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Karlfeldt på KB-utställning
Carin von Sydow och Arne
Eriksson samlade in material till
den utställning som DELS (De
Litterära Samfundens Sam-

arbetsnämnd) ordnade på
Kungliga Biblioteket 25 april-22
maj om svenska författare och
deras litterära sällskap.

…och på Nobelmuseet
Professor Anders Barany talade
den 30 oktober på Nobelmuseet
om medlemmar av Svenska
Akademien som fått Nobelpriset i litteratur. Som en eftergift
åt jämlikheten nämnde han också Selma Lagerlöf, trots att hon
inte var medlem av Akademien
när hon tilldelades priset 1909.
Det valet fick för övrigt Carl
David af Wirsén att sjukskriva

sig till prisutdelningen. Till skillnad från de andra sekreterarna
var Karlfeldt inte ordförande i
Nobelkommittén, men frågan
är om det minskade hans inflytande. Anders Barany påpekade
att ingen ordförande haft så
svårt att få igenom sina förslag
som Harald Hjärne under de
åren.

OMSLAGSBILDEN: Karlfeldtsamfundets ordförande Christer
Åsberg leder sin flock över vattnet vid Gamla Staberg under årets
sommarmöte i Falun. Foto: Gram Svärdström.
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LARS FALK

spelande mellan Jerk Werkmästers målningar i Grands festvåning. Jag har fått täta rapporter från vår medlem Ragnar Löwenmark
i Göteborg om hans framträdanden med
”Fridolins Gästabud” på teaterscener i
Göteborg. En annan medlem av
Göteborgs operettsällskap, Jan
Erik Lundqvist, har just gett ut
en CD med visor av Karlfeldt och
AGNETA PLEIJEL som vid vinterFröding. Och Ragnar Löwenmötet talade till oss om Karlfeldt
mark var primus motor i det muoch manligheten sa i sitt föredrag i
sikfyllda program som vår göteförbigående att Karlfeldt skattas
borgsavdelning arrangerade i
högst och uppfattas som mest levande av de författarkolleger och Ordföranden samband med bokmässan i september. Jag minns Eva Engdahls
läsare i allmänhet som har sinne
har ordet
Karlfeldtinspirerade vackra vals
för musik och rytm. ”Han är nästan larvigt musikalisk”, skrev nästa års vin- Visa vid Tolvmansgården, som hon spelade
tertalare, kulturjournalisten och körsång- på Folkareföreningens årsmöte i april och
erskan Ulrika Knutsson, nyligen i Expres- som jag sedan har satt en text till. Den ska
sen. ”Rytmen, ordens betydelse och ljudens sjungas av Joakim Bergdahl vid föreningens
klang bildar perfekta ackord.” Ja, så är det novembermöte tillsammans med ett antal
säkert. Och det ger oss ett gott argument Karlfeldtkompositioner av Eva. Jag minns
när någon börjar tjata om hur förlegad, in- ett skickligt Karlfeldtprogram av Arne
aktuell och intetsägande skalden är. ”Du Forsberg och trubaduren Bertil Adolfsson i
har ingen taktkänsla”, ska vi replikera. Och Salabackekyrkan i Uppsala i höstas. Jag
tänker på Dragspelsklubben i Uppsala som
då blir det väl tyst ett slag.
När jag tänker på vittnesbörd om Karl- ordnade en Karlfeldtafton med allsång i nofeldts aktualitet från det senaste året har de vember. Och jag tänker på hur överrraskad
flesta direkt anknytning till musik. Jag jag blev när min son Johannes sa att han
minns Anders Anderssons och Folke Alins var i färd med att sätta musik till några
vackra Karlfeldtromanser som ackompan- Karlfeldtdikter på sin dator, och att han viljerade Agneta Pleijels framträdande. Jag le få fram det ”bondska” hos honom, just
minns hur det 150-årsfirande Orphei det som många äldre varit en smula skamsDrängars Serenadkonsert i juni förgylldes na inför.
av ett beställningsverk av Lars-Erik Rosell
med tre Karlfeldttexter – vilket betyder att DEN KARLFELDTSKA ORDMUSIKEN lever
OD nu har inte mindre än 66 Karlfeldtdik- och fortplantar sig i många former, i skifter på sin repertoar. Jag minns hur Lill Lind- tande genrer och med växlande anspråk.
fors vandrade utför ängarna vid Sjugare by Det händer något när musikaliska männioch tog scenen i besittning under Musik vid skor möter Karlfeldt, vare sig det är fråga
Siljan för ett elegant och personligt Karl- om utövare eller lyssnare. Hans dikter är vifeldtprogram till Anders Ekdahls trio. Jag sor, fast de från början saknat noter, och de
minns Lars Hjertner vandra sjungande och
forts. nästa sida
Det finns visor, som dallrat med så skär
och sällsam ton,
att de vakna mitt i tystnaden på nytt,
långt sen sångens fåglar flyttat till nya,
fjärran bon,
långt sen sommarn och glädjetiden flytt.
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forts. ”Den karlfeldtska…”

vaknar ständigt på nytt ur tystnaden, trots
att generationerna byter av varann, skaldekonstens moden skiftar och sångens fåglar
flyttat till nya, fjärran bon. De skänker tröst
och glädje även när tiden och tillvaron kan
te sig så som den gjorde när Karlfeldt skrev
i en väns gästbok:
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Det finns dagar, som lyst med så starkt och
vackert sken,
att det ljusnar upp och glimmar som en vår,
när du minns dem, där du vandrar under
kala träd allen
sent i mulna och blomlösa år.
CHRISTER ÅSBERG

Karlfeldt på engelska
Holy the Ox of Shuhgah!
Holy thy horns of power.
And the tail thou liftest—
Dancing thy swiftest—
Up toward the church’s tower.
Holy thy hooves that are cloven,
On which thou strayest among
Tall pillar trees at even,
Stern, stout, strong.
ENLIGT UPPGIFT har Karlfeldt utmönstrats
ur en volym med översättningar av svenska
nobelpristagare med motiveringen att han
är oöversättlig. Och så har man kanske
kunnat tycka fram till det att den amerikanska poeten, science fictionförfattaren
och litteraturprofessorn Judith Moffett
häromåret (2001) publicerade en antologi
med fem svenska poeter i översättning till
amerikanska, The North! To the North! Titeln avslöjar att Esaias Tegnér ingår, bl.a.
alltså med Flyttfåglarna. De övriga är
Runeberg, Rydberg, Fröding och Karlfeldt.
Moffett beklagar att inte också Stagnelius
och Heidenstam fått plats, och beskriver
därmed som utomstående en poetisk kanon
för seklet 1820–1920 som även vi svenskar
kan enas om.
Karlfeldturvalet är till dels förväntat:
Elie himmelsfärd, Häxorna, Höstpsalm och
Vinterorgel. Men valet av Den blodiga sotarn överraskar. Det tycks vara dess viskaraktär som lockat: ”Certainly he must have
had some tune in mind when writing The
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Bloody Sweep.” Och Oxen i Sjöga borde
väl vara för svår. Men den är en fullträff,
oavsett vad man tycker om angliseringen av
Sjöga till Shuhgah, som förlägger orten till
ett vilhelm mobergskt Minnesota – tala om
översättning.
Oxen i Sjöga har fått en extra skjuts ut i
den amerikanska offentligheten genom att
den ingår i Michel Östlunds bok Apostles,
med målningar och skisser från hans katedralutställning som
nu också presenteras i USA. Karlfeldt
och Tomas Tranströmer har i detta
sammanhang sällskap med John Donne och Thom Gunn.
Moffetts översättningar kommenteras
i ett bidrag till I
Karlfeldts spår, årets
samfundsårsbok. Det är Staffan Klintborg
som skriver under rubriken ”Karlfeldt goes
west. Tankar kring en amerikansk antologi”.
CHRISTER ÅSBERG

Webmaster sökes!
Hans Barenthein gör en hemsida åt Karlfeldtsamfundet och efterlyser en webmaster som kan hålla sidan uppdaterad. Sänd
ett mail till hbarenthein@telia.com.

En Karlfeldtvän ur tiden
ling och Jan Lindblad gav stora rubriker
kern Seth Karlsson har avlidit. Han blev 83 och ännu större intäkter. Världsstjärnan
år. 1959 anställdes han som musikkonsulent Kerstin Thorborg testamenterade 1970 sitt
musikaliska arv till Seth Karlspå deltid vid Dalarnas Bildson, som bildade en stiftelse i
ningsförbund samtidigt som
hennes namn. Han katalogisehan var knuten till Falu Kurirade hennes samlingar av brev,
ren. Sina sista 37 år var han kulnoter, klipp och fotografier, han
turjournalist på heltid. Själv utrenskrev hennes anteckningar
bildad sångare och pianist staroch propagerade för hennes
tade han som musikkonsulent
sångkonst. Sin egen kvarlåtensommarkurser för Dalarnas
skap har han testamenterat till
musiktalanger under medverMusikkonservatoriet, Falun.
kan av pedagoger från StockOtaliga är de recensioner och
holm. Han var bland dem som
kulturartiklar som Seth Karlsivrigast arbetade för Musik vid
Seth Karlsson
son skrivit genom åren. Han
Siljans tillkomst. Under 70-talet
initierade han de första externa kurserna i bevakade inte bara det som hände på hemmusikvetenskap från Uppsala Universitet maplan utan också nationella kulturevenemang. Seth Karlsson var en äkta Karlfeldtförlagda till Falun.
Seth Karlsson kom tidigt i kontakt med vän. Så sent som för två år sedan skrev han
sin tids kulturpersonligheter bl.a. Lillebror ett utförligt referat av samfundets sommarSöderlund. Med Falu Kuriren som arrangör möte i Dalarna. Bland de hedersbetygelser
organiserade han turnéer med unga artister som kom honom till del uppskattade han
med syfte att samla pengar till välgörande särskilt Karlfeldtmedaljen.
ändamål. Då okända namn som Rolf BjörKARLFELDTSAMFUNDET / STYRELSEN
KULTURJOURNALISTEN och musikkriti-

Årsboken 2003
SAMFUNDETS årsbok 2003 I Karlfeldts spår
är en vänbok till 90-årsjubilaren Jöran Mjöberg. Den är redigerad av skriftkommitténs
ordförande Anders Burius, som haft att hantera 26 bidrag från Mjöbergs vänner och
kolleger i Karlfeldtsamfundet och vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund. I förordet ges en kort sammanfattning av Jöran
Mjöbergs litteraturvetenskapliga insatser.
Carl Fehrman och Carin von Sydow bidrar
med några personliga minnen.
Uppsatserna är i övrigt uppdelade på tre
avdelningar. Den första är inriktad på Karlfeldt själv och hans diktning. Inte minst är
det spännande att se de kopplingar till europeisk lyrik, t.ex. Housman, Petöfi, Tavast-

stjerna och Ady, som några av bidragen
uppenbarar. Den andra avdelningen behandlar några av Karlfeldts samtida, bl. a.
Wirsén, Levertin, Fröding och Hallström.
Den tredje har rubriken Karlfeldts omvärld
och där blir vi bl.a. sakkunnigt vägledda
genom skildringar av terrängen från Folkare härad till Bergsängs backar. Den rika
variationen i ämnesval är samstämd med
Jöran Mjöbergs egen forskningshåg. Här
saknas visserligen av naturliga skäl hans utblickar mot främmande kontinenter och
okända litteraturer. Men den nyfikenheten
kan stillas av Jöran Mjöbergs egen bok som
kom ut lagom till 90-årsjubileet: Amerikansk gryning. Politik och kultur i Nordamerika från 1500-talet till Lincoln.
CHRISTER ÅSBERG
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Karlfeldts litteräre fiende nr 1
ÅR 1993 UTGAV Karlfeldtsamfundet uppsatssamlingen Karlfeldt och modernisterna,
där ett antal yngre diktares produktion belystes genom undersökningar av deras
släktskap med dalaskaldens motivvärld och
deras inspiration från hans diktning. Men
det fanns fler diktare som hade något slags
relation till Karlfeldt, mest som Karlfeldtelever eller -epigoner. En som i stället etablerar sig som en fiende till dalaskalden är
skåningen Vilhelm Ekelund. Två forskare
från Skåne har i nyare undersökningar pekat på detta.
Den ene är Per Erik Ljung, docent i litteraturvetenskap i Lund, som i sin doktorsavhandling från 1980, Vilhelm Ekelund och
den problematiska författarrollen, undersökte Ekelunds kritiska hållning gentemot
det litterära etablissemanget strax efter sekelskiftet. Oscar Levertin anmälde Ekelunds
diktsamling In Candidum 1905 och förklarade där om Karlfeldt att denne haft den
enastående lyckan att i tidiga mannaår bli
klassiker, samtidigt som han antydde en
mera nedlåtande syn på Ekelund, vilken
hade fått entydigt positiva omdömen i en recension av Bengt Lidforss. Ekelund uppfattade både Levertin och Karlfeldt som fientligt inställda till den fria versen, som hade
stämplats som ett dekadens- och upplösningssymptom. I brev till förläggaren Bonnier försvarade han den orimmade antika poesin, det pindariska idealet med formuleringen: “Stode en grek upp ur sin graf nu och
diktade i chor-vers och dityramber, skulle
han säkert inte anses på långt när så formfulländad som – herr Karlfeldt.” Och i ett
avsnitt i In Candidum som han döpte till
”Burgonj och äppelvin” angrep han den
Karlfeldt/Fridolin som hade skrivit dikten
”Äppelskörd” (”Jag vill brygga äppelviner
… hälla upp och låta söta/ flickor sockerskorpor blöta”) och kallar honom för
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”pomrilskalden”, det vill säga ungefär det
samma som pommacskalden. Ekelund fortsätter med att beteckna ”pomrilpoesin” som
”ett grundt gemyts harmlösa lek med rim
och rytm och små känslor”, vilket ”vore den
oskyldigaste sak i världen, om det ej fanns
folk som sträfvade att inbilla oss att här var
ett mänskligt och litterärt värde af allvar att
räkna med – ett bildningsvärde.” Hösten

För Ekelund
var Karlfeldt
en rimsmed av
ytligaste sort,
en äppelkindad
pigtjusare och
löskerkarl
Vilhelm Ekelund

1907 förnyar han sitt angrepp i tidskriften
”Staden” med orden ”Korrekt slätkammad
vers är pomrilskaldens ideal, och framför
allt anser han allt hvad intensivt själsliv heter som dekadens.” I tidskriften hette det
också om Karlfeldt: ”Hans optimism är ljusögd som ett barns eller en folkskollärares,
och han är stolt öfver sin kemiska renhet
från all skepticism.”
Det som efter nästan ett sekel kvarstår
av denna litterära konflikt är först och
främst motsatsen mellan Ekelunds ”pindariska” ideal och det litterära etablissemanget i Sverige strax efter sekelskiftet 1900, där
Levertin och Fredrik Vetterlund företräder
den härskande kritikeropinionen och Lidforss och Ekelund oppositionen.
ANDERS PALM, professor i litteraturvetenskap i Lund, klarlägger i en uppsats i
festskriften till Per Rydén, I ordets smedja
(2002), sammanhanget mellan en sonett av

Baudelaire och en av Vilhelm Ekelund, som
ger ett nytt belägg för den senares negativa
hållning till Karlfeldt (Palm: ”Ögon-blick –
minnets och dikternas”). Båda sonetterna
har som motiv ett blixtsnabbt men djupverkande möte på en storstadsgata mellan en
man, en jagberättare, och i Baudelaires fall
en kvinna – i Ekelunds troligtvis, med paralleller i flera av hans Elegier 1903, en man.
Ekelunds Eros är en annan än Baudelaires,
säger Palm. Ekelunds uttryck ”Eros saligheter” rör sig inte om det sexuella.
Här som så ofta hos Ekelund handlar det
om vad man har kallat den andra Eros, en
förandligad, själisk, skönhetsdyrkande Eros
– den Eros, som har en grundtext i Platons
”Symposion”. Det är den Eros som gav
Ekelund ett filosofiskt och estetiskt föreställningsmönster för hans homoerotiska
böjelser, hans skönhetsdrömmar om kärleksmöten med gossen, ynglingen, mannen.
Det är i den andra treradingen av Ekelunds sonett som Karlfeldt kommer in:
Du gick förbi. Och åter livet skrider.
Köld i mitt hjärta! Frys till döds var dröm.
Mig vänta inga blida knoppningstider.
”Knoppningstider” – det ordet tolkade ju
Karlfeldts jublande stämning i ”Intet är som
väntanstider,/vårflodsveckor, knoppningstider.” Här, säger Palm, öppnar Ekelunds dikt
med en snabb vändning ett nytt litteraturpolitiskt perspektiv. Med sitt slutord ”gör
Ekelund ännu en litterär markering, där likheten skall göra olikheten synlig, i detta fall
en väsensskillnad mellan två diktartemperament, två skilda estetiska grundhållningar,
en litterär antagonism”. Karlfeldt blev invald i Svenska Akademien år 1904. ”För
Ekelund” konstaterar Palm, ”var denna
Karlfeldt en rimsmed av enklaste och ytligaste sort”, ”en äppelkindad pigtjusare och
löskerkarl.” Men dessutom, säger Palm,
anger ju Ekelund i sonetten sin egen estetik
och sin egen stjärnbelysta erosdyrkan.

Till sist en replik från Karlfeldtdiktens
trogna. Nog förenklade Ekelund häftigt
Karlfeldt när han upplevde honom som en
ytlig kärleksdiktare samtidigt som en antagonist på den svenska parnassen. Och Ekelunds reaktion smakar mycket av avundsjuka mot Karlfeldts livsglädje, virilitet och
humor, samtidigt som den vittnar om en
bitter självkännedom. Man undrar vad han
tyckte ifall han något år senare kom att läsa
den mörka kärleksdikten ”Höstskog” i
Flora och Pomona? Kanske hade han kunnat mildra den beska, halvt föraktfulla ton
som klingar fram ur sonettens slutord ”Mig
vänta inga blida knoppningstider.”
JÖRAN MJÖBERG

Ingegerd Fries
hedersdoktor i Umeå
I NOVEMBER promoverades Ingegerd Fries
till hedersdoktor vid Umeå universitet. I vår
krets vet vi alla vilken framstående Karlfeldtforskare Ingegerd Fries är. Hon har gett
ut två böcker, Sångs i Sjugare, 1970, och
Karlfeldt och dalmålarna, 1996, och skrivit
en rad uppsatser, varav en ingår i årsboken
I Karlfeldts spår. Men det finns skäl att
därutöver nämna en viktig insats som lätt
förbises. Ingegerd utgav på egen hand de
åtta första årgångarna av Karlfeldtbladet.
Denna serie av oregelbundet utkommande
stencilerade tidskriftsnummer är en oumbärlig fyndgruva för Karlfeldtforskningen och
en förblivande inspirationskälla. Förutom
Karlfeldtstudierna motiveras utnämningen
av mångahanda solida insatser för den isländska kulturen och på senare år utgivningen av Linnés Iter Lapponicum, Lappländska
resan, tillsammans med maken Sigurd. Vi
lyckönskar Umeå universitet till valet av en
mycket värdig hedersdoktor. Karlfeldtsamfundet känner stolthet och glädje över utnämningen och framför sina varma gratulationer till filosofie doktorn h.c. Ingegerd.
CHRISTER ÅSBERG
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Olika syn på Karlfeldts tro
NÄR JAG GICK I VÄSTERVIKS läroverk på
1940-talet hade jag som lärare i kristendom
Erik Fries (1900-1983) och i modersmålet
Jacob Kulling (1897-1996). Båda kom ut
med var sin bok om Erik Axel Karlfeldt,
Fries med Karlfeldt och fädernas tro 1942
och Kulling med Karlfeldts livsproblem
1943. Intressant i och för sig att ett landsortsläroverk i en mindre stad på den tiden
kunde hysa kreativa och aktiva författare
som fick ut böcker på svenska bokförlag.
Naturligtvis väckte dessa lärare mitt intresse för Karlfeldts poesi, inte minst med
tanke på att författarna kom fram till olika
syn på frågan om Karlfeldts religiösa inställning, uppenbarligen beroende på deras
egna, personliga inställning till den kristna
tron. Vem hade rätt?
ERIK FRIES, av prästsläkt – fadern var prost

och morfadern biskop – hade väl från början avsikten att också välja prästbanan, men
som den tvivlare han
var, valde han lärarbanan. I sin bok om
Karlfeldt finner han
hur tvivlet och sökandet ständigt återkommer i skaldens
diktning, ”ett känslans ja och ett tankens nej”, där hans
kritiska sinne och
Erik Fries
sanningssökande
spelade stor roll, så typiskt för agnostiker.
Några tecken att Karlfeldt var bekännelsetrogen kristen stod ej att finna enligt Fries, som ger en klart sekulariserad
bild av skalden och hans diktning.
Hur mycket Karlfeldts dikter än är inspirerade av kristendomen, är det fråga om
bibelsymbolik eller estetiska symboler och
”uttryck för en skalds förmåga av poetisk
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inlevelse i andras tro och själstillstånd”. Det
är biblisk lyrik och säger ingenting om Karlfeldts egen religiösa uppfattning. De dikter
som kan uppfattas som böner visar enligt
Fries på Karlfeldts sökande i största allmänhet och är närmast ”andaktsstämning”. De
många religiöst betonade uttalanden som
lagts i diktade personers munnar kan knappast åberopas som skäl för skaldens egen
tro. De ingår ju i ett rollspel. Fries pekar
också på en hednisk linje, en sympati för
hedniska kulturelement och skriver att Karlfeldt ville åstadkomma en försoning mellan
”den visa hedendomen och kristendomen”,
ett element som bidrog till att fjärma honom
från bekännelsetrogna.
Över lag dominerar de dunkla, mångtydiga formuleringarna. Ej heller går eufemismer, omskrivningar, att tolka entydigt.
Beträffande den klart religiösa Höstpsalms
”vän i vind och skymning
och min Gud” kan man
Klarast visar
tycka att här lyser en klar
gudstro fram. Fries fram- sig författarnas
håller emellertid att närvaolika åsikter
ron av denna vän, ”som
en bordskamrat”, är hembeträffande
lighetsfullt framställd. I de
Höstpsalm
fall då skalden talar om en
röst han hört hävdar Fries
att detta hänger samman med ”ett auditativt drag i Karlfeldts psyke och att hans
sångmö livet igenom var ett barn av himlens vind och jordens anda”.
Ett av de mest kända exemplen på dikt
med religiöst innehåll är ”Psaltare och lyra”
som slutar med orden: ”Giv oss en tro att
sluta vid/ tryggt i den mörka död”. Fries
skriver att här ”talar icke en övertygad troende för vilken Gud är det till sist enda sanna och vissa, utan en man som livet igenom
drivits ut på tvivlets och sökandets vägar”.
Dikten togs in i 1937 års psalmbok men av
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konfessionella skäl placerades den i avdelningen för ”Psalmer att läsas vid enskild andakt”. I den nya psalmboken, antagen av
1986 års kyrkomöte har den uteslutits.
I slutet av sin bok skriver Fries: ”Sin
agnostiska ståndpunkt, tidigt intagen i dikten ”En löskerkarl”, lämnade säkerligen
Karlfeldt aldrig definitivt. Fullt klar och entydig har nog emellertid saken aldrig varit
för honom själv. Med all sannolikhet ville
han med sina dikter av antytt slag inte ha
sagt, att han vågade eller ens önskade betrakta sig som en bekännande kristen.”
JACOB KULLING, också av prästsläkt, funderade även han på prästbanan. Men efter
disputation 1932 kom lärar- och författarbanan att helt dominera hans långa verksamma liv. Utöver egna diktsamlingar kom
hans rika litteraturvetenskapliga arbeten
ofta att handla om olika författares relationer till den kristna tron. Redan 1936 kom
han i Svensk tidskrift in på Karlfeldts fromhet. Med egen stark tro föll det sig naturligt
för Kulling att ta upp en debatt med Fries
om Karlfeldts livsproblem, allrahelst som
Fries i sin bok ansett att Kulling hade gått
för långt när han i ”Höstpsalm” anser att
Karlfeldt ”nått fram till den visshet, som
hade varit hans moders”.
Kulling finner Fries, som efterlyst en
”mera precisionsmässig analys”, väl intellektualistisk och låter de religiösa frågorna i
Karlfeldts diktning handla för mycket om
huruvida de stämmer med verkligt kristen
åskådning eller är kristet konfessionella.
Kulling respekterar Fries sanningssökande
men ”man löser inte Karlfeldts religiösa problem bara genom teoretisk fixering”. ”Under teoriernas gråa yta går hjärtats röda
strömmar” och Fries bortser alltför lätt från
det känslosamma draget i skaldens diktning.
När Fries söker neutralisera olika uttalanden för att de lagts i någon annans mun,
göra dem till ”rollspel”, och därigenom
frånkänna dem personligt religiöst engage-

mang, menar Kulling att detta är en ”principiellt tvivelaktig ståndpunkt med tanke på
den förkläddhetens diktare” som Karlfeldt
är. Kulling reagerar också mot Fries uppfattning om bönen och att den som ber om
tro inte skulle ha någon tro. Tvärtom. Det
paradoxala är att ”den som beder om tro,
han äger den redan”.
Klarast visar sig de båda författarnas olika åsikter beträffande dikten ”Höstpsalm”.
Med sin intima bekännelsekaraktär är det
den dikt där Karlfeldts kristna orientering fått sitt renaste och mest direkta uttryck menar
Kulling och förstår
inte varför inte Fries
kan ta Karlfeldt på
orden. Det går inte
enligt Kulling att
som Fries lösa upp
Jacob Kulling
diktens
innerliga
Kristusgemenskap i ett symboliskt spel i den
poetiska stämningens tjänst eller göra den
till ett förfinat uttryck för kristen personlighetsmystik. Även om Kulling gång på gång
medger att Karlfeldts dikter är mångtydiga
och lätt kan tolkas som agnostiska, finner
han så många klara tecken på en kristen tro
hos Karlfeldt att man måste se honom som
en uppriktigt troende. I slutet av sin bok
medger dock Kulling att Karlfeldt ”tagit
hemligheten med sin tro med sig i sin grav”.
Måhända står de båda författarna närmare varandra i sina åsikter än vad de låter
påskina i sin polemik. Karlfeldts mångtydiga och svårtolkade formuleringar får de
båda författarna att uttala sig mera försiktigt och mindre kategoriskt. De talar gärna
om teoretisk fixering, hypotetiska antaganden, principiellt tvivelaktiga ståndpunkter
etc. Intressant är dock att se hur en tvivlare
och en troende kan tolka Karlfeldts diktning så olika.
PETTER ÅKERMAN
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Om Psaltare och lyra
ALLA SKALDER DRÖMMER väl om att skriva en dikt som går in i folkets hjärta. ”Psaltare och lyra” är en sådan dikt. Titeln valdes av Torsten Fogelqvist som samlade
Karlfeldts efterlämnade skrifter i Tankar
och tal 1932. Diktens tillkomst är rätt egenartad och den finns inte ens med i alla upplagor av hans dikter.
Karlfeldt läste upp ”Psaltare och lyra”
vid Svenska Akademiens högtidsdag den 20
december 1929. Han var direktör och inledde kvällen med ett tal till minnet av Wallin och Berzelius, som föddes 150 år tidigare. Karlfeldt hade säkert Wallin i tankarna
när han skrev sin dikt som så småningom
kom med i 1937 års psalmbok under avdelningen ”Psalmer att läsas vid enskild andakt”. Många har läst den när de lagt ner
en blomma på en kista. Jag gjorde det själv
en gång i Västerås domkyrka och tänkte på
Karlfeldt, som måste ha suttit i bänkarna
många gånger under sin skoltid.
Gustaf Söderblom, Nathan Söderbloms
son, berättade i Karlfeldtbladet nr 2, 1996
om diktens tillkomst. Karlfeldt kom upp på
ärkebiskopsgården den 24 september, tydligen omedveten om att det var Anna Söderbloms födelsedag. Familjen samlades och
Karlfeldt läste upp sin dikt i salongen. Gustaf Söderblom försäkrade mig att året var
1928, men det var svårt att tro. Förmodligen sökte Karlfeldt upp Nathan Söderblom
för att diskutera det förestående Wallinjubileet. Kanske ville han pröva sin dikt på
ärkebiskopen, som bett honom skriva en
psalm. Carin von Sydow har sett igenom
Gerda Karlfeldts dagbok och bekräftar att
besöket måste ha ägt rum den 24 september
1929. Gustaf Söderblom godtog senare
detta datum.
Curt-Steffan Giesecke, medlem i Karlfeldtsamfundet sedan det grundades, undrar om dikten kan ha förändrats på vägen
från skrivbordet till det tryckta arket. Gie-
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secke tycker det borde stå ”sår” i stället för
”står” i andra strofen.
Du makt för vind och skyar,
du makt för liv och år,
som ständigt allt förnyar,
och allt i spillror slår;
med öden och med timmar
i julens aftonbrand
du står, och sädet glimmar
i såningsmannens hand.
Överklivningen i näst sista raden är onekligen pregnant. Den avviker från det väntade
i en strof som annars låter som om den vore
skriven av Wallin. Karlfeldt ville tydligen
markera att den makt som nämns i första
raden står höjd över världen och vid årets
slut sprider ut nya öden och ny tid som en
såningsman. Är det kanske stjärnfallen som
glimmar i vinternatten?
Karlfeldt förstärker effekten genom att
låta ordet ”står” rimma med radsluten ”år”
och ”slår”. Ordet ”står” är inget feltryck för
dikten trycktes redan nästa dag i DN, där
KaÍlfeldt själv kunde kontrollera texten.
DN:s reporter ger en fin bild av kvällen:
”Till sist uppläste d:r Karlfeldt en av honom
själv författad dikt, som anknöt till det lyktande året och dess stämningar. Dagens
Nyheters läsare får ta del av detta poem då
de bläddra vidare i detta nummer. Det var
ingen vanlig epilog – intet klubbslag. Uppbrottet skedde under andaktsfull tystnad.”
Ordet ”sädet” förbryllade mig länge.
Borde det inte stå ”säden”? Ordet ”sädet”
brukar läsas med akut accent (enstavighetsaccent). Det innebär att det skulle vara bestämd form av ett neutralt ord ”säd”. Det är
inte orimligt, för Karlfeldt behandlar både
orden ”tjärn” och ”doft” som neutrum.
Och när en gång den stora frosten nalkas
som smular solens sista barn till stoft,
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så låt mig känna, medan blodet svalkas,
det rika livet som ett nejlikdoft.
Senare fick jag veta att ordet ”doft” var
neutrum på 1700-talet, om det syftade på
blomsterpollen. Rudbeck skrev ”wårt
Kornsäd” 1689, men det var nog sista
gången ”säd” behandlades som neutrum.
Karlfeldt använder ett annat ord, ”säde”,
som kan vara värt en förklaring. Det kan
både användas om utsädet, som Karlfeldt
gör, och om sådden; att ”ligga i säde” är
motsatsen till att ”ligga i träda”. Kanske
kan någon läsare från Karlfeldts hemtrakter
tala om hur man använder ordet där?
Min lärare i svenska på Katedralskolan i
Uppsala, lektor Erik Hörnström, uppmuntrade alla åsikter och blev uppriktigt glad
om en elev tyckte att en dikt var smörja.
Det räckte med att man motiverade sin

åsikt. Hörnström förklarade för oss omogna gymnasister att den sista strofen i Karlfeldts dikt sammanfattar livets viktigaste
aspekter.
Giv oss en härd att njuta vid
av vårt beskärda bröd.
Giv oss ett bröst att luta vid,
när glädjen vänds i nöd.
Giv oss en tro att sluta vid
tryggt i den mörka död.
Med åren har jag blivit alltmer övertygad
om att Hörnström hade rätt. Det var därför
en sublim upplevelse att hitta just dessa rader i utkast på baksidan av ett av Karlfeldts
tal på KB. Började kanske dikten där? Den
rapsodiska formen blir naturlig om man antar att dikten komponerades baklänges.
LARS FALK

Karlfeldt i västerled
EN GEOGRAFISK analys av samfundets ma-

trikel visar helt naturligt medlemsanhopningar kring Siljan, i Folkarebygden, i Uppsala och i Stockholmsregionen. Det är viktigt att medlemmar även på andra håll kan
känna sig hemma i samfundet. I Göteborg
har Ragnar Löwenmark tagit initiativ till
att samla medlemmarna i Västsverige. I våras och nu senast i samband med Bokmässan har han ordnat träffar i S:t Jakobs kyrka. God hjälp har Ragnar haft av sin ackompanjatör Mikael Rasmusson, som är
medlem både hos oss och i Peterson-Bergersällskapet. Det blev ett givande möte när vi
samlades ett dussintal samfundare till ett
improviserat program. Vi fick bland annat
lyssna till när Ragnar sjöng ”Dina ögon äro
eldar” och när paret Gunnel och Åke
Krigström charmfullt framförde ”Sång med
positiv” – med en lätt jazzaccent som Gunnel visserligen bad om ursäkt för men som
gav oss den extra kryddan. En ny medlem,
poeten Mikael Rudesjö, deklamerade En

Affisch för Ragnar Löwenmarks program,
som bl.a. framförts på Hagateatern.
madrigal och framförde tillsammans med
Mikael Rasmusson ”Vinterorgel” i form av
en både verknings- och stämningsfull melodram för en röst och piano av helsingborgskantorn Carl-Elow Nordström. Tillsammans med Louise Jansson har Ragnar Löwenmark framfört sitt program Fridolins
Gästabud på Hagateatern och på Rosenkaféet i Göteborg. Han har också sjungit
Karlfeldt hos Folkareföreningen i Avesta.
CHRISTER ÅSBERG
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Sommarmötet i Falun 2003
ETT SOMMARMÖTE med Karlfeldtsamfun- mellansvenska Bergslagen som brukar kaldet är inte bara ett möte med skalden och las Kopparbergslagen.
Handelsplatsen Falun växte snabbt och
hans diktning utan också med den miljö,
den bygd och den kultur som var och är blev en av de största orterna i landet. På
Karlfeldts. Fredagens program ägnades drottning Christinas tid blev Falun stad år
sålunda åt Falun i litteraturen och konsten, 1641. En ny stadsplan utarbetades 1646
med föredrag av museilektor Örjan Hamrin och präglar än idag gruvstaden.
Internationellt har Kopparberget haft
och museipedagog Annacari JadlingOhlsson och med besök på olika utställ- en betydelsefull roll för kopparexporten
ningar. Lördagen besökte vi Kopparberget, och utvecklingen av bergsteknologi. Tidvis
där Bo Berggren presenterade ”Falun och svarade Falu gruva för 70-80% av världsKopparbergslagen” ett av våra svenska exporten av koppar. På slott och palats i
hela Europa, liksom kyrvärldsarv på Unescos lista.
kor och katedraler låg
Så fick vi en lektion
glänsande koppar från
”Ur gruvans historiska
Falun. Sverige och Spanien
djup” av vår mångkunniövergick på 1600-talet till
ge guide museichefen Dakopparmyntfot. Tre dalaniels Sven Olsson. Han bestäder – Falun, Säter och
rättade så här:
Avesta – skapades på
”Den skrivna historien
grund av det Stora Kopom Kopparberget går tillparberget. Kungar, drottbaka till 1288, då biskop
ningar, furstar och ambasPeder Elofsson i Västerås
sadörer har besökt Falu
bytte tillbaka 1/8-del av
gruva liksom den förste
det som då kallades
kände svenske ”turisten”
”Tiscasioberg”. Natur1824.
vetenskapliga analyser av
Den 13 december 2001
mark, sediment, träkol och Den traditionsenliga buketten
från Sångs.
utnämndes det historiska
pollen pekar idag på att
industrilandskapet kring Stora Kopparbergruvbrytningen började redan på 700get och Falun till det tolfte svenska världstalet. År 1347 utfärdade kung Magnus
arvet. Stora Kopparberget, populärt kallad
Eriksson de äldsta privilegierna. Däri gavs
Falu gruva, är Sveriges äldsta och mest
även riktlinjer för kolonisation, bosättbetydelsefulla bergverk. Under stormaktsning, handel och hantverk m.m.
tiden på 1600-talet, gav koppargruvan det
Bergsmännens särställning gav dem
expansiva Sverige en stabil ekonomisk
makt och rikedom och skapade en stat i
grund. ”Riket står och faller med Kopparstaten vid Kopparberget. Omlandet kring
berget”, var ett av många uttryck som fällgruvan präglades av hyttplatser och bergsdes om berget.
mansgårdar liksom ett säreget odlingslandSå långt Daniels Sven Olsson.
skap, där jordbruket mycket tidigt bedrevs
i ett flerårigt växelbruk, kallat ”falusättet”
eller ”lindbruket”. På så sätt har ett unikt
EFTER DEN FULLMATADE dagen i Kopparkulturlandskap skapats i en ca 15 km vid
bergets hägn samlades deltagarna till midcirkel kring Kopparberget, den del av den
dag på Grand Hotell. Väl till bords i ”Lust-
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Lars Hjertner presenterade Jerk
Werkmästers målningar på Grand
Hotel, Bo Berggren berättade om
Kopparberget och Daniels Sven Olsson var ciceron på Gamla Staberg.
gården” presenterade Lars Hjertner Jerk
Werkmästers Karlfeldtinspirerade väggmålningar. I ord och toner gav han en både ömsint och dramatisk framställning av Fridolinvärlden i skaldens diktning. Stämningen
under den goda middagen förhöjdes ytterligare av allsång till piano- och dragspel liksom av sång av närvarande OD-veteraner.
Sommarmötet kulminerade i tredje
dagens besök med Daniels Sven Olsson som
suverän guide på Gamla Staberg med dess
kulturhistoriska byggnader och unika
barockträdgård. Gamla Staberg är en synnerligen väl bevarad bergsmansgård från
slutet av 1600-talet – ett ”Versailles” i falurött. Så kunde en framstående bergmanssläkt genom att för hyttdrift utnyttja vattendrag och goda transportvägar över sjön
Runn bygga sig en vacker boning som gav
respekt och status i samtiden och skönhet
och glädje åt efterkommande.

Söder om manbyggnaden – huvudbyggnad med flyglar – ligger barockträdgården,
indelad i sex kvarter med sandgångar
omkring och omgiven av stenmur. Jämna,
prydliga rader med kål, spenat, morötter
och rädisor med en växtkraft som vi inte
trodde vara möjlig i detta kärva klimat. I
fruktträdgården hittade vi gamla sorter som
astrakan, grågylling och rosenhäger, men
också de speciella dalasorterna Gubbäpple
och Snilsäpple. Längst ned i bilden på
omslaget syns två dammar, där förr rudor,
vanliga på 1700-talet, nu inplanterade
karpfiskar odlas.
Vilken lycka och vilken inspiration för
oss glada och kämpande trädgårdsamatörer
att få se denna prunkande anrika trädgård!
Därmed var Karlfeldtsamfundets sommarmöte 2003 till ända.
MARGARETA HÖGLUND
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Karlfeldt och bergslagsförfattarna

Sommarens tävling
Sommarmötet innehåller ibland någon lekfull övning. Uppgiften ”I
JÄRNBÄRARLAND” kanske också
kan roa någon läsare en vinterkväll,
”då här blir skumt och dagen är förliden.” Var är EAK i sina tankar och
ur vilken dikt är citatet hämtat?
1

De svarta skogarna mumla
som psalmsång kring fädernas
lutande kors..

2

Men nejden skall höra min röst!
Finns luft i lunga och klang i
bröst,..

3

Dess kullor ha kinder som skina,
och vört står i pannmur och tina.

4

Heliga äro dina horn.
Helig är svansen / du lyfter i
dansen / upp mot kyrkans torn.

5

Brinna de bleka lågorna
i smedernas sotiga skjul?

6

Du är hjärtat som gråter,
som om aldrig det komme åter..

7

Se hagarna sig färga
som eld vid ————färja…

8

Idag, idag jag fick ditt ord,
och kommer höst en gång..

9

Långt från krig och fejder
och långt från kronovägen
är Floras by belägen…

10 Kyrkans golv var som is,
men anleten blossade hett..
11 Stilla och blå som ett dimband
hänger / svedjerök över åsarnas
bryn…
12 Säg, yngling, anar du vart detta
pekar? / Välj hur dig lyster,
ingendera nekar.
Gunbritt Berggren ställde frågorna
Svaren hittar Du på sidan 22.
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NÄR KARLFELDTSAMFUNDET den första

Karlfeldtmedaljen till
Jöran Mjöberg
Här gångar i lunden en mansperson
med ridande sporrar och hatt med galon,
med guldmedalj på rocken;
det är en hög baron.
Han har skådat all världens
bedrägliga glans,
han har trippat med fröknar och
fruar i dans,
nu går han stelt som bocken
i blanka stöveldon.
BORTSETT FRÅN STELHETEN kunde detta vara

Karlfeldts porträtt av Jöran Mjöberg, den framstående utforskaren av allt från enstaka dialektala
Karlfeldtord till främmande kontinenters sekelgamla kulturtraditioner. Inget ämne är för smått eller för stort för Jörans vetgirighet. Hans insatser
för Karlfeldtsamfundet är lika mångahanda som
mångåriga. Den enda doktorsavhandling som skrivits om Karlfeldt har Jöran till upphovsman. Den
kom redan på 1940-talet och gavs då också ut i
folkupplaga med titeln I Fridolins spår. Som en
hyllning till Jöran på hans 90-årsdag i somras
tillägnade samfundet honom sin årsbok, I Karlfeldts spår. Allt som fattades var den medalj på
rocken som Karlfeldt talar om. Men vid samfundets årsmöte i Falun den 2 augusti tilldelades Jöran
Mjöberg samfundets Karlfeldtmedalj med motiveringen: ”För de många glädjemil han vandrat
som vägvisare i Fridolins och i Karlfeldts spår.”
CHRISTER ÅSBERG

helgen i augusti samlades till sitt sommarmöte i Falun var sommaren ombytlig. Ankomstdagen bjöd på sydeuropeisk hetta.
Men som på beställning kom omslaget nästa dag. Deltagarna slog sig ned i Kopparbergets föreläsningssal medan regnet strilade. Luften rensades och allas intresse riktades mot de förnämliga föreläsningar som
under dagen avlöste varandra.
Från Uppsala kom professor emeritus
Lars Furuland. Hans förankring i Karlfeldtlandet är djup, och de insatser han under de
senaste åren gjort för att kartlägga och föra
ut hela Bergslagens litterära kulturarv är
välkända. Hans oskattbara bibliografi
Bergslagen i litteraturen (1998) är en guldgruva. Här kan man se hur lokalsamhället,
de små orterna, som en gång så intensivt
präglades av järnhanteringen, också fick
sina litterära skildrare.
Furulands föredrag hade titeln ”Karlfeldt och Bergslagsförfattarna”. Han inledde med att peka på
hur en överväldiEn övervägande
gande del av våra
allra största förfatdel av våra allra
tare, de som vi
största författare
utan vidare räknar
in i vår nationella
kan på olika sätt
kanon, på olika
knytas till
sätt kan knytas till
järnets bälte. Geijärnets bälte
jer, Tegnér, Wallin,
Fröding, Heidenstam, Lagerlöf och Karlfeldt, alla har de något slags beroendeförhållande till järnet. Ja,
det kan tyckas som om det vore endast
Strindberg som fattas. Dessa våra nationalskalder gav Bergslagen ett ansikte för en nationell publik.
När Erik Axel Karlfeldt skrev ”I Dalarne” 1926 var bergsmansdominansen egent-

ligen på nedgång,
men Karlfeldt fann
att det ”låg en
känsla av bergsfrälse i luften i
gruvornas
och
brukens bygd”. I
några kända dikter som ”Fäderna”
och ”Träslottet”
kan man spåra
just bergsmannaLars Furuland, Uppsala, traditionen och i
professor emeritus i
den mindre kända
litteraturvetenskap
ungdomsdikten
”Forsen”, där motivet är hämtat från Fors
bruk, finns ett socialt perspektiv.
SÅ FICK VI EN INTRESSANT och elegant ex-

posé över bygdens skrivande söner och
döttrar. Där fanns förstås Karl Erik Forsslund (1872–1941). Furuland betonade dennes närhet till Karlfeldt både när det gäller
tid och motiv. Forsslund debuterade ett år
efter Karlfeldt med Skog – en skissbok från
Bergslagen och i hans lyrik finner man samma djupa känsla för bergslagsnaturen. Furuland menar att Forsslund är en sådan författare som tiden har farit fram med på ett
orättvist sätt. Han är värd att läsas på nytt.
En annan författare, rotad i sin hembygd, en gång uppburen också utanför sin
egen provins, är Carl Larsson i By (1877–1948). Larsson hyste stor beundran för
Karlfeldt, så stor att han gav upp sitt eget
diktande därför att han menade att han låg
för nära Karlfeldt i sitt motivval (och, får
man förmoda, då han insåg att han aldrig
skulle kunna ta upp kampen med en diktarbroder vars diktning var så överlägsen).
Även om Karlfeldt naturligtvis på ett
självklart sätt dominerar utsikten över det
forts. nästa sida
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feldts död 1931 skrev hon en vacker hyllningsdikt ”Till en död diktare”.
Martin Koch dristade sig till att gå i polemik med Karlfeldt. I en liten broschyr,
Proletär, från 1929 vänder sig Koch med
skärpa mot Karlfeldts anammande av den
moderna turismen. Koch fann Karlfeldt
naiv i den bejakande attityd till turismen
som han torgfört i sin artikel ”I Dalarne”.
Två diktare från två senare generationer
som båda nått ut över provinsgränsen är
Werner Aspenström och Bengt Emil Johnson. Hos både den äldre och den yngre
finns stundtals Karlfeldt och hans diktning
som en självklar resonansbotten.
ARTUR LUNDKVIST skrev på 1960-talet i

Werner Aspenström och Bengt
Emil Johnson är
två bergslagsförfattare som nått
ut över provinsgränsen. Hos
båda finns Karlfeldt som en
självklar
resonansbotten.

litterära Bergslagen så är det nog få som likt
Carl Larsson i By känt sig så tyngda av arvet att de tystnat. Tvärtom har han för några kunnat fungera som en inspirationskälla
och även en länk in i de nationella sammanhangen. Dan Andersson var en arvtagare till nittitalisterna, och när han fick stöd
av Svenska Akademien hade förmodligen
dess sekreterare haft ett ord med i laget.
Kerstin Hed kallade sig bondmoran Hilda Olsson (1890–1961) från Hedemoratrakten, när hon diktade. Inte mindre än
nitton diktsamlingar gav hon ut. Vid Karl-
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tidningen Vi att Karlfeldt och Fröding drev
sin diktning till en sådan fulländning att deras efterföljare med nödvändighet måste betecknas som epigoner. Men Lars Furuland
kunde visa att bland dessa efterföljare förvisso finns författarskap som står på egna
ben och förtjänar förnyad uppmärksamhet
i dag, när tiden gått och Karlfeldt inte kan
lägga sordin på intresset för sina mindre
framgångsrika diktarkollegers verk. Så kan
vi kanske se en renässans för den regionalt
förankrade diktningen, vars oomstridde
hövding Karlfeldt fortfarande är. Lundkvist
menade i sin artikel att han är den av nittiotalisterna som åldrats minst. Ty han uppnådde en nästan perfekt balans mellan
klanger och bildverkan.
MARGARETA BJÖRKMAN

Sommarmöte 2004
Karlfeldtsamfundets årsmöte 2004 går
förmodligen av stapeln på Eklundshof
i Uppsala den 6-8 augusti. Mera information kommer i nästa nummer av
Karlfeldtbladet.

Bokmässan 2003
KARLFELDTSAMFUNDET deltog även i år
vid Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. Vi
delade DELS:s monter med andra litterära
sällskap, Wilhelm von Brauns, Sonja Åkessons, Elin Wägners och Dan Anderssons.
Montern låg lite undanskymd på en av mässans bakgator. Försäljningen blev därför
blygsammare än förra året liksom medlemsvärvningen. Men vi fick många goda
kontakter med förbipassserande samfunda-

re och intresserade utomstående. Vi fanns
på plats alla de fyra mässdagarna 25–28
september. Ragnar Löwenmark och Birgitta
Wennerberg-Berggren drog det tyngsta lasset med hjälp av Margi Fält, Kerstin Hulter
Åsberg och Johannes och Elisabeth Åsberg.
Undertecknad deltog med ett föredrag på
DELS-scenen, ”Karlfeldts tal och talekonst”. Det gav en försmak av årsboken
2004, som har titeln Till bönder och till
lärde män – Karlfeldts tal i urval.
CHRISTER ÅSBERG

Karlfeldtsamfundet inbjuder till

VINTERMÖTE
lördagen den 21 februari 2004 kl. 13.00
på Nybrokajen 11, Stockholm
(buss 47 eller 69 från Centralen till Nybroplan)

ULRIKA KNUTSSON
talar om

”Diktens kalla faderskälla”
Kluvet möte med Karlfeldt
Sång av Ulf Lundmark
till ackompanjemang av Gustaf Sjökvist

Efter mötet finns tillfälle att samlas kring kaffe, te
eller annan dryck (dock ej vid sittande bord).
Tag gärna med vänner och bekanta!
Inträde 80 kr. Ingen föranmälan.
17
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Sånggården öppnar porten till
skaldens poesi
Gömmen oss in i den långa drömmen,
hemmets dröm inom port och regel,
rasslande rutor och tegel.
VI HAR SLAGIT OSS NER i skaldens arbetsrum. Här är nu så tyst och vilsamt, kontrasten mot sommarens flöde av ord och
tankar som pockat på utrymme mellan dessa väggar gör stillheten så kännbar. Den
låga höstsolen lyser genom blyinfattade
rutor så djupt in i rummet som aldrig nånsin sommarhimmelns sol förmår. All världens belysning flödar över bokens blad och
orden Sankta Birgitta, dig till behag, nu på
din dag…
Men solen försvinner fort bakom Käringberget, vi bryter upp, njuter doften av
såpa när vi sänker värmen, reglerar spjället
och bommar vår port.
Redan i maj var verksamheten livlig enär
vårens studiecirkel skulle avslutas. En utflykt till Hyttbäcken och Tolvmansgården
var viktig och mycket uppskattad. Vi avslutade de åtta träffarna med dikt och doft i
trädgården och med en vandring uppför
ängarna härintill. Intresse finns för en cirkel
också kommande vår.
KONTAKT MED GYMNASIESKOLORNA i
trakten, som tagits under våren, bar god
frukt och närmare tvåhundra gymnasister
har besökt oss tillsammans med sina lärare.
Vid sidan om det mångåriga och värdefulla
samarbetet vi har med Musik vid Siljan
hoppas vi på gården att tillsammans med
samfundet kunna vidareutveckla kontakten
som nu skapats med skolvärlden. De unga
som besöker oss berättar livfullt om vad de
upplevt. Jag vill delge er ur ”rapporter” av
Anna-Lena, Rune och Anki på KomVux i
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Karlfeldtgården
SångS i Sjugare
Rättvik som togs emot en augustidag av
Nygårds Kersti:
Tur att det inte fanns datorer förr
”Visst kände man sig välkommen. Välkrattade grusgångar förmedlade en känsla av
värdighet och respekt för gården. Men även
för mig som besökare. Som om de ville
säga: ”Vad roligt att just du kom!” En sak
som är oerhört fascinerande är människor
och deras levnadshistoria. Vår fantastiska
guide berättade nu om Erik Axel Karlfeldts
levnadshistoria. Detta var den största upplevelsen för mig under besöket. Hur han
kom till Sjugare. Hans möten med Gerda
som han till slut gifte sig med. Vi fick ta del
av brev och tankar som de skrev till varandra. Tänk vad ett personligt brev är värdefullt och vackert. Tur att det inte fanns
datorer – förr i alla fall. Bildspelet var vackert. Där kom det fram, vilka djupa känslor
Erik Axel Karlfeldt hyste för Gerda, och
omsorgen om barnen. Gerda var en fin
människa och stark person. En konstnär på
sitt sätt. Ska jag verkligen gå en kurs i datakunskap? Ja, det är kanske bäst ändå. Men
jag får fortfarande tycka bäst om handskrivna brev! Tack för en trevlig dag!”
Anna-Lena
Den geten visste vad den gjorde
”Anledningen till min glädje över utflyktsmålet är mitt trädgårdsintresse. Jag har
tänkt så många gånger att besöka Karlfeldtgården men det har inte blivit av. Det var
med stor nyfikenhet som jag steg in på den
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nykrattade gången och såg upp mot den
stora trestammiga asken. Asken är i mitt
tycke ett av de vackraste naturligt växande
träden i Sverige. Vår guide berättade att
från början planterades en kastanj där asken nu står. Men en get bet sönder trädet
(den geten visste vad den gjorde). Nu hade
jag sett en del av trädgården och var mycket nöjd och tänkte, att nu börjar det tråkiga. Men så fel jag hade. Historien var i sig
fängslande och med Kerstis målande berättarteknik satt vi elever som tända ljus. Vad
som grep tag i mig är följande: Hopp och
förtvivlan löper som en röd tråd igenom deras liv. Hela besöket på Sångs varade bara
två timmar. Men när jag gick ut genom
Karlfeldts grind kändes det som jag gjort en
resa i tiden.”
Rune
En ädel skimmel bland bastanta brukshästar
”Nu vet jag vad det vita huset står för, det
som står på andra sidan sjön. Som en ädel
skimmel bland bastanta brukshästar lyser
det bland dom röda stugorna. Man anar en
bakgrund och det finns en. För åratal sedan
vandrade en nationalskald omkring i bygden, han hänfördes och bestämde sig: Här
ville han leva och bo. Fem riksdaler senare
var marken hans. Tänk hur dom vårdat
trädgården. Hann dom njuta av den. Det
mesta är bevarat. Jag insåg att jag som besökare bidrog till ett fortsatt bevarande.
Sånt här ska jag göra oftare, sa jag till mig
själv och ljög säkert. Man kommer sig liksom aldrig för. Varför i Herrans namn sitter
det två örnar på varsin stolpe ut mot vattnet? Ska jag förstå konst nu? Det var min
första tanke. Sedan blev jag intresserad.
Emma Zorn! Umgicks dom?
För mig känns det alltid andäktigt på
ställen som det här. Här trampade han runt
och ibland satte han sig och skrev. Helt fantastiska saker skrev han. Det förvånar mig
inte att han inspirerades att skriva dom. Det
förvånar mig däremot att de blev så starka.

Var orden annorlunda? Användes språket
på ett annat sätt? Möjligen var det så, men
ändå, det kom i alla fall från någons penna.
Han hann att tacka nej till ett Nobelpris
och dö innan hans dikter erövrade ett. Priset gick alltså knappt till en person, utan till
ett gäng dikter. Det säger en del om dom.
Man kan ha en fördjupad livssyn utan att
äga förmågan att uttrycka den. Erik Axel
Karlfeldt, däremot, ägde den förmågan.
Jag vet att vi sutto vid samma bord
vid drömmarnas hemliga fest,
där allt som vi kände vart sagt utan ord,
och så vart det vackrast och bäst.
Det är ord som jag kan förstå. Mycket bättre än jag förstår ett helt avsnitt av ”Skilda
världar”.
Anki
Anja, Kersti, Margi, Ulla, Bo och jag som
öppnar porten till Sångs får ofta erfara att
vi också öppnar en port till skaldens poesi
för gårdens besökare. Detsamma gäller för
de sångare och musiker som engageras under Musik vid Siljans konserter på Sångs.
”VAD JAG ÄR TACKSAM och glad att du
bad mig komma. Och jag vill komma tillbaka!” var Lill Lindfors` avskedshälsning,
när vi skildes åt efter sommarens konsert.
Hennes dagsverke hade börjat med repetition på förmiddagen och avlutades först vid
kvällningen i skaldens arbetsrum i förtroligt
samtal med Anna Karlfeldt Larsson. Ett
tack till Dig, Anna, från oss som deltog eller lyssnade.
Välkomna åter Lill och alla som delat
arbetet och glädjen med oss i sommar.

Vi ses nästa år
om Gud ger oss än en vår.

GUNBRITT BERGGREN
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Sångs – inspirationscentrum
för lärare

Tradition och förnyelse på
Karlfeldtsgården i Karlbo

REGNET HÄNGDE över Sjugare när vi samlades på gårdstunet hos värdfolket Gunbritt
och Bo Berggren för att möta Karlfeldts
värld i ord och toner och inspireras till ett
samtal om hur man på olika sätt kan väcka
intresse för och förmedla kunskaper om ett
av våra största lyriska författarskap. Maj är
ju den vackraste av månader – och den
stressigaste, i varje fall om man är lärare.
Just därför var det extra glädjande att en
trogen skara Karlfeldtvänner och -kännare
fylldes på med representanter för svensklärare i regionen; de var särskilt inbjudna
till dagens program.

Sångsdagen blev ett lysande exempel på hur
mötet med Karlfeldts värld kan ske.

På väg mot ängsladan vandrade vi till
skaldens lustgård, där vi fick höra Carin von
Sydow med välvalda brevcitat berätta om
dess tillblivelse och lyssna till Nygårds
Kersti Bonds framförande av ”Systrar i lustgården”. Det program som sedan presenterades inramades av sköna toner från sångerskan och flöjtisten Maria Kristensson,
som sjöng några av våra mest älskade tonsättningar, såsom ”Jungfru Maria” och
”Aspåkerspolska”. Hans Landberg presenterade Karlfeldtsamfundet, vi bjöds på kaffe
med dopp, varefter undertecknad, i vardagslag lektor vid högskolan i Falun, inledde ett
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samtal om vårt förhållande till våra litterära
klassiker och vilken plats de har – och borde ha – särskilt i skolan och inom lärarutbildningen. Hur får man unga människor
att intressera sig för en författare som Karlfeldt? Vi var alla eniga om att få till stånd
det personliga mötet med dikternas värld
och med skaldens egen miljö – en lärare från
gymnasiet i Leksand hade för avsikt att cykla med sin klass till Sjugare! Flera diskussionsdeltagare vittnade om svårigheterna att
få tid och utrymme för kvalificerad litteraturläsning i skolan. Internet och Karlfeldtsamfundets planerade hemsida sågs som medel att nå nya läsare. Studenter kan komma
till högskolan och upptäcka – efter att aldrig
tidigare ha hört talas om ”den där karln” –
ett författarskap som ter sig lockande att utforska med nya fräscha ögon. Sådana uppmuntrande erfarenheter hos lärare och lärarutbildare är betydelsefulla. Skapa förutsättningar för den personliga dialogen med
våra klassiker, så kan det ske oanade ting!
Om existensen av, behovet av, eller det förkastliga med en klassikerkanon i skolan och
inom högskoleutbildningen kan vi ha vitt
skilda, mer eller mindre välgrundade åsikter.
Säkert är dock, att Karlfeldt hör till de
omistliga och att vi bör tänka vidare över
vilken roll Sånggården, i samarbete med
Karlfeldtsamfundet, kan spela som inspirationscentrum för regionens lärare.
Att på ort och ställe får höra om bakgrunden till dikten ”Rocksvarvaren” (Carin
von Sydow), åter få höra Nygårds Kerstis
utsökta deklamation – och sedan gå till
Karlfeldts skrivarstuga och betrakta den
spinnrock som hustrun Gerda brukade sitta
vid. Detta blev lysande exempel på hur mötet med Karlfeldts värld kan ske.
EVA-BRITTA STÅHL

Se hagarna sig färga
som eld vid Brunnbäcks färja,
och älv och bäckar rinna
med hög och höstlig låt.

DET ÄR SOL över oktoberda-

gen och som skalden skriver är
det glödande färg över hagarna. I Karlfeldtföreningen i Folkare planerar
vi inför vårt traditionella höstmöte, som
hålls söndag den 9 november i Krylbo församlingsgård. Eva Engdahl, som har komponerat Visa till Tolvmansgården, har nu
genom Christer Åsberg också erhållit text
till sitt musikaliska verk. Det blir spännande att på höstträffen få vara med om uruppförandet med Joakim Bergdahl som solist.
Christer Åsberg själv medverkar som talare
med temat Erik Axel Karlfeldts tal och talekonst.
När advent står för dörren, 22-23 november, inbjuder Karlfeldtföreningen tillsammans med slöjdare till julmässa på
Karlfeldtsgården i Karlbo. Hantverk demonstreras och visas i röda stugan, och i
den ståtliga mangårdsbyggnaden bjuder
Maria och Thomas Ivarsson till kaffe och
måltider med försmak av julen.
Karlfeldtsgården i Karlbo har varit välbesökt i sommar. Cirka sju tusen personer
har mött upp, njutit av kulturprogram, kaffe och måltider i grönskande trädgård,
vandrat i örtagård och funnit ro i gästabudssal. I röda lillstugan har hantverkare
som vanligt visat slöjd och andra alster.
Traditioner var tema för den sommarlånga
utställningen, som i år fokuserade årets
högtider, dess symboler och dekorationer.
På pingstdagen framförde Ragnar
Löwenmark med inlevelse och engagemang

Fridolins gästabud. Björn
Abrahamsson ackompanjerade med följsam musik. På
midsommardagen underhöll
Årets Fridolin Georg Haglund och hans spelmanskollega Thure Nord med musik på
nyckelharpa och dragspel.
KARLFELDTSDAGEN, skaldens födelsedag den 20 juli, samlade många besökare.
Gunbritt Berggren och Nygårds Kersti
Bond berättade finstämt om den unge Karlfeldts liv och dikt. Avesta spelmanslag under ledning av Åke Steinholtz och Nelly
Östlund gav konsert. Avesta kommuns stora kulturpris, Årets Fridolin, tilldelades Georg Haglund för hans mångåriga och framgångsrika arbete att ge nyckelharpan en renässans i södra Dalarna.
Mötet mellan Karlfeldtmiljön och Selma
Lagerlöfs författarskap satte punkt för kultursommaren. I berättande teater med rytmer, ljud och sång gestaltade skådespelerskan Hélène Ohlsson tre spöklika historier:
En fäbodsägen, Spökhanden och Doverhäxan. Hélène Ohlsson är verksam i Stockholm
och anlitas av Dalateatern för regi och manusarbete. Nu stod hon själv på scenen i en
föreställning som verkligen berörde.
I vinter fortsätter studiecirkelarbetet om
Karlfeldts liv och dikt, och när ”Maria går
skär av sol på skarens glans” reser vi förstås
till samfundets vintermöte i Musikaliska
Akademien.
Folkare i oktober 2003
ANN-MARIE PERERS
ORDFÖRANDE
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Karlfeldts-Annas paj
Exklusivt för Karlfeldtbladet – receptet
på Karlfeldts-Annas goda ananaspaj!
3 dl mjöl, 1 dl socker, 1 tsk bakpulver,
150 gr smält smör rörs ihop med elvisp, plattas ut i form. Ingen förgräddning behövs.
1 ägg, 1/2 dl socker vispas.
2 tsk vaniljsocker, 1 burk crème
fraiche, 1 burk avrunnen, krossad
ananas tillsättes. Hälles i form.
Gräddas mitt i ugnen i 200 grader i
cirka 20 min. Avnjutes!

Rockin’ Karlfeldt
GÖTEBORGSSÅNGAREN Jan Erik Lund-

qvist har nyss släppt en CD, Främmande
man, med tre sånger av Fröding och fyra av
Karlfeldt. Av Karlfeldt har han valt En
frälst (ur Beckblomster), Hjärtstilla, Mikael
och Om till din bädd/En höstens kväll.
Musiken är komponerad av Lundqvist
själv, Håkan Steijen och Bengt Witte, som
svarat för de välorkestrerade arrangemangen. Musiken kan beskrivas som trubadurrock, och den är alltså i släkt med Kenny
Håkanssons CD Hjärtats gåtbok för ett par
år sen. Båda skivorna är glädjande uttryck
för att Karlfeldts texter håller för senare
tiders musikideal och fortfarande kan inspirera. Av Lundqvists Karlfeldtnummer har
jag själv fäst mig mest vid En frälst och Om
till min bädd, den ena fränt intensiv, den
andra dolskt suggestiv.
CHRISTER ÅSBERG

Tack till syskonen Pers
ANDERS PERS OCH MALIN PERS har till
Gunbritt Berggren överlämnat en bokgåva
omfattande ett tiotal volymer att tillföra
samfundets samling i skaldens arbetsrum i
Sjugare. Gåvan innehåller bl a så förnäma
verk som förstaupplagor av Vildmarks- och
kärleksvisor och Fridolins visor, den förstnämnda med dedikation av Gerda Karlfeldt
där hon uttrycker sin tacksamhet till Anders
Yngve Pers för hans arbete inom samfundet.
AndersYngve Pers, redaktör och ägare till
Västmanlands Läns Tidning, var samfundets ordförande under tiden 1966-1977.
Alltsammans skall noga läsas och bevaras.
Stort tack till er båda för er generositet.
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Bilder från
sommarmötet i

Falun 2003
Foto: Kerstin Graffman, Doris Lundh,
Barbro Wahlberg, Gram Svärdström
Systrarna Karlfeldt – Anna och Ulla

KARLFELDTSAMFUNDET / STYRELSEN

Nya medlemmar
Bruno, Birgitta.......................Örnsköldsvik
Dalman, Ingeborg..............................Djura
Danbjer-Johansson, Inger..............Bromma
Ericsdotter, Carin...........................Uppsala
Johansson, Hans ...........................Bromma
Jonsson, Gunvor................................Skara
Knutsson, Agneta ..........................Västerås
Knutsson, Carl-Henrik ..................Västerås
Lantz, Peter....................................Uppsala
Lautmann, Charlotte .....................Leksand
Lautmann, Fredrik ........................Leksand
Magnusson, Ulf .................................Gävle
Skarin-Gustavsson, Margareta.......Uppsala
Sund, Margareta ............................Uppsala
Sund, Robert..................................Uppsala
Tjernberg, Ingegerd.......................Bromma
Öster, May-Britt ......................Kungsbacka

Yngve och Ruth-Marie Hofvander

Barbro och Jerk-Olof Werkmäster

Owe Adolfsson och Christina Johansson

Lars Furuland och Helmer Kaj

Gunvor Kjellström och Lars Peterson

Lösning till sommartävlingen
Här var EAK i sina tankar. De kläddes i diktade ord under följande titlar:
1. Folkare och Avesta, Uppbrott (FV) 2. Karlbo, Drömmen om livet (FV) 3. Tuna,
Tuna ting (FL) 4. Sjöga – Vika , Oxen i Sjöga (FB) 5. Grytnäs, Hyttbäcken, Träslottet
(FP) 6. Brusala, Brusala (H) 7. Brunnbäck, Dalmarsch (FV) 8. Kärna by, Augustikväll
(VoK) 9. Pungmakarbo, Helig lund (FB) 10. Husby, Gudsberga, Vallfärd (Efterskörd)
11. Brunnby, Inom hässjorna (VoK) 12. Vrena, Sol och måne (VoK)
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Sven och Ann-Marie Perers tillsammans med Lars Hjertner

Familjen Åsberg – Christer, Kerstin, Johannes och Lisa Mouwitz
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Karlfeldtsamfundet
KARLFELDTSAMFUNDET bildades 1966. Dess
syfte är att stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts
diktning och bidra till ökad kunskap om hans verk
och liv. Samfundet har ca 1 000 medlemmar och håller varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vintermöte. Samfundet ger ut en årsskrift och ett medlemsblad.
Kontaktperson:

Carin von Sydow
Box 2077
191 02 SOLLENTUNA
Tel. 08-35 61 91

Medlemsavgiften på 180 kr/år (familjemedlem 70 kr)
insättes på samfundets postgiro 67 96 73-4.
Ärenden som rör medlemskap, adressändring och avregistrering handhas av:
Thorbjörn Högberg
Reimersholmsgatan 11, lgh 43
117 40 STOCKHOLM
Tel/fax 08-668 86 81
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