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Ungdomens Karlfeldtpris
Presentation av och diplomutdelning
till vinnarna

Karlfeldtsamfundet
Karlfeldt, Descartes och
drottning Kristina
Föredrag av Lars Falk
URUPPFÖRANDE!

Richard Lindström, baryton, och pianisten
Ludvig Nilsson uruppför tonsatta Karlfeldtdikter i närvaro av tonsättaren själv,
Joakim Andersson
Kaﬀepaus (60 kr)
Tag gärna med vänner och bekanta!
Fritt inträde
Anmälan senast den 15 mars till vår klubbmästare Yngve Lennerstrand via e-post
y.lennerstrand@telia.com eller tel. 070-826 71 24.
Om den allmänna situationen med smittspridning består kan vi tvingas ställa in. Vi meddelar i
så fall via e-post och på vår hemsida.
www.karlfeldt.org

Karlfeldtsamfundet bildades 1966.
Dess syfte är att stimulera intresset för
Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra
till ökad kunskap om hans verk och liv.
Samfundet har ca 550 medlemmar och
håller varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vintermöte. Samfundet
publicerar böcker i en skriftserie och ett
medlemsblad.
Kontaktperson:
Gunbritt Berggren
info@sangs.se, tel. 070-580 11 95
Medlemsavgift inbetalas till
samfundets plusgiro 67 96 73-4
eller Swish 123 457 25 41.
Ordinarie medlem: 240 kr/år
Familjemedlem: 120 kr/år
Studerande: 120 kr/år
Ständig medlem: 2 400 kr
Adressändring
Ärenden som rör medlemskap, adressändring och avregistrering handhas av:
Jon Karlfeldt
Ribegatan 52, 164 45 Kista
medlem@karlfeldt.org,
tel. 070-110 63 36

Det förbjudna k-ordet

D

et berättas om Winston Churchill att han
som premiärminister vid ett tillfälle efter
andra världskriget satt med sina ministrar i
ekonomiska bryderier. Plötsligt säger en av
de yngre ministrarna att man kanske kunde skära ned
utgifterna rejält på kulturområdet för att få det hela
att gå ihop. Omedelbart kom det högljutt bifall från
flera av minsterkollegerna. Förslagsställaren vände sig
mot sin premiärminister. Churchill lär ha suttit tyst
en stund och sedan sagt: ”Om vi skär ned på kulturen,
vad är det då vi skall försvara nästa gång om vi blir
anfallna?” Det blev inga drastiska prutningar på kulturområdet den gången.
Kulturen är ofta utsatt för röda pennor i olika sammanhang, det är ett känt faktum. Dessutom är det särskilt svårt i dessa tider, när så många av kulturens förmedlare inte kan verka som vanligt eller kanske helt
enkelt av ekonomiska skäl måste lämna sina yrken
och istället ägna sig åt något helt annat. Vi är många,
vågar jag påstå, som längtar efter bland annat konserter och teaterföreställningar och att få lyssna till det
där speciella sorlet som råder i lokalen innan ridån
går upp eller dirigenten kommer in.
Men vi har trots allt inspelningar av allehanda
musik att tillgå, mer lättillgängliga nu än någonsin
tidigare. Vi har gallerier och museer och vi har inte
minst bibliotek och böcker. Jag såg några fina rader

Ordföranden
har ordet
Odd Zschiedrich

om just läsningens betydelse häromveckan i Expressen, där biträdande kulturchefen Jens Liljestrand
skrev: ”Läsning är inte bara en nyckel till skönhet och
medborgarskap, till ett språk som vi kan bygga ett
samhälle på. Läsningen är ett vaccin mot dumhet och
faktaresistens, mot empatilöshet och ytlighet, i förlängningen mot barbariet självt.”
När jag flyttade till ny adress i somras i Stockholm
var det just tavlorna och böckerna och några övriga
småsaker, som jag valde att bära själv, sedan fick flyttgubbarna ta hand om resten.
De Litterära Sällskapen i Sverige, förkortat DELS,
där för övrigt såväl Karlfeldtsamfundet som Karlfeldtföreningen i Folkare är medlemmar, har gjort en
intressant satsning som sett dagens ljus under hösten.
Man har givit ut Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år
av svensk litteratur från vikingatid till år 2000.
Syftet är uppenbart. Man vill givetvis öka intresset

De LiTTeRäRa SäLLSkapeN i SveRige (DELS) har sammanställt en bok till läsandets lov, där man får tips på 1066 värdefulla
böcker ur vår svenska litteratur. Det rör sig om texter från vikingatid fram till vårt eget 2000-tal. Två års arbete ligger bakom volymen, som har en förebild i La Bibliothéque Idéale i Frankrike, som
kom ut redan på 1980-talet. Utgåvan omfattar ca 250 sidor och
har tryckts i en upplaga på 2000 exemplar. Under avdelningen lyrik, epos och prosalyrik finns Karlfeldt representerad med Fridolins
lustgård (1901), Hösthorn (1927) och Samlade dikter (2018). Kommentarerna har författats av Karlfeldtsamfundets Stina Otterberg.
Avsikten med projektet är i första hand att öka intresset för läsning i olika genrer. Dessutom vill man uppmärksamma författare
och böcker som fallit i glömska men förtjänar att hållas levande
och läsas av nya generationer.
Boken kan beställas hos Kristina Lundgren tel 0761-68 67 86
eller irma.lundgren@gmail.com. Självkostnadspris 40 kr exkl. frakt.

4

KARLFELDTBLADET 2020:2

Bokerbjudande!
Årets bok i samfundets skriftserie är ett särtryck ur en
större volym, Svenska Akademiens modernisering
1913-1977 av Per Rydén och Jenny Westerström. Där
skildras verksamheten under fyra sekreterare: Karlfeldt, Hallström, Österling och Gierow. Vi kan nu erbjuda våra medlemmar boken till specialpriset 200
kronor. För beställning, se listan på böcker på sid. 18.
Boken är en guldgruva för den som önskar en inblick i Akademiens omfattande verksamhet. Här är
berättelserna om vad som skedde med Svenska
Akademien under de fyra ständiga sekreterarna som
styrde under sex decennier: Erik Axel Karlfeldt, Per
Hallström, Anders Österling och Karl Ragnar Gierow.
Under denna tid började Börshuset användas av

Akademien. Anders Zorn skänkte Gyldene Freden
till Akademien, av vilket också följde det stora Bellmanspriset. Här klarar man också att under nazitiden hålla samman Akademien trots flera Tysklandsvänner bland ledamöterna. Dag Hammarskjöld
var tänkt att bli ny ständig sekreterare men dog i
Kongo och då blev det istället Gierow. Under perioden blev De Aderton författares och forskares främsta prisgivare. Per Rydén och Jenny Westerström har
hanterat ett enormt arkivmaterial med insikt och
blick för såväl skratt som stort allvar. Boken är en inträngande skildring av vad som har tilldragit sig bakom stängda dörrar.

för läsning, men också få allmänheten att lära känna
fler författarskap och även fler områden eller genrer
inom litteraturen. Dessutom vill man verka för återutgivning av svensk litteratur som förtjänar att hållas
levande och uppmärksammas av nya generationer
läsare, vilket inte är minst viktigt.
Samtliga 126 sällskap i DELS har fått föreslå verk
av sina respektive författare och även författare utan
sällskap har i rättvisans namn tagits med. Sedan har
detta sammanställts under ett par år och nu är man
färdig. Under rubriken ”Lyrik, epos och prosalyrik”
finns Karlfeldt med. Hans författarskap representeras
av Fridolins lustgård, Hösthorn och Samlade dikter, för
att nu ta verken i kronologisk ordning. Styrelsens
Stina Otterberg har varit kontaktperson för samfundets räkning och vi är givetvis stolta över att finnas
med på sidorna 167-168 med kloka kommentarer om
de tre verken men även en del övergripande information om skalden.
Förebilden till Sverige läser kommer från Frankrike, där en liknande sammanställning i bokform
gjordes på 1980-talet kallad La Bibliothéque Idéale.
Där får läsarna en lång rad titlar av franskspråkiga
böcker, som anses värdefulla att läsa nu men även i
framtiden. Ni märker att man ligger farligt nära det
i vissa kretsar förbjudna k–ordet, alltså ”kanon”. I flera länder har man sådana på litteraturens område,
men i vårt land har det periodvis varit nästan som
en svordom att nämna det ordet.
Själv tycker jag den hållningen är ganska orimlig.
Vi har topplistor över de bästa bilarna, resmålen,
uppfinningarna, maträtterna, sportarenorna, film-

stjärnorna och så vidare. Ja, till och med de vackraste
musikstyckena såg jag någonstans – men att lista värdefull litteratur har inte sällan ansetts suspekt. Kanon
betyder rättesnöre och en lista över värdefulla författarskap eller böcker kan vara den kompass man behöver när inget annat än orden leder oss vidare i livet.
En av mina gamla lärare uttryckte detta känsliga
på ett annat och mer personligt sätt. Han delade in
värdefulla böcker i två grupper: de jag kan läsa när
jag får tid över och de jag måste läsa för att kunna bli
den människa jag vet att jag vill bli…
Odd Zschiedrich

Sommarmöte i Leksand 2021
Styrelsen planerar för nästa års Sommarmöte och vi vill vara hoppfulla. Det kommer att gå av stapeln i Västanviks Folkhögskola i Leksand, där vi för övrigt skulle varit
i år om inte coronan dykt upp. Markera
den 13-15 augusti i kalendern för nästa år,
så håller vi tummarna för att såväl vintersom sommarmöte skall kunna genomföras
planenligt.
Jag har full förståelse för om humöret
och lusten tryter hos flera av er under dessa säregna förhållanden men håll ut, håll i
och kämpa på! Vi klarar detta tillsammans
skall ni se!
Odd Zschiedrich
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Till minne av Christer Åsberg
1940-2020
VÅR VÄN OCH MEDLEM och store Karlfeldtkännare i samfundet, Christer Åsberg, har lämnat oss.
Han var ordförande i Karlfeldtsamfundet 2001-2008
och har skrivit och givit ut ett stort antal artiklar,
uppsatser och böcker om Erik Axel Karlfeldt. Christer hade utomordentliga kunskaper om Karlfeldts liv
och verk, i kombination med en fantastisk förmåga
att levandegöra och popularisera. Han var en ordets
mästare i tal och text, och inspirerade och berikade
oss under många år genom sina eleganta och spirituella framställningar. 2018 tilldelades han Karlfeldt-

priset för sina insatser. Under mina år som redaktör
för Karlfeldtbladet ingick Christer i redaktionskommittén som bidragande skribent, ovärderligt bollplank och oslagbar korrekturläsare, Falköga Åsberg.
Vi i redaktionskommittén är glada och tacksamma
för alla åren vi fick arbeta tillsammans. Vi har här
samlat några minnesord om Christer samt ett utdrag
ur det första föredrag som han höll inför samfundet
på Vintermötet 1999.
Gunilla Stenman Jacobson

En sällsynt levande människa
ALLMÄNHETEN lärde först känna Christer Åsberg
som huvudsekreterare i Bibelkommissionen. Efter
nästan tre decenniers arbete kom Bibel 2000. Christer
beskrev detta arbete i flera skrifter och belönades med
professors namn år 2000.
Vid samma tid började Christer synas i Karlfeldtsamfundet, men i Uppsala var han sedan länge känd
för att kunna hålla föredrag om vilket ämne som helst.
Ursprungligen hade han tänkt sig att bli lärare i svens-
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ka och historia och på sätt och vis fullföljde han den
linjen i sitt arbete. Christer älskade teatern och framträdde då och då med en uppskattad kabaré om Ulf
Peder Olrog. Han skrev också böcker om Uppsala
stadsteater och OD, men det var ändå en överraskning för många när han valdes till ordförande i Karlfeldtsamfundet 2001.
Christer var nämligen inte medlem i Karlfeldtsamfundet! Om orsaken till detta berättade han när han
KARLFELDTBLADET 2020:2

mottog Karlfeldtpriset 2018. Christer tillhörde redan
ett tiotal litterära sällskap och det behövdes goda skäl
för att han skulle engagera sig i ytterligare ett. Talet är
ett retoriskt mästerverk som kan studeras i Christers
uppsatssamling En vän i vind och skymning (2019).
Christer räknade i tur och ordning upp de vägar som
inte lett honom till skalden, för att slutligen berätta varför han kommit att värdera Karlfeldt så högt.
Hemligheten låg i språket, men Karlfeldt gav honom också många möjligheter till identifikation. Det
finns nämligen tydliga likheter mellan Christer
Åsberg och Erik Axel Karlfeldt. Båda kom från lantliga miljöer och sökte sig till Uppsala för att vinna den
lärdom som kom att känneteckna deras verk. De delade generöst med sig av sitt vetande i dikt och sång.
Tillsammans med Kerstin förgyllde Christer många
möten genom att leda församlingen i nyskrivna sånger och sammanfatta allas känslor i sina tal.
Omgivningen visste mindre om det dagliga arbetet. Karlfeldt var länge en bohemisk skald men blev
ändå en effektiv sekreterare som ledde Svenska Akademien in i en ny epok. Christer Åsberg ledde både
Bibelkommissionen och Karlfeldtsamfundet och därtill många andra föreningar genom att hålla ett högt
tempo vid sammanträdena. Som sekreterare uppskattade jag hans effektivitet och försökte leverera protokoll i samma takt. Christer var också en effektiv
redaktör och höll fart på bokutgivningen även sedan
han slutat som ordförande.
Christer njöt särskilt om det gick att kombinera
dessa intressen. Ett känt fall inträffade när det gamla
ordet ”kurbits” återfördes till Bibelns berättelse om
Jona. Karlfeldt hade en gång snappat upp det ordet i

den gamla Bibeln och gjort det till en levande symbol
för den ståtliga växt som förekommer på så många
dalmålningar.
Christer var också en god lyssnare, ständigt intresserad av andras åsikter. Eftersom vi bodde nära
varandra kom våra diskussioner ofta att utspela sig i
cykelstället vid Luthagens Livs. Där stod vi ofta och
talade länge om vad Karlfeldt kunde ha gjort i samma
kvarter drygt hundra år tidigare.
Christer kunde som få konsten att växla mellan
skämt och allvar. I många år skrev han dagsvers i
UNT och DN under signaturen Montanus. Hans glada
visor lockade många deltagare till våra möten. Under
några år snuddade medlemsantalet vid tusenstrecket
och det är en unik framgång för ett litterärt sällskap.
Christer fortsatte också att odla sina textkritiska
intressen inom vårt samfund. Den nya utgåvan av
Karlfeldts dikter var i många stycken hans verk. Han
plågades svårt av varje fel och betonade själv att pocketupplagan och hemsidan gav bättre versioner än
den ursprungliga volymen. Bland hans viktigaste verk
märks den kommenterade utgåvan av Karlfeldts tal
som satte in dem i ett modernt sammanhang och
spred ljus över skaldens roll när det moderna Sverige
skapades. Lyckligtvis hann Christer också se ett urval
av sina egna artiklar under titeln En vän i vind och
skymning.
Christer var en sällsynt levande människa och det
var imponerande att se hur han lyckades behålla denna inställning även när en svår sjukdom drabbade
hans kropp.
Lars Falk

Den briljante berättaren
SOMMAREN 2012 stod Christer Åsberg på sommarscenen i Tällberg som profeten Jeremias i Himlaspelet,
skäggig och iklädd sliten leksandsdräkt. Så östgöte han
var fick han sina repliker att låta autentiskt dalskt, och
det dramatiska utspelet var utsökt monumentalt (som
förmodligen författaren Rune Lindström tänkt sig).
Ett par år tidigare stod han på en scen i Uppsala
som del av en kabaré över Ulf Peder Olrogs texter.
Här behövdes ingen språklig förställning. Olrogs östgötska arv förvaltades elegant. Vid ett tredje framträdande hade Christer Åsberg skrivit en sammanhängande berättelse för en uppsalakörs konsert i universitetets aula. Berättelsen levererades från scenen,
elegant, spirituellt.

Christer Åsberg som Jeremias i Himlaspelet 2012.
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Hur kommer det sig att en allvarligt sinnad litteraturhistoriker håller på med den slags lättsinnigheter? Ska inte en ordentlig akademiker ägna sig åt att
skriva vetenskapliga artiklar för sina granskande kollegor? Inte Christer Åsberg. Han tog på sig uppgifter,
roller, funktioner, i sociala och kulturella sammanhang. Han gjorde det med entusiasm, och han skötte
dem väl. Han var profetisk som Jeremias, rolig som
Olrog och briljant som skribent och berättare.
För min egen del var det utgivningen av nya översättningen av Nya testamentet, NT81, som inledde vår
bekantskap. Översättningen skulle utvärderas, och det
föll på min lott att medverka i den utvärderingen.
Christer var nyfiken på hur den skulle utformas och
var med om att diskutera upplägget, men lade sig inte
i genomförandet och tolkningen av resultaten.

Efter några år med sporadiska kontakter hamnade
vi i samarbete i föreningslivet. Christer var ordförande i föreningen OD:s Vänner 2007-2017, en förening
som från att ha varit en klubb för gamla sångare
under hans ordförandeskap öppnades och blev en allmän supporterförening. Ordförande höll vårtalet
under den Vårmiddag som föreningen anordnade på
Valborgsmässoafton för mellan 100 och 200 medlemmar. Christer gjorde det med briljans och elegans.
En av de kumpaner som också upplevde Christer
Åsbergs förmåga till engagemang och utövande av en
social och kulturell funktion uttryckte saknaden i ett
e-brev dagen efter Christers bortgång på detta sätt:
”ett Uppsala utan Christer har verkligen förlorat något
av sin själ. Det känns så sorgligt”. Jag instämmer.
Jørgen Straarup

A Christer, mio amico
EFTER CHRISTER ÅSBERGS bortgång kom ett
rörande brev till Karlfeldtsamfundet från Adriano de
Angeli i Italien. Han skriver på självlärd svenska att
han aldrig kommer att glömma Christer, ”en person
med stor och fin mänsklighet, med oskattbar och
obestridlig storhet av själ, storsinthet, och med outtömlig och djup kultur”. Deras vänskap inleddes 2007,
då de Angeli skickade sin italienska översättning av
Karlfeldts ”Ung kärlek” till samfundet och Christer,
som då var ordförande, skickade ett vänligt svarsbrev
samt boken Möten med Karlfeldt. De träffades i Sverige vid några tillfällen, senast 2019. Adriano de Ang-

eli fortsätter: ”Christer introducerade mig i Karlfeldts
värld, som jag sedan aldrig har lämnat. Hans poesi är
i perfekt harmoni med mina känslor. Så jag tog mig
friheten att översätta den första diktsamlingen Vildmarks- och kärleksvisor och den sista Hösthorn. … Jag
skrev det här brevet för att, om Christer Åsberg var
och förblir den första länken i kedjan, kommer jag genom Karlfeldtsamfundet att alltid vara bunden till
Karlfeldts poesi.” Adriano de Angeli skickar också en
hyllningsdikt han skrivit till Christer Åsberg:
Christer, amico mio, te ne sei andato
ed ora a me cosa hai lasciato?
La nostra profonda e sincera alleanza
che nella poesia di Karlfeldt è testimonianza.
Vorrei dedicarti una toccante ode
dove di te tessere la mia commossa lode,
solo per dine che làmicizia è una ricchezza,
che colma lo spirito dell`uomo di bellezza.
Här i Adriano de Angelis egen översättning:

Vänner genom Karlfeldts poesi.
Foto: Kerstin Hulkter-Åsberg
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Christer, min vän du gick bort
och vad har du lämnat mig nu?
Vår djupa och uppriktiga allians
som i Karlfeldts poesi är vittnesbörd.
Jag skulle vilja ägna ett rörande ode till dig,
där jag kan sjunga mitt inre beröm till dig
bara för att säga att vänskap är en rikedom
som fyller människans ande med skönhet.
KARLFELDTBLADET 2020:2

Karlfeldt på börsen
Om hausse och baisse för hans diktning
av Christer Åsberg
Här följer början på det föredrag ”Karlfeldt på börsen” som Christer
Åsberg höll vid Karlfeldtsamfundets Vintermöte 1999 i Börssalen,
innan han ens var medlem i samfundet. Han har själv inkorporerat
det i den sista boken En vän i vind och skymning, så det går att
fortsätta läsningen i boken där detta utdrag tar slut.

STENDÖDSDEBATTEN
Sommaren 1998 utbröt en liten Karlfeldtsdebatt. En
kritiker, Göran Greider, hade i yttersta förbigående
antytt att Karlfeldt kändes stendöd för honom (DN
17/7 1998). Greider visste inte att även de mest oskyldiga nålstygn regelmässigt utlöser häftiga motattacker
från Karlfeldts vänner. En annan kritiker, Kristoffer
Leandoer, trädde upp till ett vältaligt försvar för skalden. ”Han är vårt sekels störste sensualist” (SvD 24/7
1998). Leandoer drog också paralleller mellan Karlfeldt och i tur och ordning symbolismen, barocken,
”platsens poesi” och svensk modernism av Erik
Lindegrens och Ragnar Thoursies märke. Karlfeldt
lever således, numera infogad som språkkonstnär i ett
vitalt, på en gång internationellt och provinsiellt sammanhang.

Ett annat försvar fick Karlfeldt i en dagsvers som
jag själv skrivit för Dagens Nyheter med användande
av diverse Karlfeldtska stilmedel (25/7 1998). Att detta
poetiska överdåd orsakade inte mindre än sju förödande tryckfel – som ingen läsare tycks ha reagerat inför – kunde kanske tyda på att den Karlfeldtska dialekten är på utdöende även i pålitligt läs- och skrivkunniga kretsar.
Karlfeldt är stendöd förkunnar de lärde:
”Det finns inte längre ett konstnärligt värde
hos mandelblomskullor på Sjugare gärde.
Hans himlafärds vagnsdån är bara en susning,
hans havsfärds orkanvindar bleke och krusning.
För Fridolins lustgård är fara å färde,
det vintriga orgverket mistat sin brusning.”
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Mitt försvar var mera osofistikerat än Leandoers:
Karlfeldts dikt finner även i dag ständigt nya läsare, i
motsats till den modernaste poesien:
Men kanske att Karlfeldt kan skymta en ljusning.
Fast hösthornet spricknar av ålder och bendöd,
hör mängder av mänskor dess klang med
förtjusning.
En nutidspoet i sin elfenbensmjärde,
beständigt i rim- och publik- och idénöd,
hisnade om honom ödet beskärde
bråkdelen av denna läsarberusning.
Argumentet gör sig nog bäst i bunden form.
Jag antar att det var mitt behjärtade försvar för
skalden som fick samfundets styrelse att inbjuda mig
att säga något om hur värderingen av Karlfeldt och
hans dikt har skiftat genom åren. Någon särskilt idog
Karlfeldtläsare har jag inte varit. Jag bör ha läst
honom i skolan, där han dock kom i skymundan för
Fröding men också Heidenstam. För den vissjungande studenten blev sedan Sven-Bertil Taubes Karlfeldtskiva en stor upplevelse. Men inte kunde den mäta sig
med hans tolkningar av Bellman och Ferlin. Som
lärarkandidat lyckades jag med skivans hjälp övertyga
min metodiklektor, men knappast eleverna, om Karlfeldts förträfflighet.

Vid sin död 1931 var Karlfeldt
jämbördig med rikets herrar och
Nobelpriset samma år var ett skäligt
demokratiskt alternativ till det
avskaffade riddarslaget.

Från barndomsåren kände jag Karlfeldt som upphovsman till ordspråk och talesätt. Min mor använde
honom vid skickelsens skiften och i vardagens varjehanda och det i en utsträckning som jag när jag nu
tänker efter finner alldeles förbluffande: Intet är som
väntanstider (vid onödiga dröjsmål), Det står en vagn
utan hästar vid porten (vid oväntat besök från stan),
Den vår de svage kalla höst (i brittsommartid), Ditt
tempel är mörkt och lågt är dess valv (när Allhelgonadagen grydde), Cecilia stämmer sitt instrument (närhelst vinden ven), Fem farliga F (då byns fjärdingsman skymtade), De sutto som drottar i eget hus (om
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beundrade föregångsmän), Fördärves jag platt om jag
viker en tum (vid ohemula påtryckningar), Ljuvligheters ljuvlighet och krona (i lycksaliga stunder), Hon
är en liten kulla med mandelblommans hy (när en
näpen backfish närmade sig), Han spände sitt bröst,
simulerade buk, som fogdar och gelikar hava för bruk
(av ren och skär ordglädje) osv., osv. Ett vittnesbörd
så gott som något om Karlfeldts starka genomslag hos
det svenska folket.
VÄGEN UPPÅT
Den stora linjen i bedömningen av Karlfeldts dikt är
väl känd. Den kunde skönjas redan under den sista
fasen av skaldens liv och har senare dragits upp med
större precision av framför allt Jöran Mjöberg. Debuten 1895 med Vildmarks- och kärleksvisor blev framgångsrik, trots att Karlfeldt var den sist debuterande
av de sex mest namnkunniga nittiotalisterna. Sekelskiftets Fridolinsamlingar gjorde Karlfeldt känd och
populär och gav honom tillträde till Svenska Akademien 1904 efter diverse krumbukter och kringelikrokar. Dalmålningarna öppnade nya världar, Bibelns
och folkkonstens, och fick ett slags egenliv inom produktionen. Med Flora och Pomona, 1906, vidgades
registret, fransk symbolism och fin-de siècle adderades till den redan ansenliga pursvenska summan, och
det är nu Karlfeldt allmänt börjar kallas ”mästare”.
Flora och Bellona, 1918, bekräftade poetens position
som lyrisk allkonstnär. Humoresk, grotesk och politisk polemik hanterades lika galant som pastischer
och passioner. Och fulltonigare än någon annan kunde han ge röst åt den allmänna vederviljan inför krig,
samhälleliga omstörtningar och ekonomisk imperialism, Ammons och Mammons härjningar, som han
sade. Hösthorn, 1927, slutligen, innebar det läsande
Sveriges villkorslösa kapitulation.
Vid sin död 1931 var Karlfeldt jämbördig med
rikets herrar och Nobelpriset samma år var ett skäligt
demokratiskt alternativ till det avskaffade riddarslaget. Från och med då, eller rentav ännu tidigare, är
Karlfeldt en av våra klassiska författare och en självklar del av vårt kulturliv, en tongivande gestalt i vårt
litterära panteon och berättigad till ett brett register i
den litterära kanon. Att kurvan en gång måste vända
nedåt var lätt att inse. Men böjen löper över lång tid
och upplevelsen varierar från individ till individ. Den
definitiva nedgången börjar med efterkrigstiden. Vi
ska strax skärskåda några tydliga brytpunkter.
Även när kurvan stadigt går uppåt yppas invändningar. För visst kunde Karlfeldt möta kritik. Några
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korta notiser från det tidigaste skedet: Torsten Fogelqvist påminner i en artikel om ”realisten” Karlfeldt att
äldre kvinnliga anförvanter i Linköpings stift upprördes av att danskavaljeren i vildmarksvisornas ”Vårbal”
kunde höra damens hjärta slå mot snörlivet (DN 31/7
1931). Varken de eller Fogelqvist hade dock insett att
ett snörliv i en dalkullas folkdräkt är något annat än
ett onämnbart underplagg snört kring en trind östgötsk prostinnas nakna lekamen (jfr L. Sjögren, SvD
21/12 1944).
Men motståndet mot de sanningen att säga ganska frispråkiga kärleksdikterna, där naturens förlossande röst ”når samklang i flämtande jungfrubarmar
och samklang i starke ynglingars bröst”, var egendomligt svagt i detta Morgondrömsprocessens år.
Carl David af Wirsén menade visserligen att en del
språkliga onöjaktigheter som ”ranka sig” och ”kyrkspir” betydde föga ”i jämförelse med den erotiska
licentia som här så ofta visar sig. Dylikt skryt väcker
både misstro och leda” (VL 14/2 1896). Och en anonym kritiker noterar att ”ett ystert erotiskt drag framträder mycket starkt, stundom alltför starkt, i en del
naturdikter; men de äro så muntert hållna, att det
mindre behagliga intrycket endast blir öfvergående”
(StD 11/12 1895; cit. Efter Jöran Mjöberg, SvD 27/8
1945). Den sortens kommentarer går igen i det följande. Under hela karriären möter inte så sällan kritiska synpunkter på sökta bildval, dialektala ordformer och dunkla arkaismer. Men det är som om Karlfeldts charm, humor och pondus gör honom osårbar
och avväpnar motståndaren, som med skrapande fot
och böjlig nacke beskedligt framför sina försynta
marginalanteckningar.
Även Oscar II:s kritiska invändningar får ge vika.
Enligt Wirsén hade kungen inför godkännandet av
Akademiens inval sagt om Fridolins visor ”att tonen
på sina ställen är onödigt morsk samt saknar den ädla,
stilla själfullhet, som dock är skaldekonstens adelsmärke”(G. Michanek, Skaldernas konung,1979, s. 378).
Den kurva som jag tecknat är egentligen ett summarium av det mottagande som Karlfeldts diktsamlingar fick genom åren i tidningsrecensioner. I fallet
Karlfeldt vore det angeläget att hans liv och verk och
reception kunde ses i ett bredare idéhistoriskt perspektiv. Under några decennier av 1900-talet intog han en
inflytelserik offentlig position och spelade som diktare
en i viktiga avseenden outforskad roll som andlig
ledare och moraliskt föredöme. Jag kan här bara antyda något om i vilka riktningar man kunde söka.
En diktares reception, hans reputation och rykte,

är beroende av att han har förankring i vissa bestämda miljöer, låt oss kalla dem sociologiska orter. Där
vistas de människor som läser sin skald i alla väder.
Som vidmakthåller traditionen och för den vidare.
Som förkunnar skaldens evangelium och förvaltar
hans epistlar. Som bevarar hans kanonicitet och håller
uppe aktiekurserna med information, insidertips och
i nödfall stödköp. Vilka litteratursociologiska orter
kan man urskilja i Karlfeldts fall?
HE MB YG DEN
Först måste det sägas att Karlfeldt är en provinsskald.
Inte så att han skulle vara enbart en bygdepoet. Bort
det! Men att han alltid har lästs och fortfarande läses
med särskilt gehör i Folkare- och Siljansbygderna och
överhuvudtaget i Dalarna törs man ta för givet. Och
att Karlfeldtföreningen i Folkare, som jag är stolt och
glad över att få tillhöra, gör ett gediget jobb manifesteras på flera sätt. Ändå ligger det säkert åtskilliga
korn av sanning i Gunder Anderssons novell från
1974, ”Karl Feldt – vem är det?”, som skildrar ett Folkärna 20 år tidigare. Med en mor som tar med sig
elvaåringen på cykeltur till Karlfeldts grav, ty Karlfeldt
är ju ändå en kändis. Med pojken som kliver över
gravvårdens kätting för att med handen uppfånga något av den poetiska kraft som måste stråla ut från en
så stor mans stora gravsten. Med kyrkvaktmästaren
som av Karlfeldts samlade verk endast förmår erinra
sig några rader ur, ja, faktiskt, ”Jungman Jansson”.
Och slutligen den hemmavarande faderns kortspelarkompis som hångrinande undrar om besöket gällt en
avlägsen släkting: ”Karl Feldt, vem fan är det.” Den
burduse hädaren anges vara gjuteriarbetare.
Och därför kan vi undra: Betydde Karlfeldt detsamma för jordbrukare i Krylbo och Folkärna som
för bruksarbetare i Avesta och Horndal? Och hur
representativ var Karlfeldtdiktens drömvärld ens för
bondeståndet? Ingen mindre än Carl Larsson i By har
pekat på att dikternas allmogemiljö, som för kammarlärda och storstadsbor gärna stod som en bild av den
svenske bondens liv i allmänhet, i själva verket var
ganska speciell:
När Karlfeldt föddes hade skiftesverket genomförts
i Folkare härad för rätt länge sedan, reformen i
dess folkareform gav upphov till tämligen stora
bruksenheter, stora gårdar, hopslagna av färre … I
Folkare härad fanns på sextiotalet bondgårdar, där
vid varje måltid ända till femton och tjugu vuxna
personer mättades i väldiga kök och kring stora

11

bord. … Karlfeldts hela syn på bondelivet är storbondens, han hör i sin världssyn och diktning till
allmogens högre skikt (VLT 28/11 1931).
Och trots att Karlfeldts diktning var vänd mot och
till bondeklassen var det just där som läsförmågan var
mest obrukad och eftersatt enligt en ledarkommentar
av Anders Yngve Pers efter skaldens död:
Det ligger en viss tragik däri, att bondebefolkningen, som Karlfeldt ägnade så mycket av sin kärlek
och sin diktning, är den som minst tagit emot vad
han givit (VLT 7/5 1931).
Denna relation mellan författaren och hans klass
sätter Pers i motsats till hur proletärskalderna, ”dessa
som göra vers om ämnen som Betlehem Steel Company, om Ultradynamit, om en Valsmelodi, Trälens
rygg o.s.v.”, når fram till sin publik. Det är överhuvudtaget vanligt att man i resonemang av den här typen
en smula troskyldigt utgår ifrån att en viss socialt bestämd läsekrets helst av allt vill läsa skildringar från
sitt eget erfarenhetsområde.
Det är med dessa reservationer i minnet vi konstaterar att Karlfeldt är något så ovanligt som en profet i
sin egen hembygd. Den regionala begränsningen, och
inom ramen för den också den sociala, ger Karlfeldts
dikt dess konkretion och personliga anslag och puls
och därmed dess universella räckvidd. Men vi får samtidigt inte blunda för att dessa begränsningar också kan
bilda barriärer och blockeringar. Karl Vennberg skrev
om sin tidiga Karlfeldtläsning när han på 80-talet förberedde sig inför ett möte i Karlfeldtsamfundet:

mig åtskilliga dikter i den genren utantill hörde nu
till ett så bleknat förflutet att den ingenting hade
att säga mig. … I den småländska torpar- och
småbrukarmiljö där jag växte upp gick ingen
bondkultur under. Där fanns bara slitet för torftigt
dagligt bröd. Ingen annan tradition än fattigdomens fanns att hålla i minnet (AB 1/9 1985).
Och Elmer Diktonius bekänner i en recension av
Ungdomsdiktning, 1934:
Erik Axel Karlfeldt har aldrig varit min älsklingslikör – det zornskt dekorativa i hans diktning, det
klockarbondska i dess yttre agremang ligger så
långt borta från min egen barndoms lantlighet, att
det just inte leder någon upptrampad stil [!] från
hans mull till min (Arbt 14/12 1934).
(…)

*
Hur är då läget på börsen just nu? Sammantaget ser
det ganska ljust ut för Karlfeldt och hans samfund.
Kursutvecklingen är tillfredsställande. Det finns många
nya läsare att vinna, det finns många gamla hemligheter att utröna och det finns många vackra men
oskrivna melodier att sjunga. Det finns alltså skäl att
avrunda med slutraderna i den dikt som var utgångspunkten för min börsrapport:
Ingen poet har en skönare skendöd
än den som blir läst fast han skälles för stendöd.
Christer Åsberg

Den sentimentala upplevelse av bondekulturens
undergång som Karlfeldt lyckades suggerera fram
1931 och som fick mig att i högtidlig stämning lära

(Hela texten finns att läsa i Christer Åsbergs bok En
vän i vind och skymning.)

Vi välkomnar nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Abd Alahad, Rozana . . . . . . . . . .Hedemora
Bohlin, Inger . . . . . . . . . . . . . . . . . .Uppsala
Bohlin, Jörgen . . . . . . . . . . . . . . . . .Uppsala
Ekroos, Alma . . . . . . . . . . . . . . . .Hedemora
Hansson, Torsten . . . . . . . . . . . . . .Borlänge
Henriksson, Göran . . . . . . . . . . . . . .Malmö
Karlsson, Lillemor . . . . . . . . . . . . . . . .Säter
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Liljekvist, Isabelle . . . . . . . . . . . .Hedemora
Liljekvist, Jennifer . . . . . . . . . . . .Hedemora
Meurling, Anita . . . . . . . . . . . . . .Stockholm
Meurling, Lennart . . . . . . . . . . . .Stockholm
Sjödén, Staffan . . . . . . . . . . . . . . . .Norrtälje
Wejryd, Anders . . . . . . . . . . . . . . . .Uppsala
Winge, Wilma . . . . . . . . . . . . . . .Hedemora
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Brygdens
och
ölets
diktare
av Nils von Hofsten

I

Grekland lär källornas vatten ge skilda och fina
smaksensationer – eller ha gjort det innan Kastalias källa grumlades. Det kan kanske i någon
mån vara eller ha varit så också i Sverige, men
källvatten har nog mest varit bara en törstsläckare
eller en poetisk symbol, som inte har lockat Karlfeldts sångmö. Bondepraktikans råd att i Krabban
njuta ”källans dryck” anföres, men det är så gott som
allt. Inte heller brännvin hör hemma i Karlfeldts
diktvärld, fastän det onekligen har spelat en roll i folkets liv; det nämnes bara ett par gånger, när sammanhanget tyckes kräva det, och profeten Jona tar
naturligtvis i en bekant Dalmålning ”en sup på fisken”. Man blir till en början förvånad över att vin
nämnes så ofta, enligt en pedantisk räkning i bortåt
trettio dikter. I allmänhet förekommer ordet dock i
bilder, som kan vara rätt konventionella, och när miljön är sydlig eller österländsk eller eljest nästan kräver detta inslag. När Fridolin dansar ”full av det söta

vin”, tror man inte riktigt på det utan misstänker att
rimmet har sin del i uttrycket, som man för övrigt
inte skulle vilja vara utan. Det är endast i orden ”allt
vin som ångar” (Jordanden) och ”must av öl och vin”
(Vårskuggor) som man känner sig komma närmare
något mera väsentligt i Karlfeldts värld.
Det som i detta fall blott antydes avslöjas helt i hans
förhållande – i sin diktning – till brygd och öl. Den
dryck Karlfeldt oftast nämner är, säger Sten Selander,
”ett hembryggt, maltstarkt öl, brunt som om det sugit
åt sig all mullens dunkla must och framburet i bastanta, konstrikt snidade trästånkor”. Detta är obestridligen sant, och det kan inte sägas bättre, men det finns
en del att tillägga. Låt mig börja med det som har föranlett detta anspråkslösa försök att belysa ett motiv i
Karlfeldts diktning: vad han säger om porsöl.
I Dalmålningen Tuna ting når porsen utan tvekan
höjdpunkten i sin i övrigt inte alltför märkliga poetiska tillvaro:
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Låt porsölet draga och jäsa.
Kung Gustaf är vansklig att kväsa.
Hans mästermän äro så kvicka;
ty vilja vi mandom oss dricka.
Strofen är otvivelaktigt litterärt inspirerad, men
källan är en bekant folklig visa om ”Konung Göstaf
och Dalekarlarne”, där en jute säger: ”Jag hafuer så
ondt i Hufwud, jag gitter ej lemman rördt; Jag hafuer
druckit dhet starke porsöhl, som är från Dahlarna
fördt''. I en variant heter det: ”Hin må mera dricka
det porsöhl de brygdt, i smedjan vid Dalkarlens städ.”
Karlfeldt kände kanske sannolikast visan från Geijer
och Afzelius, Svenska folkvisor. Porsöl har haft rykte
om sig att genom porsens något narkotiska eller giftiga verkan ge ”ett gladare rus” som en nederländsk
1500-talsbotanist säger. Karlfeldt hade säkerligen aldrig smakat sådant öl. Det skulle nog ha tilltalat honom, ty det har, som författaren av dessa rader just
har haft tillfälle att konstatera, en arom av porskärr
och vildmark; några kännbara efterverkningar har
det inte, men det gjordes nog porsstarkare – och
dracks i stora kvantiteter – på Gustaf Vasas tid.
En anspelning på porsens (och dessutom enens)
användning till brygd finner man i Vårlåt (Fridolins
visor): ”porsen och enarna skänka ut sitt mjöd”.
Drycken är här mjöd, som rimmar på röd och över
huvud är ett vackrare rimord än öl. Att det är tal om
frömjöl försvagar inte bildens kraft: här smyger sig
tvärtom en smula fruktbarhetsmystik oförmärkt in i
den litet ljust vårväna dikten.
Det är när Karlfeldt talar om humleöl och humle
som han klart framträder som det hembrygda ölets
benådade diktare. I kanske ett tjugotal av hans dikter
talas om mörkt öl, mustigt gammalt öl, dubbelt öl,
starköl, dunkel humlebrygd osv. Kannan gjutes full
med ljuvlig vört, på bordet står festligt bräddade krus
med högtidens brygd, i värdshuset lockar sjudande
öl, humleskörden skänker en dryck som är ärligt besk
och skummar i stånkor, som dryckesbröderna i höstlig tankfullhet lyfter mot taken. Brygden är jordandens ångande brygd av luft och mull, det är jordens
egen must och kraft man inandas i dessa dikter, till
dess Ceres fördrives av Bellona och en dunst av blod
stiger ur lustgårdens mylla.
För att förstå brygdmotivens betydelse i Karlfeldts
diktning bör man minnas att han hade ett ytterligt
starkt utvecklat sinne för lukt- och doftförnimmelser.
Mer än någon annan har han själv betonat detta i sin
fina ”sommarpredikan” (i Tankar och tal), där han
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talar om växelspelet mellan doft och minne som ”en
av vår naturs rikedomar, en yttring av vårt själsliv i det
fördolda”. Denna sida av hans naturkänsla och dess
yttringar i hans diktning har senare uppmärksammats
särskilt av Olof Lagercrantz och Thorsten Thunman.
Lika ofta och egentligen ännu starkare än blommornas ”betagande doftrus” förnimmer man i Karlfeldts
lyrik den tyngre och mörkare lukten av jord, mylla
och till och med multnande löv. Här spåras stundom,
som väl Sten Selander först upptäckte, ett tillflöde från
en hemlighetsfull och farligt lockande underjordisk
värld. Men här finnes också en kanske blott skenbart
ytlig anknytning till öl- och brygdmotiven. Vörten och
ölet har hos Karlfeldt mera av jordångornas än av
blomdofternas väsen. Uttryck som jordens dryck och
jordens brygd i Jordanden är naturligtvis symboler,
men icke minst ordet brygd har en konkretion som
väsentligt bidrar till den sällsamt sköna diktens verkan. Även Veneris blomma, nattyxne, har i sin rot ”en
jordbrygd skum”, och ibland hör man, fast det inte
direkt säges, hur brygden sjuder.

I kanske ett tjugotal av Karlfeldts
dikter talas om mörkt öl, mustigt
gammalt öl, dubbelt öl, starköl,
dunkel humlebrygd osv.

Det är naturligt att Karlfeldt intresserade sig för
den växt som ger den i verklighetens värld beredda
drycken dess arom och har en mera jordisk doft än
hans diktnings underjordiska brygd. I Vildmarks- och
kärleksvisor (Jägarlust) nämnes som ett hösttecken
att humlen är skördemogen. I den 1898 daterade dikten En studentflamma (meddelad i Ungdomsdiktning) säger en flicka sin förläste vän ha ”ett hår som
störad hummelgård”. I Flora och Pomona talas på ett
ställe om ”humlegången”. Man blir knappast förvånad
när man i en Dalmålning möter en yngling med
humlebrunt skägg vid stranden av Jordan.
Ett varaktigt monument över äldre tiders humleskörd och hembryggning har Karlfeldt rest genom
sin Humlevisa, om vars ord om den beska, skummande drycken redan har erinrats. Här framtrollas
med visuell skärpa de mogna humleslingornas flätor,
som väcker minnet av humleplockerskornas lockar,
och de torkade humlekoppornas doft, som inte är lik
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någon annan, blir sinnligt förnimbar. Den är, som
bondebefolkningen länge har vetat, svagt bedövande
och rogivande.
Om lena kvinnolockar ej förgylla
vår huvudgärd och dofta oss till ro,
med humleknopp vi våra örngott fylla
och slumra tungt som björn i vinterbo.
Till denna vision ansluter sig i den senare doftmeditationen några ord om humlen kring ladan och
humlekopporna, som börjar förbereda sin beska höstarom. Till tjänst för den som stötes av den anförda
strofens ord ”humleknopp” kan anmärkas att det är
sakligt felaktigt men poetiskt det enda riktiga. Ett
kollektivt ord ”humlekopp” finns inte, och ”humleknopp” har för övrigt redan tidigare någon gång begagnats i betydelsen humlekoppa (humlekotte).
I Flora och Pomona talar Karlfeldt på ett ställe om
öl bryggt på oxelbär. Det är i Värdshuset, där scenen
är förlagd till Brunnbäcks forna gästgivaregård nära
hans barndomshem:
Här står den täcka oxellund,
vars bär ge öl och mäsk.
Därav blir mänskan glad och sund
och gott blir djurens fläsk.
På denna strof bygger Sten Selander, när han i Det
levande landskapet i Sverige nämner oxeln som ett exempel på allmogens beroende av lövängarnas råvarutillgångar under gångna tiders självhushåll; ”oxelbären tjänade att ersätta malten vid ölbrygd, och draven
användes till att göda svinen med.”
Oxeln var ett av Karlfeldt högt älskat träd. I dikterna nämnes det inte lika ofta som björk, tall, ek, lind
och gran, men dessa förekommer mera som staffage
eller i tämligen konventionella bilder; inte minst gäller detta om eken. Till oxeln står Karlfeldt i ett mera
personligt, på ett särskilt sätt känslobundet förhållande. Detta sammanhänger med att Karlfeldt, som Olof
Lagercrantz har betonat och vackert utvecklat, är
”vindens diktare”; den finnes nästan överallt i hans
dikter och låter oss komma en hemlighet i hans väsen
på spåren. Ingenstädes skildrar han vindens sus i träden med sådan inlevelse och konkretion som när han
lyssnar till musiken i oxelns krona. I Härolden (Flora
och Pomona) berättas hur oxelvinden vid soluppgången ”tonade ljuvligt i oxelgren” och hur på kvällen,
sedan ”solen gått ned under oxelgren ... oxelfiolen ljöd
smäktande len”. I roslagsdikten i Flora och Bellona
talas om ”yppig oxel och olvon”, men i kronorna finns

fjärdarnas doft och skum, och luften bävar beständigt.
Ljummare är vinden i Ölandslegend, ”där sista oxeln
sköt sin gråa blomma”. Ofta är oxelvinden hårdare,
och oxeln symboliserar det sega, sträva och trotsiga i
naturen och i skaldens eget väsen. I sin essay om
Dalarna i Turistföreningens årsskrift 1926 (återgiven i
Tankar och tal) talar han först om den ensamma oxeln
i Sjugare, som en dag ”susade sunnandalskt” för honom men i höst- och vinternätter ”knarrar sakta som
av välbehag; han är som alla i sitt släkte en god
stormtrotsare”. Samma oxel återkommer i inledningsdikten till Hösthorn som ”en knarrande lund”. I Plantering sjunger oxel och alm, ”vindens vänner”, sträva
och tunga sin psalm. I doftkåseriet sammanställs oxel
och rönn som bror och syster och samma andas barn,
äkta nordbor; den förra är ”senig, knotig, stormtrotsande, stundom yverboret bred”.
Dessa reflexioner kan tyckas inte höra hit. Det
måste medges att sambandet med Värdshusets ”täcka
oxellund” är svagt, men helt obefintligt är det kanske
ändå inte. Karlfeldt kände säkert tidigt till oxeln, som
finnes, odlad och förvildad i södra Dalarna och där,
utanför sitt egentliga utbredningsområde, drar uppmärksamheten till sig. Ehuru hans folkliga botanik
oftast eller alltid är litterärt inspirerad, nämnde han
över huvud aldrig en svensk växt som han inte var
förtrogen med. Enligt erhållna uppgifter planterades
omkring 1882 oxel på några ställen i Folkärna, och
nära Karlfeldts mödernegård finnes ett kraftigt träd.
Länge synes dock rönnen och aspen, som växte i ståtliga exemplar vid fädernegården och som ”rodnar så
vackert om hösten” men spelar en blygsam roll i
dikterna, ha varit Karlfeldts speciella älsklingsträd.
Riktigt på allvar tyckes han ha upptäckt oxeln först på
1910-talet. Två av oxelmotiven i Flora och Bellona
återger intryck från Öland (1917) och Roslagen
(1918). Denna diktsamling utkom kort efter Karlfeldts besök i Sjugare i augusti 1918, och man skulle
kanske kunna tro att oxeln i Härolden, i vars grenar
det tonar, är det träd som senare blev skaldens egendom. Dikten hade dock redan 1911 tryckts i Strix.
Ehuru han måste ha sett trädet vid ett besök i Sjugare
under en vandring som gymnasist och kanske hade
sett det även senare, var det väl mera hembygdens
oxlar som föresvävade honom.
(Återgivet med vissa förkortningar från ett särtryck
ur Svensk Bryggeritidskrift 4/1960. Nils von Hofsten,
1881-1967, var professor i anatomi, senare zoologi
och 1944–1947 rektor för Uppsala universitet.)
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Den gåtfulla dikten Hjärtstilla

P

å Disagården i Gamla Uppsala finns en
kryddgård med de växter som en gång användes i det svenska hushållet. Jag stannar
ofta och tittar på lavendel, libbsticka och
hjärtstilla som alla växer vid husväggen. Dessa växter
är kända från Karlfeldts dikter, men hjärtstilla har en
särskild roll. Nyligen kom det nya uppgifter om dess
användning inom medicinen som kastar nytt ljus
över dikten.
Inne i timmerstockarna kring kryddgården bor
solitära bin. Det är tydligt att de föredrar hjärtstilla
framför andra växter, trots att blomman är anspråkslös i våra ögon. Den kallas ofta bonässla, men om
denna obetydliga växt har Karlfeldt skrivit en av sina
vackraste dikter.
Carin von Sydow tyckte mycket om dikten ”Hjärtstilla”. När vi valde dikter till Karlfeldtkalendern 1994
tog hon med alla tre strofer. Vi placerade dem i slutet
av augusti och början av september. Dikten handlar ju
om sensommaren trots att hjärtstilla blommar i juli.
Litteraturhistorikerna har grubblat mycket över
dessa frågor och framför allt har de noterat att växten
användes som medicin vid hjärtklappning. Staffan
Björck påpekade att detta bruk inte var känt inom
folkmedicinen. Han antog att Karlfeldt läst om hjärtstilla i någon bok och sedan använt den som symbol
för sitt själstillstånd utan att söka någon exakt överensstämmelse.
Det låter vagt med tanke på hur direkt dikten verkar. Sambandet med hjärtklappning skulle enligt
Björck kunna förklara det ”lättfångade” rimmet
hjärtstilla-smärtstilla. I svensk lyrik är det nästan tabu
att rimma hjärta med smärta och många ansåg att det
var ett vågspel av Karlfeldt att lägga in detta enkla rim.
”Hjärtstilla” är en gåtfull dikt och det finns många
villospår. Växten kallas också lejonsvans med tanke
på blomställningen längs stjälken. Samma benämning
återkommer i det latinska namnet Leonurus cardiaca.
Artnamnet ”cardiaca” understryker att växten användes mot hjärtbesvär.
Enligt Bondepraktikan var Karlfeldt född i lejonets
tecken. Han kunde alltså betrakta lejonsvansen
(hjärtstilla) som en lämplig behandling för ett lejon
med hjärtproblem, men det är en långsökt förklaring.
I själva verket hade Karlfeldt goda skäl att skriva
om hjärta och smärta vid denna tid. Under åren 1903-
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05 var han invecklad i en kärlekshistoria med en gift
kvinna, Aagot Lidforss. Hennes man Erik Lidforss var
en framstående advokat i Stockholm, kompanjon till
Karl Staaff och djupt engagerad i stadens musikliv.
Det hela slutade med katastrof för alla tre. Aagot Lidforss berättade 1959 för Karl-Ivar Hildeman om allt
som hänt och han återgav långt senare hennes berättelse i På Karlfeldts vägar II.
Aagot fick ett barn som hon tänkte adoptera inom
sitt eget barnlösa äktenskap. Men barnet dog vid födseln och Aagot själv var illa däran. Det förklarar enligt
min mening valet av hjärtstilla. Växten har inte bara
använts för att bota hjärtklappning. Den är också
verksam mot melankoli och kan lindra kvinnans
smärta vid förlossningar.
Detta bruk nämns inte i de svenska böckerna om
örtmedicin. Hjärtstilla omnämns inte ens före 1600talet. Den vanliga förklaringen brukar vara att munkarna införde de medicinalväxter som användes i Sverige, men det är inte hela sanningen.
Den nya vetenskapen arkeobotanik har visat att de
flesta läkeväxterna kom till Sverige före klostren.
Köpmän förde dem med sig hem från Europa och satte dem i sina trädgårdar, men de skrev inga listor som
munkarna. Först nya, noggranna utgrävningar i våra
städer har gjort det möjligt att kartlägga växtmaterialet och visa att hjärtstilla ingick där redan på medeltiden.
Orsaken till att hjärtstilla inte nämns i böckerna är
förmodligen att den användes vid barnafödande.
Denna kunskap förmedlades muntligt eftersom kyrkan var tveksam till om man borde minska kvinnans
lidande. Bibeln förklarade ju att det var hennes lott
efter syndafallet som Karlfeldt skrev i en av sina dalmålningar, ”Eden”:
Adam skall svettas av möda,
Eva skall skriande föda.
Jordegummorna hade en undanskymd position i
samhället och vi vet inte mycket om deras metoder.
Kunskapen om olika mediciner gick från kvinna till
kvinna innan de första läroböckerna kom på 1700talet.
Användningen av hjärtstilla vid barnafödande är
däremot känd från engelska, tyska och italienska örtaböcker. På engelska heter hjärtstilla ”motherwort”
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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.
Hjärtstilla ur Flora och Pomona (1906)

(moder-ört), ett namn som pekar på bruket. Nicholas
Culpeper rekommenderar hjärtstilla vid förlossningar
i sina böcker, så det är märkligt att Linné inte nämner
något om denna behandling.
Sverige har nyligen levererat ett viktigt bidrag till
denna kunskap. Vid utgrävningar i Nya Lödöse fann
arkeologerna ett skelett av en ung kvinna och hennes
barn. I kvinnans bäcken fanns stora mängder frön
och blomfoder från hjärtstilla. Arkeobotanikern Jens
Heimdahl har beskrivit detta fynd och anser att kvinnan fått en osilad dekokt av hjärtstilla strax innan hon
skulle föda och sedan avlidit med sitt barn.
Några av de hundratals
frön och blomfoder av
hjärtstilla som hittades i
en kvinnas buk vid utgrävningar i Nya Lödöse.
Foto: Jens Heimdahl

Denna förlossning liknar Aagot Lidforss tragedi
och det ger rimmet hjärtstilla-smärtstilla en helt ny
innebörd. Karlfeldts ord är en slags besvärjelse över
kvinnan och barnet som inte själva nämns i dikten.
Karlfeldt kände förmodligen till användningen av
hjärtstilla som ett medel mot melankoli och för att
lindra smärtan vid förlossningar. Han läste säkert om
hjärtstilla i någon av de gamla böcker han hade tillgång till som bibliotekarie på Lantbruksakademien.
Tanken på Aagot som födde deras döda barn på en
klinik i Schweiz och själv var nära att dö måste ha
varit outhärdlig.
Aagot och Erik Lidforss adopterade senare ett par
barn. Karlfeldt ville hon inte se mer, men tio år senare
fick hon plötsligt lust att återse den plats i skogen vid
Kaknäs där de brukade träffas. Helt oväntat dök Karlfeldt upp på samma plats. Från den stunden kunde de
umgås obesvärat igen.
Lars Falk
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Jakt och vilt i Karlfeldts
liv och diktning

S

verige är ju ett paradis för naturvänner, rikt
på sjöar och skogar, ängar och hagar. Många
av oss kan tack vare allemansrätten också vistas i naturen och njuter av det. Karlfeldt bör
ha varit en stor naturälskare om man ska döma efter
innehåll och motiv i åtskilliga av hans dikter. Redan i
sin första diktsamling, Vildmarks- och kärleksvisor, ger
han i dikten ”Villgräset” en programförklaring:
Då har han känt, som bak grönskande mur
All världen därute försvann,
Som han och den sköna drottning Natur
Vore brudgum och brud med varann.
I dikten ”Hembygdens huldra” hittar vi ytterligare
en kärleksförklaring. Huldran är ett mystiskt och mytiskt ”väsen av skymning och ljus”.
Hon beser sina hjordar de fria –
där är älg, där är lekatt och räv;
Jag har gått i de svärmande åren
i ditt fotspår på grön liten stig,
när det lopp som ett budskap i snåren
och all vildmarken hälsade dig.
Karlfeldt skildrar med varm kärlek och lätt hand
en mångfald blommande växter, pollinerande insekter och sjungande fåglar. Många har skrivit om hans
djupa kunskaper i svensk flora. Sten Hidal höll för
några år sedan ett föredrag om alla fåglar i Karlfeldts
dikter. Han framhöll då också att kärleken till naturen
var en sida av nittiotalets framstegstro.
Det är lätt för oss alla att känna glädje och kärlek i
samvaro med blommor, surrande bin och sjungande
fåglar. Det är något svårare att älska vilda däggdjur,
men i Karlfeldts dikter hittar vi även finstämda skildringar av klövdjur som älg och kronvilt.
Allra svårast att ta i sin famn är väl rovdjur, men
även där har Karlfeldt funnit sig väl tillrätta. Vi hittar
i hans dikter björn och varg, järv och lo, räv och mård,
lekatt (hermelin) och fnatt (ekorre). Bland rovdjuren
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tycks vargen uppta hans intresse allra mest. Hans
svaghet för det kvinnliga har t.o.m. lett honom till att
föra in en ”varginna” i dikten ”Nybyggarliv”. Karlfeldts
intresse för djuren sträcker sig även till fjärran länder.
Vi hittar i hans dikter lejon, leopard, tiger och gasell.
Allt som allt har jag hittat 21 arter av däggdjur.
Karlfeldt använder här och där olika djur i liknelser. Vi kan ”slumra tungt som björn i vinterbo.” Herr
Ollondal har strövat ”unga hjorten lik”. Om en riktig
man blir ordentligt förbannad: ”lägg tungt och fast
din hand i bordet och som ett lejon kungligt ryt!”
Skogen lyser ”röd som en räv och brun som en mård.”
Dalkarlarna i sitt brev till Gustav Vasa: ”Du lopp i
våra skogar som fnatten uti furuträd”.
Djur och natur är en sak men jag (som själv är
jägare sedan många år) har reagerat särskilt inför
motivkretsen jakt och jägare i några dikter. ”Jägarlust” och ”Den mörke jägaren” i Vildmarks- och
kärleksvisor, ”I älgtiden” i Fridolins visor och ”En
jaktsyn” i Flora och Pomona är de mest framträdande.
Jag ställde mig tidigt frågan om Karlfeldt, som ju var
road av att fiska, dessutom också själv var jägare.
Visserligen minns barnbarnet Hans Barenthein att
det hängde ett jakthorn på väggen bredvid öppna
spisen i Dagstugan, men hade det verkligen använts
av EAK själv?
Vid ett sommarmöte för ett antal år sedan fick jag
tillfälle att fråga döttrarna Anna och Ulla om den
saken: ”Jagade er far?” Med ett skälmskt leende svarade Anna: ”Om det var något han jagade så inte var
det djur…”
För några år sedan såg jag en förteckning över alla
föremål på auktionen av tillgångarna i konkursboet i
Karlbo. Där fanns allt som kan tänkas i ett bondehemman men inte något jaktvapen. Det kan kanske
tolkas åtminstone så att Karlfeldt som ung knappast
upplevt jakt tillsammans med fadern.
Vad var det som förtrollade och inspirerade Karlfeldt att skriva om jakt och jägare?
Det är ju dokumenterat att den unge Axel gjorde
långa vandringar i landskapet. Man kan förmoda att
han också strövade mycket i skog och mark, på hed
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Foto: Ryan Hagerty

och äng, i hagar och lundar i sina egna hemtrakter.
Där kan han med egna ögon ha sett många av de djur
han senare fogar in i sina dikter. Andra möten kan
han ha fått berättat för sig om eller läst om. Det gäller
naturligtvis särskilt de exotiska djur han diktar om.
Karlfeldts jägare ägnar sig framför allt åt älgjakt.
Det kan emellertid inte ha varit det enklaste. Efter att
Gustav III hade släppt jakten på högvilt fri i Sverige
sköt man snart sönder älgbeståndet. Vid 1800-talets
slut fälldes bara 200 älgar per år i hela Dalarna och
1500 totalt i landet. (100 år senare var det talet 100
gånger större.) Sannolikheten att Karlfeldt sett en älg
i sin ungdom var alltså ytterst liten.
Man får ett intryck av att Karlfeldt såg Jägaren som
i mångt och mycket en symbol för den starke och virile,
attraktive och betvingande mannen som strövar fritt
med sitt vapen i skog och på hed. Det är intressant att
med hans ögon se älgtjuren, kronhjorten, vargen och
björnen som andra bärare av samma manliga drag.
Nu öppnar nattglim sin krona
i åkrarnas yviga korn
och älgtjuren söker den hona
han vann med sitt stridbara horn.
Det finns, som så ofta hos Karlfeldt, ett erotiskt
drag i bilden av jägaren.

I granhäckens skugga vid enslig brunn
räcker hon välkomstbägarn,
och bägarn är hennes leende mun,
och jag är den lustige jägarn.
Men det skymtar en motsättning i Karlfeldts syn
på ”jägaridealet” och hans kärlek till ”drottning Natur”.
Kan man verkligen skjuta och döda ett djur om man
djupt älskar naturen? Den här konflikten finns tydligt
återgiven i dikten ”I älgtiden”. Jägaren sitter på pass
och har fått en präktig tjur på bra skotthåll men
Det kommer till korta, mitt jägareblod.
Jag kan ej min vekhet betvinga,
jag nänns icke sända mitt dödande lod
i denna månljusa bringa.
Ingen av alla de jaktkamrater jag haft i snart 50 år
och inte heller jag själv har någonsin tvekat att avlossa
skott mot en älg om förhållandena har tillåtit det. Den
som av etiska skäl tycker jakt är en tveksam hantering
blir ju i allmänhet inte jägare.
Det finns en annan dikt, ”En jaktsyn”, som antyder
att Karlfeldt uppfattade sin roll på ett annat sätt.
Visserligen säger han där: ”Jag vet jag var en ibland
jaktens kompaner”, men det är något i fortsättningen
som snävar in bilden:
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Vi offra dig blödande hjärtan och galtar,
Fru Venus av skogen, vi resa ditt altar
i det stolta revir som Diana förvaltar.
Jag vet jag var en i ditt följe, men vilken?
Kanhända din jaktskald i mossgrönt kläde
som än under lundarnas höstgula säde
gick ensam och sjöng på ett vårjaktskväde.
Karlfeldt, skalden i skogen, vänder sig i dikten
”Kom i lunden” till visans mö med orden: ”Låt mig
vira dig om pannan mina jägarvisors krans”. Att dikta
visor om jakt och vilt var hans roll, inte att jaga och
fälla vilt. Jägaren var ännu en mask för honom,
”många maskers man.”
En person som så småningom ändå förde honom
i nära kontakt med jakt var Anders Zorn, som själv
var en hängiven jägare. Karlfeldt var ju en trogen och
återkommande gäst hos Zorn både på gården i Mora
och i stugan i Gopsmor vid Dalälven. Där fiskade de

båda vännerna lax i ett vatten som då före regleringarna var fiskrikt. Men hur var det med jakten?
En guide i Gopsmorstugan berättade vid vårt besök för ett par år sedan hur det kunde gå till där. Det
var ju i den stugan som flera av Zorns nakna kullor
stod modell för honom. Det kunde förstås bli både
arbetsamt och långtråkigt. Kullorna hade kommit
överens om att när modellen behövde vila skulle en
av dem som inte var i tjänst springa in till Zorn och
ropa att man hade sett en ekorre i skogen utanför.
Zorn kastade då genast palett och pensel och sprang
ut med sitt gevär för att skjuta ekorren. Han var väldigt förtjust i ekorrsoppa och ville absolut inte missa
chansen att få sin favoriträtt.
Karlfeldt ska inte aktivt ha deltagit i denna typ av
jakt. Vad han tyckte om ekorrsoppan förmäler inte
historien.
Owe Adolfsson

Beställ böcker och CD-skivor
Välkommen att beställa ett eller flera exemplar av
böcker i samfundets skriftserie och CD-skivor. Vid
beställning expedieras försändelsen via post i ett
vadderat brev. I brevet ligger 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 andersback42@gmail.com
eller till:
Karlfeldtsamfundet, c/o Anders Back
Rältlindor, Korpholsvägen 30, 793 93 Djura
Böcker
Svenska Akademiens modernisering.............200 kr
På Karlfeldts tid 1913-1931 (2020).................150 kr
En vän i vind och skymning (2019).................150 kr
Jungfrun och Demonerna (2018)....................150 kr
Träffpunkt Karlfeldt (2017)...............................150 kr
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
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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
CD-skivor
”Avskedet”, Anna Ihlis .................................120 kr
”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
Siffrorna inom parentes anger utgivningsår i
Karlfeldtsamfundets skriftserie.
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Uruppförande av Karlfeldtromanser på Vintermötet

T

re unga musiker som ivrar för romanskonsten
får vi stifta bekantskap med på vintermötet i
mars: Joakim Andersson, organist och kompositör, Richard Lindström, baryton, frilansande opera- och konsertsångare och Ludvig Nilsson,
pianist. Tillsammans kommer de att presentera en
svit av Karlfeldtdikter som Joakim Andersson tonsatt,
och som är tillägnade sångaren Richard Lindström.
Joakim Andersson (f. 1990) är tonsättare, organist och kyrkomusiker. Han har tidigare varit anställd
som organist i Trefaldighets metodistförsamling,
Stockholm, men är sedan 2014 organist i Gävle
pastorat med Staffans kyrka som huvudsaklig arbetsplats, där han ̈aven är dirigent och ko
̈rledare fo
̈r Staffans Motettko
̈r och Staffansko
̈ren. Som tonsättare
arbetar han i en senromantisk tradition. Bland verken ̊aterfinns oratorier, kammarmusik, orgelverk,
solokonserter och vokalmusik fo
̈r blandad ko
̈r, dam-

Joakim Andersson, tonsättare, Richard Lindström,
baryton, och Ludvig Nilsson, piano, bjuder på nyskrivna Karlfeldt-romanser på vintermötet i mars.

ko
̈r, mansko
̈r och soloro
̈ster. 2015 fick han Svenska
kyrkans kulturstipendium.
Han berättar: Ludvig och jag har gått på samma
gymnasium och Ludvig och Richard har studerat tillsammans i Vadstena. Därefter lärde vi tre känna varandra. Richard har bland annat sjungit Kristus i min
Johannespassion de senaste åren och gör det även på
en skivinspelning som nu håller på att produceras. Jag
har länge fascinerats av Karlfeldts poesi. Jag började
ganska tidigt att tonsätta ur hans verk. ”Epistel till
Sabbacus” och en tidigare version av ”Längtan heter
min arvedel” (båda är återdragna från offentligheten)
för att nämna några alster. Innan denna Karlfeldtsvit
tonsatte jag hans djupt inspirerande dikt ”Svart jul”
för blandad kör a capella.
Richard Lindström (f. 1992), baryton och kompositör, är utbildad vid Operahögskolan i Stockholm
och har även studerat romansinterpretation vid Vadstena folkhögskola, musikteori och kördirigering vid
Uppsala universitet samt juristprogrammet vid samma lärosäte.
Richard skriver om sig själv: Den stora utmaningen för en sångare är att skapa dikt och ton i perfekt
balans. Det är den kanske främsta anledningen till att
jag ivrar för romansen som konstform. Sällan är språket så på samma gång närvarande, centralt och uttrycksfullt som i en sång för röst och piano. Det är
också därför jag alltid återkommer till att sjunga på
mitt eget modersmål: svenskan. Bara med högsta
möjliga förståelse för språkets skiftningar kan jag göra
poet och kompositör rättvisa och på så vis agera länk
mellan upphovsman och åhörare.
Ludvig Nilsson (f. 1990) är pianist och har genomgått musikutbildning på Birkagårdens folkhögskola,
Vadstena folkhögskola och Kungl. Musikhögskolan.
Han medverkar ofta i konserter anordnade av Joakim
Andersson och ackompanjerar vid romans- och kyrkokonserter. För närvarande arbetar han som repetitör
vid SKH Opera (Stockholms Konstnärliga Högskola)
vid sidan av frilansuppdrag.
Gunilla Stenman Jacobson
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Höstens
och rönnarnas poet
Septemberluft och septemberdag, –
du samlat all sommarens fröjd,
dess skönhet, dess färgprakt och solskensglans
hos dig nått sin strålande höjd. –
Det är, som ett sista farväl du bjöd
i frukternas sötma och blommornas glöd, –
ty kanske vid nästa vindfläkt
du redan är vissnad och död.
”September” (1886)

K

arlfeldt brukar kallas höstpoet och hans sista
diktsamling Hösthorn är en lovsång till hösten, årets mäktiga final. I dikten ”Hösthorn”
hälsas september som ett lövverk av flammade guld, följt av oktober, ”de brusande floders
regent” och november, en ”hertig av mörker och köld.”
På ett annat plan är hans höstdikter lite sorgesamma
och handlar om åldrande, tillbakablick och avsked.
Där finns också en skönmålad natur med glittrande
sjöar, brusande älvar, mörkögda augustinätter och
klara färgsprakande höstdagar.
Karlfeldt har också kallats för en ”träddyrkare”
med stor kärlek till rönnen som förekommer i alla
hans diktsamlingar. Namnet rönn kommer av ett nordiskt ord för röd och syftar på de granna höstfärgerna. Rönnen, Sorbus aucuparia, var ett av de första träd
som slog rot vid en smältande iskant för mer än tiotusen år sedan, och nu finns den nästan så långt norrut man kan komma och också upp till trädgränsen.
Vid ishavskusternas yttersta, karga och blåsiga miljöer
hukar den med en hoptryckt stam, kanske bara några
decimeter hög.
Vad kan vara en bättre sinnebild för hösten än
rönnbär, ”röda budbärare” som glöder och dignar i
stora klasar lysande som ”eld av korall”. Men rätt som
det är kan härskaror av sidensvansar i ett nafs länsa
ett träd. Ett gammalt namn för sidensvans är rönnbärshane, som har rykte att vara omättlig, lat och trög
och som endast i ”ätandets konst” åstadkommer något stort. Denna och andra fåglars begärelse utnytt-
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jade fågelfängare då ”bären sättas i doner (fågelsnaror), hwarmed foglar fångas” (Linné), och härav kommer också artnamnet aucuparia av ”avis” (fågel) och
”capere” fånga, taga. Släktnamnet sorbus kommer från
latinets sorbre, dricka.
Liksom rönnen med sina djupa vittförgrenade rötter står fast förankrad i nordisk mylla, så kände sig
Karlfeldt rotad i en bondekultur med generationer av
odalmän och bergsmän, en tradition som han övergav när han blev en studerad karl. Men saknaden och
den brutna traditionen förlikade han sig aldrig riktigt
med, något han återkommer till dikten ”Fäderna”
med den berömda strofen: ”Jag är ryckt som en ört ur
sin groningsgrund, halvt nödd, halvt villig er sak jag
svek.” Även i dikten ”Fridolins spår” röjs en saknad:
Här står det gamla huset
med rönnarna vid grinden.
Här svann det sista ruset
som dunst för morgonvinden.
Här brann det sista ljuset,
tills dagen kom på tå.
O Fridolin, din borg är stängd
och skum och stum också.
Det sägs att det är Karlfeldts barndomshem, Tolvmansgården i Karlbo, som åsyftas i dikten. Säkert är
det så. ”Kvar står dock rönnarna vid grinden och gårdens vårdträd, den stora lönnen, skuggande Fridolins
studiekammare” skriver Carl Mangård, i En bok om
Karlfeldt (1931). Rönnar planterades ofta vid gårdar
och grindar som vård- eller skyddsträd och så länge
de trivdes skulle släkten bo kvar på gården. Då rönnen står stadigt skyddade den också mot stormar och
vinande vindar. I folktron ansågs trädet skydda mot
åska, häxor och trolldom och farliga djur.
Karlfeldt hämtade inspiration från Linné och Svenska växternas naturhistoria av C. F. Nyman. Där beskrivs många av rönnens växtplatser; ”i skogar, hagar
och lundar, på skogsängar, i synnerhet i bergstrakter
KARLFELDTBLADET 2020:2

”Nu glesnar skogen och druvors glöd slår upp som
ett höstligt bål.”
I ”Helig lund” låter han diktkonstens gud Apollo
”skära en lyra av rönn som står i sav”, när skalderna
flyr till nordanskogen och ”Venus duvor styra hit upp
från störda hav.”
”Denna ängd är rönnarnas paradis i vårt land” skriver Karlfeldt om en plats i södra Dalarna med det
nästan magiskt klingande namnet Pungmakarbo.
”När sommaren är slut och löven gulna, tändes överallt deras prakt och tyckes mana till en stoltare och
mera glödande högtid än den som är förbi. Sjung ut
din urtima, din höstliga glädje, Fridolin!” (ur I Dalarne, Svenska turistföreningens årsskrift 1926.)
Min sångmö är icke av Pinden*,
hon är av Pungmakarbo.
Där vandrar hon, kvällsröd om kinden,
när dalarna skumma till ro.”
(–)
Till gudarnas gårdar, de sällas,
slår diktens sjufärgade bro
sitt fäste bland myrtnar i Hellas,
bland rönnar i Pungmakarbo.
Inger Ingmansson
Foto: Juha Soininen

eller på bergig, grus- eller stenbunden mark, och planteras dessutom mycket vid vägar, byar och gårdar.” Biotoper och platser som vi alla kan relatera till och nog
väcks nostalgiska minnen i strofer som dessa:

*Pinden syftar på berget Pindos, helgat år muserna
och dikten bygger på en antites mellan den litterära
antiken och Dalarnas natur – mellan myrtnar (myrten) i syd och rönnar i Pungmakarbo.

”vinden som somnat i rönn och pil”
”Suset vilar i bygatans rönnar och strandens
pilar”
”med alla sina dungars blad och rönn på bergets
hällar”
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”…där natur och ande
finna varandra”
Välkomna till min klöver
och listen kring min knut!
Tag allt ni vill och behöver
svärma som jag och njut,
så träffas vi sommarn ut.
På alla stänglar det flaggar
i färger av glans och glöd,
och överallt ni vaggar
som gyllenbandade kaggar
med örternas mjälla mjöd.
Ni sörplar som besatta,
och därtill har ni råd,
ty ingen kråka kan snatta
och ingen människa skatta
därhemma ert förråd.
Ur Humlor, 15 strofer.

…Jag vill följa gångstigen nedåt sjön mellan yviga häckar av
gulmåra, ängsdofternas tillträdande härskarinna vid
denna tid.
ur Lukt och doft
Nejden befriat andas,
kornknarr, sänghalm,
sommar och svalka blandas
avlande sonen höst.
ur Kornknarr, sänghalm
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En turkisk eldros vaktar portalen
och lyser mig in i den gröna salen…
ur Systrar i lustgården
Så var det tänkt på tjugotalet, men den
trivdes inte, blommade mycket sparsamt när – om den gick i blom. Sedan
några år står rosen nu i slutet av vallmoallén ledande fram till örnarna,
som på sina martallar bildar en portal
till Opplimen. Hundratals vallmon
stod i blom redan i början av juni.
Eldrosen var då i knopp, vaktande
portalen som leder blicken bort över
vatten till byar, skogar och berg tills
himlen tar vid. Så en dag på min dagliga tur i trädgården, onsdagen i midsommarveckan, fann jag eldrosen i
full blom, i en rikedom som aldrig
skådats! Välsignade ros, just nu idag,
var min tanke. På förmiddagen hade
vi nåtts av sorgebudet att Christer
Åsberg lämnat oss.
Ett liv har blommat
och burit sin frukt
och kvällen
har kommit med frid
ur Syster död av Margareta Melin

Liksom humlorna troget, tack och lov, svärmat
sommarn ut har poesivänner strömmat till under
sommarkvällar lockade av färg, doft och poesi.
Skalden bjuder sina humlor farväl med följande
ord:
Vi träffas nästa år,
om Gud ger oss än en vår.
Det får också bli min hälsning till Er.
Gunbritt Berggren

Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
www.sangs.se
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”Kraft som i trångmål vet
hjälpa sig själv”
Frid hägnar de vänliga Dalar,
men stenen står hög vid Brunnbäcks älv
och stolt i sin stumhet talar
om kraft, som i trångmål vet hjälpa sig själv.

N

är Erik Axel skrev de välkända, klingande raderna i dikten “Uppbrott” var stenen som
minner om svensk frihetskamp mot dansk
överhöghet nyligen rest. Det ståtliga minnesmärket tillkom i den nationalromantiska anda som
fick näring av Sveriges omvandling från bondeland
till modern industrination.
Några årtionden senare, år 1921, talade den mogne
Karlfeldt vid 400-årsjubileet över slaget vid Brunnbäck. Där, bara en kilometer från hans eget barndomshem, samlades då 15 000 människor för att högtidlighålla minnet av bondehärens makalösa seger
över dansk yrkesarmé – en framgång som gav Gustav
Eriksson Vasa övertag i striderna och banade väg för
bildandet av den svenska nationalstaten.
I Folkarebygden och Avesta kommun förbereds nu
500-årsjubileet som – på sätt som pandemin medger
– ska firas den 6 juni 2021, förstås med Brunnbäcksstenen som samlande punkt. Vackert motto är de

Från sommarens program med folkdans till tonsatta Karlfeldtdikter.
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Karlfeldtsgården i Karlbo
www.karlfeldt-folkare.se

många människornas delaktighet i sitt samhälle och
allt det goda som människor tillsammans förmår skapa – eller, med Karlfeldts ord, den kraft som i trångmål vet hjälpa sig själv. Riktigt hur programmet ska
blomma fram är i skrivande stund ännu inte klart.
Anknytning till Karlfeldts dikt och tal är naturlig.
Karlfeldtsmiljöerna i Folkare påverkas på två sätt
av rådande pandemi. Hela den gångna sommaren
blev Karlfeldtsgården i Karlbo en vital mötesplats för

Guidade visningar av Karlfeldts barndomshem
genomfördes troget varje söndag.
KARLFELDTBLADET 2020:2

Vid 400-årsjubileet år 1921 av slaget vid Brunnbäck höll Karlfeldt ett berömt tal inför 15 000 personer. Några kom roende över älven från ”herrgårdssidan” för att delta i festligheterna. Foto ur Lars Östlunds samlingar.

vänner som ville ses under trygga hälsoförhållanden.
På det harmoniska gårdstunet och i den vackra lustgården var det möjligt att mötas, ute i friska luften,
med generösa avstånd och kring goda måltider och
bakverk. Även konsthantverkarna och slöjdarna flyttade ut, med värdskap och gedigna alster vid ett torgstånd i trädgården. Många av kulturprogrammen
kunde genomföras, på trädgårdsscenen, med publik i
mindre format – så till exempel Karlfeldtföreningens
trevliga program med folkdanser till tonsatta Karlfeldtdikter. Guidade visningar på gården annonserades offentligt och fullföljdes troget varje söndag. Med
skön, grön inramning vigdes kärleksfulla par till äktenskaplig lycka.
Andra aktiviteter måste ställas in – eller flyttas

Brunnbäcksstenen idag.
Foto: Calle Eklund

fram till den postpandemiska tid som vi väl alla längtar till, så bland annat vår klassiska Karlfeldtsdag som
brukar samla flera hundra deltagare. Inte heller Karlfeldtsgårdens julmarknad kunde genomföras. Karlfeldtföreningens egen vinterverksamhet vilar, och
som uppmuntran till alla medlemmar i vår lokala kulturförening sänder vi samfundets tidskrift och därmed möjligheten att på egen hand möta Karlfeldt och
hans sammanhang.
Som alla andra vintrar, följer vi naturens rytm
genom ”Vinterorgel”.
Karin Perers
Karlfeldtföreningens ordförande
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Det blev ett annorlunda årsmöte i pandemins tecken.
T.v. Jon Karlfeldt, nedan Nils-Johan Höglund och
Mika Larsson samt Odd Zschiedrich och Johannes
Rudberg.

Ett historiskt årsmöte

L

ördagen den 24 oktober, såväl FN-dag som
Evertdag, genomfördes äntligen samfundets
årsmöte. Det blev en historisk stämma, eftersom mötet skjutits upp från augusti, då det
skulle varit en av huvudpunkterna vid Sommarmötet,
som traditionen bjuder. Men som vi alla vet fick Sommarmötet tyvärr ställas in i år av kända skäl.
Den här gången letade sig inte augustisolen in genom rutorna utan istället var det aningen ruggigt när
vi som var där anlände till Bangårdgatan 11 i Uppsala
och till Baptistkyrkan. Vi blev till slut inalles sexton
stycken och någon var dessutom med på länk.
Då mötet öppnats läste Lars Falk ”Vårskuggor”,
som passande nog handlar om Gustaf Fröding, som
under en tid bodde bara några meter ifrån Baptistkyrkan i Uppsala. Efter denna stämningsfulla inledning vidtog de olika punkterna på agendan, vilka klarades av efterhand utan någon större dramatik.
Samtliga, som var i tur att avgå i styrelsen, hade
förklarat sig villiga att fortsätta, så det blev genom-
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gående omval. Styrelsen ser därför ut på följande sätt
även under kommande verksamhetsår:
Gunilla Stenman Jacobson, Anita Hård af Segerstad, Stina Otterberg, Anders Back, Johannes Rudberg, Jon Karlfeldt, Yngve Lennerstrand, Ola Nordenfors samt undertecknad, ordförande. Dessutom sitter
Christer Rosenqvist som adjungerad ledamot i styrelsen, då han representerar Karlfeldtföreningen i Folkare. Senare vid konstitueringen utsågs Gunilla till
vice ordförande, Johannes till sekreterare och Anders
till kassör.
Även revisorerna och valberedningen omvaldes
och årsavgiften kvarstår på samma nivå som tidigare.
Som avslutning läste Ebba Nordström något, som i
den stunden symboliserade vår längtan efter att bli
fria från coronans ok. Det var givetvis ”Intet är som
väntanstider” och skaldens ord talade till oss med delvis ny andemening i den speciella situation vi lever.
Odd Zschiedrich
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Full pott för Hedemora i
Ungdomens Karlfeldtpris

Å

rets jury fick mottaga tolv uppsatser från elever i samma skola, Martin Koch-gymnasiet
i Hedemora med Lillemor Karlsson som
lärare. Första pris (4000 kr) tilldelas Alma
Ekroos för uppsatsen Mikrokosmos – en annorlunda
människosyn, andra pris (3000 kr) till Jennifer Liljekvist Karlfeldts dikter – för alla. Tredje pris (3000 kr)
delas mellan Isabelle Liljekvist, Karlfeldts sorgliga avsked och Rozana Abd Alahad, Karlfeldts längtan efter
fred på jorden. Samtliga elever som skickat in sina
uppsatser har erbjudits ett medlemskap i samfundet
under 2021.
Vid årsmötet kungjordes pristagarnas namn och
vi hoppas få se dem på vintermötet för att förära

dem ett diplom. Vi vill också uppmärksamma deras
lärare Lillemor Karlsson, förstelärare och leg. gymnasielärare i svenska och historia, som fått sina elever
att upptäcka och intressera sig för Karlfeldts diktning. Nedan berättar hon själv om bakgrunden till
sitt eget Karlfeldt-intresse.
Vi hoppas att Lillemor Karlsson kan delta i vårt
vintermöte så vi får möjlighet att uttrycka vår uppskattning av hennes insatser för att främja intresset
för Karlfeldts diktning. Även Lillemor Karlsson belönas med medlemskap i samfundet under 2021.
Genom att ge en klassuppsättning av boken Vägen till
Nobelpriset som gåva vill vi också visa vår uppskattning för skolans arbete.

”Det slumpartade mötet fick stor betydelse”
EN LITEN VIT LÖGN gav startskottet till mitt första
möte Erik Axel Karlfeldts dikter. Det skedde under
mina första veckor som student på högskolan Dalarna. Jag började med att läsa en fristående kurs i historia och mellan två föreläsningar började jag prata
med en annan av kursdeltagarna. Hon var i slutet av
sin lärarutbildning och jag frågade vad hon läst för
ämnen innan och hon berättade att hon nyligen läst
litteraturvetenskap. Jag har alltid tyckt om att läsa och
blev genast intresserad. Hur var det? frågade jag. ”Det
var intressant, men inte så lätt när man heter Karlfeldt
i efternamn. Men det fattar du som kommer från
Säter”, svarade hon och såg på mig med ett leende.
Vem är Karlfeldt och vad har han med min hembygd att göra? Den leende kurskamraten tog för givet
att jag visste exakt vad hon menade. Under några
bråkdelar av en sekund hade jag två val: erkänna att
jag inte hade en aning om vem Karlfeldt var eller dra
en vit lögn och svara ”ja, det kan inte vara lätt”. Jag
valde lögnen, men kunde inte släppa tanken på vårt
samtal. Direkt efter föreläsningen gick jag till högskolans bibliotek och letade efter Karlfeldt utan att ha en
aning om vad jag letade efter. Det gick snabbt att hitta
och jag såg att det var hyllmeter med litteratur som

Lillemor Karlsson, lärare i svenska och historia vid
Martin Koch-gymnasiet i Hedemora.

hade med namnet att göra. Den första bok jag drog
ur hyllan var Fridolins lustgård och Dalmålningar på
rim. På måfå vände jag det första bladet och läste
“Min sångmö är icke av Pinden, hon är av Pungmakarbo. Där vandrar hon kvällsröd om kinden, när dalarna skummar till ro”. Jag kände rodnaden bränna på
mina egna kinder. Pungmakarbo är grannbyn till mitt
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föräldrahem, en otroligt vacker by i södra Dalarna, där
jag verkligen känner mig hemma. Men vad hade det
med litteraturvetenskap att göra? Jag lånade hem några böcker för att täcka min kunskapslucka. Skulle jag
läsa litteraturvetenskap borde jag bekanta mig med
Karlfeldt.
Tänk att slumpartade möten mellan två främlingar kan få en ganska stor betydelse, som det fick för
mig i det här fallet. Jag kompenserade den där vita
lögnen med att verkligen fördjupa mig i ämnet och
jag fastnade ganska snabbt i såväl människoödet som
hans dikter. Jag läste litteraturvetenskap, fick en fil.
kand. i ämnet och mina uppsatser kom att kretsa
kring Erik Axel Karlfeldt. När jag senare läste pedagogik återvände jag till lyrik och dess stora användbarhet i ämnet svenska. Dikter är förhållandevis korta men komplexa texter som gynnar läsförståelse och
ger elever många möjligheter till att fritt tolka dess
innebörd samt att diskutera och analysera. Det låg
mig nära till hands att använda Karlfeldts dikter i
min undervisning när jag började arbeta som gymnasielärare.
Ungdomens Karlfeldtpris fick jag vetskap om genom min dåvarande rektor Gunilla Stenkula. Hon
tipsade mig om tävlingen och visste att jag skulle bli
intresserad. Det är cirka tio år sedan och jag har låtit
mina elever skriva tävlingsbidrag de gånger när jag
haft kurser som passat till uppgiften. Med uppsatstävlingen som utgångspunkt har eleverna skrivit vetenskapligt och dessutom opponerat på varandra. Det har
varit en klar fördel att jag som lärare varit insatt i ämnet och snabbt kunnat hjälpa dem vidare eller komma
med olika förslag på ämnen. Det har varit en del i kursen men deras aktiva deltagande i tävlingen har varit
frivillig och inte påverkat deras betyg. De har hunnit
ta studenten innan prislistan blir offentlig. Glädjen
över framgång har vi delat men priserna har varit individuella. Det är lika glädjande varje gång när före
detta elever hör av sig och berättar att de vunnit pris.
Det ger en extra dimension för elever att prova sina
ämneskunskaper direkt ut i verkligheten. Just i år
blev även jag uppmärksammad som den gemensamma nämnaren för årets vinnare. Jag är otroligt stolt
över mina elever och deras prestation. Det gäller alla
mina elever som genom åren genomfört uppgiften
och deltagit i tävlingen. Jag börjar alltid upplägget på
samma vis: Vet ni vem Erik Axel Karlfeldt är? Det
gjorde inte jag…
Lillemor Karlsson, lärare
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aLMa ekROOS, 19 år
Förstapristagare i uppsatstävlingen
Ungdomens karlfeldtpris 2020
– Jag har precis börjat studera kandidatprogrammet i Internationell utveckling vid
Lunds universitet, men jag är född och
uppvuxen i Hedemora, Dalarna. Även om
jag tidigare hade hört talas om Erik Axel
Karlfeldt så var det under hösten av mitt
sista år på Martin Koch-gymnasiet, när vi
blev tilldelade en uppgift att analysera
hans diktning, som jag för första gången
faktiskt läste Karlfeldts dikter. Jag fastnade
snabbt för "Mikrokosmos" just eftersom
den stod ut i sitt slag, både som en av
Karlfeldts dikter och som världsåskådning.
Därför valde jag att ägna mitt arbete åt att
fördjupa mig i just denna dikt, och även i
dess samband med "Den drömmande
systern", också den skriven av Erik Axel
Karlfeldt.

På följande sidor publicerar vi ett utdrag ur
Almas uppsats, som kan läsas i sin helhet
på www.karlfeldt.org.
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Mikrokosmos
– en annorlunda människosyn

E

rik Axel Karlfeldt, akademiker, lärare, nobelpristagare och, framförallt en enastående lyriker. En man vars diktning gjort honom till en
av de mest minnesvärda i Sveriges litterära historia, och allt startade på gården hemma i Karlbo
utanför Avesta. Trots att Karlfeldt själv önskade att en
dag kunna titulera sig som poet, var det ingen som
anade en sådan framgång. Men som 31-åring publicerade Karlfeldt sin första diktsamling, Vildmarksoch kärleksvisor. Dikterna i denna, liksom i hans efterkommande diktsamlingar, har ofta inspirerats av två
saker: naturen och kärleken. Men under sin författarkarriär har Karlfeldt stundom även vävt in andra inspirationskällor i formandet av nya dikter. Bondepraktikan, en samling folktro och visdomar som använts
ända sedan 1500-talet, är ett sådant exempel. Redan i
Fridolins visor (1898) tog lyrikern hjälp av detta litterära verk, och den uppträder igen i Fridolins Lustgård
och Dalmålningar på rim (1901).
Syftet bakom denna diktanalys är att undersöka
och tolka innehållet i dikten Mikrokosmos, ur diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
från 1901, som inspirerats av just bondepraktikan.
Anledningen till att jag fastnade för denna dikt var
den annorlunda, och för mig nya, människosyn som
jag uppfattar att den skildrar. Den utmärker sig mot
många andra av Karlfeldts dikter genom att fokusera

på den mänskliga individen ur ett universellt perspektiv. Varje människa är ett mikrokosmos bestående av de fyra elementen. Det är dessutom en dikt som
förmedlar både dysterhet och vemod, men också den
mest omfamnande lättnad och lycka. Jag fastnade
också för dess bildmässiga skildringar av naturen. Inte
bara med anledning av den vackra konstnärligheten,
utan det faktum att dessa på ett så naturligt och tidlöst
sätt kan förmedla både tydliga och mycket intensiva
mänskliga känslor.
Diktens namn, Mikrokosmos, kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ”liten värld”. Titeln
Mikrokosmos syftar på människan som en varelse
uppbyggd av de fyra elementen jord, vatten, luft och
eld, i likhet med hur världen, makrokosmos, är uppbyggd av samma fyra element.
Dikten Mikrokosmos har en relativt simpel uppbyggnad, den består av fyra tydliga strofer med fyra
versrader vardera. Varje strof inleds med frasen ”Jag
är av” som efterföljs av ett av de fyra elementen jord,
vatten, luft eller eld. Den första versraden fortsätter
med frasen ”jag är” och två tydliga karaktärsdrag som
det specifika elementet kan kännetecknas av. Ett
exempel på detta är vattnet som i första versen beskrivs ”Jag är av vattnet, jag är kall och våt”. Det är
dessa fraser, de första verserna av varje strof, som utformar diktens innehåll och utgör själva essensen i
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Mikrokosmos. De resterande tre versraderna i varje
strof genomsyras av samma element som i den första
versraden. Där fördjupas och koncentreras elementets, och dess egenskapers, inflytande på mikrokosmosen, alltså människan. Varje element förenas också med en årstid, exempelvis luften som förenas med
våren. Det medverkar inte bara till en fördjupad förklaring av elementet, det bidrar också till den bildliga
och målande upplevelsen. Bildspråket är en betydelsefull och nästan grundläggande del i Karlfeldts
diktning. I Mikrokosmos tar han hjälp av element
och årstider för att skapa liknelser och metaforer,
dessa hjälper till att förklara en känsla eller sinnesställning. Exempel på sådana liknelser och metaforer
som är betydelsefulla för bildspråket i Mikrokosmos
är ”min stela flegma är som frusen gråt” och ”Det står
ett gulnat höstträd i min själ”.
I Mikrokosmos använder sig Karlfeldt även av
andra stilfigurer som medverkar till den bildmässiga
upplevelsen och till den stämning som förmedlas. Utöver det ger det också dikten en mer elegant touch
och bidrar till den ömhet och sårbarhet som Mikrokosmos förmedlar. Karlfeldt tar hjälp av besjälning
och personifikation för att ge konkreta respektive abstrakta ting mänskliga drag och egenskaper; ”Det står
ett gulnat höstträd i min själ, dess alla grenar susa som
farväl” respektive ”Min vinterglädje bullrar stark men
bråd”. Dessa gör att läsaren kan betrakta en känsla
som något konkret istället för en viss sinnesstämning,
något som kan göra känslan mer greppbar och möjligen också mer intensiv.

D

ikten är uppbyggd av ett återkommande
mönster av slutrim; den första och andra
versraden i varje strof rimmar, liksom den
tredje och fjärde versraden, och detta är återkommande i varje strof genom hela dikten. Detta, tillsammans med den relativt enkla diktuppbyggnaden
och med ett genomgående tempus (presens), gör diktens ytliga innehåll relativt lättförstått. Men ännu viktigare, det öppnar oändligt många dörrar med möjlighet för läsaren att skapa en egen tolkning av dikten
i relation till det egna livet. Rimmandet medverkar
också till diktens rytmik. Konstant återkommande
slutrim och relativt oföränderlig längd på versraderna, mellan fem och nio ord. Denna till synes simpla
struktur tillför Mikrokosmos en enkelhet och skapar
en klassisk rytmik vid läsning av dikten.
(…)
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Dikten är skriven i presens, men när diktens nutid
utspelar sig är inte specificerat. Det beror på när i tid
och rum som diktjaget befann sig. Då återkommer frågan: Vem är diktjaget? Om det är Karlfeldt själv eller
något av hans poetiska alter egon, då är diktens tid någon gång under Karlfeldts levnadstid. Men diktjaget
kan också, som nämnt, vara ospecificerad och representera alla individer. Detta skulle göra det möjligt att
anta att diktens plats i tid och rum också är ospecificerad. Alltså att både berättelsens och handlingens tid
anpassas till läsarens nutid. Dikten skulle alltså i själva
verket kunna vara helt tidlös.
Dikten kopplar ihop ett element med en årstid och
utifrån dessa beskrivs olika känslor eller temperament
hos diktjaget. För varje strof förändras elementet och
årstiden, vilket gör att det även sker en förändring i
den fysiska miljön. Dikten vandrar från jord och höst,
till vatten och vinter, vidare till luft och vår och sist
eld och sommar. Det sker alltså en uppenbar och konkret miljöförflyttning för varje ny strof i dikten. Dessa
tydliga miljöförändringar medverkar inte bara till den
bildmässiga upplevelsen, utan förtydligar också de
känslor som respektive stycke förmedlar.
(…)
Jag är av jorden, jag är sval och tung,
trögvulen, gammalstämd fast ganska ung.
Det står ett gulnat höstträd i min själ,
dess alla grenar susa som farväl.
Att diktens första element är jorden kan vara en
ren tillfällighet, men det kan också ha funnits en medveten avsikt bakom det. Jorden är sammankopplad
med hösten, den årstid som Karlfeldt skrivit mest om
i sin diktning.
(…)
Jag är av vattnet, jag är kall och våt,
min stela flegma är som frusen gråt.
Min vinterglädje bullrar stark men bråd,
vid fulla bord med vin och villebråd.
Den andra strofen handlar om vattnet och med
vintern som tillhörande årstid. Även här lyser en typ
av dysterhet eller vemod igenom mellan raderna.
Känslorna, eller kanske det fysiska tillståndet, beskrivs
med ord som kall och våt, frusen gråt. Om diktjaget
känner någon typ av glädje så går den snabbt över
igen. Något som skulle kunna sammankopplas med
denna årstid, som på det norra halvklotet är mörk och
kall, men också med det flegmatiska temperamentet.
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(…)
Jag är av luften, jag är ljus och blid,
jag går som i beständig lådingstid.
Vad långa år försummat och försönt
står upp vid vädrens lekar friskt och grönt.
I den tredje strofen träder mer optimistiska karaktärsdrag och en mer varaktig glädje fram mellan raderna. Denna strof tillägnas luften och våren. Detta
skulle kunna vara ett tillstånd som diktjaget eftertraktat, något som äntligen nåtts; ”vad långa år försummat
och försönt”. Man skulle möjligen kunna anta att det
är denna karakteristik, den sangviniska, som diktjaget
värdesätter högre hos sig själv än de två föregående.
Som att diktjaget nu kan pusta ut, slappna av och återfinna livsglädjen.
Jag är av elden, jag är torr och het
av sommarsol som ingen nedgång vet.
Väl må jag undra att hon ej förbränt
mig själv med alla mina element.
Den avslutande strofen, diktens klimax, handlar
om elden, det sista av de fyra elementen. Här har lyckan från föregående strof blivit allt mer intensiv, mer
häftig och nästan uppbrusande, likt det koleriska temperamentet. Detta är den typ av person som lever i
sin egen värld, opåverkad av omgivningen fast ändå
närvarande. Den som ingen återhållsamhet eller rädsla vet, den som lever utan minsta hinder. Dikten har
nu alltså gått från dysterhet och vemod till den mest
omfamnande, intensiva lyckan och kärleken.
(…)
Mikrokosmos må vara en enkel och koncis dikt,
men den förmedlar ett brett och fylligt innehåll. Den
är svävande, allmängiltig och erbjuder nästan obegränsade tolkningsmöjligheter. Dysterhet, pessimism,
vemod, lättnad, lycka och häftighet. En dikt som är
både mörk och ljus, hoppfull och nedslående, lugn
och intensiv. Varje människa är sitt eget mikrokosmos, uppbyggt av dessa element, årstider och temperament, känslor och miljöer. Det är det som gör att så
många har kunnat relatera till detta poetiska mästerverk som Erik Axel Karlfeldt lyckats åstadkomma.
Men inte bara i dåtid, denna tidlösa dikt har levt vidare ända tills idag och kommer leva vidare i generation efter generation.

Mikrokosmos
Motiv ur bondepraktikan
Jag är av jorden, jag är sval och tung,
trögvulen, gammalstämd fast ganska ung.
Det står ett gulnat höstträd i min själ,
dess alla grenar susa som farväl.
Jag är av vattnet, jag är kall och våt,
min stela flegma är som frusen gråt.
Min vinterglädje bullrar stark men bråd,
vid fulla bord med vin och villebråd.
Jag är av luften, jag är ljus och blid,
jag går som i beständig lådingstid.
Vad långa år försummat och försönt
står upp vid vädrens lekar friskt och grönt.
Jag är av elden, jag är torr och het
av sommarsol som ingen nedgång vet.
Väl må jag undra att hon ej förbränt
mig själv med alla mina element.

ur Fridolins Lustgård och
Dalmålningar på rim (1901)

Alma Ekroos
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Karlfeldt & jag

Med Karlfeldt genom livet

M

amma läste mycket för mig när jag var
liten. Karlfeldts ”Min guddotter”, till exempel. Stycket har en glättig inledning
som dovt dramatiskt övergår i tragedi.
Det var som att efter leken höra kyrkklockors klang i
rummet. Mamma läste den så vi grät båda två.
Det var den första Karlfeldtdikt jag hörde i sin helhet. Men citat kom från pappa vid alla tillfällen. ”Fördärves jag platt om jag viker en tum!” domderade han
när vi barn tjatade, och ”Jag är ryckt som en ört ur sin
groningsgrund, halvt nödd, halvt villig er sak jag svek”
suckade han när han längtade hem till Dalarna. Vid
högtidsdagar läste han gärna ”Fäderna”. Liksom Karlfeldt hade han lämnat byn för att studera, om också
inte nödd utan ytterst ivrig att komma fram i världen.
Släktgården fanns ju kvar. Så den dikt som sedan kom
att betyda allra mest för mig, det var ”Träslottet”.
Vi bodde i byn varje sommar, på farfars gård eller
i lilla stugan vid sjön. ”Här i det gamla Järnbäraland
bröt de sin åker på älvens strand och malm ur gruvan
bredvid” är en konkret beskrivning av hur det faktiskt
hade gått till, och hur det ännu såg ut. De som säger
att moderna människor inte får ut något av Karlfeldt
kan ha rätt, för det är svårt att koppla upp sig mot
hans värld om man inte sett hässjorna slutta ned mot
ån och hittat lysblå slaggsten i strandbanken.
Nu öppnar nattglim sin krona! Utropstecknet är
inte Karlfeldts, men min uppfattning är att dikten
inleds med en fanfar och sedan tonar in i allt djupare
intensitet. I ungdomen var denna sensuella och mystiska dikt min favorit. När i poesin allt flyter samman
går det inte att avgöra om skalden älskar med en person eller med sommaren. Det är lätt att låta förnuftet
gå förlorat i hödoften under sommarnätterna i trädgården, under äppelträden, med fladdermössens
flaxande och rådjurens hosta. Karlfeldt är ju genom
Mjöberg bekant som många maskers man – kanske
är det i den trolska kejsarmånaden augusti vi kommer hans själ närmast.
”Ditt tempel är mörkt, och lågt är dess valv, Allhelgonadag!” I många år har jag läst den dikten för
familjen under Allhelgonaafton. De döda ska hedras,
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Träslottet – ”slottet i saknadens dalar”. Foto: Jonas
Palm

medan samtidigt, i mörkret, instrumenten stäms inför
adventstidens förväntan. Hela texten eller orgelstycket
för oss ut i det klara vårljuset då den bebådade Maria
går på skaren med hasselfrans kring kjolen.
En mer allmängiltig dikt som varje människa kan
känna igen sig i är ”Sjukdom”. Här har jag själv fastnat
för det kristna anslaget; den döende hör en röst, och
”rösten lät som en väns”. Är det inte vad vi alla önskar?
Genom hela livet bar jag Träslottet med mig, både
KARLFELDTBLADET 2020:2

Insänt till redaktionen

Munga – fiktivt eller inte?
På Karlfeldtsamfundets hemsida i kommentarer
till dikten ”Maj i Munga” sägs det att Munga är
en fiktiv ort i Dalarna.
Jag undrar om det är en riktig uppgift. Herrgården Väster Munga och det stora lantbruket
Öster Munga ligger båda vid Mungasjön en dryg
mil norr om Västerås och någon kilometer väster
om den historiska vägen från Dalälven vid Avesta
till hamnen vid Västerås. Karlfeldt måste ha passerat trakten kring Munga på sin väg mellan
hemmet i Krylbo och skolan i Västerås. Troligen
träffade han också under skoltiden i Västerås

som dikt och som byggnad. Gården står där än, bebodd av släktingar. Jag går ofta förbi, men aldrig mer
kommer jag att se ljuset falla in i rummen över de breda golvplankorna så som det gjorde då, på farfars tid.
I detta träslott fanns inga väggmålningar, men en
kurbitsmålad skänk. Inga apostlar och profeter spatserade på tapeterna, men farmor hade Fader vår på
en tavla i kammaren. Linnelakan hade de dock, och
på deras glatta yta sov jag gott ty ”det svävar som
gammalt lavendeldoft kring kuddens skinande lärft”.
Och gästabudssal – det var stora salen med gyllene
ton i tapeterna, stort ekbord, bokskåp och familjebibel.
Trappan var svart som en brunn. Uppför dess
knarrande trä gick jag när jag skulle sova under porträtten av mina förföräldrar som satt ovanför bäddsoffan i den kammare som alltid tog emot återvändande barn, barnbarn, kusiner och ibland våra
vänner. Vi välkomnades inte särdeles generöst och
varmhjärtat, men det snålades verkligen inte med
något heller. Det var bara en självklarhet att vi skulle
tas emot.
Fortfarande drömmer jag om ynnesten att som en
självklarhet komma tillbaka till gården. Att dricka saft
på verandan, se svalorna pila runt lönnen, hämta korna och sova på kammarn igen. ”Allt vill jag se som jag
sett det förr, och intet får vara förbytt” säger skalden;
en giltig känsla. Men allting är förbytt, så som det
måste bli i ett hus där under årens lopp många män-

personer som kände till Munga. Ortnamnet är
första gången dokumenterat redan på 1380-talet.
På herrgården Öster Munga hölls litterära
salonger vid mitten av 1800-talet. Ägare av både
Öster och Väster Munga hette Sillén. Det är ett
namn som ungdomar, för att göra sig lustiga,
kanske skulle kunna förvränga till Pillman, som
förekommer i dikten – Sillén, Sillen, Sillman, Pillman.
Hans Ling, Uppsala
Har någon i läsekretsen något att tillföra? Red.

niskor vuxit upp och utvecklats. Att förstå nödvändigheten av förändring hindrar inte längtan – däremot är det svårt att säga om längtan sträcker sig mot
själva huset, mot barndom och ungdom, eller tillbaka
mot en jordbrukarera som är slut.
Träslottet har slutligen blivit ”slottet i saknadens
dalar”.
Helena Duroj, Hedemora
(Mångårig medlem i samfundet, författare och
poet, numera pensionär efter ett långt yrkesliv inom
utbildning, integration, områdesutveckling)

Glöm inte att meddela oss
din e-postadress!
Till alla medlemmar som har e-post:
Vi har en lista med e-postadresser, men
många saknas fortfarande. Det är extra
viktigt nu med all rådande osäkerhet att vi
kan nå så många som möjligt via e-post,
t.ex. aktuell information angående vintermötet. Skriv till medlem@karlfeldt.org
och meddela din e-postadress!
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Karlfeldtsamfundets femtiofemte verksamhetsår 2021
Välkommen till ett nytt år i Karlfeldtsamfundet! Det är dags att förnya
ditt medlemskap. (Detta gäller förstås inte för ständiga och hedersmedlemmar.) Vi tackar för att du vill fortsätta vara med och stödja Karlfeldtsamfundet så att vi tillsammans kan stimulera intresset för Erik
Axel Karlfeldts diktning och sprida kunskap om hans liv och verk.

Medlemsavgift 2021
Ordinarie medlem:
240 kr/år
Familjemedlem:
120 kr/år
Studerande:
120 kr/år
Ständig medlem:
2 400 kr

Vi fortsätter att ge ut Karlfeldtbladet och en skrift med intressanta texter om och kring EAK. Normalt arrangerar vi två stora möten, tillfällen
då litterära, historiska och musikaliska inspirationer bryts mot varandra alltid under mycket trevliga former. Men pga Corona-pandemin är
allt osäkert. Vi planerar dock och hoppas kunna hålla Vintermötet i
Uppsala. Se inbjudan i detta blad. Sommarmötet presenteras i Karlfeldtbladet 2021:1. Besök gärna vår hemsida www.karlfeldt.org för
aktuell information.
Om du vill ha tätare information så anmäl dig till e-postlistan:
medlem@karlfeldt.org. Om du ändrat adress eller e-post så anmäl detta
via ovanstående e-postadress eller på det bifogade inbetalningskortet.
Medlemsavgift betalas via pg 67 96 73-4 eller Swish 12345 72541.
Var noga med att ange vem det är som betalar (namn och adress).
Tack för att du är med och stöder Karlfeldtsamfundet!

