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han till oss som lever i dag?
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Hur utnyttjar vi
Bokmässan allra bäst?

M

ycket firande har det varit i Karlfeldtsamfundet de senaste åren. först erik axel
Karlfeldts 150-årsdag 2014. Och sedan
förbundets 50-årsdag i falun denna sommar. Vi har många gemensamma minnen från båda
dessa tillfällen.
ibland ledde de mig till riktigt trivsamt exotiska
platser, t.ex. ödemarkskyrkogården i ulvsjö där skaldens sista ”publicerade” alster hänger som inskription
i klockstapelns enda klocka, med en eventuell lyssnande ödebygd inom hörhåll. eller till en Karlfeldtafton i Kungsåra bygdegård där jag pratade om Karlfeldt och rönnbystämmorna, min fantastiska kör
som specialiserat sig på tonsättningar av Karlfeldt och
fröding, sjöng mängder av skaldens tonsättningar.
Och där en fullsatt publik både kunde dikter av skalden och ställde kunskapsrika frågor om honom. i sådana sammanhang är inte Karlfeldt glömd!
Vi har varit närvarande på bokmässan i Göteborg
av och till från 1992. men när vi nalkades 150-årsminnet beslöt vi att vi skulle vara närvarande där
mera permanent. Vi kunde ju inte vara sämre än frödingsällskapet eller selma lagerlöfsällskapet. inte heller jan myrdal-sällskapet eller de som samlas kring
martinson och salje. ”att synas är att finnas!” kan ju
vara ett rimligt måtto för att påkalla uppmärksamhet

om man vill behålla en författare inom synhåll. alltså
har vi varit ständigt närvarande på bokmässan alltsedan 2010.
det har varit enbart roligt med en monter som vi
hela tiden vässat och denna gång 2016 varit både estetisk ren och intresseväckande. dessutom har samfundet på de litterära sällskapens scen som vanligt varit
närvarande. På denna fick stina Otterberg och Christer Åsberg på ett utomordentligt sätt framföra skilda
infallsvinklar på skaldens produktion och
reaktionerna på denna. två av deras bidrag på bokmässan återfinns på annan plats i detta nummer. jag
känner också att vi i detta sammanhang måste rikta
ett särskilt tack till Hans barenthein som under alla
våra år där varit kontaktman med mässledningen,
idéspruta och praktiskt ankare i vår monter. Hans insats har varit ovärderlig.
men? när vi beslutade att närvara vid bokmässan

Sedan 2010 har Karlfeldtsamfundet varit närvarande med en egen monter på Bokmässan.

Stina Otterberg talar om Karlfeldt och Olof Thunman
på DELS scen.
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Ordföranden
har ordet
Claes-Bertil Ytterberg
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sade vi att det kunde vara motiverat inför skaldens
150-årsjubileum. som ett försök. efter detta skulle
vi ta ställning till om ”det var värt det”. närvaron
vid bokmässan är dyr, utställningsplats och bemanning under fyra dagar kostar mycket pengar.
Å andra sidan: Vad kostar det att inte synas i sveriges största litterära happening när vi ändå förvaltar arvet efter en nobelpristagare? Ärligt talat
är inte tillströmningen mitt i de publika kaoset
särskilt stor till de litterära sällskapens hörn. den
nyhetshetsande bokjakten söker andra vägar.
Kanske är detta den lugnaste delen av bokmässan och kanske just därför av särskilt värde? Här
finns författare av i den svenska litteraturhistorien
bestående värde, bortom det som hysteriskt är
”inne”. Kanske är det en ”besinningsoas” bortom
larmet? borde vi vara där också i fortsättningen?
eller skall vi tänka att det kostar för mycket? det
är ju inte så många böcker vi säljer? i skrivande
stund har vi bokat utrymme också för nästa år.
Och kanske nästa och nästa?
Vi har sett under åren vi varit där att flera litterära sällskap slagit sig ihop om utrymme. inte för
att deras författare sjunkit i glömska utan kanske
av kostnadsskäl. (Varför skulle annars strindberg
och Hjalmar söderberg kampera ihop på bokmässan?) Vi har internt samtalat om ett montersamgående med andra sällskap. Kanske sådana med
dala-anknytning? Kanske med andra 90-talister?
reaktioner på sådana tankar vore bra för oss
som både vill ”marknadsföra” Karlfeldt och ha
omsorg om finanserna.
Claes-Bertil Ytterberg
Foto: Hans Barenthein

Ett tema i årets monter var hur Karlfeldts arv
förs vidare av nya generationer.

Margareta Höglund (1928-2016)

Till minne av
Margareta Höglund
När KArLfeLdtbLAdet stod utan redaktör för
orton år sedan trädde margareta Höglund in. det visade sig vara en lyckosam lösning. Hon styrde redaktionen med mild men fast hand fram till 2010 och visade
stor förmåga att framföra en begäran om bidrag så att
medlemmarna tyckte det var ett nöje att skriva dem.
denna förmåga bör även ha varit henne till god nytta i
arbetslivet. eer studentexamen i solleeå kom margareta till uppsala och eer studier blev hon lärare på flera
skolor. Hon gick sedan vidare till länsskolenämnden
och skolverket, där hon slutade som mycket uppskattad
avdelningschef. eer pensionering var margareta entusiastisk ordförande för rädda barnen i uppsala. somrarna tillbringades på sätra brunn tillsammans med
nils-johan och de fyra barnen. margareta var en trogen
deltagare i samfundets möten tillsammans med nilsjohan och förärades Karlfeldtmedaljen som bevis på
uppskattning för det mångåriga redaktörskapet.
margareta var min lärare i svenska och engelska på
brantingsskolan 1960-62. Hon var då en ung och energisk lärare som lockade sina elever till oväntade prestationer. Kanske var det en slump att hon hade fått den
sista lektionstimmen på lördagen. Hela klassen väntade
på det ögonblick då hon skulle ta fram ”bombi bitt och
jag” och läsa högt för oss. Vi hann igenom boken på ett
år och det var nog första gången många av oss insåg att
berättarglädje och formuleringskonst kan vävas samman på ett konstnärligt vis. tack för det!
Lars Falk
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Sommarmötet
i Falun

av
Gunilla Stenman Jacobson

E

tt sommarfagert falun tog emot drygt 100 förväntansfulla samfundsmedlemmar som anlände till vårt 50-årsfirande. Valet att förlägga
årets sommarmöte till just falun föll sig helt
naturligt med tanke på att det var där som det första
formella mötet hölls för femtio år sedan. förberedelserna hade visserligen pågått över ett år i stockholm
och uppsala, men så hölls det allra första konstituerande mötet i dalarna.
Vår ordförande Claes-bertil Ytterberg hälsade oss
deltagare välkomna liksom representanter för andra
litterära sällskap och konstaterade att kulturen är ett
kitt mellan olika skikt och de litterära sällskapen har
ett gemensamt intresse att bevara. birger sjungargård
var först ut att framföra en hälsning från martin
Koch-sällskapet.
Örjan Hamrin, f.d. museilektor vid dalarnas museum, berättade en sällsam historia om bakgrunden
till målningarna av jerk Wermäster som omgav oss i
salen som kallas lustgården. mannen som beställde
målningarna hade ett minst sagt märkvärdigt levnadsöde. född 1893 som oäkta son till pigan tilda kom
axel johannesson att ta sig fram och upp i samhället.
stödd av kyrkoherden gick han ut folkskolan och började sin bana inom hotellbranschen som hotelldräng
med de goda råden att ”ta alla tillfällen i akt, vara mån
om att ha vänner som kan hjälpa dig”.
anställningar i falun, Visby, berlin, Paris och london
gav honom många erfarenheter och språkkunskaper
och han gjorde sig så småningom oumbärlig på Grand
Hotell i stockholm. Han ändrade sitt namn till lindmarker, förlovade sig och for till Kairo och ett moriskt
hotell. efter en sejour i Palm beach köpte han Centralhotellet i falun och ville visa falun vad man kunde

Örjan Hamrin, f.d. museilektor vid Dalarnas museum, berättade om Jerk Werkmästers väggmålningar.
KARLFELDTBLADET 2016:2

Daniel Werkmäster, chef för Uppsala konstmuseum och sonson till Jerk Werkmäster, talade om
samtidskonstens motsvarighet till dalmåleriet.

göra av ett hotell. Han vände sig till stadsfullmäktige
för att få dem att underlätta för nya företag, få bättre
bussförbindelser, bättre kulturutbud inom teater och
konst och turistresor. Ytterligare ett hotell blev hans
på Åsögatan. rummen renoverades och han ville ha
en festvåning. Här kommer Werkmäster in i bilden
som fick i uppdrag att måla egypten i dalarna på väggarna. motiven hämtades från Karlfeldts diktning och
skalden själv godkände skisserna, som numera finns
på V-dala nation i uppsala. den 8 november 1930
skedde invigningen med dalarnas turistförbund närvarande. Hela hotellet dekorerat för fest gjorde skäl för
namnet Grand. lindmarker kom in i stadsfullmäktige
och drev igenom sina idéer och fick slutligen erkännande av staden. salen med målningarna är nu skyddad genom en byggnadsminnesförklaring.
jerk Werkmästers målningar i lustgården blev
bryggan till kvällens nästa inslag. daniel Werkmäster,
sonson till konstnären, själv konstkunnig och museichef för uppsala konstmuseum, föredrog under rubriken ”dalmålningar utlagda i bild – inom samtidskonsten” en visuell föreläsning med många bildillustrationer som tyvärr inte går att återge här. med utgångspunkt i de gamla dalmålningarna från 1700- och
1800-talet som vi känner dem, berättade han om sin
farfars konst. Via erik axel Karlfeldt som överförde
dalmålningar till dikt och farfar jerk Werkmäster, som
överförde dessa dikter till bild så som vi ser i Dalmålningar på rim, förde han oss till nutidens konst.
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Modernt dalmåleri? Dekoration av graffitikonstnären NUG på Taverna Brillo i Stockholm.

riktigt dalmåleri finns inte idag, men under 1900talet har det följt med oss en sinnebild av vad dalmåleri är. jerk Werkmäster var uppvuxen i en miljö där
det var naturligt att dekorera ett rum, dörrar och väggar ”krusades”, vilket är dalmåleriets ursprung. Vad
av detta finns kvar i vår tid?
för det första: Viljan att dekorera ett rum finner vi
hos graffitimåleriet som uppstod på 1970-talet. den
kraftiga linjen och färgsättning har stor betydelse, liksom text. Vissa graffitikonstnärer blir etablerade
konstnärer t.ex. nuG. Viljan att dekorera har varit
återhållsam inom arkitekturen, men ett exempel finner vi i den finländske arkitekten jan-erik andersson
som ritade ett hus i form av ett löv och lät huset dekoreras inuti – ett arv från dalmåleri.
den andra influensen ser vi i konstnärers perspektiv och bildkomposition uttryckt i sättet att berätta i
bild. stiliseringen har fått till funktion att förenkla
och berätta. några konstnärer som är exempel på
bildberättande är jockum nordström- en föregångare
där oskuldsfullhet blir till andra vändningar [jungfru
maria], eva Kerek, anna sjons nilsson och nina
Hemmingsson.

ett tredje sätt att återfinna dalmåleriets influens är
hos de nutida konstnärer som använder dräkt och
kurbitsmåleri som symboler. detta återfinns hos Peter
johansson som angriper kurbitsen som en reproduktion av dalakultursymbol, vilket han ser som intolerant och monokulturell där allt är fast i folkmusik,
folklore och röda stugor. anna sjons nilsson gör om
dräkten – inte den dalska så mycket som den samiska
för att visa på ett utanförskap. andra namn är mattias
Olofsson, markku laakso och annika dahlsten.
marja Helander kontrasterar det gamla med det moderna samhället, vår samiska konstnär Katarina Pirak
sikku bär sin dräkt som utgångspunkt i sitt konstnärskap och slutligen Ylva ekman som använder det
gamla dalmåleriet och målar plastleksaker som dalahästar, ”rinkebyhästar”.
fredagskvällen avslutades med ett musikaliskt
divertissemang med anna ihlis och Hanna enlöf.
anna framförde egna tonsättningar av Karlfeldtdikter, som kommer att spelas in och som vi hoppas få
höra mer av nästa år.
Lördag
lördag förmiddag är årsmötesdag och givetvis så
även i år. stina Otterberg öppnade med att läsa
Höstpsalm innan Gunnar lundh vant svingade
klubban och förde oss igenom årsmötesförhandlingarna. styrelsen består oförändrad efter omval och ett
nyval av Yngve lennerstrand efter avgående ledamoten jörgen eriksson. ett sällsynt inslag förkom i
år samfundsjubileet till ära, då vi presenterade sju
nya hedersledamöter. bo och Gunbritt berggren,
Carin von sydow (som tyvärr inte kunde närvara),
Hans barenthein, mika larsson, Hans larsson och
Christer Åsberg – alla värda att hedra för värdefulla
bidrag till samfundet under många år. Årsmötet av-

Anna Ihlis framförde egna Karlfeldttonsättningar med Hanna Enlöf på fredagskvällen. Dagen efter bjöd
även Lars Hjertner, Sofia Sandén, Anders Nygårds, Ian Carr och Staffan Lindfors på Karlfeldt i ny tondräkt.
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Karlfeldtpriset 2016 till
Katarina Frostenson

Man känner dikten
in i märgen
ÅretS KArLfeLdtprIStAgAre är poet, översättare och dramatiker. sedan debuten med I mellan
(1978) har Katarina frostenson konsekvent hållit fast
vid ett undersökande förhållande till språket. Hennes
poesi ligger nära musiken, med sin betoning av ordens
ljudliga kvaliteter. likt Karlfeldt tycks hon smaka på
orden och söka det sångbara i dem. detta sinnliga förhållningssätt vittnar om en stor kärlek till det svenska
språket. Hos frostenson finner man ofta allusioner på
äldre diktning, folkvisa och ordspråk. det skapar en
rik klangvärld som sätter läsarens fantasi i rörelse. att
läsa frostenson är att färdas i ett landskap med djupa
förgreningar bakåt. men språket uppfinns samtidigt
också på nytt, genom att skingras och samlas i nya
konstellationer och tankeväckande neologismer. rösten har en central plats hos frostenson. själva stunden
då någonting uttalas tycks förenad med en närmast
helig innebörd. det handlar om att ge röst åt det svaga
på gränsen till stumnade, men också åt det självmedvetet jublande. det är röster som talar och sjunger om
det våldsamma och söndrande, men som också kan
ge uttryck för en ljus livsglädje och förundran inför
det som är givet i varje ögonblick.
frostenson väjer inte för samtidens problem, i hennes poesi ställs vi inför krigshärdar, flyktingströmmar
och utarmningen av jorden. Här finns ingen motsättning mellan inlevelsen i språket och intresset för världen. de är en förutsättning för varandra. Genom att

hela tiden driva språket framåt lyckas hon komma åt
våra kollektiva smärtpunkter. frostensons diktning
pendlar mellan det personliga och det gemensamma,
så att den kommer att angå oss på flera plan.
det finns en direkthet i frostensons språk som berör på ett särskilt vis. Orden förefaller ibland vara mer
kroppsligt förankrade än narrativa. för läsaren blir
upplevelsen sinnlig och närmast rumslig. Genom att
använda sig av dessa språkets skulpturala möjligheter
förs vi som läsare ner till en konkret livserfarenhet.
man känner dikten in i märgen.
Camilla Hammarström

slutades med att johannes rudberg läste Karl Johan.
falubesöket i år föranledde att dagens föredrag
uppmärksammade selma lagerlöf. anna nordlunds
hela föredrag finns återgivet på sid. 17 ff.
efter lunch begav sig alla till dalarnas museum
där ett strålande jubileumsprogram väntade. Vår ordförande inledde och lars Hjertner deklamerade innan Christer Åsberg gav oss en ingående bild av hur
det faktiskt gick till när samfundet bildades för femtio
år sedan (se sid. 14).

så vidtog den stora högtidliga prisutdelningen.
Camilla Hammarström, poet och konstkritiker, ledamot av prisjuryn, presenterade årets mottagare av
Karlfeldtpriset Katarina frostenson som mottog priset ur ordförande Claes-bertil Ytterbergs hand.
ett samtal mellan Camilla Hammarström och
pristagaren följde och Katarina läste egna dikter, bl.a.
”sångens gångar” som återges på omslagets baksida.
efter förfriskningar och mingel bänkade vi oss igen
för ett lyssna till Karlfeldt i ny tondräkt med och av
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Hedersledamöterna Mika Larsson, Hans Larsson, Gunbritt Berggren, Christer Åsberg, Bo Berggren och
Hans Barenthein. På bilden saknas Carin von Sydow. Bilden t.h: Stina Otterberg och Katarina Frostenson.

sofia sandén, anders nygårds och lars Hjertner. samtidigt presenterades den alldeles färska Cdn Drömmen
och livet med de nyskrivna tonsättningarna.
lördagens middag intogs i den eleganta bergslagssalongen i de historiska kvarteret som innehåller
stora Kopparbergs (numera stora enso) historia. det
blev en värdig tillställning med intåg till spelmansmusik ledd av alm nils, välkomsttal av ordförande
och med Hans barenthein som särskild toastmaster.
den avgående styrelseledamoten jörgen eriksson
förärades Karlfeldtsamfundets medalj med varmt
tack. bo berggren berättade om den imponerande
konstsamlingen med många kungaporträtt som
hänger på väggarna och vi förenades i en särskilt för
jubileumstillfället författad sång som ingick i en ny

bordsvisesamling ackompanjerade av piano och alm
nils. Hälsningar och lyckönskningar framfördes från
Peterson-bergersamfundet av anna-lisa eriksson,
Heidenstamsällskapet som representerades av Karin
lohm och barbro järliden, hedersledamot av frödingsällskapet. Kvällens tacktal av Gunnar lundh avslutade en festlig och magnifik middag.
Söndag
söndag morgon bänkade vi oss igen till en föreläsning av en sällsynt blomsterkunnig man, professor
bergianus emeritus bengt jonsell. Han tog oss med
på en exkursion till de vilda blommorna som förekommer i Karlfeldts diktning. med utgångspunkt i
thorsten thunmans (halvbror till Olof thunman)

Många vackra folkdräkterkunde kunde ses vid lördagskvällens festligheter. T.h: Professor Bengt Jonsell
berättade om de vilda blommor som förekommer i Karlfeldts diktning.
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Vandring i Sveden. I den vackra trädgården finns växter som hämtats från Linnéträdgården i Uppsala,
bl.a. Linné-tagetes. T.h: En av väggmålningarna i Linnés bröllopsstuga.

förteckning av 250 växter som nämns i Karlfeldts
diktning, I susande hymner går Flora (även utgiven
som samfundets årsbok 1979), berättade han om den
unge eriks intresse och flitiga växtsamlande. erik
botaniserade om somrarna i hemtrakten och lärde
sig namnen på latin från C. f. nymans Sveriges fanerogamer, som på ett poetiskt sätt beskrev växter och
deras miljöer, vilket nog har inspirerat ordvalet i
hans diktning. Hans biologilärare i gymnasiet var
Carl-Hans johansson (1828-1908) som disputerade
1854 om sveriges trollsländor.
bengt jonsell presenterade växterna landskapsvis
och det blev en berättelse om klimat och växtplatser.
frågan om gökskällan, som nämns i några dikter, är en
backsippa eller mosippa utlöste en livlig debatt,
eftersom dessa växter har olika utbredning. när erik
axel senare i livet kom till mälartrakten, på Öland och
i roslagen måste de vilda växter han såg ha framstått
som smått exotiska i jämförelse med den karga miljön
han växte upp i.
Vi kom närmare den praktiska botaniken i sveden
vid linnés bröllopsstuga, som har en vacker trädgård
med växter som delvis hämtats från linnéträdgården i
uppsala. deltagarna gick länge i trädgården och njöt
av överflödet av blommor, medan kunniga guider
berättade om linnés besök som slutade med att han
friade till den rika sara lisa. Han fick ja, men bröllopet
stod först sedan han meriterat sig i Holland.
ett lyckligt slut fick också därmed vårt sommarmöte
jubileumsåret 2016.
Foto: Jørgen Straarup, Lars Falk,
Gunilla Stenman Jacobson

Reflektion på vägen hem
brÖLLopSStugAN i sveden har vackra väggmålningar och frågan är om Karlfeldt sett dem.
de som besöker Hyttbäcken, där Karlfeldts mor
växte upp, blir ofta förvånade över att väggarna
saknar målningar. Var det inte dem som Karlfeldt
beskrev i ”träslottet”?
sanningen är att alla konstnärer använder sin
fantasi och det gjorde också Karlfeldt. de bibliska
bilderna i dikten handlar om kung david och
hans ättlingar och det gör också målningarna i
bröllopsstugan. Karlfeldt berättar i ”träslottet”
att ”david står på hög altan och ser på batsebas
bad”. målningen i bröllopsstugan visar david när
han syndar ännu värre genom att sända batsebas
man uria mot en säker död. På den andra väggen är absalom avbildad, när han fastnat i ett
träd med sitt långa hår och blir dödad av sina
förföljare. Karlfeldt gjorde absaloms häst till en
symbol för sin egen diktning.

Vet du, en gång då jag kom på besök
och satt i din ryttaresal,
grep jag prins Absaloms bruna ök,
som flydde i Efraims dal.
bilden av absalom följde mig på vägen till uppsala sedan vi skilts åt vid bröllopsstugan. Var det
bara en slump att vägen ledde förbi aspåker
utanför Hedemora, dit Karlfeldt förlade sin
aspåkers-polska?
Lars Falk
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Det var här det började
av Christer Åsberg

D

et var här, i dalarnas museum, som Karlfeldtsamfundet bildades 1966. det har gått
50 år sedan dess, eller rättare sagt 50 och ett
halvt år, för grundandet skedde den 17 januari. museet var ganska nytt, det invigdes 1962 och
ritades av Hakon ahlberg, visserligen hallänning till
börden men genom ingifte i släkten nisser naturaliserad dalkarl liksom brodern alf ahlberg, brunnsviksrektorn. Hakon residerade länge på brunnbäcks
herrgård, tvärs eller snett över älven från Karlbo räknat. Även efter döden blev han, på folkärna kyrkogård, granne med Karlfeldt. som arkitekt förenade
han, precis som Karlfeldt, gamla och moderna drag
och det är typiskt att museibyggnaden i tegelfunktionalistisk stil byggdes samman med den konsthall
ahlberg hade ritat trettio år tidigare.
tanken på ett Karlfeldtsällskap kom upp under
jubileumsåret 1964 och den som först förde fram idén
hette tora olsoni som snart skulle bli länsbibliotekarie i dalarna. men tanken på att en författare av
Karlfeldts dignitet skulle få ett sällskap låg i tiden och
dessutom fanns i hans fall några angelägna arbetsuppgifter för ett målinriktat kollektiv. därför var de
två åren 1964-1966 fyllda av diverse preliminära
möten och förhandlingar som ni kan läsa om i ann
Carlssons redogörelse i senaste Karlfeldtbladet, där
jag skriver om samfundets bedrifter under de gångna
50 åren.

Tanken på ett Karlfeldtsällskap kom
upp under jubileumsåret 1964 och
den som först förde fram idén hette
Tora Olsoni, som snart skulle bli
länsbibliotekarie i Dalarna.

jag kommer nu att nämna en stor mängd namn,
det kan bli svårt att hänga med i svängarna. men syftet
är att illustrera vilken sällsynt bred bas detta litterära
samfund hade och vilket värde ett litterärt sällskap
kunde tillmätas ännu 1966. de mest framgångsrika
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litterära sällskapen kännetecknas, förutom av att de
ägnas ett högklassiskt, nationellt bekräftat författarskap, av ett starkt lokalt engagemang och av att författaren var eller har blivit profet i sin egen hembygd.
författarskapet bör vara så stort och mångskiftande
att det har en forskningspotential för alltifrån strukturanalyser till lokalhistoria, inklusive kvarlåtenskap
som kan nyttiggöras i form av utgivning som är till
forskningens fromma och som håller allmänhetens
intresse vid liv. sällskapet ska också ha ett gott förhållande till författarens efterlevande. ja, vi talar om sextiotalet då det fortfarande var en självklarhet att litterära sällskap – liksom statyer och gatunamn – enbart
ägnades garanterat avdöda personligheter. alla dessa
faktorer var i högsta grad giltiga i Karlfeldts fall liksom
i varierande grad för de sällskap som grundats åren
dessförinnan: selma lagerlöfs, Hjalmar bergmans,
birger sjöbergs, dan anderssons och nils ferlins.
den 17 januari var en måndag, då de ordinarie
museiaktiviteterna brukar ta en paus. Ordförande för
det konstituerande sammanträdet var landshövding
gösta elfving som redan i november hade kallat till
mötet. det var inte unikt om än ovanligt att konungens befallningshavande var engagerad på detta sätt,
så till exempel övervakade landshövdingen i Älvsborgs län grundandet av birger sjöberg-sällskapet i
Vänersborg. det visar att ett litterärt sällskap dåförtiden kunde ses som en samhällelig institution. landshövding elfving var på plats i sin egenskap av ordförande i dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund.
Överhuvudtaget var det många som stod fadder
vid detta tillfälle. Kommunalnämndens ordförande
Verner Jobs var där liksom fullmäktiges ordförande
erik tirus. landstingets ordförande Yngve Nyquist
från Grangärde var tillstädes och kunde förtälja att
det i hans bygd fanns ett stort intresse för Karlfeldts
diktning och för miljöerna, dvs. de tre gårdarna med
Karlfeldtanknytning. detta levande intresse bland
vanligt folk kunde också folkskolläraren per Johannes vittna om och bara för det fick han ansvar för
medlemsvärvningen och Pr och det uppdraget var
han inte rädd för: ”jag tror fullt och fast på sällskapets
framtid”, sade han. en annan lärare var olle björklund från folkärna. en person som kom att bli mycKARLFELDTBLADET 2016:2

Dalarnas museum i Falun
Foto: Ryan Garrison

ket aktiv de första åren var landsantikvarien björn
Hallerdt. det var till honom man skulle vända sig om
man ville bli medlem. två andra samhällsrepresentanter titulerades ombudsmän, bertil Åkesson och
Åke Mählberg, ombudsman var på den tiden den
titel som högt uppsatta ekonomichefer hade, i detta
fall inom stora Kopparbergs bergslag och avesta
järnverk.. näringslivet var också representerat genom
bankdirektören georg Jonsson och direktör otto
Wigartdt från svenska turistföreningen med förankring i arbetsgivareföreningen.
svenska akademien var givetvis på plats, Karlfeldt
var ju akademiens sekreterare i många år och dessutom nobelpristagare. dalkarlen och professorn H S
Nyberg var den som hade sänts för att meddela att
akademien var ”utomordentligt intresserad av att
detta samfund blivit verklighet och att den väntade
sig mycket av dess arbete”. Om något ekonomiskt understöd var det dock inte tal. H s påminde också om
att Karlfeldt som person inte var så avlägsen i tid som
man kunde tro. Han hade själv ofta sammanträffat
med honom både i stockholm och i uppsala och i
akademien var fortfarande bo bergman och anders
Österling verksamma och hade en levande bild ”av
sin gamle sekreterare”.

förutom av H s nyberg var forskningen och universitetsvärlden representerad av litteraturprofessorn
gunnar tideström och dåvarande docenten KarlIvar Hildeman. tideström hade från början varit
skeptisk till idén med ett författarsällskap, han sade
sig ha haft dåliga erfarenheter av sådana sällskap från
de senaste åren, exakt vad han syftade på vet jag inte,
men han kom med sedvanlig energi att bli den drivande i den produktiva skriftkommittén. Hildeman
var balladforskare, Politiska visor från svensk senmedeltid var en typisk titel ur hans produktion, men han
hade vid just den här tiden övergått till Karlfeldtforskning. Han medgav vid mötet ”att han idkade extensiva Karlfeldtstudier på lediga stunder”, och dessa
stunder måste ha varit många, för innan året var slut
hade han publicerat sin första Karlfeldtbok, Sub Luna.
Kungliga biblioteket i stockholm var representerat
av förste bibliotekarien Sten g Lindberg och hans
kollega, den pensionerade Nils Afzelius, som gjort
det grundläggande arbetet med den Karlfeldtbibliografi som kom ut några år senare. att Kb engagerade
sig berodde på att Karlfeldts litterära kvarlåtenskap
hade överlämnats till biblioteket av gerda Karlfeldt.
Överlämnats, alltså, inte sålts. man ordnade i stället
så att en stödsumma utanordnades till Karlfeldtgår-
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den i sjugare och förmedlades av en med check utrustad kurir, thomas tottie. ”betraktar jag denna
ekonomiska åtgärd som liggande vid sidan om edert
överlåtande av arkivet till Kungl biblioteket”, var riksbibliotekarien uno Willers noga med att understryka
i ett följebrev. något som rimligen hade skattetekniska fördelar för Gerda, som tydligen satt sig ordentligt
i respekt hos riksbibliotekarien att döma av hans
vördsamma och ödmjuka attityd i korrespondensen.
det var väl också så att manuskriptmottagarens
munläder måste vara välsmort för att övervinna Gerdas och släktens och från början också Karlfeldts egen
misstänksamhet mot den akademiska forskningens
intresse för diktarnas privata angelägenheter. Och
faktum är att tideström hänvisade till bristen på
utomlitterärt material när han förklarade varför ingen
akademisk forskare hade tagit itu med Karlfeldt. Han
var ”en svår skald” sade han. ”d.v.s. för eventuella
forskare. det skulle inte vara lätt att göra en doktorsavhandling just nu på Karlfeldts diktning, det skulle
finnas alltför många som kan vederlägga resultatet”,
underförstått när tidsspärren för Karlfeldtsamlingen
hävdes 1981. men ”den formella sidan kan bli föremål
för undersökning”, menade Hildeman, som ännu var
tystlåten om att han bedrev inträngande studier i
Karlfeldts biografi, inklusive intervjuer med älskarinnor och deras väninnekörer.
det lockande Karlfeldtmaterialet bidrog nog till att
inte bara Karlfeldts eget förlag Wahlström & Widstrand företrätt av per I gedin deltog i mötet utan
också bonniers, hälftenägare i W & W, genom Åke
runnquist. bonniers stod för två tredjedelar av stödsumman, så Kb:s utgift i sammanhanget stannade vid
5 000 kronor. eftersom ingen egentligen visste exakt
vad Karlfeldts brev- och manuskriptsamling innehöll
gjorde man sig tydligen överdrivna förhoppningar
om det kommersiella värdet. bonniers hade förväntat
sig ett hundratal brev från Zorn i samlingen. så var
också fallet men inte från anders utan från emma,
och då inte alltid i konstnärliga ärenden.
Varför fick föreningen namn av samfund och inte
av sällskap? det framgår inte av några handlingar,
men man kan misstänka att det akademiskt-vetenskapliga engagemanget i kombination med Karlfeldts
höga status som nationalskald bidrog till att man valde den mer pretentiösa och prestigeladdade beteckningen ’samfund’.
Ytterligare en viktig kategori vid grundandet av litterära sällskap måste nämnas, släkten. i det här fallet
familjen Karlfeldt. tanken var att Gerda själv, Karlfeldts änka, skulle ha kommit för att motta utnäm-
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ningen till hedersledamot av samfundet och i samband därmed också behängas med svenska turistföreningens minnesmedalj i silver ”för edra utomordentliga insatser för skaldegårdens pietetsfulla skötsel och för den vackra vården av den betagande lustgården” som föreningens ordförande, just samme
uno Willers, skrev i motiveringen. förkylning och
dåligt väder gjorde att doktorinnan inte kunde närvara. de som förde släktens talan vid sammanträdet
var i stället Anna Karlfeldt-Larsson och Johan
Andersson från Hyttbäcken, i dala-demokraten
kallad Hytt-johan. i den samfundsstyrelse som valdes blev det äldste sonen, kapten folke Karlfeldt,
som fick ta plats.
tidningarna uppgav att mötet samlat omkring 25
deltagare och det är inte långtifrån att samtliga dessa
omnämns i referaten i falu-Kuriren och dalademokraten. jag har inte kunnat finna något motsvarande referat i Vestmanlands läns tidning, trots
att Anders Yngve pers var drivande i sammanhanget. inte heller rikstidningarna tycks ha fäst avseende
vid evenemanget, ett kallsinne som blivit bestående
och inte enbart gäller vårt samfund. de litterära sällskapens kulturfrämjande verksamheter ligger långt
under kulturredaktionernas radar.

D

et uppbåd som stod bakom grundandet omfattade alltså såväl lokalsamhället som forskar-, kultur- , utbildnings- och i någon mån
mediasamhällena. denna enastående bredd
avspeglar inte bara Karlfeldts skalderykte utan också
högkulturens ställning i det dåtida samhället. det
kommer till uttryck i sällskapets första ändamålsparagraf, där det talas om att ”vidmakthålla intresset
för Karlfeldts diktning”. efter 10 år talade man i stället
om att främja intresset och om samfundet skulle ha
grundats i dag hade man snarare talat om att ”återskapa eller till och med väcka intresset för hans författarskap och för hans roll i en gången tids kulturliv”.
men man utgick 1966 från att det fanns ett mycket
djupgående om än kanske slumrande intresse för
skalden. som jag redan antytt hade tydligen jubileumsåret 1964 varit framgångsrikt, kanske var detta
det sista tillfället då den ursprungliga Karlfeldtskulten
från seklets början manifesterade sig i all sin glans,
mer specifikt var det publicering av skrifter av och
om Karlfeldt som var samfundets ändamål. en skriftserie startades och inleddes redan stiftelseåret med
Hildemans bok och har sedan följts upp så att det har
kommit en ny volym, cd, dvd eller video praktiskt
taget varje år, den senaste Karlfeldt & Co – den förKARLFELDTBLADET 2016:2

Det uppbåd som stod bakom
grundandet omfattade alltså såväl
lokalsamhälle som forskar-, kultur-,
utbildnings- och i någon mån mediesamhällena. Denna enastående
bredd avspeglar inte bara Karlfeldts
skalderykte utan också högkulturens
ställning i det dåtida samhället.

lorande generationen? har nummer 48. ambitionen
var också att så snart som möjligt systermatiskt samla in bandinspelningar med personer som ännu hade
minnen av Karlfeldt, en aktivitet som jag inte tror
fullföljdes.
en fråga som tydligen var aktuell och för somliga
var den viktigaste var hur det skulle gå med Karlfeldtmiljöerna, dvs. de tre gårdarna sångs, tolvmansgården och Hyttbäcken. den nyvalde ordföranden slog
omedelbart fast ”att det inte är samfundets tanke att
på något sätt överta vården av de s.a.s. ’fasta’ Karlfeldtsminnena”, vilket alltså somliga önskat men
många avrått från. Han konstaterade också att sångs
och Hyttbäcken fanns i respektive släktgrenars ägo
och sköttes mönstergillt. Sune Karlfeldt övertog något år senare tolvmansgården. Kanske rådde väl en
viss osäkerhet om hur länge Gerda skulle orka ta
hand om sångs, men, som dottern anna kunde rapportera, ”så snart vårsolen börjar titta fram återvänder hon till sjugare by och sätter igång den stora vårstädning av gården som under vintern fått lega i ide”.
så valdes en styrelse bestående av Pers, nyberg,
tideström, jonsson och Hallerdt samt ytterligare en
grupp övriga medlemmar med bl.a.Willers, folke
Karlfeldt och Hildeman Vidare tillsattes en redaktionskommitté med tideström som ordförande och
med Sten g Lindberg och Nils Afzelius samt Åkesson som medlemmar. Årsavgiften sattes till 20 kronor.
Karl-ivar Hildeman, mångårig ordförande och
Karlfeldtsforskningens dominant, kunde efter 15 år,
1981, med viss stolthet sammanfatta samfundets
insatser i Karlfeldt-bladet, då 50-årsminnet av skaldens död högtidlighölls, och lyfte särskilt fram det
som för den vanliga medlemmen kanske varit samfundets mest tilltalande och tilldragande egenskap,
den berikande samvaron vid de återkommande

mötena, tre dagar på sommaren och en dag på vintern, och han fortsatte:
”sedan Karlfeldt-samfundet instiftades 1966 har
det oavbrutet aktualiserat Karlfeldts namn och dikt,
främst genom att varje år utge en skrift men också på
det personliga planet genom livligt besökta sammankomster, där både vetenskap och underhållning fått
sitt. samfundet är utan tvekan landets livligaste litterära förening, och det skulle den inte vara utan ett
levande intresse för Karlfeldtdikten.”
trettiofem år senare har mycket hänt, vi har fler
medlemmar och flera aktiviteter, men kärnan, som
Hildeman beskriver den finnes frisk dock kvar. i
Hildemans anförande skrevs Karlfeldt-samfundet
med bindestreck, numera skrivs namnet i ett ord.
beslutet var kontroversiellt, och det bråkades om detta vid det första årsmöte jag deltog i för tjugo år
sedan. men med god vilja bör hopskrivningen tolkas
bildligt som att skalden Karlfeldt och hans samfund
med åren kommit allt närmare varandra. jag tar mig
friheten att citera mig själv från Karlfeldtbladet:
”farbröderna i falun 1966 kunde inte förutse allt
som Karlfeldtsamfundet skulle åstadkomma under de
femtio åren sedan de tände elden – och skulle kanske
inte ha gillat allt. Vad de skulle ha uppskattat är dock
att de angivna syftena har respekterats och förvaltats
och att hundratals människor hållit lågan brinnande,
av kärlek till ett värdefullt och värdeskapande författarskap men också i omtanke om egen trevnad och
gamman, för att använda ett av Karlfeldts favoritord,
för att beskriva en angenäm och förebildlig mänsklig
samvaro.”
det gör att vi kan se vårt samfunds framtid an med
samma tillförsikt som Kurbitsmålaren hade när han
betraktade en annan obändigt växande planta som
det passar att påminna om i detta museum som härbärgerar så många dalmålningar:
Allt högre den gror,
blir kunglig och stor,
en alla gurkornas gurka
från landen där solen gror.
Nu slutar mitt värv.
Jag går med min skärv,
en ingen minns,
en ingenstans finns.
Men hundrade år och mera
kurbitsen står stolt som en prins.
leve Karlfeldtsamfundet, ja må det leva i hundrade år!
Christer Åsberg
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Selma Lagerlöfs
tid i Dalarna
och kontakter med Karlfeldt
av Anna Nordlund

D

en 12 december 1897 någon gång under
eermiddagen klev selma lagerlöf av tåget
vid det pampiga stationshuset i falun. På
perrongen möttes hon troligen av sin mor
och sin syster Gerda och första natten i den nya hemstaden tillbringade hon i systerns hem. Gerda ahlgren hade bott i falun sedan 1892 och var gi med
johan ahlgren, som var jägmästare vid stora bergslagets skogsbruk.
med sig till falun hade selma lagerlöf honoraret
för Antikrists mirakler från sin danska förläggare
bojesen, som vunnit striden om hennes verk över
bonnier år 1895 och fem år framåt och därmed gjort
det möjligt för henne att säga upp sig från sin lärartjänst i landskrona. Honoraret uppgick till 5160 kronor och huvudparten lades undan för en resa till
jerusalem. baktanken med flytten från landskrona var
att närheten till lillasyster Gerda skulle ge henne större
frihet att resa, då hon nu lätt kunde lämna sin gamla
faster lovisa och mamma louise i systerns vård. mårbacka var sedan 1888 inte längre i familjens ägo.
familjen ahlgren hyrde en våning i närheten av
gruvan och den av slaggprodukter rödfärgade sjön
tisken. bara några hundra meter därifrån i hörnet
Promenaden och svärdsjögatan hade familjen ordnat
ett par rum på övervåningen i ett litet trähus åt den
tacksamma selma. Huset är nu rivet. Hon hade sedan
kom hem från sin stora italienresa våren 1896 i stort
sett saknat en egen fast punkt för en längre period
och längtade nu eer att ställa om ett eget hem.
falun var till invånarantal inte större än landskrona, men det var en residensstad med slott och

Anna Nordlund är
universitetslektor i
didaktik med särskild
inriktning svenska på
institutionen för pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier vid
Uppsala universitet.
Hon disputerade i
litteraturvetenskap på
avhandlingen Selma
Lagerlöfs underbara
resa genom den
svenska litteraturhistorien (2005).

landshövding. men falun saknade landskronas närhet till en huvudstad.
liksom i landskrona fanns goda möjligheter att
delta i föreningsliv och välgörenhetsverksamhet och
selma beskriver ”de vanliga småstadsinstitutionerna”
för sin vän sophie elkan: ”jultomtar, läseföreningar
och välgörenhetsinrättningar. Här finnes tre bönhus
två kyrkor, arbetarförening, där det hålles föredrag,
och K.f.u.m., där det undervisas i allt möjligt, sjunges, spelas, och föreläses.” Hon hade inte alls samma
drivkra som i landskrona att bli en del av staden
och dess umgängesliv. Här ville hon isolera sig i lugn
och ensamhet för att kunna koncentrera sig på sitt
litterära arbete.
Helt isolerad från stadens societet kunde hon dock
inte räkna med att få leva. landshövdingskan Wersäll
tog det också som sin plikt att föra ut selma lagerlöf
i stadens sällskapsliv. den andra maj ordnades mottagning på residenset för att fröken lagerlöf skulle
presenteras för stadens högre lärarkår.
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selma lagerlöfs första dalaroman kom ut i julhandeln 1899. En herrgårdssägen markerar något nytt
och helgjutet inspirerat i hennes författarskap, en
intrigroman möjlig att läsa på flera olika plan. Om
det vittnar också de tolkningar som romanen genom
åren genererat.
arbetsnamnet var ”Hjärnspånad”. det kunde associera till en närmast naturalistisk eller dekadent skildring av undermedvetna psykiska förlopp och själslig
frigörelse, i utförande helt olik august strindbergs
uppmärksammade verk från denna tid, den autofiktiva romanen Inferno (1897) och dramat Till
Damaskus (1898). Ändå hade de klara samband i
symbolmättade expressionistiska gestaltningar av
själstillstånd och det själsliv som sigmund freud vid
denna tid började kalla det omedvetna, som freud
menade kunde medvetandegöras genom drömtydning, konst och samtal.
drömmar, konst och seende ögon utgör i En herrgårdssägen möjligheter till kontakt med styrande
känslokraer i det undermedvetna. den unga ingrid
berg är en blindförerska med stjärnögon som ser för
två. Och den som ska lära sig se är student med namnet Gunnar Hede. romanen slutar som en feministisk sekelskiessaga i en utopisk förhoppning om ett
lyckligt samliv mellan kvinna och man som jämlika
älskande och konstnärer. Vägen till förverkligande av
fiktionsvärldens lyckliga slut var lång. men en utopi
om jämställda förhållanden är grundläggande och
sinnrikt varierad i mycket av det som selma lagerlöf
hädaneer skrev.

S

elma lagerlöfs största dalaroman är förstås
Jerusalem. Hon gick och bar på tankar om
nås-bornas utvandring till jerusalem redan
när hon anlände till falun strax före jul 1897.
en drivkra var att hitta ämnet för en stor svensk
roman. det berodde också på att hon starkt ogillade
att den inflytelserike kritikern Georg brandes hade
utnämnt Heidenstams Karolinerna till svenskarnas
första nationalepos, när den kommit ut i maj 1897.
selma lagerlöf insåg att den moderna tidens intrång
krävde något annat än Heidenstams tillbakablickar
på fornstora dagar. dessutom var hon tvärarg för att
han hade imiterat stilen i Gösta Berlings saga: ”Om
ett fruntimmer gjort något sådant i härmningsväg –
då hade ni allt fått höra”, skrev hon till sophie.
deras stora orientaliska resa började den första
december 1899. lagom till julaon kom de till alexandria. i egypten stannade de och följde omas
Cooks reseguidebok noga, med en längre vistelse i
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Selma Lagerlöf och Sophie Elkan.

Kairo, besök vid pyramiderna och en lång kryssning
längs med nilen. resan går att följa tack vare de
många brev selma skrev till sin mamma.
det var en dag i början på mars år 1900, när nåsbönderna bott nästan fyra år i den religiösa kolonin,
som selma lagerlöf och sophie elkan ringde på porten till den orientaliska villa församlingen fått hyra
en bit bortom stadsmurens damaskusport. byggnaden finns kvar och drivs bland annat som hotell. i två
veckor stannade selma lagerlöf och sophie elkan i
jerusalem och många av deras intryck går igen i
romanen.
tillbaka i falun började hon ta reda på mer om
livet i nås. Hennes syster och svåger hade en piga
från nås och fick berätta för selma om utvandringen
ur sin synvinkel. i falun träﬀade selma också folkskollärarinnan stina falk, som hade växt upp i nås.
av henne fick selma låna brev från en av de utvandrade. breven återfanns för övrigt av en slump år 2000
i ett dödsbo och finns nu på dalarnas museum. stina
falk berättade även om sin far, skollärare i nås och
ordförande i missionsföreningen och gav henne en
hel del annan information som användes av selma
lagerlöf.
bara en gång besökte selma lagerlöf själv byborna
i nås. det var en söndag i början av september år
1900. man kom fram på lördagskvällen, sov hos jägKARLFELDTBLADET 2016:2

mästaren i nås och uppsökte på söndagen byns förnämsta bonde. Han lovade att samla utvandrarnas
släktingar till ett möte i sin gård. under tre timmar
på söndagen satt selma och sophie där och talade
med släktingarna om allt de sett och hört i kolonin.
sophie elkan skrev i ett brev till sin väninna betty
Warburg att det var bland det märkvärdigaste hon
varit med om att höra dessa bönders frågor, se dem
lyssnande och funderande och tigande för att höra
om det de hade att berätta stämde med vad släktingarna skrev. selma lagerlöf och sophie elkan var ju
de första som sett kolonin i jerusalem och kommit
med presenter och hälsningar till nås.
eer besöket i nås satte selma lagerlöf igång med
att skriva. förvånande oa hämtade hon uppslag ur
tidningar. Hon hade läst om en bondson, som hämtar
hem sin flickvän från fängelset eer att hon avtjänat
straﬀ för barnamord. Kring detta spinner hon den
storslagna inledningen till Jerusalem, om brita och
ingmar, och ingmar som blir en man när han handlar
enligt sitt eget samvete men precis tvärt emot vad han
tror att alla förväntar sig, och åker till fängelset i
falun och hämtar hem brita.

Jerusalem blev Selma Lagerlöfs
största kritikerframgång och
försäljningssuccé dittills och grundlade hennes världsrykte. Den kom ut
samtidigt på svenska, danska, finska
engelska, tyska, holländska och
franska.

romanen kretsar sedan mycket kring ingmarssläkten, en stark bondsläkt i en icke namngiven by i
dalarna. stor-ingmar dör och sonen lill-ingmar är,
liksom en gång hans far, inte mogen att axla faderns
ansvar för bybornas värdegrund. så kan en religiös
väckelse svepa in och dra med sig flera storbönder. de
reser till jerusalem för att möta jesus. men livet där
blir inte vad de tänkt. ingmar fästmö Gertrud har
också rest med. ingmar har svikit henne för att få tillbaka sin gård genom giermål med barbro, en storbondedotter. Kärlek växer fram mellan barbro och
ingmar i ett äktenskap som till en början syntes hopplöst. i takt med att ingmar mognar känner han också
ansvar att föra Gertrud tillbaka hem. Hon håller på

att bli galen i jerusalem. Han reser till den religiösa
sekten, lyckas ta Gertrud ur sina religiösa villfarelser
och får med henne tillbaka hem tillsammans med den
man hon nu älskar. själv försonas ingmar med
barbro, som nu fått en son. så har ingmar på sätt och
vis gjort samma resa som hans egen far i ungdomen
gjorde, då han hämtade hem sin hustru brita.
första delen av Jerusalem utkom på hösten 1901
och andra delen 1902. det var alltså samtidigt som
nobelprisen började delas ut. Jerusalem blev selma
lagerlöfs största kritikerframgång och försäljningssuccé dittills och grundlade hennes världsrykte. de
kom ut samtidigt på svenska, danska, finska engelska,
tyska, holländska och franska. flera kritiker argumenterade redan 1902, när andra delen av Jerusalem
kom ut, för att selma lagerlöf borde få nobelpriset.
Hon ansågs vid detta lag ha en alldeles egen ställning
i den svenska litteraturen och jämfördes i recensionerna sällan med andra samtida svenska författare.
flera recensenter betonade att Jerusalem tillhör det
bästa som skrivits på svenska och står i paritet med
det bästa som skrivits på de så kallade världsspråken.
lagerlöf betraktades i jämnhöjd med ibsen och
björnson och recensenter tog upp hur hon, liksom
dessa, hade gett den skandinaviska litteraturen ett
världsrykte. björnson fick priset 1903 och att ibsen
aldrig fick det blev mycket omdiskuterat.
Jerusalem gavs ut direkt av bonniers utan bojesen
som mellanhand och inkomsterna för jerusalem avspeglar sig därför också i hennes deklarationer: för
inkomståret 1901 ännu förhållandevis modesta 6 000
kronor, men för 1902 hela 29 479 kronor. endast disponenten i bergslaget och två andra privatpersoner i
falun hade nu högre inkomster än selma lagerlöf.
i och med de ökade inkomsterna bytte hon återigen bostad. det nybyggda centralpalatset vid stora
torget i falun erbjöd i början av 1902 en paradvåning
med så stora rum och högt i tak att ingen annan ville
hyra den. Huset hade ritats av ferdinand boberg och
är det enda av selma lagerlöfs bostadshus i falun
som finns kvar i dag.

U

nder slutarbetet med första delen av Jerusalem hösten 1901 inträﬀade en av de livsavgörande punkterna i selma lagerlöfs liv.
Hon fick ett erbjudande från folkskollärare
alfred dalin, drivande inom sveriges allmänna folkskollärarförening, att skriva en ny läsebok för folkskolan. förfrågan ställdes via en seminarieadjunkt i
falun, Valborg Olander. Nils Holgerssons underbara
resa genom Sverige skulle göra henne världsberömd
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och ge de ekonomiska möjligheterna att köpa tillbaka
mårbacka. men minst lika viktigt var att hon nu lärde
känna Valborg Olander.
i december 1901 bjöd Valborg första gången på
middag eer ett möte om läseboken och selma skriver om mötet till sophie elkan: ”vi voro ensamma,
eer maten sutto vi och språkade och läste poesi,
levertin, nilsson och Karlfeldt. det var helt egendomligt för att vara i falun att få sitta och tala och
läsa så där med en, som är lika bildad som jag själf i
litterära frågor. det är en stor vinst i tillvaron att ha
funnit reda på henne.”
Valborg Olander var förmodligen den enda kvinna
i falun som kunde matcha selma lagerlöf både ekonomiskt och intellektuellt. Valborg Olanders släkt tillhörde dalarnas mest inflytelserika och förmögna. På
1890-talet blev Valborg Olander seminarieadjunkt
vid folkskollärarseminariet i falun. Hon var också
rösträttsaktivist och hon tog initiativ till faluavdelningen av föreningen för kvinnans politiska rösträtt,
där hon var ordförande mellan 1905 och 1920 och
också engagerade selma lagerlöf.
eer lagerlöfs död lät Olander 1941 publicera ett
urval brev från lagerlöf. ingen läsare av de breven
kunde sväva i tvivel om att de var ett kärlekspar. År
1990 släpptes selma lagerlöfs brev fria för läsning,
deponerade på Kungl. biblioteket.

Karlfeldt skrev till kungen för att
uttrycka åsikten att det kunde vara
förenligt med stadgarna att välja in
en kvinna bland de aderton, vilket
aldrig tidigare skett.

eer framgångarna med nils Holgersson köpte
selma lagerlöf i januari 1907 en egen gård i falun,
ungefär samtidigt som hon köpte tillbaka mårbacka.
Hon var nu en celebritet av sällan skådat slag i den
svenska litterära världen. Hennes 50-årsdag firades
storslaget 1908. många skolor slutade läsningen klockan 12 på födelsedagen och höll sedan en lagerlöftimme eller en högtidlighet för både barn och vuxna.
i falun deltog selma lagerlöf själv vid barnens firande på gamla missionshuset.
50-årsdagen toppades året däreer med att hon tilldelades nobelpriset. men när falu stadsfullmäktige
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ville beskatta priset
skrev hon sig i Östra
Ämtervik och därmed
var flytten till mårbacka ett faktum. för nobelprispengarna köptes
jord och skog tillbaka
och stora ombyggnationer
påbörjades.
Även villan i falun
byggdes om och byggdes ut 1910 med ett
stort sällskapsrum och
ett ståtligt bibliotek.
mårbacka var till en
början hennes sommarbostad. På 1920talets påbörjades den Valborg Olander
stora ombyggnaden
och mårbacka fick det utseende det har i dag.
det var på mårbacka selma lagerlöf fick den
första personliga kontakten med Karlfeldt. Han hade
tagit över som svenska akademiens ständige sekreterare eer Wirsén 1913 och på våren 1914 när en ny
ledamot skulle väljas in eer skalden Gellerstedt
figurerade lagerlöf i diskussionerna. Karlfeldt skrev
till kungen för att uttrycka åsikten att det kunde vara
förenligt med stadgarna att välja in en kvinna bland
de aderton, vilket aldrig tidigare skett.
Kungen gav sitt bifall och Karlfeldt ringde till
mårbacka på själva pingstaonen den 30 maj, medan
selma lagerlöf satt på verandan och skrev till vännen
sophie elkan. På så sätt vet eervärlden en del om
hur hon tog emot beskedet att hon invalts: ”jag svarare att de skulle göra ett bättre val, någon som kunde
göra akademien nytta. nej, de ville ha en författare
för att bringa akademien närmare sin ursprungliga
uppgi att vara en hedersinrättning för svenska skalder.” först tvekade hon alltså ödmjukt. en medveten
förminskning av sin egen betydelse. Hon visste hur
hon skulle spela med etablissemangets män, eersom
hon också visste att hon hade trumortet på hand:
att alla innerst inne visste att hennes litterära talang
var unik och oöverträar.
Även Karlfeldt visste hur han skulle lägga sina ord.
Hon fortsätter: ”Han påminde om, att om jag sade
nej, så blev vägen till akademien inte så lätt igen öppnad för en kvinna. Han ville det mycket gärna, tycktes
det. men arbetet.” Hon bad om betänketid och skrev
vidare på brevet till elkan. så ringde Karlfeldt igen
och ville höra hennes svar. ”detta är som en slags
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pensionering. nu duger jag inte till mer, nu blir jag
invald i akademien”, reflekterade lagerlöf till elkan.
men lagerlöf var inte klar för pensionering. det
var eer inträdet i akademien som hon skrev sina
mest kvinnopolitiska verk – Bannlyst och Löwensköldstrilogin – och i den självbiografiska mårbackasviten med dräpande ironi också beskrev sina egna
uppväxtvillkor i 1800-talets patriarkat.
någon kontakt i dalarna hade Karlfeldt och
lagerlöf aldrig. medan Karlfeldt på 1920-talet byggde
sångs i sjugare och återetablerade sig i dalarna
avvecklade selma lagerlöf alltmer sitt liv i falun.
däremot bodde de i närheten av varandra i stockholm. Valborg Olander flyttade 1924 till en våning på
Karlavägen 99, där livskamraten selma bodde när hon
var i stockholm, oa större delen av november och
december. Valborg skickades också ibland på besök
till Karlfeldts på Östermalmsgatan i olika brådskande
ärenden relaterade till svenska akademien. inget tyder på att lagerlöf och Karlfeldt umgicks, men de
brevväxlade om ärenden i svenska akademien och
framförallt rör det selma lagerlöfs olika förslag att få
igenom stipendier till kvinnliga författare. men ett
mer personligt brev finns också i samlingen, det enda
brev där Karlfeldt tackar för en bok han fått. det gäller
Kejsarn av Portugallien, romanen lagerlöf gav ut samma år som hon valdes in i svenska akademien.
som så oa i lagerlöfs författarskap inleds Kejsarn
av Portugallien storslaget och känsloladdat, denna
gång med skildringen av hur den känslomässigt frusna backstugusittaren jan sitter i vedboden och väntar

medan hans fru föder barn och för första gången känner han sitt hjärta klappa då han får sin nyfödda dotter i famnen. Karlfeldt läste boken vid nyår, eer att
han nog för första gången firat jul med sina båda
söner och deras mor. först i mars 1915 skrev han och
tackade. Han hade då själv just fått en flicka. ”till sist
ett tack för ’Kejsarn’. den gav mig vid nyårstiden – då
jag först hann ordentligt läsa den – en vecka af djupare och noblare sensationer än jag på länge erfarit
vid läsningen af en bok.”
som ständig sekreterare och som poet var Karlfeldt mycket uppskattad av lagerlöf. när hennes 70årsdag firades på Kungl. Operan den 20 november
1928 med premiären på Kavaljererna på Ekeby intog
han sin plats bredvid henne i hederslogen.
Karlfeldts död 1931 kom som en chock för selma
lagerlöf, liksom för hela sverige. Hon deltog emellertid inte vid begravningen i storkyrkan. Vid den här
tiden vistades hon mestadels på mårbacka och skrev
till sin syster i falun att hon tyckte att det var för långt
att åka. systern fick också veta att Karlfeldt undanbett
sig blommor och bett att pengar skulle samlas in till
en fond för fattiga men begåvade författare. självfallet
skickade hon sina kondoleanser till familjen, ett fint
formulerat kort som visades på dalarnas museum
häromåret.
förslaget att postumt tilldela Karlfeldt nobelpriset
1931 bedömde selma lagerlöf skulle gå igenom med
alla röster ”så jag tror inte alls, att man väntar, att vi
ledamöter i förskingringen ska infinna oss”, skrev hon
till Valborg Olander i oktober 1931.

Svenska Akademiens högtidssammankomst 20/12 1920. På fotografiets baksida står: ”Från akademins
årsfest på måndagskvällen: Till vänster vid bordets kortsida dr E A Karlfeldt. Vid bordets bortre långsida
från vänster: landshövding Hammarskjöld, professor Hans Larsson, dr Anders Österling, professor Esaias
Tegnér och dr Selma Lagerlöf. Längst till höger vid bordets kortsida professor Schück. I närmaste raden
från vänster Albert Engström, ärkebiskopen, dr Per Hallström, författaren Bo Bergman, professor Böök,
dr Verner von Heidenstam samt författaren Tor Hedberg.”
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selma lagerlöfsamlingarna i falun bildades och föremålen finns nu i dalarnas museums samlingar. biblioteket plockades ner i detalj och återuppfördes på
museet 1985. 1968 revs huset och radhus byggdes på
tomten med selma lagerlöfs sista faluadress: Villavägen 34-36.
lagerlöfgårdens öde väcker förstås frågor kring
hur en betydelsefull persons kvarlåtenskaper kan bevaras för eervärlden, med vilka medel och under
vems ansvar. bara några veckor innan selma lagerlöfs hem i falun revs filmade ruben Östlund gården
och de rum som Helena ahlgren brukade visa. filmen finns bevarad på dalarnas museum.
Anna Nordlund

Centralpalatset på Svärdsjögatan 2 var en av de
första monumentalbyggnaderna i Falun, ritad av
Ferdinand Boberg och färdigbyggd 1897. På andra våningen bodde Selma Lagerlöf 1902-1907.

men att Karlfeldt 1919 avsade sig nobelpriset tyckte hon var storartat: ”det var ett sådant där ögonblick,
som jag har läst om i romaner och själv skrivit om,
men inte förr upplevat”, skrev hon till sophie elkan.
Vad man vet besökte selma lagerlöf endast en gång
sångs. det var i anslutning till en längre vistelse i
falun våren och sommaren 1937.
selma lagerlöf dog 16 mars 1940 på mårbacka i
närvaro av sin syster Gerda ahlgren och Valborg
Olander. lösöret i falun var då överskrivet på familjen ahlgren sedan 1933 och falugården testamenterades nu till Gerda och hennes man. Gerda dog 1952.
däreer bodde hennes ogia dotter Helena ahlgren
kvar i gården till 1968 och hade visningar för allmänheten under några år. men 1958 hade hon beslutat sig
för att sälja. en byggnadsfirma ville bygga radhus på
den stora tomten och gården skulle rivas. en del protester började höras. 1961 skulle det hållas auktion på
lösöret. den inställdes eer en insamling initierad av
landshövdingen och lions Club i falun och ett stort
bidrag från diana Krüger i stockholm. stielsen
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Noter:
dalarnas museum har gett ut en dvd, Falukrönika
1, med ett avsnitt om selma lagerlöfs tid i falun och
där ingår ruben Östlunds film från lagerlöfgården.
sigvard lindqvist har skrivit om selma lagerlöf i
dalarna i Lagerlöfstudier 1961, utgivna av selma
lagerlöf-sällskapet.
monica Hildings utgåva med brev mellan hennes
pappa och farmor ger intressanta inblickar i selma
lagerlöfs och familjen ahlgrens liv i falun, Falun –
Shangai T/R. Selma Lagerlöfs systerson i kinesiska tullens tjänst, mårbacka förlag 2014.
Om selma lagerlöf i svenska akademien, se vidare anna nordlund, ”’jag vill inte in. jag vill hellre ha
nobelpriset’. svenska akademien och selma lagerlöfs
författarkarriär” i Spänning och nyfikenhet. Festskri
till Johan Svedjedal, Gidlunds förlag 2016.
uppgier om Karlfeldts julfirande 1914 finns i
Carin von sydows Jag ville ha sagt dig det ömmaste
ord. Kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt,
Karlfeldtsamfundets skriserie nr 31, Wahlström &
Widstrand 1999.
det citerade brevet från Karlfeldt finns i mårbackastielsens samlingar på Kungl. biblioteket.
Övriga brevcitat är ur Ying toijer-nilssons samlingar Du lär mig att bli fri. Selma Lagerlöf skriver till
Sophie Elkan samt En riktig författarhustru. Selma
Lagerlöf skriver till Valborg Olander, albert bonniers
förlag 1992, 2006. toijer-nilsson har även gett ut Mammas Selma. Selma Lagerlöfs brev till modern (1998).
Valborg Olander publicerade ett antal brev från
selma lagerlöf i Mårbacka och Övralid 2, j. a. lindblads förlag 1941.
tack till mika larsson som visade mig gästboken
från sångs.
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Ord med broddar
Karlfeldts one-liners
I denna värld av släta knoddar
som le och buga för en slant,
du späcke dina ord med broddar
och tale hälsosamt och sant.

S

å skrev Karlfeldt i sin dikt ”Om en tillbörlig
vrede” i Fridolins lustgård, den som börjar:
”lägg tungt och fast din hand i bordet och
som ett lejon kungligt ryt”. sant är att hans
egen poesi är späckad med sådana skarpa broddar,
ord och sentenser som hugger tag i en, som komprimerat och minnesvärt sammanfattar insikter och
åsikter och lever upp till Wikipedias definition av en
oneliner: ”en kort replik eller kommentar som är avsedd att göra en tydlig poäng, ofta humoristisk”.
från tidernas begynnelse intill våra yttersta dagar
har det åvilat poeter att i korthuggen form skapa fraser som sammanfattar en situation, fokuserar ett skeende, en attityd eller en livsvisdom på ett sätt som
gör orden till talesätt som används i både slott och
koja. Homeros och Horatius gjorde så, isländska
skalder och sagoberättare likaså, också shakespeare
och Goethe och här i sverige till exempel tegnér.
bland svenska skalder är erik axel Karlfeldt mästaren i att forma slående fraser och ordkombinationer
av det här slaget. Han överträffar nog också samtida
prosaister som strindberg och Hjalmar söderberg.
jag ska ge några exempel och göra ett försök att klassificera broddarna och orden
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 nu finner alldeles förbluffande: det verkade finnas ett Karlfeldtcitat för alla stora och små händelser, till vardags likaväl som vid högtidligare tillfällen. intet är som väntanstider (vid onödiga dröjsmål). det står en vagn
utan hästar vid porten (vid oväntade bilbesök från
stan). ljuvligheters ljuvlighet och krona (i lycksaliga
stunder). lilla lättingen min, lilla tättingen min, skall
hon sova fast klockan går på åtta (när barnskaran
skulle väckas upp till skolbussen) osv. ett vittnesbörd
så gott som något om Karlfeldts starka genomslag hos

det svenska folket från genombrottet i början av förra
seklet fram till den begynnande glömskan i mitten
och den totala i slutet. men jag tror aldrig jag såg eller
hörde min mor läsa en hel Karlfeldtdikt, Karlfeldt var
för henne en samling ord med broddar.
låt oss stanna vid en dikt, ”fäderna”, själva introduktionen till Karlfeldts författarskap och i sin vishetslitterära nästan runstensartade pregnans helt avvikande bland debutsamlingens berättande visor med
”låtar av stormsus och vattusprång”, som han själv säger i den dikten. jag citerar några rader i början:
Ej finns deras namn på hävdens blad …
de kände ej trältjänst, förstodo ej krus
de sutto som drottar i eget hus …
De kysste flickor i livets vår,
en vart deras trofasta brud
De ärade kungen, de fruktade Gud
ett drag som gör att de noggrant slipade orden fastnar
är den antitetiska uppbyggnaden av sentenserna, trälar-drottar, ungdomens flickor-mannens trofasta
brud, kungen-Gud osv. dikten igenom. utsagorna
förstärks gärna med allitterationer och assonanser,
ljudspel: som kände trältjänst eller sutto som drottar.
en sak som den samtida läsekretsen kunde uppfatta, men knappast längre vi, är hur Karlfeldts syn på
fäderna anknyter till de kyrkliga böckerna, bibeln,
psalmboken och just i den här dikten, katekesen:
Katekesen är väl den minst fantasieggande av kyrkans böcker men i ”fäderna” använder sig Karlfeldt
medvetet av katekesord för att understryka fädernas
fromhetstyp.
Vid njutningens vinkande överflöd
har jag tänkt på er kamp, på ert torftiga bröd:
har jag rätt att begära mer?
Det har svalkat som bad i den strömmande älv,
när mot lustan jag kämpat mig trött,
det har lärt mig att rädas mitt eget kött
mer än världens ondska och satan själv.
Här finns ekon av luthers katekes och de utläggningar av den som svenska skolbarn läste till för
hundra år sen. djävulen, världen och vårt eget kött
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är bärande element i katekesens förklaring till den
sjätte bönen, frestelsebönen, i fader vår: ”Ho är, som
frestar menniskan till synd? djefwulen. Hwad medel
brukar han dertill? Werlden och wårt eget kött.” Och
i förklaringen till den fjärde bönen om dagligt bröd
kunde man läsa om brödet som beteckning för allt
det som människan behöver till detta timliga livets
uppehälle och nödtorft. fädernas ”torftiga bröd” ska
alltså inte läsas som oansenligt och futtigt utan som
en medveten arkaism, dvs. ’nödtorftgt’, snödvändigt,
som det beskärda brödet i ”Psaltare och lyra” eller
som det torftiga brödet i ”Höstpsalm”. Och i samma
utläggning varnas för girighet, slöseri och omåttlighet, eller med andra ord ”njutningens vinkande överflöd”. att ära kungen, överheten, och frukta Gud är
hörnpelare i utläggningen av fjärde respektive första
budet och formuleras i ”fäderna” som
De ärade kungen, de fruktade Gud
och dogo i stillhet, mätta av år.
den avslutande frasen är ju förresten ett bibliskt uttryckssätt.
Även de psalmer Karlfeldt mötte vid kyrkogång
och i familjens gudstjänstförberedelser får sin återklang i hans diktning och de väl insjungna psalmverserna blir till broddar som får orden att tränga djupare in i sinnet och minnet som i slutet av dikten
”sjukdom” i Flora och Bellona: ”jag var ej mogen, jag
var ej värdig” som motsvarar ”Är jag färdig, är jag mogen” i Wallinpsalmen ”mina levnadstimmar stupa”.
anknytningarna till bibeln i Karlfeldt dikt bidrar till
det kraftfulla tilltalet men är så många, självklara och
omskrivna att jag förbigår dem här.
alltså: en fast struktur, gärna antitetisk, rytmisk
precision, markerade ljudeffekter och färdigslipade
referenser, inte minst från bibel, psalmbok och katekes
men också från barockpoesi, bondepraktika och bellman är några av de medel som ger orden broddar.
Varje rad och nästan varje dikt, är skulpterad för
att överleva tidens tand och årens härjningar. Varför
skrev han så?
naturlig, ärftlig disposition är förstås en förutsättning, uppövad redan i barnkammaren av modern,
som var en duktig versmakerska. under läroåren intog hans svägerska rollen som uppmuntrande lyssnerska. Väl så duktig som axel var lillebror Per. det
finns en skildring från tidiga ungdomsår när de båda
bröderna rastar vid på åkerrenen under skördeanden
och tävlar i rimkonst med varandra. den fortsatta
ständiga träningen i muntlig rimkonst får vi en glimt
av när albert engström berättar hur Karlfeldt och
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Karlfeldt tänder och släcker nya
och oväntade innebörder som får
oss att rycka till och minnas, som
en god copy-writer.

fröding spelar ordtennis med varandra vid frödings
sjukbädd i Gröndal.
Vi har bland annat änkan Gerdas vittnesmål om
hur rimsmeden kunde gå i ett decennium och mer innan han fick fatt på en felande rad i en dikt. man får
heller inte glömma att Karlfeldt var en visdiktare, hans
poesi var gjord för att sjungas. Varje dikt under arbete
hade en egen melodi som han gnolade under skapelseakten men som förklingade när dikten väl var färdig.
både Gerda och barnen har berättat om hans rytmiska
mummel vid arbetsbordet. Poesi var en muntlig färdighet som skulle fånga lyssnarnas uppmärksamhet
med rytm och klang och med skulpterad tanke.
anlag och träning från tidiga år alltså. i skolan
mötte han sedan en provkarta på slagkraftiga formuleringar under det sena 1800-talet ökade intresset för
de folkliga ordspråken och talesätten och de vek en
plats i läroböcker och undervisning. i Folkskolans
Läsebok (1868). kunde han möta ordspråk som: bättre tiga än illa tala, liten tuva välter ofta stort lass,
bättre stämma i bäcken än i ån, osv. Karlfeldt skriver
inte ordspråk, men fraser med samma snärt. Ordspråkens status under hans uppväxttid hade rimligen
en mönsterbildande funktion för både författare och
läsare.
som gymnasistpoet sökte Karlfeldt sina förebilder
bland formuleringsskickliga författare som lenngren,
stagnelius, Wallin och runeberg. Fänrik Ståls sägner
är fylld av minnevärda formuleringar, och esaias
tegnér lästes och citerades av både lärd och lekt även
om Karlfeldt aldrig refererar direkt till honom.
under skoltiden mötte Karlfeldt också andra influenser. Han blev en duktig latinare och romarspråkets
koncentration blev ett ideal. Hans amerikanske översättare Charles Wharton stork hävdade inför en internationell publik i sin Karlfeldtsamling Arcadia Borealis
1938 att latinfärdigheten var den främsta orsaken till
att han skrev som han skrev, ”it was latin that taught
Karlfeldt to write swedish.” säkert överdrivet men det
finns korn av sanning i det. Karlfeldt själv var stolt
över att behärska den lapidariska, horatianska konsten
och använde den för att skriva och bedöma latinska
sentenser på svenska akademiens medaljer.
KARLFELDTBLADET 2016:2

till sist bör nämnas något om Karlfeldts bildskapande förmåga, de precisa och både språkligt och
innehållsligt överraskande men alltid naturliga metaforerna som gör att de fastnar i minnet: höstmånens
röda kastrull, molnets grå madrass, skogen som slår
upp sin psalmbok och i väntan prövar sin bas till
höstens ottesång och, om den beskäftiga politikern
med yvigt patos som lopp i nitets fotsvett på rättfärdighetens väg, osv.
men låt oss stanna vid en känd rad i ”fäderna”,
”jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund”. enklare kan det inte sägas, men tänk så raffinerat, hur åtta
snabba, rappa, enstaviga ord, som gestaltar de brutala
rycken, ställs mot det trestaviga, internt allittererade
’groningsgrund’, som med sin trokeiska tyngd avbildar den jord som vill hålla växten kvar hos sig. till
det som får raden att fastna i minnet hör också den
lätta grammatiska inadvertensen, omkastningen. i
normalprosa borde det stått ”jag är som en ört ryckt
ur sin groningsgrund”, men uppryckandet förstärks
av att verbet ”ryckt” framhävs. Grammatiska glidningar och lekar är vanliga i Karlfeldts poesi. Och i
”Om en tillbörlig vrede” lägger ’späcke’ och ’tale’ med
sina ålderdomliga presens konjunktiver en ironisk
sordin på det uppskruvade tonläget som skapar osäkerhet mitt i självsäkerheten.
till ordbehandlingen, som skärper våra sinnen,
hör också de många nyord som Karlfeldt introducerar, mer än tusen har någon räknat dem till. Karlfeldt
är hjälpt av att svenskan lätt bildar sammansättningar,
här ordet ’groningsgrund’. Citatet från ”fäderna” har
fastnat i minnet på oss alla så till den grad att ordet
känns hemtamt och gammalt. det är nog en överraskning att ordet inte är känt någon annanstans ifrån
och inte har tagits upp i någon ordbok, inte ens
svenska akademiens. Karlfeldt tänder och släcker
nya och oväntade innebörder som får oss att rycka till
och minnas, som en god copy-writer. ta ”släta knoddar” i vår inledningsdikt. ’slät’ blir inte fullt begripligt
förrän ’broddarna’ dyker upp som motsats lite längre
fram. Och att ”tala hälsosamt”, hur gör man det?
så bidrar också grammatiskt och lexikaliskt självsvåld till att Karlfeldts rader fastnar i minnet. Hans förmåga att formulera one-liners är, som vi sett, grundad
i hans personlighet, hans skolgång, den tradition han
verkar i och i hans tekniska hantverksskicklighet, den
är inte ett slumpens verk. Karlfeldt vet att späcka sina
ord med broddar, det är därför hans poesi är så hälsosam och stark.
Christer Åsberg

Gunbritt Berggren belönad
med kunglig medalj
Vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på
Kungliga slottet den 16 juni fick Gunbritt Berggren ta emot H.M. Konungens medalj för förtjänstfulla insatser som chef för Karlfeldtsgården
Sångs i Sjugare. H.M. Konungens medalj tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster. Gunbritt Berggren tilldelades
H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band.

Ny i samfundets styrelse
Yngve Lennerstrand är född i
Stockholm och huvudsakligen uppvuxen där. Efter
Bergsingenjörsexamen vid
KTH 1966 arbetade han inom
svensk stålindustri, Sandvik,
Bofors och Uddeholm i totalt
16 år. På 90-talet var han
verksam som managementkonsult. Ett konsultuppdrag slutade i att han blev entreprenör och
huvudägare i ett mindre industriföretag. Numera
är Yngve affärsängel och delägare/styrelsemedlem i ett IT-bolag stationerat i Malaysia och
Sverige. Yngve är även mycket aktiv inom föreningar som är riktade mot bergshanteringen.
Han var Gillesyssloman (operativ chef) inom
Sancte Örjens Gille 2008-2012 samtidigt som
Bo Berggren var Storålderman (ordförande).
Han har fortfarande kvar uppdrag inom Gillet
och är även annonsredaktör inom Bergshandteringens Vänner.
– Jag är mycket hedrad över erbjudandet att få
ingå i styrelsen i detta fina sällskap. Karlfeldts
liv och verksamhet har alltid fascinerat mig,
säger Yngve Lennerstrand.
Red.
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Gödåkers gravfält. Bild av Olof Thunman (1924).

Från skuggornas port
Olof Thunman möter Karlfeldt

E

av Stina Otterberg

vi att göra med en explosion av sorg,
rik Axel Karlfeldt och Olof
på nationell nivå. Det är stort pådrag.
Thunman (1879–1944) levde i
Jordfästningen i Storkyrkan leds av
stort sett samtidigt. Den ena
ärkebiskopen Nathan Söderblom.
mer i offentlighetens ljus, den
Kistan bärs ut av studenter från
andra mer i skuggan – åtminstone som
Västmanland-Dala nation i Uppsala.
det kan verka i efterhand. De träffades
Begravningståget i procession genom
aldrig, vad man vet. Medan Karlfeldt
Stockholm. Fanborgar. Tysta männisatt i toppen av kulturetablissemanget
skoskaror kantar vägen. Jag tänker
hade Thunman sin basecamp i Knivsta
mig Karlfeldts begravningsdag som
som konstnär och författare. De som
ett slags grandios teater. Den vittnar
skrivit och berättat om Thunman bruom en diktarroll som inte riktigt finns
kar framhålla honom som en skapande
längre. Möjligen kommer Astrid
människa med många intressen. Han
Lindgrens begravning någonstans i
intresserade sig för botanik och vad
man skulle kunna kalla folklivsforsk- Olof Thunman (1879-1944) närheten.
Men utöver les pompes funèbres.
ning, och med egna ord kallade han sig Foto: Uppsala universitetsDet är inte mindre intressant att se
”en bit målare, ett stycke skald, en bibliotek
vad som händer i litteraturen när
aning vismakare, en skärva människa”.
Karlfeldt dör. Reaktionen kunde liknas vid greppen i
Den rubrik som sitter på den här texten – ”Från
”Vinterorgel”: det är hela registret som dras igång. Det
skuggornas port” – är hämtad ur en dikt där Olof
bottnar naturligtvis i samma uppfattning om av vad
Thunman riktar sig direkt till Karlfeldt efter dennes
en författare är för något; i det här fallet någon som
död. I sin dikt ”Sub Luna” hade Karlfeldt som bekant
uppfattades som ett slags andlig ledare för sitt folk. Ett
låtit sista strofen kretsa kring döden. Där uttrycks en
folk – och en författargeneration – som nu liknar en
önskan att befrias från namnet, att få uppgå i något
syskonskara vars pappa plötsligt ryckts från dem.
annat – att få bli en skugga. Men en sådan önskan att
Det skrivs dikter, tal och minnesord. Vad händer
få bli befriad från sitt namn kan vara precis vad de
nu? Hur blir det med litteraturen? Det är två outtalaefterlevande inte alls vill höra talas om. Tittar man på
de frågor som präglar eftermälena. ”Ett träd har störhur det tvärtom såg ut när Karlfeldt dog 1931 så har
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tat”, skriver Bertil Malmberg. ”Landssorg, landssorg!” utropar Harry Blomberg. ”Här står med bortvända nackar / ditt folk och med tårar tackar”, diktar
Erik Lindorm. I Malmbergs dikt, som heter ”Karlfeldt”, kontrasteras både Karlfeldts diktning och hans
personlighet mot den nya tidens uttryck, mot de ”ljusreklamer” som lyser med falskt sken till skillnad från
den sanna diktarens osynliga gloria och inre låga.
En annan som sätter sig att skriva en dikt när Karlfeldt dör, det är Olof Thunman. I hans diktsamling
”Mark och vindar” (1935) ägnas hela det femte partiet åt olika dödsdikter, och där återfinns dikten ”Vid
Erik Axel Karlfeldts död” som inledningssång.
Där ljöd ett mäktigt dån i natt
från skuggornas port vid livets gräns.
Men mitt i dagens vimmel står
en tystnad som hörs och känns.
Ditt sångarhjärta slutat slå.
Från strängarna gled din mästarhand.
Nu sörjer dalmännens bygd.
Nu sörjer allt Sveriges land.

Effektfullt låter sedan Thunman dånet följas av en
total tystnad; en tystnad som verkar på flera sätt.
Man hör den, men man känner den också. Hela
inledningsstrofen fungerar som ett slags kungörelse,
ett utrop, där man får reda på att något avgörande
har skett.
I den andra strofens första två rader – ”från strängarna gled din mästarhand” – preciseras vad som hänt
genom att författaren tar fasta på en gammal uppfattning om diktaren som sångare, vilket – som vi vet –
också var hur Karlfeldt uppfattade sin diktarroll. Det
blir med andra ord en rätt så exakt karaktärisering av
Karlfeldt redan i andra strofen, och lägg märke till att
Thunman riktar sig direkt till diktaren genom ett
”du”. Trots att han är borta så tilltalas han som om
han vore där vilket är ett lika elegant som vanligt
grepp i gravdikter från olika tider. Sedan fortsätter
andra strofen med att erinra om dels Karlfeldts ursprung i Dalarna och hans besjungande av Dalarna,
och därifrån vidgas perspektivet till hela nationen och
Karlfeldts roll som en diktens landsfader blir än en
gång hävdad.

Du ligger stum och blek på bår.
Du lämnat ett folk i frågande sorg.
Men kvar i tidens vacklan står
din trygga och fasta borg –

Tankefiguren är enkel. Mannen är

den borg av skönhet, ljus och sång,
du murat i sjudande skaparlust
med sikt till livets morgontrakt
och dödens och aftonens kust.

livet är kort, konsten lång.

Där är en stor och gästfri sal
med allsköns fägnad i överflöd.
Dit bjuder du var löskerkarl
att glömma sin vandrings nöd.
Där frusar än likt sagans mjöd
din ädla, hälsobringande dikt,
som ger oss kraft och tröst och stöd
och gamman och tillförsikt.
Om man tittar lite närmare på dikten, kan man konstatera att den består av sex fyraradiga strofer med
fyra, ibland tre, taktslag i varje rad, jämnt pulserande.
Den är korsvis rimmad med vad som brukar kallas
manliga (enstaviga) rim.
Olof Thunman var visdiktare, en musikalisk diktare – och han inleder den här dikten med en ljudeffekt, ett ”mäktigt dån”. Visst kan man se det också
som en illustration av den skräll, bildligt talat, som
Karlfeldts död innebar i vår kultur. Och visst kan man
associera till Heidenstams dikt ”Gustaf Frödings
jordafärd” utan att pressa tolkningen särskilt mycket.

borta – verket finns kvar.
Eller med en känd variation:

I tredje strofen fångar Thunman den stämning som
råder efter Karlfeldts död – men som också är lätt att
relatera till på ett allmänmänskligt plan – det ”frågande” tillstånd som Thunman beskriver, känslan av
tomhet och osäkerhet. Här finns också förgängelsen
i form av Karlfeldts kropp som ligger ”stum och blek
på en bår” i en mycket konkret, rätt så modig bild.
Sedan sker en vändning i dikten. Den tredje och
den fjärde strofen vänder sig från den döda kroppen
och istället mot den ”trygga och fasta borg” som naturligtvis är det diktade verket självt. Tankefiguren är
enkel. Mannen är borta – verket finns kvar. Eller med
en känd variation: livet är kort, konsten lång.
Får vi tro Thunman är detta ett verk som överblickar hela livet och allt som hör till det – men som
också öppnar en port mot döden, mot det okända.
Man får särskilt notera att Thunman väljer att beskriva Karlfeldts dikter som en borg, vilket är en lika
stark som mångskiftande bild. Möjligen kan man associera till Karlfeldts egna dikter som bygger på
”slottet” som bild, om än Luthers psalmtext ”Vår
Gud är oss en väldig borg” hamnar i omedelbart
grannskap. Och alldeles som i Karlfeldts dikt ”Träslottet” så finns där hos Thunman en högtidssal i bor-
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Nya medlemmar i
Karlfeldtsamfundet

Anita och Peder Hård af Segerstad är två av
Karlfeldtsamfundets nya medlemmar.

gen, en festsal som man kan träda in i. Och det är
just precis vad som händer i den femte strofen där
”var löskerkarl” bjuds in att glömma sin svåra vandring. Det är en uppenbar återkoppling till Karlfeldts
allra första diktsamling, Fridolins visor (1898) där
dikten ”En löskerkarl” återfinns med sin gestaltning
av ett djupt utanförskap eller främlingskap, där den
löskerkarl som beskrivs inte bara saknar namn och
hemort; han har inga blodsband – varken bakåt eller
framåt. ”Jag är en främling fjärranväga”. Men i
Thunmans dikt om Karlfeldt så bjuds löskerkarlen in
i den gyllene salen. Det är förstås en paradisskildring
som bjuder inte bara på mat och dryck i överflöd,
utan också värme och sällskap. Det är motsatsen till
att driva ensam ute på vägarna, extra muros.
Sedan kommer den avslutande sjätte strofen, där
Thunman förstås väljer att stanna kvar i festsalen –
för vad kunde toppa det? Där börjar författaren med
att påminna om Karlfeldts diktning som tröstande
och hälsobringande, och den liknelse han väljer är i
form av ett fornnordiskt mjöd. I det kan man se en
anspelning på Karlfeldts dryckesvisor, men det är mer
än så. Det finns ett litteraturhistoriskt djup i bildvalet. Thunman talar ju om ”sagans mjöd”. Det är en
direktimport från den isländska sagovärlden där det
berättas om guden Oden som en gång fick möjligheten att dricka av skaldemjödet – den gudomliga
dryck som skiljer en äkta diktare från en undermålig.
Underförstått har Karlfeldt i Thunmans ögon förstås
också fått smaka på Odens skaldemjöd, och bättre
betyg går inte att kvittera ut.
Så. Budskapet från Knivsta kan väl sammanfattas
ungefär så här: Karlfeldt är död, men hans dikter
finns kvar. Jag tänker inte säga emot – men kanske
kan Thunmanexemplet också ge oss en impuls att
fundera litet över vilka texter som finns kvar i våra
medvetanden och vilka som inte gör det. Visst kan vi
välkomna Olof Thunman ut ur skuggan för ett kort
ögonblick? Åtminstone när han skriver så vackert
som han gör om Erik Axel Karlfeldt.
Stina Otterberg

Karlfeldt-biografi i ny utgåva

Rabatterbjudande från Parnass

Abdennabi, Farouk..................................Solna
Abdennabi, Najet ....................................Solna
Andreasson, Eva ...............................Göteborg
Besson, Ulla ............................................Gävle
Bly, Maria............................................Västerås
Börjesson, Elsie ..................................Leksand
Eklöf, Sten ......................................Norrköping
Enarsdotter Eklöf, Gunilla...............Norrköping
Enlund, Christer ......................................Gävle
Eriksson, Anna-Lisa ........................Stockholm
Hård af Segerstad, Anita.....................Uppsala
Hård af Segerstad, Peder ...................Uppsala
Johnsson, Lennart ............................Vederslöv
Karlsson, Torbjörn...............................Uppsala
Lohm, Karin .......................................Vadstena
Mattsson, Birgitta ..............................Borlänge
Melin, Roger .....................................Skellefteå
Milton Sørensen, Henrik .....Ballerup, Danmark
Vi önskar er varmt välkomna i samfundet!

Staffan Bergstens biografi över Karlfeldt har
nyligen kommit ut i en tredje upplaga, ett
tecken bland många på att intresset för skalden ökar!

Sommarmöte 2017
Sommarmötet 2017 kommer att äga rum i
Tällberg den 11-13 augusti. Mera information
kommer i nästa nummer av Karlfeldtbladet.
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medlemmar i Karlfeldtsamfundet erbjuds att prenumerera på litteraturtidskrien Parnass för 190 kr/år (ord.
pris 220 kr). Parnass utkommer med
fyra nummer per år. Vid beställning
före årsskiet får man dessutom det
senaste numret gratis, som denna
gång handlar om landsbygdsskildrare.
mera information finner du på www.karlfeldt.org.
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Livet, kärleken och dikten
Sofia Sandén och Anders Nygårds tolkar Karlfeldt

I
SOFIA SANDÉN är sångerska och folkmusiker från Leksand med många års erfarenhet
från scener i Sverige och utomlands. Hon har
ett flertal skivinspelningar bakom sig med
bland annat folkmusikgruppen Ranarim.
ANDERS NYGÅRDS är riksspelman från
Rättvik, mångsidig musiker och kompositör
som arbetat med många olika artister och
grupper. Han har bland annat skrivit musik till
“Hemsöborna” och “Falubränderna” på
Dalateatern och till filmen “Masjävlar”.

CD:n Drömmen och livet har fått fina recensioner. Den kan beställas genom Karlfeldtsamfundet (se sid. 35). Pris: 120 kr.

nför Karlfeldts 150-årsjubileum 2014 fick sofia
sandén och anders nygårds en förfrågan från
Karlfeldtsamfundet att skriva ny musik till några
Karlfeldtdikter och framföra dem på en konsert på
sångs under musik vid siljan. det var upprinnelsen till
föreställningen Karlfeldt – livet, kärleken och dikten,
som kommer att ges vid samfundets Vintermöte i
stockholm i februari 2017.
– musik i dalarna ville gärna producera en föreställning för skolor runtom i dalarna och tack vare samarbetet med dalateatern, där vi gjorde föreställningen
som soppteater, kunde vi även få hjälp med regiöga,
berättar sofia sandén.
att koka ner berättelsen om nationalskalden till en
40 minuters föreställning för högstadie- och gymnasieelever var en näst intill omöjlig uppgift.
– anders och jag var överens om att vi ville skapa en
upplevelse av Karlfeldts diktning, att lämna efter oss en
känsla. texterna och den nykomponerade musiken
skulle få stå i centrum. för att eleverna också skulle få
en glimt av Karlfeldts liv behövdes en röd tråd och inför
manusarbetet utgick vi bland annat ifrån brevväxlingen
mellan Gerda och Karlfeldt återgiven i Carin von sydows bok Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord.
det blev en föreställning som handlar om kärlek –
lycklig som olycklig – där Karlfeldts liv och tidlösa dikter tar form genom gestaltning och nykomponerad musik. Vem var han, bondpojken från dalarna som blev
författare och nobelpristagare? Vad skrev han om? Hur
talar han till oss som lever i dag?
– Vi upplevde en stor nyfikenhet bland ungdomarna,
berättar sofia. en av eleverna i årskurs 8 kom fram till
oss efteråt och frågade: ”finns det här på Youtube?”
sedan en tid tillbaka kan man faktiskt lyssna på en
av sångerna, sommardansen, på Youtube och dessutom
finns alla de nya tonsättningarna utgivna på Cd:n
Drömmen och livet, som släpptes i samband med Karlfeldtsamfundets årsmöte i falun i somras. På skivan
medverkar, förutom sofia sandén och anders nygårds,
även lars Hjertner samt musikerna ian Carr och staffan lindfors. de dikter som tonsatts är en vandringsdag, Vårnatt, sommardansen, nu öppnar nattglim sin
krona, dina ögon äro eldar samt Väverskan.
Cari Hildebrand
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Poetry & Peace
700 personer besökte poesifestivalen i Avesta där
även Karlfeldt var närvarande i högsta grad och
hedersgästerna kom ända ifrån Pakistan.

P

oetry & Peace låter som en dröm i tid av terror, krig och flyktingströmmar. för Karlfeldtföreningen i folkare blev det motto för en
festival som samlade fler än 700 deltagare
under fyra dagar i avesta. idén till Poetry & Peace
föddes i kontakt mellan Karlfeldtföreningen och författaren fakhar Zaman från lahore i Pakistan. fakhar
Zaman har givit ut 40 böcker, och under Pakistans
oroliga historia har han både suttit i fängelse för sina
böckers skull och varit landets kulturminister.
det fria ordet är en grund för demokrati, och demokrati är vägen till fred. det var bärande tankar för
Poetry & Peace. i härliga workshops, under ledning
av Pa modou badjie, skrev 100 tonåringar egna dikter
som de framförde på en scen.
fakhar Zaman, fatima Hussein och asim butt
från lahore gav inblick i vardagslivet i Pakistan med
allt från terrordåd som dödar skolbarn till övertygelsen att fria, tänkande människor med yttranderätt
kan skapa ny trygg utveckling. från Karlfeldtsamfundet uppmärksammade Christer Åsberg att Karlfeldt,
tack vare gästerna, är översatt till urdu och att lyrik,
spridd över jorden, har betydelse för förståelse och
tolerans.
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både unga och vuxna deltog sedan i festivalen.
Poeter och musiker framträdde i Poetry slam och
andra scenprogram. lars Hjertner tolkade Karlfeldt.
martin schibbye bidrog med sina erfarenheter av att
som journalist bli fängslad. i en modell av dawit
isaaks cell kunde deltagarna, i mörker och tystnad,
begrunda värdet av yttrandefrihet – femton minuter
vardera, en minut för varje år som den eritreansksvenske författaren har hållits fången i eritrea.
efter intensivt program i avesta bjöds de pakistanska gästerna till Karlfeldtsgården i leksand, där
bo berggren med guider vänligt och generöst tog
emot. Vördnad och glädje präglade det internationella besöket där. under en välmatad och intressant dag
i stockholm gästade pakistanierna sedan riksdagen,
svenska akademien, Kungliga biblioteket och internationella Pressklubben. Karlfeldtsamfundets styrelseledamot johannes rudberg var förnämlig ciceron i
Kb, där gästerna darrande av ödmjukhet stod inför
Karlfeldts originalmanuskript.
Karin Perers
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Nobelpriset till Bob Dylan:
Karlfeldt hade blivit glad!

Pa Modou Badjie från populära bandet Panetoz
medverkade, här intervjuad av Radio Dalarna.

Besök på Sångs. Fatima Hussein och Fakhar
Zaman tillsammans med värden Bo Berggren.

Johannes Rudberg visade gästerna Karlfeldts
originalmanus på KB.

En visit hos Svenska Akademien ingick också.

fÖr HuNdrA År SedAN delade Karlfeldt ut
nobelpriset vid en av de mest stillsamma ceremonier som förekommit i detta sammanhang.
Heidenstam fick nobelpriset i sin hand i form av
pengar och diplom tvärs över bordet vid ett torsdagsmöte på svenska akademien. ingen protesterade heller mot priset: strindberg var borta och
europa befann sig i krig.
denna stillhet kan verka besynnerlig jämförd
med uppståndelsen kring bob dylans nobelpris,
även om han lyckades väcka uppmärksamhet
genom sin tystnad. det viktigaste är förstås att
Karlfeldt hade blivit glad. Han skrev själv visor
omväxlande med mer traditionell lyrik och visste
hur svårt det är att göra en sångtext som fastnar
i minnet och styr melodin. evert taube och lars
forssell har båda vittnat om hur mycket Karlfeldt
betydde för dem som förebild och sångförfattare.
Valet av bob dylan hänger säkert samman
med ett paradigmskifte inom svenska akademien. den äldre generationen växte upp med poesi
som ofta lästes innantill, medan de som valts in
på senare år tillhör en åldersgrupp som upptäckte en poet bland 60-talets pophjältar. Karlfeldt
sökte sig, precis som dylan, tidigt till folkmusiken och folkpoesin och skrev många dikter av det
slaget, samtidigt som han odlade akademiska stilarter. något liknande inträffade med bob dylan
som var folkmusikernas hjälte tills han började
skriva surrealistiska texter till rockmelodier.
Kombinationen av text och musik var magisk för
dem som var unga vid denna tid och tydligen är
de nu tillräckligt många för att bilda majoritet i
svenska akademien. lyckligtvis har många ungdomar också blivit fascinerade av sångerna och
det återstår nu bara att vänta på den äldre generationen som ännu inte lyssnat på bob dylan.
Lars Falk
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Ekarna på Sångs

F

örberedelserna inför trädgårdens vintervila
innebar något utöver det vanliga i år. de två
ekarna, tidigare tre, som planterades på 20-talet som ekollon, behövde verkligen litet extra
omsorg. Vi har nu befriat dem från allt dött, men också rensat dem från många grenar vilka kors och tvärs
skapat ett snår som efter nittio år av god tillväxt helt
hindrat solen att leta sig in och än mindre ta sig igenom den täta grönskan. enligt min trovärdiga källa,
Carin von sydow, har ekarna nog aldrig någonsin beskurits.
det var faster Gerda som ivrade för att få några
ekar planterade i sjugare, berättar Carin vidare. Visst
kan vi förstå att Gerda tyckte det skulle vara stiligt
med ek på gården. Kanske att det vid soldattorpet tillhörande ekolsunds slott, där Gerda med föräldrar
och nio syskon hade sitt hem, fanns en ek inom räckhåll att leka vid. säkert vet vi att när Gerda och syskonen i unga år deltog i rensning av rovlanden tillhörande slottet, för tio öre om dagen, var det inte
långt till ekar och allsköns trädarter tillhörande slottets arboretum, som redan då var vida känt.
att eken inte var vanlig i siljanstrakten, kände
nog knappast Gerda till. Vi vet att Gerda vistades
tillsammans med erik i dala floda några veckor

Anja Tengnér, Gunbritt och Bo Berggren och Sonja
Svensson gottar sig i värmen från brasan.
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Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
tel. 0247-600 28, 070-580 11 95
www.sangs.se

under försommaren 1913 och hennes andra besök i
dalarna var troligen sommaren 1921 när familjen
Karlfeldt gästade fru Zorn i mora. Värdinnan hade
planerat ett omfattande program för doktorinnan
och barnen under vistelsen medan maken kom att
vara helt upptagen av sina förberedelse för inköp av
”en liten hydda här uppe i trakten…” Han trodde sig
möjligen behöva kontanter skrev han till sin förläggare P.K. Wahlström. den 27 augusti var köpekontraktet klart. i maj året därpå planterades de första
träden på gården i sjugare, två balsampopplar på
gårdsplanen.
Karlfeldt själv visste mycket väl att eken inte gärna
tog sig över dalälven. Vårt nordligaste bestånd av vild
ek finns på en udde ut i dalälven i skaldens barndomsbygd. när det en gång var hotat att avverkas var
Karlfeldt en av dem som kraftfullt opponerade sig.
idag är ekarna fridlysta. Och där stå de med fötterna
i älven!
rustade med några ekollon från Hagaparken kom
makarna Karlfeldt en dag på sent 20-tal att plantera
sina tre blivande ekar nere vid strandkanten av Opplimen, med samma gynnsamma läge som ekarna på
Kungsgårdsholmarna en gång funnit. det påstås att
man skrattade åt Gerda, som trodde att det skulle bli
ekar av dessa ekollon hon petade ner.
Vid ett celebert besök av kungaparet i september
2014, när jag med förtjusning berättade att våra stiliga
ekar var komna av ekollon plockade på Hagas marker
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Ekarna som planterades som ekollon på Sångs på 1920-talet har i höst fått extra omsorg.

fick jag en undran med aning av besvikelse i rösten
till svar: ”men varför har de inga stammar?” först
förstod jag inte vad drottningen menade, men visst
hade hon rätt på sätt och vis. inte ett uns av stam syntes på någon av dem. Hennes påpekande slog rot i
mig. så nu har vi har också ”stammat upp” ekarna något och vi kan se Opplimens glittrande vatten under
lövverket och solens värme och ljus kan nu åter svepa
in över blommorna på ekängen.

S

ommaren gav en optimal blandning av sol och
regn. Våra program som lockade stor publik
gynnades med klarblå himmel och däremellan
fick våra blomstersängar, rosor och all grönska
vad de behövde.
samfundets sommarmöte i falun innebar bland
annat att vår ordförande fick tillfälle att överräcka
årets Karlfeldtpris till författaren och poeten Katarina
frostenson. efter avslutat möte ute på svedens gård
bad Katarina och hennes syster att få göra följe med
oss upp till sjugare. de var ju nu ändå så nära! det
skulle bli ett stort nöje för oss att få visa Karlfeldtgården för dem.
en uppskattad hälsning kom en vecka senare med

tack ”för de fina dagarna i dalarna. de bjöd verkligen
på minnesvärda stunder – timmarna på sångs var underbara! Karlfeldt och hans landskap fortsätter att
klinga i mig. – ”
med de orden lägger vi gärna den gångna sommaren bakom oss och inleder vår vintervila.
sjugare den 29 oktober, med några få hornvioler på
bordet i dagstugan.
Gunbritt Berggren

Sångsdagen 2017
Lördag 20 maj kl. 15.00
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Karlfeldt får ny aktualitet
Du vandrare, stå still och hör
dess fasta hammarklämt.
En värld som föds, en värld som dör
just här ha möte stämt.

K

arlfeldts dikt Luthers hammare får ny klang
när den läses i tid av försoning mellan lutherska Världsförbundet och katolska kyrkan.
Om förhoppningarna infrias, öppnas nu en
ny värld med gemensamt engagemang för fred och
utveckling och därmed respekt för varje människas
unika värde. Och vi som förenas i Karlfeldtintresse,
förnimmer ännu en gång att Karlfeldts lyrik får ny
aktualitet i ny tid.
Här i folkarebygden lever vi med Karlfeldtminnen, miljöer och uttryck varje dag. Karlfeldts närvaro
är inte ett ackompanjemang till vår vardag, utan den
bärande melodin. Här heter gator Hösthorn, Pomona och sångs. Kulturpriset kallas fridolin. Käckt ropar tonåringarna ”vi ses på Karlfeldt” – och menar
den stora gymnasieskolan med nära tusen elever.
som en livgivande kärna finns författarens eget barndomshem – Karlfeldtsgården i Karlbo, där i skrivande stund både julmarknad och adventsmåltider förbereds.
Karlfeldtföreningen håller höstmöte, annonserat

Karlfeldtsgården i Karlbo
tel. 0226-64 51 74
www.karlfeldt-folkare.se

och öppet för alla. lars Östlund, lokalhistoriker och
styrelseledamot, talar om Hyttbäcksfar anders johan
andersson (1852-1927) och föredraget har titel av
Karlfeldt själv: ”Ibland besöker jag min kusin kyrkvärden…”. På cello och flygel bjuder mats björk och
Christer rosenqvist kammarmusik.
sommaren är ändå Karlfeldts stora säsong i Karlbo
och folkare. 2016 summeras i en lång rad av förnämliga kulturprogram, där vi i Karlfeldtföreningen med-

”Karlfeldts närvaro är inte ett ackompanjemang till vår vardag, utan den bärande melodin.”
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verkade med framträdanden av bl.a. sångerskan
Heléne thunberg, pianisten anton leandersonandréas, spelmanslaget bergslaget, trubaduren Puch
magnus Olsson och magnifika kvartetten sofia sandén, anders nygårds, staffan lindfors och ian Carr.
mary Karlfeldts hemslöjd – broderier och vävnader i
egna kompositioner – presenterades vackert i utställning, arrangerad av dottern margta Karlfeldt-thulin.
utställningen blev mycket uppskattad och därtill en
hågkomst av det stora arbete som mary och hennes
man sune, Karlfeldts son, gjorde för att restaurera
Karlbohemmet och göra det till en kulturgård, öppen
för alla. Vår tids konsthantverkare och slöjdare medverkade sedvanligt i röda sommarhuset, och inför
nästa sommar förbereder de gemensam butik där alster av dem alla alltid finns till hands.

Beställ Karlfeldtsamfundets
årsböcker och CD-skivor!
Det är alltjämt möjligt att beställa ett eller flera exemplar av samfundets årsböcker och CD.
Vid beställning expedieras försändelsen via post i
ett vadderat brev. Beställningen hamnar alltså direkt i din brevlåda/brevinkast. I brevet ligger också
en faktura med uppgift om hur betalning ska ske.
Angivna priser är desamma som kommer att stå
på fakturan och inkluderar alltså porto och emballage. Glöm ej att vid beställning ange namn och
leveransadress. Beställning kan göras via e-post:
andersback42@gmail.com eller till:
Karlfeldtsamfundet, c/o Anders Back
Rältlindor, Korpholsvägen 30, 785 50 Djura

Böcker

Föreningens utflykt till Karlfeldtsgården i Leksand
var mycket uppskattad.

succé blev det för vår resa till Karlfeldtsgården i
leksand med färd i fullsatt buss och lysande mottagande i diktarstuga och trädgård av Gunbritt berggren med medarbetare.
Årets fridolin blev konstnären meg ersbackenengman. när hon korades på Karlfeldtsdagen den 20
juli, höll hon starkt berörande tal om sin farmor signe
isacson-ersbacken från Hälla och hennes hängivna
arbete för Karlfeldts lyrik och minnen under tidigt
1900-tal. Konstutställning med konstnärens verk i
serien Stamtavlor ordnades fridolinen till ära i mangårdsbyggnaden i Karlbo.
Karin Perers, ordf.

Karlfeldt & Co – den förlorande
generationen? (2016) ......................................150 kr
Fridolins lustgård, DVD (2015) ........................100 kr
Jag är så glad att jag fått leva, Dalarnas
Museums utgåva inför jubileumsåret ............50 kr
Älska, dricka, sjunga, leva, dö: En essä
om Erik Axel Karlfeldt (2014)...........................200 kr
Oration till skalder och kompaner (2013).........80 kr
Karlfeldt i sin tid (2012) ................................150 kr
Dalmålningar utlagda på rim (2011).............150 kr
Jag är lust och jag är längtan (2010) ...........150 kr
Vägen till Nobelpriset (2009)........................150 kr
Vägen till Nobelpriset, engelsk version .........150 kr
Möten med Karlfeldt (2007) ...........................50 kr
Tre trädgårdar (2006) ...................................150 kr
Dikt och Liv (2005).......................................120 kr
Till bönder och till lärde män (2004) ..............80 kr
Samlade dikter, pocketversion ......................50 kr

CD-skivor
”Drömmen och livet”, Sofia Sandén
och Anders Nygårds....................................120 kr
”Renässans” Lars Anders Johansson .........100 kr
”Kärlek och drömmar”, Karlfeldttonsättningar av Robert Sund .....................100 kr
Håkan Steijens LP, överförd till CD................80 kr
”I Fridolins spår”,
Lars Anders Johansson (2008) ......................80 kr
”Jag är en sjungandes röst”,
återutgiven CD...............................................80 kr
”Intet är som väntanstider”............................80 kr
Siffrorna inom parentes anger utgivningsår
för årsbok.
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Krigskometen i skyn
För hundra år sedan var Gerda och Erik
Axel Karlfeldt nygifta och bodde med sina
barn i Brevik vid Väddö kanal. Folke och
Sune fick sova ute i en hölada men hade
tydligen svårt att somna. Folke gick ut och
såg plötsligt en zepperlinare på himlen. Han
hämtade sin far som följde luftskeppet i kikare. Det var natten mellan den 25 och 26
juli 1916, då tyskarna bombade Mariehamn
och kriget kom nära familjen. Knappt ett år
senare skrev Karlfeldt dikten ”I marsvind”,
där detta minne återkommer.
I vår skall jag sitta och tala
med vittfaren stare och svala.
De kunna väl vittna av ögonsyn
om den nya kamraten som dundrar i skyn
och skymtar häruppåt ibland som en fet
och gul och bulen krigskomet.
Hela historien står att läsa i Carin von Sydows fina bok Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord. Kärleken mellan Gerda och Erik
Axel Karlfeldt.
Lars Falk

Uppsatspris utökas till
universitetsstuderande
2016 var inte något gott år för Ugdomens
Karlfeldtpris, uppsatstävlingen som riktar
sig till gymnasister; inga bidrag kom in till
den väntande juryn. Styrelsen har beslutat
att utlysa tävlingen år 2017 under samma
premisser som för 2016, men att utvidga
ungdomens uppsatspris att nästa år även
gälla för studenter vid universitet. En uppmaning går ut till handledare vid litteraturvetenskapliga institutioner genom Ola Nordenfors och Stina Otterberg.
Karlfeldtsamfundet utlyser en uppsatstävling för uppsatsskribenter på B- och Cnivå inom litteraturvetenskap eller angränsande ämnen. Uppsatsen ska behandla
Erik Axel Karlfeldts diktning och författarskap. Prissumman är 15 000 kr. Sista inlämningsdatum för uppsatsen är 15 juni
2017.
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Brev till redaktionen

Karlfeldt i Skåne
– ett mysterium
I våras kom ett brev från Ingemar Mattson i Västra
frölunda som beskriver en gobeläng vävd av hans farmor som utgjorde ett mysterium. Skåne har en egen
rik traditionen av vävd textilkonst, så det är märkligt
att detta dalamotiv hamnade där och långt senare kom
att inspirera till en tonsättning. Vi tackar för bidraget
och delar här med oss hans historia som ytterligare en
belysning av vår fascination att dekorera våra rum med
väggbilder.
min pappa folke ragnar mattsson föddes 1901 och växte
upp på gården bostället, ca 10 km öster om Kristianstad.
Gården ligger vid foten av fjälkinge backe, som reser sig
högt över Kristianstadslätten. från utsiktstornet på backens topp berättade min pappa att han kunde se 28 kyrkor. På näset mellan ivösjön och Oppmannasjön ligger
bäckaskogs slott, som var Karl den XV:s sommarresidens. min farfar mats Ola mattsson arrenderade gården
av staten och där arbetade ca tre drängar och två pigor
förutom säsongsarbetande daglönare, som bodde i närheten. det var god gemenskap mellan alla som arbetade
på gården och mina farföräldrar hade ett rikligt umgänge
med bönder i trakten och verksamma personer i byn
fjälkinge, som var huvudort i Willands härad. där fanns
lanthandlare, gästgivaregård, tingsrätt, sparbank, hantverkare, kyrka och bränneri.
min farmor emma linnea mattsson, född fajerson,
vävde under denna tid på sin lilla vävstol med ca 1 meters
bredd. Pappa berättade för min bror bo och mej om hur
farmor arbetade på en gobeläng, där motiven sakta vävdes
in och samlade upp på ” rullen”. det tog flera år att väva
den 5,2 meter långa gobelängen, som skildras i denna
berättelse. Han berättade för oss barn om den stora upplevelsen då hela gobelängen var färdig och alla fick se den
utrullad i hela sin längd.
som barn såg jag gobelängen när vi hälsade på mina
farföräldrar i det långa vitkalkade boningshuset. där
hängde den högt uppe på en tvärgående vägg över dörrarna i salen där man bjöd till stora fester med kokerska
och servitriser och bemärkelsedagar firades. Gobelängen
har spelemän, kullor och bönder i folkdräkter, men ingen
nämnde för mig varifrån motiven och de vackert vävda
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texterna med gammalsvenska bokstäver var hämtade.
så småningom fick jag ärva gobelängen och den sattes upp i hobbyrummet i vårt hus i västra Göteborg.
efter fest med mat, musik i hobbyrummet, där
gobelängen hänger i vinkel på en vägg stod jag framför gobelängen och läste texten än en gång:
1. ”Hur klarinetten låter,
då spelman vänder åter
med brudgumsskänk åt flickan
och bröllopslust i sinn.
2. med hacka och med spade
vi draga hem så glade
till skogarna de stora
och pigorna de små.”
(först trodde jag att orden var: till stugorna de stora)
jag blev inspirerad av gobelängens inledande text
”Hur klarinetten låter ...” och efter några veckors
”komponerande” med tonsättningen av gobelängens
dikt testade jag några alternativ för min fru. Vi fastnade då för en melodi i marschtakt som är uppdelade
i två ”strofer”. Varje ”strof ” kunde sjungas med diktens
båda verser på fyra rader. efter en tid sjöng och spelade jag visan, som fick namnet ”Hur klarinetten

låter”, för våra vänner Christina och anders. de tyckte om tonsättningen och vi började diskutera hur vi
skulle få reda på vem som skrivit denna melodiska
text. Vi funderade på att kontakta nordiska museet
och eftersom det fanns kullor i texten nämnde vi även
dalarnas museum.
till slut sa anders: ”jag ringer min kusin ralf
mååg, bosatt i insjön, han är en riktig dalmas!” när
han hörde några rader ur texten utbrast han: ”detta är
ju dalmarsch av erik axel Karlfeldt!” så snabbt fick vi
svaret på detta litterära detektivarbete. Gobelängens
korta verser, på vardera fyra rader, var hämtade från
de två första verserna på åtta rader i dalmarsch. det
visade sig att jag även kunde sjunga originaltexten till
dalmarsch med min nya tonsättning. Härligt!
nu hade vi fått svaret att skalden är Karlfeldt och
dalmarsch har en underrubrik: ”en flock dalkarlar
tågar hem från sommararbetet”. Hur förlagan till farmors gobeläng med motiv och text hade hamnat i
skåne visste vi fortfarande ingenting om. anders fortsätter med att efterforska i Åhlén o Holms gamla
museiarkiv och där kanske vi får svaret en dag.
Ingemar Mattsson

Litteraturens Hus i Dalarna bildat
ett NYtt INItIAtIV för litteratur med anknytning till och rötter i dalarna har tagits genom bildandet av litteraturens Hus i dalarna. Premiär var det
lördagen den 12 november på högskolan i falun med
ett gediget program, där bl.a. stina Oscarsson
föreläste om ”litteraturens betydelse idag” och anna
swärd från Karlstad universitet talade om ”shakespeare 400 år.”
flera av de litterära sällskapen i dalarna – dan
anderssonsällskapt, Werner aspenströmsällskapet,
Wallinsamfundet, selma lagerlöfsällskapet, martin
Koch-sällskapet och nils Parlings vänner – var också
närvarande med broschyrer och presentationer.
Givetvis var också Karlfeldtsamfundet där genom
inger och anders back och Gunbritt berggren. möj-

ligt är att denna start kan utgöra embryot för ett fördjupat samarbete mellan de olika sällskapen.
Claes-Bertil Ytterberg
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”Genom goda
vänner.”

Så kom jag med i
Karlfeldtsamfundet

i förra numret av Karlfeldtbladet visade vi en hel
(bak)sida av glada medlemmars ansikten. nu har vi
ställt frågor till de medlemmar som har registrerat sin
e-postadress om vad de tänker om vårt kära samfund.
ett fyrtiotal svar har kommit in från såväl nya som
långvariga medlemmar och ger intressant läsning.
Vi vill dock gärna höra av fler. Så till er som ser uppmaningen först nu ber vi att ni funderar lite över vad
ni tänker om vårt kära samfund och skriver till oss.
Vi hoppas få fler tänkvärda vittnesbörd att ta med
till allas glädje och hjälp för styrelsen. det kan bli en
återkommande ruta i Karlfeldtbladet framöver.

”jag har sedan gymnasietiden, i början av 60-talet,
intresserat mig för lyrik. familjen larsson var nära
vänner till mina föräldrar. så också Carin och lars
von sydow. det blev därför naturligt att jag deltog i
Karlfeldtsamfundets årsmöte, då jag besökte sverige
under min semester. jag tror att mitt
medlemskap började någon gång
i början av 70-talet. möjligtvis
kan det ha varit vid årsmötet
”Jag har alltid
i Karlstad.”
gillat Karlfeldt och
Anders Hedbäck

fyra rubriker formulerar frågorna:
1. så kom jag med i Karlfeldtsamfundet
(när, var, hur?)
2. Vad jag har fått ut av att vara medlem
3. det bästa med Karlfeldtsamfundet är…
4 jag skulle önska att…
skicka svaren till redaktören för Karlfeldtbladet per
snigelpost eller e-post. Vi återkommer i nästa nummer med en sammanfattning och fler röster.
Här låter vi nu några röster höras!

så nu måste du bli medlem och hjälpa till”. jag svarade att medlem blir jag och min maka, inga-lill,
gärna men jag är rädd att jag inte kan göra så mycket
nytta i förbundet”. Årsmötet hölls i Västerås den 17
aug. 1968.”
Axel Sundström

”jo kära Karlfeldsamfundare, så här var det: det var
en vårmorgon för några år sedan. som årsbok för
samfundet hade en facsimilupplaga av ”dalmålningar
på rim” kommit ut. tåget mot stockholm från falun
tänkte att jag nu med
var i vanlig ordning försenat så en titt i vår kära
mer tid skulle kunna
”mina grannar, inger och ”dalapravda” blev det tid till – en recension av boken
vara med i samÅke forssell, medlemmar i i den mest grötmyndiga och nedlåtande stil fick mig
fundet.”
Karlfeldtsamfundet, berätta- att kontakta ”il Capo” själv för samfundet – min gamde om detsamma och jag följde le vän biskop emeritus Clases bertil – jag hade bemed dem på vintermötet i stock- stämt mig för att gå med i samfundet i ren protest mot
denna grötmyndighet! Vad jag har
holm. min mormors älsklingsdikt var Vinterfått ut av att vara medlem: ett
orgel och jag har hittat strofer som lyer och fylstort antal goda och kloka
ler mig med glädje. det kändes fint att bli
nya vänner – väl utrusmedlem.”
”Hej, jag blev medlem i
tade i humorns och
Inger Dalin
Karlfeldtsamfundet våren 2016.
lärdomens goda greJag är road av svensk lyrik och
nar! det bästa med
”anders Yngve Pers, som då var ordföläser dikter och texter på ett äldreKarlfeldtsamfundet
rande i förbundet, kom upp till mig på
boende. När jag hade satt mig in i
är en levande samvårt kontor någon gång hösten 1967
EAK:s diktning och liv, ville jag få
ling av glada och
och sa: ”acke, Karlfeldtsamfundet komkontakt med andra som har samma
spännande männimer att hålla årsmöte i Västerås nästa år
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intresse. På nätet hittade jag
hemsidan och blev medlem.”

”Jag kom med i
skapet. mycket proKarlfeldtsamfundet 2014, i
fessionella artiklar
Göteborg på bokmässan. Vad jag
som vittnar om
har fått ut av att vara medlem? Mycket.
stor sakkunskap.”
(Bara en tråkig tillfällighet att jag inte
Bengt Andersson
blivit medlem tidigare.) Fin tidning.
Trevliga, välplanerade och
”det är från farfar
innehållsrika sammankomster.
erik och pappa janne
Intressanta och omväxlande
som mitt intresse för
”Karlfeldt fick jag med fadersmjölken. eaK är
årspublikationer.”

skor samt fördjupningen i en skald som var
både en humorist och existensialist –
förutom allt annat av ordmåleri och fantasi! jag skulle önska att ett antal yngre
medborgare får glädjen att upptäcka denne underfundige skald!
Stig Morling

en del av min uppväxt och mitt kulturarv. det var
Christer Åsberg som föste in mig för ca 10 år sedan.”
Hans Åkerlund
”minns inte vilket år, men nästan 10 år sen. Orsaker:
1/ fritidshus i stusshyttan, avesta kommun,
flera besök på Karlfeldtgården där.
2/ Vänner och bekanta medlemmar som uppmuntrade
oss att gå med
3/ en transport av en
timmerstomme för
uppsättning på vår fritidstomt utfördes av
en blond, muskulös,
trevlig man (en fridolintyp, litet grann) som
visade sig vara eaK:s
sonson! det var droppen.
eer det anmälde vi oss.
Vad jag har fått ut av att vara
medlem: stimulerats att läsa Karlfeldt mycket mer än förr. Kommit att uppskatta att recitera hans dikter. trevlig samvaro på givande sommarmöten. det bästa med Karlfeldtsamfundet är
eaK själv, intressanta föreläsningar på sommarmötena och artiklar i bladet, samt en fin årsbok.
Gunnar Birgegård
”för femton år sedan köpte vi ett hus i tällberg och
flyttade hit från Örebro, permanent för ca 10 år sedan.
en viktig anledning att vi valde dalarna och tällberg
var eaK. men även Carl larsson, anders Zorn och
Hugo alfvén. Om så många framstående konstnärer
uttalat sin förtjusning över den här bygden måste de
ha fog för detta. nu delar vi deras uppskattning av
miljön här uppe och stortrivs. Vi har varit medlemmar sedan vi flyttade hit. några grannar var redan
medlemmar och gjorde oss uppmärksamma på möjligheten att bli medlemmar. uppskattar mycket de
årsskrier som ges ut och som erhålles via medlemKARLFELDTBLADET 2016:2

Karlfeldt kommer. Pappa
läser nästan alltid en dikt vid
middagen när vi ses och den släktbok
som farfar erik skrev på 80-talet inleds med ett utdrag
ur fäderna. nu kände jag att det var på tiden att gå
med i samfundet jag också! ”
Maria Bly
”jag gick med i samfundet första gången
sommarmötet var i falun. eersom jag
länge ha sommarställe i folkärna ville
jag lära mer om bygdens son. mötena
är alltid intressanta och givande. Och
min kännedom om Karlfeldt växer
hela tiden, och det och den fina sociala
gemenskapen gör att jag uppskattar
mitt medlemskap mycket.”
Elisabeth Lindmark
Karlfeldtsamfundet är är ett bildande sällskap, som höjer livskvalitén. jag skulle önska
att: flera sällskap hade samma ambitiösa, lärda och
glada framtoning. ”mitt” sällskap där jag arbetet i
många år – Gustaf fröding-sällskapet – försöker hålla
fanan lika högt som Karlfeldt-samfundet.
Barbro Järliden
”uppsalabor talade väl om samfundet. min fru o jag tittade
på hemsidan och sen an”Ungefär tjugo år
mälde vi oss per email till
sedan, efter åtta år i
Gunbritt berggren som
USA blev jag intresserad
skrev ett osedvanligt
av svensk litteratur och
trevligt mail tillbaka. jag
lyrik och kontaktade
tror det här var i början av
då Karlfeldt2014, möjligen lite tidigare.”
samfundet.”
Per Silenstam
”Vid vintermötet i stockholm feb 2016,
ditlockad av gamla uppsalavännen Gunilla stenman.”
Maja Hemberg f. Tideström
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Sångens gångar
av Katarina Frostenson
Sången kommer
inte vandrande
en hjortrörelse i den trånga gången
bålen kränger
ett kastregn ut
att genomströmmas
stillastående
att dras samman åter
jag är den väg sången tar
amorf och strängig
ur Sånger och formler (2015)

