleksvisor, 1895), Uppbrott (Fridolins visor, 1898), Det förgångna och Träslottet (Flora och Pomona, 1906) samt Sjukdom (Flora
och Bellona, 1918). Men det är även intressant i förhållande till rollfiguren Fridolin som förekommer
förhållandevis ofta i Karlfeldts diktning. Genom utvecklingen från samling till samling kan man se hur
schismen mellan ursprung och samtid bearbetas med
tidens gång.
Karlfeldt påbörjade sin litterära karriär på allvar
med sin första diktsamling Vildmarks- och kärleksvisor, som kom ut på 1890-talet, då hembygdsromantiken var som störst i Sverige. Att provinsialistiska allmogeideal präglar mycket av produktionen är därför
inte särskilt underligt, i synnerhet inte med tanke på
skaldens rika bakgrund i Dalarna. Om det sedan var
strömningar i tiden, hans egna tidiga barndomsinfluenser och senare hemlängtan, eller andra faktorer
som avgjorde riktningen på hans primära tematik är
svårt att säga. Men Karlfeldt själv betonade tidigt betydelsen av dalabakgrunden för sin diktning genom
Fäderna, en hyllning till såväl Dalarna och allmogeidealet som sin egen familjehistoria, och som kom att
inleda diktsamlingen. Vildmarks- och kärleksvisor tar
därmed första ton i en tillbakablick som ger historisk,
men också tidlös, klang till Karlfeldts diktning, då
den visar att svunna tider lever vidare även där de inte
syns explicit.
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Ej finns deras namn på hävdens blad
– de levde i ringhet och frid –
men jag skönjer ändå deras långa rad
allt upp i den urgrå tid.
Idealbilden av lantmannen är tydlig i diktens beskrivning av fädernas styrka och storheten i deras anspråkslöshet. Karlfeldt väljer att redan från början lyfta
fram deras starka ättelinjer – liknande de han själv tillhör på moderns sida – och nästintill självklara plats i
det historiska Dalarna. De är typen av män som ”sutto
som drottar i eget hus” samtidigt som ”de ärade kungen, de fruktade Gud”. Men det är inte bara männens
karaktär eller rang som är av betydelse, utan också deras betydelse för diktjaget, som talar direkt till dessa
fäder. Trots att mycket skiljer de ringa men ärorika föregångarna åt från jagets nutid som visdiktare, fasthåller han att de ger honom styrka så väl i livet som i
skapandet. Kopplingen till det historiska Dalarna är
därmed utgångspunkten för Karlfeldts tidiga diktning.

H

emtrakterna och dess natur, i synnerhet
blommorna, är också senare ett genomgående motiv i produktionen. Samtidigt var Karlfeldt egentligen inte mycket till bonde eller
bergsman själv, utan hade snarare ”tummen mitt i
handen” och lämnade tidigt hemmet för att studera.
Kanske är det just därför som hembygden idealiserats
och omdiktats på ett paradisiskt sätt i Karlfeldts idévärld, då han tvingats lämna både den och familjen i
någorlunda tidig ålder. Säkert är att många platser
från barndomen har en särskild plats i hans dikter,
och de nämns ofta explicit, ibland med koppling till
specifika minnen från uppväxten. I Uppbrott talar
skalden till sin Folkarebygd, medan Träslottet och
Det förgångna båda behandlar moderns barndomshem Hyttbäcken. Likaså hade Fäderna i en tidigare
version titeln Hyttbäcksmännen, och syftade därmed
från början på moderns anrika bergsmanssläkt. På så
vis bearbetade Karlfeldt ständigt sitt ursprung, samtidigt som han spenderade majoriteten av sin tid
annorstädes i ett vida skilt sammanhang.
Ur ett hembygdromantiskt perspektiv går det förstås att säga att Karlfeldts idealistiska sätt att upphöja
Dalarna och dess invånare på fick diktningen att ligga
rätt i tiden, utefter dåtidens litterära strömningar.
Men för Karlfeldt handlade det inte bara om att
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kunna stoltsera med allmogeideal mot en passande
kuliss, utan hemtrakterna utgjorde också en stor del
av hans inspiration och idévärld, med samma funktion som en musa. Naturrikedomen i barndomslandskapet är tydlig i många dikter, men kanske särskilt i
Uppbrott, som skildrar hur ett diktjag försöker insupa
miljön omkring sig inför en avresa.
Nu ville jag girigt samla
all nejdens drömmande fägring och sång
och minnena, unga och gamla,
som sjunga i natt liksom livet en gång,
nu ville jag dofterna fånga
som välla ur vårnattens jäsande brygd,
och föra dig med på min långa,
min ovissa väg, du min Folkarebygd!
Bygden blir som ett levande väsen vars essens skalden
för med sig ut i världen; naturliv och barndomsminnen i en salig blandning. Denna bild av Dalarna som
ursprungsmaterial och inspirationskälla är också tydlig i Det förgångna, där just det förgångna, som lever
i allting i trakten, förkunnar med moderns röst att
”här vänta dig i gott förvar / tusende vackra sånger”.
Dalarna blir därmed som ett sorts nav som förenar
dåtid med nutid och ger näring till skaldens liv och
verk. Men det är inte bara naturen och historien, utan
även Karlfeldts egen familjehistoria som inspirerar. I
Fäderna diktar han med visst svårmod, om än muntert, om sin egen yrkesroll:
Låt gå, det är också ett värv.
Men klingar det fram ur min dikt någon gång
en låt av stormsus och vattusprång,
en tanke manlig och djärv,
finns där lärkspel och vårljus från fattig hed
och suckar ur milsdjup skog –
ni ha sjungit det tyst genom många led
vid yxans klang, bakom fora och plog.
Äran för innehållet i hans diktning gick därmed
till fäderna, snarare än Karlfeldt själv, i hans egen mening. Men just detta hyllandet av hans långa släktled
och deras hem och traditionella leverne vållade också
skalden visst huvudbry och skada, i och med den inre
klyftan som det skapade. För att ha gjort sig känd för
allmogediktning rotad i natur och landsbygd hade
Karlfeldt förhållandevis lite precis kunskap om traditionellt dalaliv, och mycket av det han skrivit om naturen i Dalarna är baserat tillika på kunskap ur böcker som minnen och släktlektioner. Han var trots allt

lärd man och levde ett liv skilt från familjetraditionen
som student, lärare, bibliotekarie, diktare och ledamot
samt ständige sekreterare av Svenska Akademien, och
denna avvikelse verkade plåga honom.
Själva akten av att lämna hemtrakten förekommer
flitigt i den tidiga diktningen i olika former och ur
olika perspektiv. Karlfeldt har beskrivit att ta farväl
av bygden som i Uppbrott, eller hur man blir lovad
”välkommen igen till [sin] frändegård” efter en resa
som förväntas bli ”stormig och lång” som i Träslottet.
Men det är inte alltid lättsamt, utan ibland sorgmodigt, som i Det förgångna då dalahistoriken frågar
jaget med moderns röst ”vart du går och går” när ”du
till uppbrott redo står, / mörk som av sorg och ånger?” eller till och med direkt plågat, som i Fäderna.
Där figurerar den kända versraden ”jag är ryckt som
en ört ur sin grogrund” och upplevelsen av hur ”halvt
nödd, halvt villig er sak jag svek”. Karlfeldt såg med
andra ord på sitt undantag från familjenormen som
ett sorts förräderi mot sina rötter, vilket skapar ett
komplicerat förhållandesätt till de vördade fäderna.

Träslottet. Karlfeldts morföräldrar.

Ändå är det, som i Det förgångna och Träslottet,
ofta modern som Karlfeldt kopplade till avresan från
Dalarna. Modern som stod för barndom, och därmed
hemlängtan. Just det nostalgiska svårmodet präglar
också Längtan heter min arvedel, där skalden trängtar ”slottet i saknadens dalar”. Däri ligger en annan
skavande detalj ifrån Karlfeldts ungdom, som han
ogärna talade om och hellre försökte dölja, nämligen
faderns uppdagade namnförfalskningar på lånehandlingar och konkursen som fick barndomshemmet att
gå ur familjens ägo. Karlfeldt blev därmed dubbelt
separerad från ”fäderna” och hade svårt att förena
idealbilden han ständigt diktade om med sig själv.
Amanda Rydelius
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Mina somrars fröjd
och mina vintrars oro

Ä

n ligger jorden full av vår och syra/ och ältar
som en deg sin tunga jäst… Dessa inledande
ord ur dikten Den sena lustgården beskriver
väl hur vi upplever vår trädgård när den öppnas i maj. Endast enstaka vårblommor visar sig i den
späda grönskan. Då har vi stor glädje av att kunna
bjuda in till ängsladan där filmen Fridolins lustgård
kan visa all prakt som vi kan vänta oss till sommaren.
Sedan 1997 har vi uppmärksammat familjen Karlfeldts ankomst till Sjugare i maj 1922 med att vi tillsammans med Samfundets styrelse bjudit in allmänheten till en stunds samvaro på lekängen. Programmen har varierat och särskild inbjudan har under
åren gått till olika grupper i Dalarna såsom modersmålslärare, bibliotekspersonal, personal på Turistbyråer, i studieförbund och kulturförvaltningar. Styrelsen har i regel deltagit.
På Sångsdagen 20 maj, blommade häggen, liksom
klosterlilja, vårkrage, viol och vildtulpan i stentäppan.
Det blev tillsammans en dekorativ inramning till
Uppsalakören Canzonetta, när vi alla samlats på lekängen. Under ledning av Kettil Skarby bjöd kören oss
på en vårlig konsert som bl.a. innehöll några av
Robert Sunds nya tonsättningar till Karlfeldts texter
såsom Blommande rönn och Spelmansvisor. Roberts
tidigare egna arrangemang av N. Söderströms tonsättning till dikten Jungfru Maria framfördes också
senare i Leksands kyrka.
Som ett komplement till den blandade körens
sånger bad vi Sofia Sandén att medverka. Hon gav
prov på vad Karlfeldt kunde lyssnat till vid sina återkommande besök i trakten. Med fiolen i hand och sin
säkra, klara stämma hade ingen kunnat framföra denna sångskatt bättre än Sofia, uppvuxen som hon är i
leksandsbygden och sedan många år hängiven folkvisetraditionen.
När vi bröt upp från lekängen skyndade Canzonettakören till Leksands kyrka för att ge en konsert
vid helgsmål. De möttes av en välfylld kyrka.
Sommaren 1917 var ett fruktbart år för Karlfeldt.
Försommaren tillbringade han på Öland och vi känner väl till att den vistelsen var till inspiration och gav
riklig frukt. Efter att han tillbringat juli månad hem-
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ma med familjen på Lidingö far han upp till Dalarna
för några veckor. Det går många och långa brev mellan makarna. Han stannar till några dagar på Säters
stadshotell på vägen upp och prisar ”ett mycket godt
kosthåll” trots kristiden som råder. Han kan åter ströva i nejden kring Pungmakarbo. ”Den byn tycks mig
vackrare nu än någonsin och det är ej utan att den
inspirerar mig till nya visor, hvilket ju också var meningen med färden”.
Väl framme på pensionat Furuliden i Leksand saknar han ölet ”(och nubben som räckte precis Säter ut).
Här är naturligtvis helnyktert.” Gerda får en detaljerad beskrivning av medgäster och kosthållet, som inte
når upp till vad som bjöds i Säter. ”Ja, nu hör du hur
jag har det. Några hushållsbekymmer har jag inte, tråkigt att du skall ha dem istället.”
Gerda svarar: ”Jag är glad att höra att det finns
mat, så ät nu riktigt när du kan få. Du blir nog mager
när du kommer hem. Jag önskar att jag vore någonstans långt bort på landet så jag kunde förse mig med
ngt. Barnen är duktiga som vel är. … Jag börjar bli
trött nu. Men så är det inte mer än 18 dagar kvar. Och
jag är som du förstår inte sysslolös. … Jag har nu tagit
ditt sovrum i beslag o du kan inte tro vad din nya
sängkammare är förtjusande, jag fick den färdig igår
kväll. … Ditt arbetsrum är även rengjort från golv till
tak, o varenda bok är utslagen damm o väl torkad…”.
”Kära lilla hustru. Tack för ditt snälla och rara brev,
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som jag fick för en stund sedan. Jag hör att du knogar
lika ivrigt som vanligt, stökar och ställer iordning.
Doktorn har ju sagt, att du ska hvila. Jag går här uppe
och tänker hvad det skulle göra dig godt att sitta i ro
på en bänk eller ligga i en hängmatta här i den svala
härliga skogen på Siljans strand, som jag ser andra
trötta och klena människor göra. Det skulle du behöva. … Leksand är ändå den förnämsta av de berömda
platserna i Dalarna. Ingenstans är luften så frisk och
livande som här, ingenstans är hela nejden så ljus och
vacker och glad. Hela stämningen är livskraftig och
munter. Befolkningen gör ett starkt intryck av hälsa,
glädje och godt lynne… Jag tänker så mycket på den
långa resan som förestår dig, kära Gerda. Jag vill ju
vara hemma när du anträder den. … Det ska bli kärt
att återse er alla; tänker också mycket på barnen. De
börja ju nu skolan och kunna behöva böcker och åtskillig hjälp, som jag kan lämna, då du är klen. … Må
så gott alla mina kära, tills far kommer och sedan
också. Eder Erik”
När dottern Ulrika Gabriella föddes 28 augusti har
fadern förenats med familjen. Hela Gerda strålade när
hon som 90-åring erinrade sig den dagen, berättar
Carin von Sydow. Gerda utbrister: ”Så glad och lycklig Erik var!” Gerda kände sig lugn och trygg.

I

årets Musik vid Siljan-konsert sjöngs med visans
lekande röst visor av C.M. Bellman, Emil Sjögren,
Alice Tegnér, Sven Scholander, Evert Taube, Bo
Nilsson, Olle Adolfson m.fl. – ofta med text av
E.A. Karlfeldt. Att Alice Tegnér tonsatt bl.a. dikten
Psaltare och lyra kände vi kanske inte till? Den sjöngs
av Olle Persson till Mats Bergströms ackompanjemang. Tillsamman med dessa två enastående artister
och Mariakören i Falun, under Anna Kjellins ledning,
fick vi en njutbar stund med skönsång och stort mått
av lekfullhet i samarbetet med flickkören. Mats Bergströms konstnärliga spel förgyllde från början till slut.
Poesivandringarna i juli vill jag beskriva med följande uppmaning ur ”Den långa sommarn”:
Låt oss gå som i solens tempel
klädda i vitt med stilla steg,
tyst försjunkna i gudens egen
flammande dikt på list och teg.
Innan snart var bokstav av skriften
driver i stormen lösryckt och vill,
låt oss gå där Brinnande kärlek
tryckt i arkets hörn sitt sigill

Efter sommarens poesivandringar blev det tillfälle att
ta med er alla som deltog i sommarmötet på en vand-

Bo Berggren kommer att fortsätta hissa flaggan på
Sångs.

ring i Karlfeldts trädgård med poesin som vägledning. Humlors surr i all ära, men med sorlet från er
alla, spridda i grupper, samlade kring dikten, omgivna av blommors färg och doft så överglänste ni humlorna. Och vilken härlig vy från tunet. Den kommer
jag att bevara!
Barnen vill att vi behåller gården och att den, några år innan det är för sent, ska få vara familjens gård
med begränsat öppethållande och med en trädgård,
som med viss anlitad hjälp, men också med deras
stöd, ska vårdas på en rimlig nivå. De anser att Bo och
jag har nått en ålder som tillåter att vi pensionerar oss
och ägnar mer tid åt varandra, barn och barnbarn. Vi
är glada åt deras engagemang och ser fram emot att
ännu en tid, om hälsan står bi, kunna få bo här på
Sångs som vi är så fästade vid. ”Det är ej endast dofter
vi möta, när vi stiga ut på trappan, det är en hel
atmosfär. Den innesluter oss och vårt hus, och vi leva
i den, som i något förtrollat och overkligt.”
Sjugare i november
Gunbritt Berggren
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Nu utvecklas trädgården

N

u reser vintern sitt orgelhus ur mörker och
grus… Orgelns olika stämmor tolkade lyhört
Karlfeldts mäktiga dikt Vinterorgel för oss
Karlfeldtvänner i Folkare, samlade i Folkärna
kyrka. Stefan Säfstens komposition, framförd av
Maria Säfsten på kyrkorgeln, följde så nära tonalitet
och klang i diktens strofer att orden nästan inte behövdes. Tonerna – milt ljudande och strax dånande i
basun – kom oss så nära, fyllde märg och ben, rörde
vid våra hjärtan. Skådespelaren Lars Hjertners recitation var – som alltid – magnifik. Bättre än så kunde
inte vår Karlfeldtvinter börja.
Vid det klassiska höstmötet i Karlfeldtföreningen
hade vi engagerat Eva Johnsdotter som med foton,
kartor och livfull berättelse förde oss till byn Karlbo i
Karlfeldts barndom. Eva Johnsdotter, som i vardagligt
liv heter Kristina Karlsson, är lärare och författare till
böckerna Innan allt försvinner och Fålen i kärret,
båda med Folkärnaanknytning.
Full av liv är också själva Karlfeldtsgården i Karlbo,
nu även vintertid. Karlfeldtgårdens Kulturverkstad
samlar nyanlända folkarebor och oss gamla vanliga i
kulturaktiviteter där alla är välkomna med att skapa.
Onsdagsaftnarna har profil på konst, musik och lyrik
och torsdagarna på teater, och varje kväll börjar med
gemenskapen kring värmande soppa. Teaterföreställningen som framfördes på gården i somras var djupt
gripande och mer än ett drama – en av de medverkande, som gestaltade längtan efter trygghet och frihet i ett nytt land, visste att hon dagen därpå skulle
utvisas.
Sommaren bjöd som vanligt variationsrika kulturprogram i trädgården i Karlbo. Karlfeldts egen födelsedag 20 juli firades med den stora Karlfeldtsdagen.
Linnéa Sallay och Åsa Arvidsson bjöd musikaliskt
program om Erik Axel och Gerda Karlfeldt. Till tårar
rördes vi alla av högtidstalet om författarens mor
Anna och hennes strävsamma liv, och talare var i år
Karlfeldtföreningens egen sekreterare lokalhistorikern och kyrkoskrivaren Lars Östlund. Som Årets
Fridolin och kulturpristagare korades Bo Hedman,
sedan mer än tjugofem år en filmvärldens folkbildare
och primus motor i filmstudio i Avesta.
Karlfeldtsgårdens julmarknad återkommer i
Karlbo med konsthantverkare och slöjdare, samfundets förnämliga böcker och i serveringen en för-
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smak av julen. Under midvinter och vår stängs mangårdsbyggnaden för fortsatta invändiga restaureringar. Kulturverkstaden fortsätter som vanligt i
lillstugan. Den gångna sommaren förmedlade gästerna mycket beröm för mangårdsbyggnadens vackra fasad, nymålad från grunden med gammaldags
linoljefärg.
Steg för steg utvecklas trädgården i Karlbo, och
drivande är en studiecirkel under ledning av Birgitt
Broström. Lustgården, som är anlagd av Karlfeldts
son Sune som en miniatyr av lustgården i Sjugare,
restaurerades till jubileet 2014. Inför växtsäsongen
2018 har nu de långa listerna vid röda sommarhuset
grävts upp för att få sin nystart med tidstrogna och
perenna växter. Ljuvligt är att se när den gamla rosen
vid sommarhusets gavel står i blom – med blygsamma blommor i mild färg.
Karlfeldtföreningen i Folkare planerar förstås för
den tid när musikanter i brokiga band styr upp mot
vårt land. Vårmöte med årsmöte hålls i april och förhoppningen är ett program om kulning och fäbodliv
– det traditionsrika kulturbruk som var levande i
Karlfeldts barndom. När aklejor blommar är det dags
för ny kavalkad av sommarprogram i den gröna sköna trädgården, där Karlfeldt själv som barn lekte. I
Karlfeldts spår ska vi arrangera en dagslång tur i
buss.
Karin Perers
ordförande
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”Min historia” är titel på föreställningen från Karlfeldtsgårdens Kulturverkstad. Personligt. Gripande.

Haben Ghebrezgabher berättar om flykten från
Eritrea. T.h. Karlfeldtföreningens Lena Lönnqvist.

Erik Axel vakar över både stjärnfloka och vital kulturverksamhet i Karlbo. Konstnär: Arvid Backlund.

Trädgårdscirkeln förnyar lustgård och rabatter på
gården i Karlbo. T.v. cirkelledare Birgitt Broström.

Kultur i Karlbo – i ur och skur!

”Nu öppnar nattglim sin krona”. Lars Falk visar
blomman och fotograferar Karin Perers, och musiker Åsa Arvidsson.
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Visa till Gunbritt och Bo Berggren
Jag ville skriva en sång,
en vardagsvisa,
som tack för att varje gång
hos er har varit en lisa
för kropp och själ.

Här var de alla ”hemma”.
Hör våra barndomsskratt!
Ja, även arbete, helt visst!
Men sen lekte vi Vinken och tafatt
och tävlade med mormor i bus och i list

Jag vet
- det är svårt att säga Farväl
till Sånggårdens hemlighet

Tack för dofterna, som ni gett vård
med hjärta och flinka händer.
Tack för att diktens mångfärgade fränder
fått leva i frihet på denna gård.

Här där längtan ruva
vid varje tuva
Och glädjefylld svårmods låga.
Hos alla oss här samma fråga:
Ses vi igen,
du Floras Eden?
Här där sångerna dansar
kring list, tun och knut
och vindarna svansar
just som förut.
Jag kan höra min mormors steg
över bron, in till natten.
Och min mammas morgonfnitter på väg
ner mot Opplimens källfriska vatten
Pappas smittande sång, hans klangfulla
stämma.

I mitt liv finns ingen like
till Sånggårdens sjudande rike.
Ett rike som ännu, tack vare er,
bjuder upp, bjuder in och jag ser
hur Erik där uppifrån tittar hit ner
och säger: ”Kanske det inte blir mer,
Kära Gerda. Men må så vara!”
Och han ler.
”Sen snart hundra år lever vi vår dröm.
Men allt kommer och går, så är det bara.
Allt försvinner i den lekande
eviga tidens ström.”
Mika Larsson
Malinowy Raj 6 augusti 2017

