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Vilka är Karlfeldts ”greatest hits”?

OMSLAGSBILDEN: 
Sommaren 1924 spenderade Arvid Backlund en vecka i Sjugare för
att på uppdrag av Falu läroverk göra en byst av Karlfeldt. Denna
 replik i gips finns på Karlfeldtgården i Karlbo. Foto: Jonas Palm

Sångsdagen 2014
Välkomna den 24 maj!

Styrelsen och fam. Berggren
www.sangs.se

Jubileumssommarmöte

2014 års jubileumssommarmöte
kommer att förläggas till Leksand/ -
Sångs och Karlbo/Folkare den 18-
20 juli. Mer information i nästa
nummer av Karlfeldtbladet!

UNDER JUBILEUMSÅRET plane-
rar jubileumskommittén att ge ut
ett litet häfte med Erik Axel Karl -
feldts ”greatest hits”, dvs. några
av skaldens mest populära och
älskade dikter. 

Tanken är att sprida häftet till
människor med liten eller ingen
kännedom om Karlfeldt, bl.a.
 genom att låta samfundets med-
lemmar generöst distribuera det i
sin bekantskaps krets. Dikterna
ska presenteras på ett lättillgäng-
ligt sätt och gärna med glimten i
ögat. 

Nu behöver vi medlemmarnas
hjälp att göra ett urval! Vilka tio
dikter skulle DU välja som en in-
troduktion till Karlfeldt för män-
niskor som sällan eller aldrig lä-
ser poesi? Skicka din tio i topp-

lista snarast möjligt till Gunilla
Stenman Jacobsson (för kontakt -
uppgifter, se redaktionsrutan ne-
dan). Resultatet publiceras på
hemsidan och i nästa nummer av
Karlfeldtbladet. RED.

Ett litet häfte med Karlfeldt-dikter
för nybörjare skulle kanske kunna
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DET HÄR NUMRET av Karlfeldtbladet är i
viss mån att se som ett avstamp för jubile-
umsåret 2014.  Den 20:e juli nästa år är det
150 år sedan skalden föddes.Till denna tid-
punkt kommer också sommarmötet att
förläggas. Samfundet skall i så stor ut-
sträckning som möjligt se till att EAK:s
minne inte går helt förbi. Vi har inget in-
tresse av att leva i ”döda poeters sällskap”
och tror inte ett ögonblick att han skall be-
höva ingå där. Minnet är visserligen i de
flesta fall kortare än man tror och kanske
gäller det i särskilt hög grad det kulturella
minnet. Det fanns en tid när somliga trod-
de att Erik Axels skugga vilade över all
diktning och varnade för ”Karlfeldtfaran”.
(Victor Svanberg.)

En sådan fara är avlägsen idag men en
del pessimister uttrycker idag tankar på att
pendeln svängt åt det andra hållet och att
Karlfeldt är på väg in bland skuggorna till-
sammans med andra hedervärda diktare
som en gång ansågs ”odödliga”. När sådan
dysterhet uppstår kan det vara gott att tän-
ka på nutida diktare med sinne och slagru-
ta också för bortgångna kollegors kvalitet.

De som var med på sommarmötet i Väs-
terås för några år sedan minns kanske To-
mas Tranströmers livliga och också
kroppsliga protester mot något påstående
att Karlfeldt skulle vara ”ute”.

JAG HAR OCKSÅ i min hand ett roande
brev från Lars Gustafsson där jag inför ett
eventuellt engagemang från hans sida på
kommande Vintermöte undrade var han
stod i sin syn på diktaren. Jag fick ett
snabbt och resolut svar som nog också sä-
ger något om Lars Gustafsson själv: ”Karl -
feldt var en bra poet! Men slottet i Lissa-
bon var inte rött utan grönt!”. (Vi som ofta
avsjungit ”I Lissabon där dansa de” får
kanske överväga om vi i det fortsatta sjung -

Claes-Bertil 
Ytterberg

Ordföranden
har ordet

Dags för jubileum!

andet skall vara trogna det diktade orgina-
let eller den faktiska verkligheten. Med
andra ord: Om vi skall bejaka den poetiska
friheten eller sanningen! Slut på parente-
sen!)

I detta blad finns ett kalendarium där en
del av vad som kommer att ske under jubi-
leumsåret framgår. Upptakten blir under
ett Vintermöte som är något senarelagt,
den 1 mars på Musikaliska Akademin, där
bl.a. av Robert Sund nykomponerad musik
till Karlfeldt dikter för blandad kör kom-
mer att framföras.

Utställningar kommer också att ordnas
på Nobelmuseet, Kungliga Biblioteket och
på Dalarnas museum i Falun. Under som-
maren utkommer som samfundets års -
skrift, en bok om Karlfeldt av Stina Otter-
berg.

Vi räknar också med att i slutet av året
anordna ett vetenskapligt symposium på
Sigtunastiftelsen om den poetgeneration
där Karlfeldt var en och som kanske varit
den främsta i vår litteraturhistoria, nittiota-
listerna. Det blir kanske ”i döda poeters
sällskap”, men vi tror att de i sanning är le-
vande. 

Mycket annat, inte här nämnt, kommer
också att ske i det Jubileumsår som väntar.

Med önskan om ett 
Gott Nytt Jubileumsår!

CLAES-BERTIL YTTERBERG
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FREDAG
Efter ordförande Claes-Bertil Ytterbergs väl-
komstord,  samt nationsbibliotekariens kor-
ta presentation av V-Dala nation, inleddes
sommarmötet 2013 med att några tonsätt-
ningar av Erik Axel Karlfeldts dikter, gjorda
av Wilhelm Peterson-Berger, framfördes.
Sången stod Björn Ringström för, ackom-
panjerad av Gunnel Fagius, och Mika Lars-
son deklamerade dikterna. Inledningsvis fick

vi lyssna till ”Dina ögon äro eldar”, varpå
följde ”Maj i Munga”, ”Intet är som vän-
tanstider”, ”Längtan heter min arvedel” och
slutligen ”Böljebyvals”. Publiken visade sin
uppskattning och belönades med ett extra
nummer i form av ”Aspåkerspolska”. 

Efter detta gjorde Christer Åsberg och
Lars Falk en djupdykning i Karlfeldts tid i
Uppsala, en skickligt orkestrerad framställ-
ning där de, var och en, gav olika aspekter

Sommarmötet i Uppsala
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på denna vistelse som han uppenbarligen
hade ett tvetydigt förhållande till. 
Karlfeldt kom till Uppsala 1885. Han var

den förste i sin släkt som läste här, men eko-
nomiska problem gjorde att det gick trögt
med studierna. Han blev tvungen att arbeta
som bl.a. informator i Jämtland och gjorde
föga märkvärdiga inhopp på Aftonbladet.
Inte förrän efter sju år lyckades han avsluta
studierna med en fil.kand-examen. 

Vad åstadkom då Karlfeldt som diktare
under Uppsalatiden? Fanns det någon an-
knytning alls till ”slättstaden vid den stin-
kande ån”, som han kallar den, något som
antagligen kan skyllas på garverierna vid
ån, belägna i närheten av Karlfeldts bostad
på Luthagen. 

”Höstregn” kan kanske tolkas som en
Uppsaladikt, där Karlfeldt beskriver stu dent -
 kaféerna och deras klientel. Han drack själv
ofta sitt kaffe på Ofvandahls, där han bl.a.
underhöll med att sjunga beväringsvisor! 
En mer personligt hållen text är ”Naturlif

– på Gustavianum 28/12 1888”. Den publi-
cerades i Aftonbladet och här skildrar Karl-
feldt det diorama som Kolthoff och Liljefors
just skulle installera i det som tidigare varit,
och från 1950-talet åter skulle bli, den ana-
tomiska teatern i Gustavianum. Han var
uppenbarligen förtjust och personligen en-
gagerad när han beskriver den nya musei-
formen med djuren insatta i sin naturliga

miljö, och han lämnar den opersonliga refe-
rentstil han annars alltid måste hålla sig till. 
1889 håller Karlfeldt talet till kvinnan vid

vårfesten och när det publiceras visar det sig
att han nu bytt namn. Han tecknar sig E.A.
Karlfeldt istället för E.A. Erikson, som han
tidigare hetat.

Han börjar nu uppmärksammas som

Trevlig samvaro på Västmanland-Dala nation Christer Åsberg och Lars Falk berättade

Den traditionella buketten från trädgården på
Sångs i Sjugare. 
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skald men de ekonomiska problemen tving-
ar honom att bl.a. göra ytterligare inhopp
på Aftonbladet och att arbeta som lärare.

1896 återvänder Karlfeldt till Uppsala.
Året innan har han debuterat med Vild-
marks- och kärleksvisor. Den vantrivsel han
tidigare känt i Uppsala är nu borta och han
visar han upp en helt annan sida av sig själv
– han är nu en harmonisk person och en
”herreman”. Studierna går bra och hans
rykte som skald sprids.

Karlfeldt var nu inne i den akademiska
svängen. Han kommer också med i olika
sällskap, bl.a. SHT, där han knyter viktiga
kontakter. Han påpekar i dessa samman-
hang att skämt och allvar faktiskt kan gå
hand i hand. 

1898 är licentiatavhandlingen klar. Den
handlar om Henry Fielding. Carl Rupert Ny -
 blom, stormästare i SHT, hade gett honom
behövlig handledning, något som var säll-
synt på den tiden. Nyblom rådde honom att
referera så mycket som möjligt och Karl f eldt
gjorde som han blev tillsagd, något som
Nyblom belönade med betyget Berömlig.

Avhandlingen får väl tyvärr sägas vara en
tämligen enkel produkt, där Fieldings
kanske viktigaste verk, Tom Jones, var helt
utelämnad.

Vänskapen med Gustaf Fröding visar sig
bli betydelsefull, vilket återspeglas i vissa
dikter, där man kan se hur Fröding hjälpt
honom med ”redigeringen ” och denne fun-
gerade också  som bollplank för Karlfeldt i
förberedelserna för genombrottsdiktsam-
lingen Fridolins visor 1897. ”Med vilken
outtömlig glädje kunde han ej fördjupa sig i
andras poetiska verk!” sade Karlfeldt i sitt
tal vid Frödings grav 1911.

Karlfeldt hjälpte också Fröding på
många sätt. Fröding var inte minst en skarp
kritiker med ett tonsäkert öra som snabbt
uppfångade alla falska drag och läten.
 Deras sam arbete var förvisso nyttigt för
Karlfeldts utveckling, men det hade också
ett terapeutiskt värde för Fröding och lade
grunden till en bestående vänskap.

1898 flyttar Karlfeldt till Stockholm och
besöker sedan Uppsala mer sporadiskt, men
1899 gör han ett bejublat framträdande i
samband med Studentkårens Nordiska fest.
2600 personer trängs i en fullsatt aula och
många svimmar av syrebrist. Här deklame-
rar Karlfeldt sin dikt inför det stundande
 sekelskiftet. Dikten får samtidigt bli ett
slags avsked till Uppsalatiden.

Tack vare sin Fridolindiktning blir han
1903 hedersledamot av sin nation V-Dala.
Inom parentes kan nämnas att ursprunget
till namnet ”Fridolin” är omtvistat; en tolk-
ning är att det har att göra med en skrädde-
rifirma som också hyrde ut frackar, en kläd-
sel som många professorer förväntade sig i
samband med tentamina.  

Karlfeldts förmåga att skapa förtroende
hos andra  bidrar måhända till att han 1904
hamnar i Svenska Akademien.

1930 deltar han och hustrun Gerda i
Emma Zorns 70-årsfirande och i det sam-
manhanget gör han också ett bejublat besök
på V-Dala nation.

”Med vilken outtömlig glädje kunde han ej för-
djupa sig i andras poetiska verk!” sade Karlfeldt
i sitt tal vid Frödings grav i Uppsala 1911.



KARLFELDTBLADET 2013:2

7

LÖRDAG
Årsmötetet inleddes
traditionsenligt med
en Karlfeldtdikt, i år
framförd av Gunilla
Stenman Jacobson
som valt ”Blommor-
nas kärlek” som
kopplar samman
Karlfeldt med både
Linné och Uppsala. 

Gunnar Lundh
svingade ordföran-
deklubban effektivt
och två nya ledamö-
ter, Ola Nordenfors
och Jørgen Straarup,
invaldes i styrelsen.  Arne Forsell, Hans Ba-
renthein och Lars Johan Andersson avgick
och tackades för sitt arbete. Gunbritt Berg-
gren avlade rapport från Sångs och Hans
Barenthein redogjorde för nyheter på hem-
sidan, särskilt de nyinlagda bildgallerierna.

Efter morgonens årsmöte höll författaren
(med mycket mera) Carl-Göran Ekerwald
ett spirituellt kåserande föredrag med titeln
En löskerkarl – ett sätt att se människan, om
”löskerkarlsbegreppet” hos Erik Axel Karl-
feldt och han utgår från dikterna ”En lös-
kerkarl” samt ”Löskekarlarnas sång”. 

Ekerwald menar att den första dikten,
”En löskerkarl” har något farligt, något
otryggt, över sig, och betonar den existenti-
ella inledningen: ”Vem är du” osv. och jäm-
för den med andra inledningar, ämnade att
väcka intresse. t.ex. den i Hamlet, där han
menar att de vaktande soldaterna på muren
genom sin uppmaning till Hamlet att identi-
fiera sig anger tonen för hela dramat, ett
drama om Hamlets sökande efter sig själv. 

Ekerwald gör sedan en intressant utvik-
ning om lösdrivarproblematiken och ex-
emplifierar denna med belysande exempel
från sitt eget landskap Jämtland. Slutsatsen
är dock att man inte bör hylla löskerkarlen,
något som ju faktiskt Karlfeldt gör i sin

dikt. Ekerwald har funderat över varför
Karlfeldt gör det och han kommer fram till
att det handlar om traditionen att man ska
leva utan ägodelar, något som bl.a. dervi-
scher, helgon och inte minst Jesus själv före-
språkade. Här kan man begrunda, menar
Ekerwald, om en ”låg nivå” levnadsmässigt
är en förutsättning för lycka, eller om det är
bara en poetisk kliché?

Ekerwald berättar också om en upptäckt
som han gjort, nämligen att Karlfeldt i sin
tjänst på KB kommit i kontakt med hand -
skrifter innehållande texter av den  tyske
mystikern Suso (ca 1295-1366) och starkt

Gunilla Stenman Jacobsson inledde årsmötet
med att läsa ”Blommornas kärlek”, som kopplar
samman Karlfeldt med både Linné och Uppsala.
T.v. samfundets ordförande Claes-Bertil Ytterberg
i en avspänd pose. 

Carl-Göran Ekerwald och Stina Otterberg var
lördagens föredragshållare. 
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påverkats av dennes filosofi. T.ex. inleds en
dikt av Suso på exakt samma sätt som Karl-
feldt inleder ”En löskerkarl”. Dock skiljer
sig den sista raden hos Suso från den hos
Karlfeldt – här handlar det helt uppenbart
om Karlfeldts eget liv: ”Jag är så glad att jag
fått leva.” Suso, som inte minst såg magister
Eckhardt som läromästare, predikar dennes
lära: Människan har Gud inom sig – sök ho-
nom där, aldrig utanför, dvs. människan ska
finnas i människans hjärta.

Tyvärr visade det sig att ”En löskerkarl”
uppenbarligen inte föll de präktiga dalkar-
larna på läppen varför Karlfeldt skrev –
kanske med tillkämpad resignation? – ett
slags ursäkt för anarkin i den. Resultatet
blev ”Löskekarlarnas sång” som kom
1902. Här vänder han på löskerkarlsbe-
greppet och tar avstånd från förhärligandet
av det. Här besjungs istället hur främlingen
som sitter vid Fridolins bord välkomnande
sträcker sina händer mot ”det rika livet och
dess öden”. Jämförelsen med traditionen
om att leva utan ägodelar som framgår i
”En löskerkarl” visar här tydligt Karlfeldts
ändrade synsätt.

Efter lunch lyssnade deltagarna till mö-
tets huvudföredrag av Stina Otterberg från
Göteborg med titeln Bäst före-datum passe-
rat? Att läsa Karlfeldt idag vilket refereras

separat på sid 10. 
Så fick vi glädjen att träffa årets prista-

gare av Ungdomens Karlfeldtpris, Isak Ri-
der, som fick motta förstapris för sin upp-
sats. Förra årets vinnare Elin Sandell blev
också uppmärksammad och  vår ordföran-
de samtalade med dessa begåvade ungdo-
mar om deras intresse för lyrik och littera-
tur. Båda gjordes till medlemmar i samfun-
det under applåder.

Gunilla Stenman Jacobson som lett pla-
neringsgruppen för det stundande jubile -
ums året lämnade en översiktlig redogörelse
för nästa års kommande händelser. 

Vid kvällens middag utdelades medaljer
till Hans Barenthein och Arne Forsell som
ett påtagligt tack för deras stora bidrag till
samfundet. Hans tackade själv genom att
sjunga sitt tacktal på vers till melodin ”I Lis-
sabon”. 

SÖNDAG
Söndag förmiddag ägnades åt ett besök på
Fredens Hus på Uppsala slott med vår med-
lem förra landshövdingen Ann-Cathrine
Hag lund som entusiastisk och kunnig gui-
de. En intresserad skara fick höra om hur
fredsmuseet startade och flyttade upp till
nuvarande lokaler med permanenta utställ-
ningar om de tre svenska fredsprofilerna

Claes-Bertil Ytterberg tillsammans med två vinnare av Ungdomens
Karlfeldtpris: Elin Sandell 2012 och Isak Rider 2013. 

Ann-Cathrine Haglund
visade Fredens Hus.
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Karlfeldtmedaljörer 2013
I samband med Karlfeldtsamfundets som-
marmöte utdelades Karlfeldtmedaljen till
två utomordentligt förtjänstfulla mottagare
som samtidigt lämnade samfundets styrelse.

ARNE FORSELL har under sin tid som leda-
mot i styrelsen ansvarat för förbundets
eko nomiska förvaltning och med sin kom-
petens sett till att alla pengar varit i ”säkra
händer”. Detta kan bara den som i den
starka period av volativitet (ett ord jag lärt
mig av Arne) när det gäller börsens sväng-
ningar, med en guruartad insikt förstått när
förbundet skall sitta still i båten eller ro för
att hålla kontroll över  kassaflödet. Vi har
hela tiden vetat att förbundet är och förblir
vid god kassa med Arne vid rodret!  Sam -
tidigt har vi i styrelsen erfarit  att hans
kompetens inte stannat vid detta. Städse
vaken med sitt sunda förnuft,  sin  humor
och med sin ”karlfeldtkompetens” har han
befrämjat det arv samfundet har att förval-
ta. På många sätt kommer det i styrelsen att
bli tomt efter Arne.

HANS BARENTHEIN har som ledamot i
samfundets styrelse inte  varit där bara som
en representant för den Karlfeldtska släk-
ten även om han är barnbarn  till skalden.
(Samfundet har ingen sådan representation
i sina stadgar men är naturligtvis tacksamt
att ett sådant samband har funnits.) Nej,
han har varit där i en egen kraft som är im-
ponerande. Han har varit, intill sin avgång,

vice ordförande i samfundet. (Och den nu-
varande ordföranden tror ibland att hans
förmåga att i olika sammanhang framföra
rimmade kväden är ett direkt genetiskt arv
från morfar!) Hans har varit en aldrig
 vilande idéspruta. Han har ansvarat för
samfundets närvaro vid bokmässan i Göte-
borg. Han håller f.n. på att inför jubileet
nästa år ansvara för en film som dokumen-
terar Sångs.

Men hans (kanske) största insats är den
samfundets Hemsida som nu efter tusen
mödor och besvikelser (från Hans sida) är
klar och som kan avnjutas på www.karl-
feldt.org, och som förmodligen är en av de
bästa i Sverige. Med stor tacksamhet för
hans insatser överlämnades medaljen till
honom.

CLAES-BERTIL YTTERBERG

Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte och
Raoul Wallenberg. Här bedrivs också en
stor utåtriktad verksamhet med pedagogis-
ka program för lärare och ungdomar och
tillfälliga utställningar om bland annat ut-
satthet och mänskliga rättigheter. Alla pro-
jekt baseras på kunskap och kompetens och
fokuserar på att ge människor ett redskap
att göra något. Vi kan inte skapa fred, men

tänk om alla skulle bli 10 procent snällare.
Vi fick också höra att Dag Hammarskjöld
citerade EAK i sitt inträdestal i FN.

Med dessa tankar skingrades de närva-
rande medlemmarna efter ett fullmatat
sommarmöte.

LILIAN & KG FREDRIKSSON 
GUNILLA STENMAN JACOBSSON

FOTO: JÖRGEN STRARUUP & LARS FALK

Arne Forsell och Hans Barenthein har båda
gjort betydande insatser för Karlfeldtsamfundet.
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SOMMARMÖTETS huvudföredrag hölls av
Stina Otterberg, universitetslektor i littera-
turvetenskap, och hade titeln Bäst före-
 datum passerat? Att läsa Karlfeldt idag.

Det går en röd tråd från Karlfeldt till Sti-
na Otterberg via Olof Lagercrantz. Han
var den förste som skrev en kritisk studie
över Karlfeldt, Jungfrun och demonerna
(1938). För Lagercrantz var det den första
av många böcker där han levde sig in i en
diktares liv och verk. Han skulle säkert ha
haft synpunkter på Stina Otterbergs dok-
torsavhandling Klädd i sitt språk – kriti-
kern Olof Lagercrantz (2010), där hans
metod granskas på ett underhållande sätt.

Som läsare måste man häpna över vil-
ken skillnad 75 år har gjort i attityden till
Karl feldt. Lagercrantz var tvungen att vär-
ja sig mot Karlfeldts position i det litterära
Sverige för att kunna skriva om diktaren
bakom masken. Stina Otterberg berättade
på sommarmötet i Uppsala att när hon un-
dervisar litteraturvetare i Göteborg om
Karlfeldt måste hon börja med att tala om
vem han var. Det är inte självklart att man
läser Karl feldt på gymnasiet och framför
allt vet studenterna inte hur de ska läsa så-
dana dikter. Stina Otterbergs lösning är att
låta studenterna läsa dikterna högt för att
komma närmare det rytmiska och melodis-
ka innehållet och inte fastna i detaljer.

Först då kan studenterna hitta en använd-
bar läsart.

En annan väg är körsången. Stina Otter-
berg har i en artikelserie i DN beskrivit  flera
olika körverk. Först ut var Knut Hå kans   -
sons tonsättning av ”Brusala”, som hon be-
skrev som en pärla i svensk körtradition.
Det är frapperande hur effektivt komposi-
tören utnyttjat Karlfeldts pauser och fraser-
ingar som annars kan vara svåra att upp-
täcka i dikten. Stina Otterberg  underströk
att texten i många fall blir lidande vid ton-
sättningar. De stora sammanhangen för-
svinner även om kompositören kan dra
fram nya nyanser. 

Ibland leder det till missförstånd. Ett
märkligt exempel inträffade när DN illu-
strerade artikeln om ”Brusala” med en
skrattmås. Författaren blev förbryllad men
det dadaistiska misstaget visade sig bero på
att dikten talar om ”tärnan” (= flickan).
Redaktionen tolkade ordet ”tärna” som en
fågel och i brist på ornitologiska kunskaper
ersatte man sedan tärnan med en skratt-
mås! 

Karlfeldt – bäst före?

Knut Håkansons tonsättning av ”Brusala” är
en pärla i svensk körtradition, enligt Otterberg.

STINA OTTERBERG
är universitetslektor i
litteraturvetenskap
vid  Göteborgs uni-
versitet, där hon un-
dervisar på grund-
kursen i litteraturve-
tenskap och i barnlit-

teratur för blivande lärare. Hon har jour-
nalistexamen från JMG och har sedan
1996 skrivit kritik och kulturjournalistik,
bl.a. i Dagens Nyheter, Arbetarbladet,
Svenska Dagbladet och BLM. Hon dispu-
terade 2010 på den uppmärksammade
avhandlingen Klädd i sitt språk: kritikern
Olof Lagercrantz.



Stina Otterbergs analys av ”Brusala”
gav rika exempel på hur subtil Karlfeldt
kan vara under den skenbart enkla ytan.
”Brusala” var också en av hans personliga
favoritdikter. Stina Otterberg pekade
särskilt på hur omärkligt svalan i slutstro-
fen förvandlas till ett hjärta. I anslutning
till Aristoteles klassificerade hon de bäran-
de delarna hos Karlfeldt och fann att läsar-
na måste koncentrera sig på ethos, lexis
och melapoeia – karaktär, diktion och rytm
och sång. 

Föredragets titel var provokativ: Bäst
 före-datum passerat? Att läsa Karlfeldt. Den
skrämde säkert många som sett hur hand-
larna sorterar om i köttdiskarna, men Stina
Otterberg underströk att titeln inte var
särskilt allvarligt menad. Hon tyckte snara-
re att Karlfeldt behöver en  inne hålls -
deklaration, en handledning för moderna
läsare som gör att de ser de stora samman-
hangen. Till dem hör onekligen musiken

och det är viktigt att läsarna lär sig höra
den. 

Avslutningsvis berördes den aktuella frå-
gan om en litterär kanon. Stina Otterberg
menade att den redan existerar i form av de
litteraturlistor som upprättas på alla uni-
versitet där man undervisar blivande lärare.
Problemet är att det finns ett glapp mellan
gymnasiet och universitetet. Det gäller inte
bara Karlfeldt. Många författare blir styv-
moderligt behandlade och frågan är vilka
principer som ska styra urvalet. Den gamla
tanken att dikten ska förmå oss att sluta
upp kring nationen fungerar knappast i vår
tid, när litteraturen blivit gränsöverskri-
dande. Stina Otterberg trodde snarare på
en uppslutning kring språket. Hon citerade
Olof Lagercrantz, som ansåg att lyriken är
den bästa vägen till ett främmande språk.
Det är bara att instämma.

LARS FALK
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Brusalaljus,
du är floden med ström och brus,�
du är morgon på vida slätter som jagar 

med lösa tyglar. 
Du är kvällen som målar�
med den sista av sina strålar�
den stoltaste poppelspiran och krönen av 

höga hus.
Brusalanatt,�
du är tärnan som vaken satt�
och försover sig ljuvt och länge under 

träden kring låga flyglar. 
Du är drömmen som älskar dröja�
under pilarnas mjuka slöja�
och gå kring på de gömda gångar där 

dagern är mild och matt.

Brusalavår,�
du är en svanklang som plötsligt går�
i en snövind över heden, där bäckarna 

börja tala. 
Du är vinet som brister�
genom fönsternas vita lister
och gnyr som en ljudlig giga och förgår 

som en suck förgår.
Brusalahöst,�
du är ett slocknande sken, en röst�
som flyr bort genom rummen 

som en kvällssky med en svala. 
Du är hjärtat som gråter,�
som om aldrig det komme åter�
till sitt näste under teglen, under 

flöjlande gula röst.

Brusala ur Hösthorn (1927)
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I SVENSKA AKADEMIEN satt Nathan Söder-
blom från 1921 och Erik Axel Karlfeldt från
1904, från 1912 som ständig sekreterare. De
var alltså akademikollegor men också relativt
nära vänner. Flera gånger försökte Nathan få
Karlfeldt att skriva en psalm. Arbetet med ny
psalmbok för Svenska kyrkan pågick och
Karlfeldt var engagerad för att ge Akademins
synpunkter på arbetet. Men han undvek att
själv skriva, trots vännens tjat. Det enda som
kom i närheten var den dikt han uppläste  i
samband med sitt tal om J.O. Wallin på Aka-
demin 1929. ”Snabbt jagar stormen våra år
som skyar över hav…” 

Det var knappast en psalm även om en
psalmton slår igenom. ”Giv oss en härd att
njuta vid av vårt beskärda bröd/ Giv oss ett
bröst att luta vid när glädjen vänds i nöd /Giv
oss en tro att sluta vid tryggt i den mörka
död.” På något sätt är det som om han värjer
sig mot att bli inmotad i en psalmdiktarfålla
och att bli etiketterad. Det har han goda skäl
till.

I det samhälle som från 1800-talet var på
väg mot industrialisering, demokratisering
och sekukarisering bar den allmänna kultur-
miljön ännu länge spår av det kristna enhets-
samhällets värderingar. De var självklara om

än inte för det mesta omfattade på djupet.
Konvenans, tradition och vana var en stark
kombination.

Men Karlfeldt bar också med sig från hem-
met i Folkare ett starkt lutherskt arv som han
så att säga insupit med modersmjölken. Mo-
dern praktiserade denna lutherdom med över-
tygelse och sonen blev tidigt van vid kyrkobe-
sök, Bibel, Psalmbok och Katekes. På ett yttre
plan blev han nog aldrig fri från detta men på
ett inre plan nådde han nog snabbt i vuxen ål-
der fram till en ganska allmän agnostisk
ståndpunkt.

Tydligast kanske det framgår i dikten ”En
löskerkarl”  i Fridolins visor från 1898:

Vad är din tro och din religion?
– Jag vet blott att intet jag visste,
och var jag ej av den rätta tron,
så trodde jag dock ej miste!
Gud har jag sökt, den förste och den siste!

Han rörde sig hemtamt i det gamla bonde-
samhällets kultur och hans dikter är fulla av
uttryck för detta. Men det är ju inte detsam-
ma som att hans inre fanns där.

Är Karlfeldts dikter ett språk för litterär
kommunikation eller är de uttryck för per-
sonlig bikt? Hur mycket flyttar han in i sina
texter? Den frågan går nog inte att besvara
och skall nog inte besvaras heller. En stursk
dalkarl bär inte sitt hjärta på utsidan.

Men det finns en kristen eller kristlig di-
mension som jag tror har mer präglat EAK
än man tänker. Det är spänningen mellan
lust och skuld. Till de centrala lutherska fö-
reställningarna hörde begreppsparet synd
och nåd. Och bakom syndens förfärliga rea-
litet lurade skulden och skuldkänslan. Den
var lättare att uppleva än dess fortsättning i
den teologiska tanken, nåden och rättfärdig-
görelsen genom tron.

Skuldkänslan knöts ofta till en av det
mänskliga livets starkaste drifter, sexualite-

Var Karlfeldt kristen?

Claes-Bertil Ytterberg, biskop emeritus och
samfundets ordförande, höll föredraget ”Var
Karl feldt kristen?” på Bokmässan i Göteborg. 
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ten. Jag tror inte att jag är orättvis om jag
säger att kyrkan genom hela sin historia va-
rit en mästare på att använda denna drift
som ett kontrollinstrument genom oss stack-
ars människor!

EAK var en utomordentligt erotisk poet.
Kanske en av de största i vår litteratur. På mer
trivial svenska kan man säga att han var ”svår
på fruntimmer” och att detta spelade  honom
svåra spratt i livet. Någon har sagt att den ero-
tiska förälskelsen var en förutsättning för hans
poesi och att mycket i dikten fötts ur passio-
nerna. En stark libido, svår att kontrollera
hade han att leva med:

Dina ögon äro eldar och min själ är beck 
och kåda.

Vänd dig från mig för’n jag tändes som 
en mila innantill!

Det går att avlyssna en spänning mellan
EAK:s erotiska besatthet och hans stundom
högstämda idealism. Några har t.o.m. talat
om hans dubbelmoral. Mitt i hans robusta

karlaktiga bondskhet
finns det en klyvnad i
hans inre, en kamp. Jag
tror att den klyvnaden
är kopplad till spän-
ningen mellan hans star-
ka libido och det skuld-
komplex som fanns in-
vävt i den lutherska
dogmatiken som han
fick med sig från barn-
domsåren. Hans känne-

dom om Lasse Lucidor, en av 1600-talets
största psalmdiktare och en virtuos på temat
skuld och nåd, nedstucken vid ett krogs-
lagsmål på källaren Fimmelstången i Gamla
stan, har säkert också gjort honom klar över
den egna problematiken.

I spänningen mellan drift och skuld blir
också hans syn på kvinnan kluven. Hon blir
den ljuvliga att dansa omkring med och lägra
på hö och i ängar, uppfyllerskan av all sinnlig
njutning. Hon blir också madonna som jung-

fru Maria på Bergsängs backar. Men hon blir
också demon och häxa. Och sinnligheten får
en dimension av ruelse och äckel.

Om det hos EAK finns en spänning mellan
libido och skuld/ruelse så försvagas den med
tiden när han kommit till ro med sin hustru
Gerda och gården Sångs i Leksand. Det finns
en måhända inte riktigt sann anekdot att EAK
en gång frågat Zorn vem han tyckte han skul-
le gifta sig med. ”Gift dig med den som du har
mest barn med!” skulle Zorn ha svarat.

Den här svalnande libidon har frestat
kristna uttolkare att okänsligt inhösta den
åldrande skalden i sin fålla. Som om hans
kyrkliga omvärld till slut tagit honom till
fånga. Så enkelt är det nog inte. Men det
finns en dikt i hans sista diktsamling som
har bekännelsekaraktär. Den heter också ty-
piskt nog ”Höstpsalm”. Den är tillkommen
efter ett besök i Assisi och är delvis ett ut-
tryck för hans skepsis mot den katolska kyr-
kan. Men den snuddar också vid en sorts
andlig gripenhet, ungefär som hos Pär La-
gerkvist: ”Bortom allt heligt bråte måste det
heliga självt finnas.” Han har varit i kyrkan
S:a Maria degli Angeli med sina Franciskus-
minnen.

Jag såg en rosenbuske, stänkt med blod,
jag såg ett rep som gnagt en tiggarländ,
och jag gick dädan, kvalmig i mitt mod
av dödbenskult och murken munklegend.

Han flyr från detta ut i den natur som haft
så stor plats i hans diktning. Men överraskas
där av en okänd man som slår följe med ho-
nom men som han känner igen från sin barn-
doms bibelkunskap. Han är plötsligt på den
första påskens vandring med den Uppståndne
mot Emmaus. Dikten slutar med en sorts
tillitsbekännelse som det går att ställa många
betraktelser över: Antingen en kapitulation in-
för det kyrkliga dogmat eller något mera öp-
pet som handlar om en sorts mystisk tillit med
likheter med  Söderbloms personlighetsmystik.
Det är en upplevelse som hämtar språk från
hans barndom.

”Det går att 
avlyssna en 

spänning mellan
Karlfeldts erotiska

besatthet och 
hans stundom 

hög stämda 
idealism.” 



NÄR JAG för drygt tio år sedan drog igång
projektet med Karlfeldtsamfundets hemsida
på www.karlfeldt.org hade jag föga begrepp
om omfattningen som projektet skulle ta el-
ler snarare hur omfattande jag, utan på-
tryckningar, lät projektet utvecklas till.

Hemsidan har under tio år bytt skepnad
tre gånger. Den hemsida som nu föreligger
har mer inriktningen av ett minibibliotek
kombinerad med information om aktuella
aktiviteter snarare än en konventionell hem-
sida. Att i digital form lägga in information
av bakgrundskaraktär har varit en bärande
tanke och avsikt. Här kan man bl.a. finna:
– bakgrundsinformation om Karlfeldt
– information om Karlfeldtgårdarna
– Karlfeldtsamfundets historik 
– sammanställning av alla Års- och Vinter-
möten från 1966
– presentation av samtliga Årsböcker/Års -
utgåvor sedan 1966
 – en sammanställning av samtliga pristaga-
re av Karlfeldtpriset, Ungdomens Karlfeldt-
pris och Karlfeldtmedaljen 

Under huvudmenyn ”Biblioteket” kan
man bl.a. botanisera i: 
– Karlfeldts alla diktsamlingar, inklusive
 tidiga och sena dikter
– i dagsläget nära sextio artiklar och före-
drag om Karlfeldt
– inspelningar från 1930 där Karlfeldt från
1930 läser ett urval av sina dikter
– två kategorier fotoalbum med mer än 200
bilder avsedda att gestalta Karlfeldts liv och
mer än 500 bilder som kan nås av medlem-
mar och som är bilder från Års- och Vinter-

möten, Bokmässan m.m (se ruta ovan!).
Förutom allt detta finns också ”Nyheter”

och ”Aktuellt” som ger Dig information om
aktuella och kommande evenemang och ak-
tiviteter och som visar att Karlfeldtsamfun-
det är en i högsta grad levande förening.

Därmed anser jag att jag i huvudsak gjort
mitt. Framöver är det mesta av arbetet att
underhålla hemsidan med aktuell informa-
tion. En mer ”levande” och med bilder ack -
ompanjerad Biografi bör tas fram. Vi arbetar
f.n. också på att man via hemsidans sök-
funktion ska kunna välja att söka enbart i
diktsamlingarna. Hemsidan är en levande
skapelse och det skall och kommer också
fortsättningsvis att synas!

Självklart innebär Jubileumsåret 2014 att
hemsidan kommer att vara en viktig kanal
för att informera om jubileumsprogram och
aktiviteter. Så håll utkik efter information
på hemsidans Startsida! Tack för mig.

HANS BARENTHEIN
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I aftonlandet är min ro belägen,
mitt Emmaus bland kullarna vid vägen.
Det är din närhet som gör trygg min stig,
att gå i mörkret är att gå med dig.

Var EAK kristen? Ja, i den meningen att
han hämtat sitt språk och sina referenser från

den kultur som skapat honom. Men jag tror
inte han själv skulle kunna svara på den frå-
gan på något entydigt sätt. Han skulle kanske
också funnit den ointressant! Dikten må leva
för sig själv!

CLAES-BERTIL YTTERBERG

Upptäck vår rika hemsida!
fotoalbum för medlemmar
Via huvudmenyn ”Biblioteket” och under -
menyn ”Fotoalbum” finns en länk till bilder
från bl.a. Års- och Vinter -
möten tillgängliga för sam-
fundets medlemmar. För att
komma till länken krävs att
du loggar in med:

Användarnamn: Karlfeldt

Lösenord: eaK1864

En mera detaljerad beskriv-
ning finner du på sidan
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KARLFELDT  har fått en park uppkallad ef-
ter sig på Kungsholmen i Stockholm. För-
slaget, som har godkänts av stadsbygg -
nads nämnden, lämnades in av privatperso-
nen Lars Näs lund, som själv är född och
uppvuxen på Kungsholmen. Stadsdelen har
flera adresser med författarnamn så Lars
Näslund tyckte det var naturligt att även
Erik Axel Karlfeldt hamnade på kartan.
Den lilla parken ligger mellan Stagnelius -
vägen, Atterboms vägen och Snoilskyvägen. 
– Jag är ingen poesifantast, men tycker än -
då att Karlfeldts verk är lätta att ta till sig.
Han var en skicklig poet och många kom-
positörer har tonsatt hans texter. Det tyder
på kvalitet, säger han till lokaltidningen
Vårt Kungsholmen.  

CARI HILDEBRAND

Lars Näslunds namnförslag Karlfeldtparken
fick godkänt av Stadsbyggnadsnämnden i
Stockholm. (Foto: Tomasz Pozar)

TILL JULEN 1929 utlyste Dagens Nyheter en
pristävling som hette ”Tio poeter”. Läsar-
na inbjöds att gissa vilka författare som
kunde ha skrivit tio parodiska dikter som
handlade om Stockholmsjulens mat och vä-
derlek. Det var nog inte så svårt för den ti-
dens publik att urskilja Bellman, Lenngren,
Tegnér, Runeberg, Wennerberg, Rydberg,
Snoilsky, Heidenstam och Fröding bakom
de verser som satts ihop av någon av tid-
ningens egna poeter, Georg Paulsson (Den
blyge) eller möjligen den nyanställde Alf
Henrikson. Och mycket lätt var det säkert
att höra det Karlfeldtska tonfallet i den
första dikten i sviten till Vinterorgels ryt-
mer. Möjligen undrade man väl över dia-
lektordet ’svinhös’. Den som trodde att det
betyder ’grishuvud’ hade alldeles rätt. 

Parodin är en bagatell, men det har ett
visst intresse att se vilka drag i den Karl-
feldtska diktionen som det lämpade sig att

skoja med när skalden två år efter Höst-
horn stod på toppen av sin berömmelse.

Min svinhös är fet och mörkt mitt öl
i midvinterns blot.
Nu stelnar höstens slaskbruna göl
igen vid min fot.
Då kimmar klockornas kvällskoral
och ljus står Storkyrkans stenportal
och julens husflugor dö på sin post
i rutornas frost.

Jag vill gå ut som en klangfull man
i grändernas ljus,
där nattens gulröda Venus brann
på brunblåa hus.
Och jag vill vandra på starkvuxna ben
där Strömmen kluckar mot kajernas sten
och höra suset av kyrkorglars bälg
i glöggande helg.

CHRISTER ÅSBERG

Julrim till Vinterorgel

Nu finns Karlfeldtparken i Stockholm
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NÄSTA ÅR är det 150 år sedan Erik Axel
Karlfeldt föddes. Då har vi en enastående
chans att leva upp till samfundets syfte: att
vidmakthålla och – framför allt – stimulera
intresset för Erik Axel Karlfeldts diktning
och bidra till ökad kunskap om hans verk
och liv.  Ett jubileumsår innebär ju ett till-
fälle att verkligen
slå på trumman.
Vi ska anordna
intressanta och gi-
vande sam man -
kom ster av olika
slag och hoppas
givetvis att många
medlemmar mö-
ter upp och inbju-
der vänner och
bekanta. Detta är
vad samfundet är
till för! Vi har
trevligt på intima
och familjära mö-
ten, men nu behö-
ver vi få nya per-
soner att också fatta tycke för vår central-
person, Erik Axel Karlfeldt. Om varannan
eller var tredje medlem kan locka en ny
medlem får vi en ännu större bas att stå på
för att fortsätta vårt arbete. 

I skrivande stund är inte alla förberedel-
ser helt klara, men här följer ett kalendari-
um så långt det går att redovisa. 

FEBRUARI: Den 28 februari kl. 15 invigs en
utställning på Kungliga Biblioteket i Stock-
holm som pågår till den 7 maj.

MARS: Vintermötet hålls i Stockholm den 
1 mars (se särskild inbjudan på sid. 21). 

APRIL: Den 27 april håller Karlfeldtföre-
ningen i Folkare sitt vårmöte. 

MAJ: I maj utkommer De Litterära Säll-
skapens tidning Parnass med ett Karlfeldt-
nummer. Den 17 maj öppnar en utställ-
ning på Dalarnas museum i Falun som på-
går till 14 oktober. I början av maj öppnar
en utställning på Nobelmuseum i Stock-
holm som pågår till oktober. Karlfeldts-
gården i Sjugare öppnar för säsongen.
Sångsdagen arrangeras 24 maj. 

JUNI: Samfundets årsbok utkommer. Den
14 juni är det premiär för lördagspro-
grammen på Karlfeldtgården i Karlbo.
Trädgården på Sångs deltar i riks projektet
”Tusen Trädgårdar” och den 29 juni med-
verkar initiativtagaren Gunnel Carlson. 

JULI: Musik vid Siljan har program på
Sångs den 2 och 5 juli. Varje torsdag i juli
är det poesivandring på Sångs. Den 18-20
juli hålls ett Jubileumssommarmöte i
 Leksand/Sångs och Karlbo/Folkare.

SEPTEMBER: Bok- och Biblioteksmässan i
Göteborg den 25-28 september. 

OKTOBER: Den 24-25 oktober hålls ett
Karlfeldt- symposium i Sigtuna.

Mer kommer att hända under jubileums -
året och vi kommer att hålla er underrätta-
de via vår hemsida. Där lägger vi in nya ak-
tiviteter vartefter programmen blir klara.

GUNILLA STENMAN JACOBSON

ERIK AXEL KARLFELDT 150år 1864–2014

Henry Goodwins por-
trätt av Karlfeldt kom-
mer att spridas flitigt

Jubileumsåret 2014
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ERIK AXEL KARLFELDT 150år 1864–2014

JuBileumsKalender 2014

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

1/3 Vintermöte på Nybro-
kajen 11, Stockholm

28/2 Invigning av Karlfeldt-
utställningen på KB kl. 15

27/4 Vårmöte Karlfeldt -
föreningen i Folkare

17/5 Invigning av 
utställning i Falun

24/5
Sångsdagen

Årsboken 
utkommer

2/5 & 5/7 Musik
vid Siljan på Sångs

Torsdagar poesi-
vandring Sångs

29/6 ”Tusen träd -
gårdar” på Sångs

14/6 Premiär för lördags -
programmen i Karlbo

18-20/7 Sommarmöte i
 Leksand och Karlbo

25-28/9 Bokmässan i
Göteborg

24-25/10 Symposium
i Sigtuna

Karlfeldtbladet
utkommer

Karlfeldtbladet
utkommer

U
tställning p
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useum
 

U
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U
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KARLFELDT SKRIVER i essän Det groteska
har sin plats i konsten som motvikt till det
sköna och välordnade. I ”Ode till den höst-
lige Neptunus” beskriver Karlfeldt hur
 havs guden trånar efter våren och Venus i
en vattenvärld full av burleska detaljer.

Du har goda visthuskamrar, fester firar du 
i djupet,

äter kostlig rom och tömmer mången 
sjunken flaska rom,

och ditt gamla skepparhuvud, rött och 
lurvigt och försupet,

ler av fägnad, när du tänker på all njutning 
du bekom.

Skalden utnyttjar – helt avsiktligt – lik-
heten mellan rom (kaviar) och rom (dryck-
en) för att skapa en effekt som i känsliga
öron låter ungefär som när man drar med
naglarna över svarta tavlan. En stilfigur
med två parallella homonymer (”rom”)
kallas av de lärde antanaclasis, men på
svenska säger vi vits. Ordlekar uppskattas
sällan i lyriken, men Karlfeldt tyckte i sann
barockstil om att knyta samman högt och
lågt. Jämför Fridolins kommentar till tsa-
rens avsättning 1917. 

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

Kåsören Cello beskrev ordlekarens lott i
en självbiografisk notis: ”Denna språkets
underbara örtagård, där dess kanske skö-
naste blomster – den s. k. vitsen – frodas
fritt, blev C:s speciella tummelplats. Såsom
fallet är med de flesta föregångsmän blev
C. härvid ofta utsatt för monoman förföl-
jelse av vittra avundsmän, som till skillnad
från C. saknade förmågan att uttrycka sig
så att det kunde missförstås.” Karlfeldt
hade en starkare ställning: han talade med
lärde män på latin och skämtade med de
övriga på svenska. Han kom med en ny an-
tanaclasis i ”Roslagen” (1918). 

Havets ångest bestryker landet.
Själarna stöna i vattenbandet,
själarna ängslas i mänskors bröst.

För att uppskatta ordleken måste man
veta att ”själ” en gång var det gängse ordet
för säl i östra Sverige. Linné skriver i sin got-
ländska resa den 28 juni 1741: ”Själar fiskas
vid Sandön av halva Fårös socken det ena
året och av det andra halvparten det andra
året. … Själungar voro en delice för desse in-

Två själar, en tanke

En själ som stönar i vattenbandet?

Neptunus förtär såväl fast som flytande rom, 
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vånare. Här märks ibland desse själätare in-
tet smittosamt skabb eller utslag.” 

Karlfeldt tillbringade somrarna i Rosla-
gen under första världskriget och kanske
återgav han bara det lokala uttalet? En vik-
tigare fråga är om homonymer har någon
plats i lyriken. Svaret är ja med tanke på att
de visar hur rimmen fungerar. Inget ord
rimmar med sig själv, men lustigt nog rim-
mar alla ord med sina homonymer. Det in-
nebär att ett rim bygger både på ljud och
mening, men det finns inga regler för hur
dessa komponenter ska vägas samman. Lä-
sarna måste använda sina öron och helst
läsa versen högt. 

Karlfeldt använde homonyma rim i ”Du
ler”, en kärleksdikt till Mina Tisell (född
Hammarskjöld) som var gift med rektorn
på folkhögskolan i Molkom. Kärleken kos-
tade Karlfeldt hans plats, som Karl-Ivar Hil-
deman beskrivit i En löskekarl (1977).
Äldre läsare ogillade att Karlfeldt talade om
en kvinnas ålder och hennes ”friska, knap-
pa hull”, men de homonyma rimmen väck-
te inga protester, t. ex. ”tänder”. 

Du ler med vita tänder 
och läppars röda glans, 
och blickens ny sig tänder, 
som aldrig nedan fanns. 
Du gördlar dina länder 
med samma lätta händer 
som till din första dans. 

Karlfeldt upprepade effekten i sista
strofen med ett mer ovanligt ord ”tunga”
(börda). 

Vad sjuka skalder sjunga, 
att lyckans tid förgår, 
är sant på deras tunga 
men vore lögn på vår. 
Oss lyfta vingar unga 
ur livets kval och tunga 
i våra sena år. 

Mittstrofen innehåller en annan homo-
nym. Rimparet ”åren” och ”våren” kan be -
traktas som en parallell till ”år” och ”vår”
(pronomen) i slutstrofen. Med tiden blev
Karlfeldt alltmer subtil i sitt sätt att använ-
da homonymer. 

”Höstens glädje” är en av hans bästa
och minst lästa dikter, förmodligen därför
att den handlar om åldrande och död.
Skalden tycks avsiktligt ha gjort dikten
svårläst; i stället för att markera att de tre
stroferna uttalas av en man, en kvinna och
döden inleder han varje strof med ett tank-
streck som får utvisa att någon  talar. 

Genom hela dikten hörs ordet ”gall”,
som betyder ”ofruktsam”. Kvinnan ser
gallko och gallhöna på sin gård, medan
mannen ser gallhumle. Humle är tvåbygga-
re och bara honblommorna kan utnyttjas
vid öltillverkning. Linné noterade den 12
juli 1741 att bönderna på Gotland inte
visste detta utan odlade hanplantor i för-
hoppning att de skulle ge rätt blommor.
”Honan är den rätta humlen av vilken man
tager knopparna till brygg. Hannen kallas
här fukhumle, i Sverige gallhumle eller frö -
humle.” 

– Gallhumlen tumlar kring min förstubro, 
östanvinden mumlar sin långlåt utan ro. 
Sommarns kvava ängslan förlåter mitt 

bröst, 

Galläpplen på ek. 
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höstens rama kryddor förlossa min röst. 
Bocktörnet svajar med svans av ametyst. 
Högt vill jag sjunga som suttit så tyst. 

I andra strofen längtar kvinnan efter
kärlek. 

– Gallko och gallhöna vanka på min gård. 
Brittmässvind, o kärleksvind, o vad du 

blåser hård! 
Alla längtans vårar och alla spillda år 
blåser du tillsammans, och bördan blir 

mig svår. 
Svällande och överfull jag är av 

jungfrudom, 
andra sätta frukter men jag vill gå i blom. 
Vrestörnets nypon förkunna frost och höst, 
samma tecken yvas som knoppar på mitt 

bröst. 

Döden svarar med att nämna gallstekel
och galläpple. Skenbart är det samma ord
som ”gall”, men prefixet ”gall-” har i själ-
va verket ett annat ursprung (Hellquist fö-
reslår ”kula”) och orden bildar alltså en
homonym. Gallbildningar på växter fram-
kallas av gallsteklar, kvalster och andra
djur som alstrar sjukliga missbildningar för
att gynna sin egen fortplantning. 

– Gallsteklar flyga och bromsar hålla 
brum. 

Galläpplen frodas på ädla frukters rum. 
Spelfåglar flytta men sorgsna bliva vid. 
Rädens, I som glädjens, ty nu är gallans 

tid. 

Felslagna förhoppningar leder till me -
lan koli, gallans sjukdom. Ordet ”galla”
kommer av det indoeuropeiska ordet för
”gröngul”, som via grekiskan givit oss ord
som ”klor” och ”melankoli”. Ordet ”gall”
har alltså tre betydelser i dikten och till-
sammans definierar de innehållet. 

Dikten innehåller också en mer subtil
homonym. Mannen jämför sig med bock-

törnet och dess svajande röda blommor.
Det kan förleda läsaren att tro att bocktör-
net är släkt med ”vrestörnet”, det namn
som Karlfeldt ger vresrosen (Rosa rugosa) i
nästa strof. Men bocktörnet (Lycium hali-
mifolium) är ingen ros utan en buske med
veka grenar som på sitt sätt symboliserar
en gammal man. Ordet ”bocktörne” är i
sig själv en utmärkt benämning på en gam-
mal man och ”vrestörne” är ett passande
namn på en gammal kvinna. Det lilla ordet
”törne” knyter på så sätt samman två av
diktens personer.

LARS FALK

Jag är sedan 2010
vikarierande lek-
tor vid Litteratur-
vetenskapliga
institutionen vid
Uppsala universi-
tet. Jag har fram-
för allt ägnat min
forskning åt inter-
mediala frågor och i synnerhet förhål-
landen mellan litteratur och musik. 
Är fil. dr. på avhand lingen Känslans
kontra punkt. Studier i den svenska
 romansen 1900-1950 (Uppsala 1992).
Född i Stockholm men från 1972 bo-
satt i Västerås, vilket kröntes av tre år
på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås
(Karlfeldts gymnasium). Arbetade ett
tiotal år från 1990 deltid på Sveriges
Radio (P2) som presentatör, produ-
cent, programmakare och tablåläggare.
Arbetade samtidigt vid Litteraturveten-
skapliga institutionen vid Uppsala uni-
versitet. Svensklektor vid universitetet i
Oslo 1998-2004 och svensk lektor vid
Århus universitet 2004-2010. 

Nya i samfundets styrelse (1)

Ola Nordenfors
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GÖSTA BERGLUND ville avgå som ordfö-
rande i Karlfeldtsamfundet 2001 och jag
var på tal som hans efterträdare. Motsträ-
vigt for jag upp till Gösta i Säter för att låta
mig övertalas, för det insåg jag att jag skul-
le bli. På en slåtteräng vid den sjö som pas-
sande nog heter Dalkarlen mötte jag en Fri-
dolin mitt i skördeanden, sittande på mo-
torgräsklippare, rågblond och solbränd,
smittsamt leende, kraftfullt kramande, entu-
siastisk, engagerad och uppmuntrande,
kunskapsfylld och välstrukturerad, avspänd
och koncentrerad på samma gång, just så
som han alltid var och som vi alltid ska
minnas honom. Ett annat svar än Ja kom
aldrig på fråga.

Gösta saknas nu i många kretsar: familj,
vänner, kolleger, lärjungar, dalska landsmän
och gilleskamrater, sällskapsbröder och
många andra har sorg. När en man fylld av
livskraft och levnadslust fälls mitt i språng-
et sprider sig chockverkan från epicentrum
till långt ut i periferin. Borta är nu för alltid
hans goda blick, glada leende och det fasta
handslag som i hans fall aldrig var en tom
gest utan en bekräftelse på djup gemenskap. 

I den stora kretsen av Karlfeldtvänner är
förlusten smärtsam på ett särskilt sätt. Gös-
ta var en uppskattad ordförande i Karlfeld-
tsamfundet, vilket skapade stora förvänt-
ningar och krav på efterträdaren. Alla hade
fått uppleva hur Göstas djupa kunskaper
om Karlfeldts dikt parades med en nykter
kärlek till skalden. Han var avlägset släkt
med honom, Göstas mormors syster var
diktarens förtrogna, svägerskan Hilma An-
dersson i Näs, som gav uppmuntran och
stöd under Karlfeldts såriga ungdomsår.
Gösta var dessutom liksom Karlfeldt upp-
växt i Folkarebygden och kände den natur
där skalden rörde sig i Vildmarks- och kär-
leksvisor. Och i likhet med Karlfeldt kunde
han alla Karlfeldtdikter utantill, något som

samfundarna till en början förväntade sig
av hans efterträdare.

Som ordförande skapade Gösta god ord-
ning och stämning och tog viktiga initiativ.
Värdefulla böcker utkom i vår skriftserie av
bland annat Carin von Sydow och Hans
Landberg och utgivningen av Karlfeldts sam -
lade dikter kom igång. Gösta var också en
kär gäst hos Karlfeldtföreningen i Folkare.
På båda håll höll han föredrag och bidrog
senast med en uppsats i samfundets årsbok
2012. Där skildrade han med yrkesmässig
sakkunskap Karlfeldts läroår inom ett ut-
bildningsväsende i omvandling. Han belö-
nades med samfundets Karlfeldtmedalj
2001 och med Avesta kommuns stora kul-
turpris Årets Fridolin 2011.

Men framför allt: med Gösta har vi för-
lorat den som uttrycksfullare än någon an-
nan kunde deklamera och levandegöra Kar-
lfeldts dikter. Han anlade samma strama
och strävt dialektfärgade tonfall som skal-
den själv men kunde, faktiskt bättre än ho-
nom, återge textens spänst och spänningen
mellan den fasta metern och den varierade
rytmen. Det påminde oss om att Göstas hu-

Till minne av Gösta Berglund
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vudinstrument var sågen och fiolen, som
han trakterade med spelmannens schwung
och ömsinthet. 

Gösta läste alltid utantill och domptera-
de sina åhörare genom diskreta dramatiser-
ingar och meningsfyllda pauser. Inlär-
ningsprocessen, memoreringen, var i själva
verket en djup och inträngande texttolk-
ning som frilade både högstämda under-
strömmar, som i ”Elie himmelsfärd”, och
dråpliga övertoner, som i ”Jone havsfärd”. 

Inom samfundet talade vi ofta om att
Göstas uppläsningar borde spelas in. Men
det drog ut på tiden och han var själv alltid
ovillig, kanske i känslan av att en lyhörd
och mottaglig åhörarskara var en del av fö-
reställningen. Lyckligtvis finns åtminstone
en inspelning i ljud och bild bevarad på
dvd. Till sommarmötet i Sigtuna 2008 hade
Gösta med kort varsel lärt sig den långa
”Sjukdom” utantill och läste den med stark
inlevelse som inledning till Kerstin Hulter
Åsbergs föredrag om dikten. Men Gösta
kunde göra stor konst även av en dikt som
”Svinaherden och greven med det goda öl-
sinnet”, som både vänner och ovänner till
Karlfeldt annars förbigår med tystnad. Det
var den sista Karlfeldtdikt jag hörde Gösta
läsa för sina vänner. 

Nu är det vi levande som måste ”sörja
och spörja” och som läser ”Klagosång över
en lantman” till minne av Gösta, som är
”bärgad i frid”. Här, i Karlfeldts klagosång,
möter vi samma legering av klarnad högtid,
knivskarp verklighetsiakttagelse och gäck-
sam humor som vi alltid fann hos Gösta:

Vi lyfta dig upp
och bära dig bort att bo
där aldrig en manande tupp
skall störa din morgonro.
På ren och vid dike
det viskar där fram du drar;
ett grönt och blommande rike
har mist sin herre och far.

CHRISTER ÅSBERG

Vid beställning expedieras försändelsen via
post i ett vadderat brev. Beställningen ham-
nar alltså direkt i brevlådan/brevinkastet. I
brevet ligger också en faktura med uppgift
om hur betalning ska ske. Angivna priser är
desamma som kommer att stå på fakturan
och inkluderar alltså porto och emballage. 
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”Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord”,
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Oration till skalder och kompaner (2013)..80 kr
Karlfeldt i sin tid (2012) ........................150 kr      
Dalmålningar utlagda på rim (2011)......150 kr
Jag är lust och jag är längtan (2010) ....150 kr
Vägen till Nobelpriset (2009).................150 kr
Vägen till Nobelpriset, engelsk version...150 kr
Möten med Karlfeldt (2007) ....................50 kr
Tre trädgårdar (2006) ............................150 kr
Dikt och Liv (2005) ................................120 kr
Till bönder och till lärde män (2004) .......80 kr
Samlade dikter, pocketversion 
(Stenström) .............................................60 kr

Cd-skivor
Håkan Steijens LP, överförd till CD.......100 kr
I Fridolins spår, Lars Anders 
Johansson (2008)..................................100 kr
Jag är en sjungandes röst, 
återutgiven CD........................................80 kr

Siffrorna inom parentes anger utgivningsår
för årsbok. Glöm ej att vid beställning ange
namn och leveransadress. Beställning kan
göras via e-post: waiback@bredband.net 
eller brevledes:

Karlfeldtsamfundet c/o Anders Back
Rältlindor, Korpholsvägen 30
785 50 Djura

Beställ årsböcker och CD!

VARMT TACK för allt vänligt del-
tagande i sorgen efter Gösta. Tack för
alla goda tankar, telefonsamtal, brev,
blommor och minnesgåvor.

Kerstin Berglund
Åsa, David, Jonatan med familjer
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Hösten tömmer sitt horn av färg
över skogar och berg…”
Men på taket hes av ärg,
ropar Eolus ”Vinden slår om!”
Ja, benådande höstregn, kom!”

MEN ÄN LÅTER höst regnet vänta på sig,
fastän frosten tagit grönskan och första
snön fallit. Aldrig har vi haft så lite vatten i
sjön som nu. Å andra sidan har väl ingen
sommar så generöst bjudit våra besökare på
en trädgård badande i sol och en glittrande
sjö därtill. I kvällssol vid midsommar erbju-
der gången mot örnarna en överväldigande
syn av de  hundratals, meterhöga vallmon
som bildar allé ner mot vattnet. En äldre be-
sökare stannar en dag förundrad inför all
vallmo och frågar: ”Vad betyder det här?
Vem har dött?” För henne var vallmon en
symbol för sorg och död, i sydligare delar
av Europa kanske vanligare än här i Nor-
den, lägger hon till. Genast kom jag att tän-
ka på det utkast till en dikt på fem strofer,
som jag på slutet av 90-talet fann på KB:s
handskrifts avdelning. I den berättar Erik
Axel om mor Annas besök vid brodern Pers
grav. Tredje strofen lyder: 

Och han som sover därunder
vardt skördad i tidiga år.
I hälsans och styrkans stunder
han frättes av själens sår.
De svarta penseer på graven
stå med mystisk, flammande skrift,
och vallmon glöder, fast saven 
är mängd av smygande gift.

Från sitt sovrumsfönster kunde Karlfeldt
morgon som kväll under en månad följa
den ståtliga vallmons väg från knopp till
blomma och frö tills han en dag finner att
endast  en försenad turkisk vallmo lyfter ur
svedda blad sitt bloss.

Det aviserade besöket av kungaparet på
Sångs i september fick mig att fundera över
relationen mellan Karlfeldt och hans samti-
da kungligheter, och utöver vad Karlfeldts
ämbete inom Svenska Akademien innebar.
Kunde det intressera?

I konstnärs- och författarkretsar var
Karl feldt självklar och detsamma gällde
konstnären prins Eugen och författaren
prins Wilhelm, den förre jämngammal med
skalden medan prins Wilhelm var prins
 Eugens brorson, 19 år yngre. Zorns i Mora
samlade gärna vänner omkring sig, och när
Zorn firade sina 50 år 1910 fanns prins
 Eugen liksom Karlfeldt bland gästerna.
Ombedd av prinsen att stanna kvar ännu
en dag kommer dessa två att lämna Zorng-
ården sist av alla, först på femte dagen.
Året därpå gäller det segling i Stockholms
skärgård och då framför prins Eugen en
önskan att Karlfeldt skulle göra sällskap åt-
minstone något dygn ut på fjärden. Vännen
Zorn ville prova sin nya båt. Senare i livet
inviterades Karlfeldt till middagar på
 Waldemarsudde, berättar hustru Gerdas
dagbok. Vänskapen vårdades livet ut.

Prins Wilhelm, också han gäst i Mora,
 berättar i sina skrifter Fritt land, 1941, och
Blick tillbaka, 1952, om midsommaren
1919, som prinsen tillsamman med Karl-
feldt inbjudits att fira på Zorngården:

”Nästa dag anlände den andra hövding-
en i Dalom, Erik Axel Karlfeldt, nybliven
hemmansägare i Sjugare by … Han kom
över gården med en mycket liten väska och
slog sig utan vidare ner på sin vanliga plats
i vardagsrummet. Han kom och gick som
han ville i Zorngården, som blivit hans

Sommaren på Karlfeldtsgården i Sjugare 

Karlfeldtsgården 
sångs i sjugare
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andra hem. Till det yttre anspråkslös satt
han där lik en självsäker storbonde och bröt
på sitt sjungande dalamål … När majstång-
en på kvällen restes i Morkarlby stod Zorn
lik en småkonung och ledde arbetet mitt i
klungan av stojande kullor och masar. Hans
breda gestalt fick någonting av gammaltes-
tamentlig resning över sig. I yttre motto
präglades aldrig Karlfeldts framträdande av
samma festliga pondus som Zorns. Ingen
som inte kände honom kunde ana att den
undersätsige figuren tillhörde Svenska Aka-
demiens sekreterare. Men en oförglömlig
syn var det att se dessa båda  stormän sida
vid sida i deras ursprungsmiljö under som-
marnattens ljusa himmel … Det blev i san-
ning en minnesvärd upplevelse att denna
midsommarafton för en kort stund se dem
stampa takten kring den lövade symbolen
för vår flyktiga sommars hektiska alstring
och fruktsamhet.”

Med förvåning fann prins Wilhelm1927
när han öppnade Hösthorn att Karlfeldt i
dikt beskrivit midsommardagens begiven-
het. Han kunde genast identifiera kyrko-
sångarna. Diktens ord ”de blicka så slött”
finner han verklighetstrogna. Han berättar: 

”Av den yttre ramen finns inget att tilläg-
ga. Det är mycket troligt att vi såg litet däv-

na ut efter nattvaket… Diktens tredje sång-
are är naturligtvis skalden själv. I några få
ytterst expressiva rader tecknar han sitt
självporträtt, återgivande några av djupare
mening fundamentala drag i den självmed-
vetne, folkkäre och rotfaste Fridolins väsen.
Det är Karlfeldt upp i dagen, målad med
kläm och must såsom det höves när han
själv håller i penseln…”

Prins Wilhelm avslutar: ”Av dalskt kärn-
virke var de gjorda /Zorn och Karlfeldt/ och
därför levde de måhända aldrig intensivare än
i hembygden, omgivna av allt som för dem re-
presenterade livets omistligaste värden.” 

Den 10 september sken solen, i Sjugare
gick flaggorna i topp. Rönnbär, äpplen, ol-
von och nypon brann i solen. Dagens sta-
fettpinne var den mikrofon som användes
under de kungligas bussfärd genom länet
för att förbereda dem inför nästa be-
söksmål. I Insjön blev den min och så bör-
jade berättelsen om Karlfeldts väg till Sju-
gare och om Sånggården. Kungaparet fick
inte se flammande vallmon i tusental – men
scharlakansröd flox! I tusental – på samma
ställe! Det är trädgårdskonst.

Vi träffas nästa år, om Gud ger oss än en
vår!

GUNBRITT BERGGREN

Den 10 septem-
ber gästades
Karlfeldtgården
Sångs i Sjugare
av kung Carl XVI
Gustaf och drott-
ning Silvia, som
ett led i kungapa-
rets resa genom
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TILL VINTERORGELS mäktiga
ackompanjemang nalkas jubile-
umsåret, 150 år efter Karlfeldts
födelse. På själva Allhelgonada-
gen smekte blid novembersol
Folkärna: sockenkyrkan och
den stiliga stenen som Svenska
Akademien lät resa till minnet
av en diktargärning så stor att den tiller-
kändes Nobelpriset i litteratur. Långt efter
författarens egen bortgång lever lyriken.
Under jubileumsåret är det alldeles själv-
klart att fokusera på samtid – och framtid.
Visst vore det roligt att om ett år kunna
summera – åtminstone – 150 nya organise-
rade Karlfeldtvänner: nya medlemmar i
samfund eller lokal Karlfeldtförening! Med
mångskiftande, utåtriktade aktiviteter, som
lockar och berör, är det ingen utopi. 

För oss som verkar i Karlfeldts barn-
domsbygd finns flera väsentliga Karlfeldt-
miljöer att lyfta fram under jubileumsåret:
Hemmet i Karlbo som under sommarmåna-
derna är öppet för alla, varje dag, och åter-
kommande bjuder blommande kulturpro-
gram och präktigt
konsthantverk. Den
vackra kyrkan och
kyrkogården i möte
med sjön Bäsingen i
vänt och bördigt
älvlandskap. Karl-
feldts mors hem,
ståtliga Hyttbäcken,
som med skönhet
och äkthet för oss in
i det förgångnas bo
och som generöst

öppnas av Karlfeldts släk-
tingar på gården, familjen
Thomasson. Även Avesta Art
– utställningen med vår tids
konst i järnverk från Karl -
feldts samtid – får en klang
av jubileet genom temat
”Drömmen och livet”. Ja,

ännu finns tid att drömma och planera.
Snart, så snart, går Maria skär av sol på
skarens glans och jubileumsåret tar fart. 

I DETTA NU får sommarens hymn ge gen-
ljud och inspiration. Sommaren i Karlbo
kan summeras i välbesökta offentliga kul-
turprogram, målgång för dalkarlsvandring
med Karlfeldtprofil, tacksamma gäster från
fjärran och när, vackra vigslar och en mag-
nifik Karlfeldtsdag med personligt, tänk-
värt tal av biskop Thomas Söderberg och
konsert med gruppen Bas, fiol & flöjt.
Britt-Marie Nord, Horndal, med folkkultur
som sin profil, blev Årets Fridolin. 

I oktober fick gården celebert besök av
Boris Pankin, en av de män som ändrade

Karlfeldtföreningen i Folkare 2013

Erik Axel Karlfeldts
grav i Folkärna.
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historiens gång, som kom tillsammans med
författarkollegerna Peter Curman och Bengt
Berg. I ett både intensivt och lågmält sam-
tal vid fladdrande ljus i gästabudssalen var
litteraturen, yttrandefriheten och res pekten
för olika människors lika värde det centra-
la. Stort beröm gavs till lilla Avesta kom-
mun för storartad insats för det immateri-
ella kulturarv som lyriken utgör – där barn-
domshemmet bildar scenografi. 

I skrivande stund hålls föreningens höst-
möte med Anders Hansers drömska bild-
spel, och ljusen tänds till julmarknad och
gemenskap kring julbord på Karlfeldtsgår-
den i Karlbo. 

Karlfeldtföreningen i Folkare genom
KARIN PERERS, ordförande  

OCKSÅ I ÅR deltog Karlfeldtsamfundet med
en monter på Bokmässan i Göteborg. Gun-
britt och Bo Berggren fraktade ner materia-
let och satte tillsammans med Ann-Marie
och Hans Barenthein upp montern. Mon-
tern sköttes av ordförandeparet Claes-Bertil
och Marianne Ytterberg, Gunbritt och Bo
Berggren, Anders och Inger Back och våra
medlemmar Kerstin Floberg och Anne Svan. 

Claes-Bertil Ytterberg och Christer Ås-
berg framträdde på De Litterära Sällska-
pens (DELS) scen med Karlfeldtämnen. I ett
kort föredrag om ”Karlfeldt och den nya ti-
dens poesi” refererade Christer Åsberg de
tankar Karlfeldt ventilerar i ”Oration till
skalder och kompaner” om diktens läge i en
tid av litterära, tekniska och psykologiska
förändringar. Han diskuterade också den
sene Karlfeldts nya lyriska idiom under jäm-
förelse med poeter av en yngre generation.
Christer Åsberg höll också ett kort föredrag
om 90-talsförfattarnas ställning i den litte-

rära offentligheten. Tillhör Karlfeldt, Frö-
ding, Heidenstam med flera en förlorande
diktargeneration? Är deras diktning dömd
att glömmas bort? Kan någonting göras för
att vända den utvecklingen? Föredraget
hade formen av en inbjudan till ett sympo-
sium i Sigtuna 24-25 oktober 2014 där des-
sa frågor diskuteras.

Claes-Bertil Ytterbergs föredrag ”Var
Karlfeldt kristen” kan läsas i sin helhet på
sidan 12.

GUNILLA STENMAN JACOBSON

Mariann och Claes-Bertil Ytterberg i Karlfeldt-
samfundets monter.

Karlfeldtsamfundet
på bokmässan

Karlfeldt-

utställning 

på KB

28/2 – 7/5

Jubileumsutställ-
ningen på Kungliga
Biblioteket invigs av
riksbibliotekarie
 Gunilla Herdenberg
fredag 28 februari

ERIK AXEL KARLFELDT 150år 1864–2014
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I TÄVLINGEN OM 2013 Ungdomens Karl-
feldtpris 2013 tilldelades Isak Rider, Mar-
tin Koch-gymnasiet i Hedemora, första pris
för uppsatsen Kärleken, livet och döden.
Karlfeldt under månen. Andra pris tilldela-
des Elin Berglund, från samma skola, för

uppsatsen Från pojke till man. Eld till glöd.
Lillemor Karlsson har varit deras hand -
ledare. Båda uppsatserna finns att läsa i sin
helhet på Karlfeldtsamfundets hemsida,
www.karlfeldt.org. Här följer ett litet smak -
prov ur vinnaruppsatsen. RED.

Ungdomens Karlfeldtpris 2013

Ur Kärleken, livet och döden. Karlfeldt under månen

JUST DENNA DIKT har jag valt av två an-
ledningar. Den första är att ”Sub luna” är
en av Karlfeldts mest kända dikter, och min
uppfattning är att diktens berömmelse inte
enbart kan hänföras till dess ämne och
stoff, utan i lika hög grad till dess estetiska
form. Det är verskonstnären Karlfeldt som
appellerar till oss. Den andra anledningen
är att det kraftfulla konstnärliga uttrycket
här förstärker ett allvarligt och djupt ämne,
som trots diktens korthet, rymmer väldigt
mycket. Det finns många intressanta feno-
men att dyka in i när man läser denna, även
för Karlfeldt, lite utstickande dikt. Därför
ska jag nu bege mig ut ”under månen” för
att se hur ”Sub luna” är konstruerad och
därmed försöka förstå dess dragningskraft
på läsaren.

(Efter en ingående analys av Sub lunas fem
strofer sammanfattar Isac Rider i ett cent -
ralt avsnitt sin syn på den stämning läsaren

upplever och berättarrollen i dikten.)

Märk väl att varje aspekt av jagets tillvaro
och liv, benämns som mörk. Det är precis
detta som dikten bygger på, mörkret. Mörk
är hans brud, mörkt är hans öl, mörk är
hans sång, mörkt är hans liv och, själv-
klart, mörk är hans grav. Mörkret är det
som genomsyrar hela dikten, det som ger
den sin dystra och dunkla stämning, och de
likartade känslor som uppstår vid läsning
av den. Månen är aldrig uppe i ljuset, en-
dast i mörker. När man befinner sig under
månen kan man se allting klart, fastän allt
är mörkt. Detsamma gäller för de sinnliga
ting Karlfeldt behandlar. Kärlek, dryck och
sång, alla kan uppfattas under månen,
fastän dessa är omgivna av djupt mörker.
För att jämföra med Karlfeldts övriga dikt-
ning så är det värt att påpeka att detta
grepp är aningen säreget, även för honom.
Han är känd för sina naturskildringar i
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diktningen, blommorna, ängarna, löven
och fåglarna. Men här blir naturskildring-
en enklare, mer dunkel, mystisk och
mindre självklar. Även om månen som
rymdkropp ej befinner sig fysiskt på vår
jord så har den en för alla klar påverkan på
den. Världen blir som en mystisk främ-
mande skugga av sig själv när den står un-
der månljuset, detta fenomen känner vi alla
till. Därför blir även tillvaron en skuggdi-
mension av dess sanna, ljusa gestalt. Det
gäller vardagliga ting som dryck och sång,
likaväl som det gör inverkan på mer ge-
nomgripande känslor och upplevelser så-

som kärleken. Hela livet blir en skugga av
sig självt, detsamma gäller döden.
– – –
”Sub luna” är en centrallyrisk dikt som i
likhet med många andra dikter till stor del
kretsar kring ”jag”, dvs. diktjaget, berätta-
ren.  Eftersom detta jag i denna dikt är så
ospecificerat och mystiskt är det mycket
svårt att sätta fingret på vem det är. Är det
ännu en av Karlfeldts välkända karaktärer
eller alter egon? Ska det kanske föreställa
Karlfeldt själv? En kanske oväntad, men fa-
scinerande möjlighet är att diktens berätta-
re är ingen, eller rättare sagt alla. Om man

Jag föddes 1996 i Uppsala men har sedan tio
års ålder bott i en liten by i södra Dalarna. För
närvarande går jag tredje året på Martin
Koch-gymnasiet i Hedemora, där jag läser
Naturvetenskaps programmet. Detta gör jag
trots att jag egentligen ser mig själv som hu-
manist; språk, litteratur och historia intresse-
rar mig betydligt mer än till exempel fysik eller
kemi. Jag har dock fått möjlighet att läsa
många kurser i moderna språk, samt fördjupa
mig inom såväl svenska som engelska, vilket
gläder mig. Skolarbete tar upp större delen av
min fritid, men när jag inte studerar så fördri-
ver jag tiden främst med att läsa och se på
film, samt umgås med familjen. 

Det var tidigt på höstterminen 2012 som
min svensklärare en dag avbröt den reguljära
undervisningen för att berätta om Karlfeldt-
samfundet och deras årliga ungdomstävling.
Karlfeldtentusiast som hon är, var hon högst
angelägen om att se sina elever delta.   

Vad som gjorde mig begeistrad var inte
det faktum att jag nu fick möjligheten att ar-
beta inom ett bekant område, tvärtom så var
svensk lyrik ett område jag inte fått möjlighet
att fördjupa mig i, och det var just därför jag
blev exalterad. Nu skulle jag få möjlighet att
på riktigt ägna mig åt ett område som intres-
serade mig. 

Efter att ha stiftat bekantskap med skalden
Karlfeldt, som jag dittills bara kände genom

några enstaka dik-
ter, så lade jag mär-
ke till någonting
som kanske är up-
penbart, men som
fascinerade mig
oerhört: varje en-
skild dikt jag läste
var en helt unik
upplevelse. Visser-
ligen fanns det
återkommande te-
man, miljöer och
karaktärer, men jag
upplevde en besyn-

nerlig och fängslande känsla av att varje dikt i
sig var som något alldeles eget. Detta var ett
fenomen som jag snabbt insåg att jag ville ar-
beta med. Jag ställde mig frågan: på vilket sätt
förmedlas denna starka upplevelse?  

Därför bestämde jag mig för att helt enkelt
välja ut en enda dikt och göra en genomgå-
ende granskning av hela dess uppbyggnad,
ordentligt och sakligt, språkligt och lyriskt.
Personliga tolkningar var någonting jag ville
lämna till läsaren – varför misstro diktens
egen kraft därvidlag, upplevelsen som sådan
står dikten själv för – men att däremot grans-
ka dikten som det hantverk det faktiskt är,
blev det väsentliga. ”Sub luna” fyllde detta
ändamål perfekt.   

Förstapristagaren Isak Rider berättar om sig själv:
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Gustafsson till Vintermötet

tänker efter så beskriver dikten ett odetaljerat
liv, som kan tillhöra vem som helst. Hela dik-
ten är skriven på ett sätt som kan relateras till
vilket liv som helst, aspekterna kärlek, liv, och
död är alla delar av livet som alla människor
upplever, på ett eller annat sätt. Alla livets
känslor, ångesten som lyckan, manifesterar sig
alltid i någon form under något tillfälle i livet
och alla kan relatera till dessa känslor på ett
eller annat sätt. Diktens jag är alltså egentli-
gen du, åtminstone om du känner igen dig i
dikten, om du kan relatera till dess skildring
av livets kamp, hur vackert och underbart li-
vet är, samtidigt som det är så meningslöst.
Detta är diktens huvudperson, människan,
den mänskliga individen. Oavsett vem man är
så har vi alla dessa saker gemensamt: vi är alla
människor, vi lever, vi älskar, vi dör.

ISAK RIDER

Jørgen Straarup
är även nyvald
till uppdraget
som styrelsens
sek reterare. Så
här berättar han
om sig själv:

”Till vardags
(och ibland även på helgerna) är det
job  bet som professor i religionsveten-
skap vid Södertörns högskola som tar
ut sin rätt. Så här långt har dock inte
Erik Axel Karlfeldt fallit inom det om-
råde som har blivit föremål för veten-
skaplig analys. I så fall skulle Karl-
feldtsamfundet ligga bättre till. Ibland
är avståndet mellan litterära samfund
och trossamfund kort. I Uppsala lig-
ger bostaden, ett och ett halvt stenkast
från V-Dala nation, och i Leksands
kommun ligger sommarvistet, där den
huvudsakliga aktiviteten tenderar att
bli bekämpande av naturlig grönska
(en klassisk kulturuppgift). 

Relationen till Karlfeldt är vän-
skaplig, men inte passionerad. Det blir
spännande att se hur det går när sty-
relsens uppgift att medverka till sprid-
ning av kunskap om och intresse för
EAKs person och verk kommer att
ingå i min egen portfölj.” 

Nya i samfundets styrelse (2)

Jørgen Straarup

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Andersson, Kjell.......................Eskilstuna
Jardefur, Holger ....................Kungsbacka
Jernström, Rigmor........................Skövde
Liljas, Anders..............................Leksand
Marits, Per ..................................Uppsala
Oscarson, Bertil .......................Lidköping
Otterberg, Stina ........................Göteborg

Rider, Isak ............................Stora Skedvi
Sandell, Elin ................................Uppsala
Sandell, Karin..............................Uppsala
Skoglund, Per ...........................Södertälje
Tirus, Gunborg......................Sundbyberg
Westlund, Kristina...................Mölnlycke
Wünsche, Christina .................Stockholm

Författaren Lars Gustafs-
son är talare vid Karlfeldt-
samfundets Vintermöte den
1 mars. Lars Gustafsson är
västmanlänning och har va-
rit student vid samma läro-
verk som Karlfeldt i Väs-
terås. Sedan det sena 1950-
talet har han producerat ett
stort flöde av poesi, romaner, noveller och kri-
tik. Han är en av de internationellt mest kän-
da svenska författarna och har fått sina mest
kända verk översatta till åtminstone femton
språk. Från 1983 till 2006 var han professor i
filosofi vid universitetet i Austin, Texas.
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Bilder från sommarmötet Foto: Jørgen Straarup,
Annika Wettervik och Lars Falk

Isak Rider

Margareta Jonth och Leif Lyttkens Kajsa Asplund (Årets Uppsalastudent 2013) och Lars Falk

Eva-Britta Ståhl och Ola Nordenfors Carl-Olof Jacobson och Gunilla Stenman Jacobson

Elin Sandell Mika Larsson Christer Åsberg

Gunnel Fagius Björn Ringström Carl-Göran Ekerwald Ebba Nordström
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