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DEN 20 JULI, Erik Axel Karlfeldts
födelsedag, firas varje år som kulturdag på Karlfeldts barndomsgård Karlbo i Avesta. Då utdelas
Årets Fridolin, kommunens stora
kulturpris. Priset tilldelades i år
Inger M. Eriksson, By Kyrkby.
Vi citerar ut motiveringen:
”Med förankring i kulturarv och
traditioner har Inger M. Eriksson
under årtionden tagit nya initiativ
som förnyar och utvecklar kulturliv och lokalsamhälle i By i Avesta
kommun. Sedan tjugofem år hon
ordförande i By sockengille och
verkar där i författaren Carl Larssons anda för att levandegöra och
gestalta bonde- och bergslagshistoria. Under hennes ledning har
hembygdsgården blivit en vital
mötesplats även för samtidens
kultur. Där sker också intressanta
litterära möten mellan verk av
bl.a. Karlfeldt och Carl Larsson i
By. I närheten finns Näs. där den
unge Karlfeldt på 1890-talet var
informator – en plats och tid som
han lyriskt skildrar. – – – Inger M.
Eriksson är en nydanare och en
inspirerande förebild för levande
lokalt kulturliv.”
RED.

DET ÄR MED BÄVAN och ödmjukhet jag tar

Ny lokal för
Vintermötet
Karlfeldtsamfundets Vintermöte kommer i år att äga
rum i Börssalen, Svenska
Akademiens sammanträdeslokal i Gamla Stan i Stockholm. För närmare information om Vintermötet, se
annonsen på sid. 25.
Fotografer i detta nummer av
Karlfeldtbladet:
Karin Apel, Bo Berggren, Lars
Falk, Åke Hägg och Annika
Wettervik.

OMSLAGSBILDEN: Staren matar sina ungar i den gamla oxeln vid
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emot ordförandeklubban i Karlfeldtsamfundet efter Christer Åsberg. Samtidigt känns
det både utmanande och inspirerande.
Jag har under de månader som gått sedan årsmötet i Sigtuna funderat en del på
mitt förhållande till Karlfeldt. På det medvetna planet ”mötte” jag honom under former som inte var de bästa för en positiv förståelse. Under min konfirmationstid slutade
nämligen kyrkoherden i Sura sina orimligt
långa (?) och för en 14-åring obegripliga
predikningar med att citera ”Giv psaltare
och lyra…” Orden förenades med en kyrkbänksolust som också skalden kom att hållas ansvarig för.
Men han fick sin upprättelse under gymnasietiden, inte p.g.a. någon svensklärares
entusiasm utan tack vare de håltimmar som
i stora sammanhållna
mängder fanns på scheBibliotekets
mat. På stadsbiblioteket i
Västerås kunde jag förlyrik blev ett
driva dessa genom att i
nödvändigt
en kombination av tonårig ”världssmärta” och
”nödfoder”
nyfikenhet plöja den
svenska lyriska nationallitteraturen. Jag hade en själ som inte matades av de volt, watt och ampere som det
Högre Tekniska Läroverkets lektioner bestod mig med. Bibliotekets lyrik blev ett
nödvändigt ”nödfoder”.
Långt senare har jag förstått hur mycket
”karlfeldtiana”jag på den vägen fått i mig.
Inte så mycket i form av bredare och djupare förståelse av dikternas innehåll, sådant
kom senare och mycket återstår fortfarande. Snarare kom det kärnordsmässiga eller
det ordmagiska att leva ett egenliv som ur
det omedvetna ibland kunde plockas fram
vid behov.
Jag har upptäckt att det finns mycket

Or df ör anden har
Claes-Bertil
Ytterberg
sådant hos Karlfeldt som lösryckt kan hjälpa till både med tidskommentarer och existentiell livsförståelse. ”Se staren, se staren!” (för att alludera på framsidan i detta
nummer), ”Längtan heter min arvedel…”,
”med bönder på bönders vis.” o.s.v. Listan
kan göras lång. En strof har under de senaste åren förföljt mig, kanske som ett
resultat av den miljöskada rollen som biskop medfört. Det är inledningsraderna i
”Höstpsalm” som för mig fungerar som ett
staket mot all religiös bråte som skymmer
det väsentliga: ”Jag såg en rosenbuske,
stänkt med blod, / jag såg ett rep som gnagt
en tiggarländ, / och jag gick dädan, kvalmig i mitt mod / av dödbenskult och murken munklegend.”
Vad betyder Karlfeldt för mig? Jag märker att ju mer jag funderar på saken desto
flera dörrar öppnas. Snart står väl också
”Vinterorgel” och bultar på porten. Dags
alltså att sluta med det personliga.
Vid vårt senaste styrelsemöte har vi diskuterat samfundets framtid och också tillsatt en liten grupp att fundera mera på saken. Det handlar ju inte bara om att värva
nya medlemmar. Viktigare är att öppna nya
vägar för nya generationer att upptäcka det
tidlösa i ett författarskap som snart ligger
hundra år bakom oss.
Och så till sist för Er kännedom: Årsmötet/sommarmötet 2009 äger rum i Västerås
14-16 augusti.
CLAES-BERTIL YTTERBERG
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Ungdomens Karlfeldtpris

Vem är han, den nye ordföranden?

DE TRE VINNARNA i uppsatstävlingen

I ETT OBETÄNKSAMT ögonblick lovade

Ungdomens Karlfeldtpris heter Jennifer
Bergkvist, Kajsa Hultqvist och Emelie
Jonsson. Prissumman uppgår till 10.000
kronor och kan enligt statuterna delas av
högst tre personer. Jennifer och Kajsa får
4.000 vardera, Emelie 2.000.
Med priset, som instiftades vid vintermötet 2007, har Karlfeldtsamfundet velat
hylla och tacka skaldens döttrar Anna och
Ulla. Syftet bakom priset är att litterärt intresserade ungdomar ska lockas att läsa
Karlfeldts diktning och formulera några
tankar kring den i en uppsats om ca 2000
ord. Priset är avsett för ungdom i gymnasieåldern (under 20 år). Tävlingen utlystes första gången våren 2008 och vid sommarmötet i Sigtuna kunde namnen på pristagarna offentliggöras. Juryn har bestått av
Doris Lundh, Lars Anders Johansson och
Christer Åsberg, och den har haft att ta
ställning till sex bidrag.
Jennifer Bergkvist, som är från Avesta,
har valt att presentera sin syn på Karlfeldt
genom att framställa honom för sina jämnåriga som en rockstjärna av i dag. Uppsatsen
heter, med texten delvis lånad från omslaget
till Sex Pistols’ första skiva: Never mind the
Bollocks. Here’s the Erik Axel Karlfeldt.
Kajsa Hultquist från Hedemora har
skrivit en mer traditionell framställning
med titeln Erik Axel Karlfeldt. Uppsatsen
rymmer flera personliga och originella iakttagelser, bland annat jämför Kajsa dikten

jag Karlfeldbladets redaktör att svara för
en självpresentation. Så här blev den:
Jag är född 1943 i Surahammar och
uppvuxen i en bruksmiljö med starka och
segt kvardröjande gränser mellan tjänstemän och arbetare. Min far var valsare i
grovplåtverket och min mor hemmafru.
Någon studietradition fanns
inte i min släkt men genom
de skolreformer som genomfördes efter kriget fick jag
tillfälle att avlägga studentexamen i Västerås. Inte på
Karlfeldts läroverk men på
det Högre Tekniska Läroverkets starkströmselektriska linje. Efter militärtjänstgöringen jobbade jag en tid
som matematiklärare på
ASEA:s industriskola. Samtidigt insåg jag att det skulle vara en välsignelse både för mig själv och svensk industri
att jag lämnade det tekniska för en mer humanistiskt inriktad framtid. Detta förde
mig till teologiska studier i Uppsala och så
småningom till prästvigning för Västerås
stift 1969. Efter tjänster i Köping och på
stiftet hamnade jag som komminister i
Arboga 1973 där jag stannade som kyrkoherde och kontraktsprost till 1988.
Under arbogatiden läste jag litteraturvetenskap på den universitetsfilial som Upp-

Sångsdagen 2009
Välkommen till Sångsdagen
lördagen den 23 maj
Styrelsen och fam. Berggren
www.sangs.se
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I Jennifer Bergkvists uppsats framställs
Karlfeldt som en modern rockstjärna.

”Häxorna” med en gammal skotsk saga
om Tam Lin. Emelie Jonsson kommer från
Norrsundet utanför Gävle och ger i Karlfeldt – bondson och akademiker först en
översikt över skaldens liv och sedan analyser av några favoritdikter.
Karlfeldtsamfundet tackar de tre pristagarna och de tre övriga deltagarna, som har
fått cd och bok för sin medverkan. Förhoppningen är att Ungdomens Karlfeldtpris ska
utlysas även nästa år. Tävlingen är god reklam för både skalden och samfundet men
framför allt ger det ungdomar ett tillfälle att
formulera sig längre och sammanhängande i
skrift om ett kvalificerat litterärt ämne.
De vinnande bidragen kommer att publiceras på vår webbsida, www.karlfeldt.org.
CHRISTER ÅSBERG

Sommarmöte 2009
i Västerås
2009 års sommarmöte arrangeras den
14-16 augusti i Västerås. Mer info i
nästa nummer av Karlfeldtbladet.

sala denna tid hade vid Högskolan i Örebro och där jag uppmanades av min handledare att försöka åstadkomma en avhandling i ämnet. Jag valde i stället att skriva en
sådan på den teologiska fakulteten i Uppsala och disputerade 1987 på en avhandling om Olov Hartman.
Som ett streck i alla framtida räkningar
valdes jag 1988 till biskop i
Västerås varefter det var slutstuderat. En kort period har
jag varit ordförande i Sigtunastiftelsen, ägnat ett tiotal år
åt styrelsen för det dåvarande
Svenska Prästförbundet, lett
en utredning om svenska kyrkans medieinnehav m.m. Jag
har till min pensionering varit
ärkebiskopens ersättare i Kyrkostyrelsen. 1999-2003 var
jag ordförande i den parlamentariska äldreberedningen Senior 2005
som skulle utreda förutsättningarna för
framtidens äldrepolitik.
I maj detta år blev jag pensionär och har
vid sidan av ordförandeskapet i Karlfeldtsamfundet endast kvar ordförandeskapet i
de skogssatsningar som Västerås stift tillsammans med den norska Kyrkofonden
gör i Moçambique.
Jag är gift med Mariann, f.d. riksdagsledamot, har 4 barn och 5 barnbarn.
CLAES-BERTIL YTTERBERG

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Dalborg, Anna ...........................Stockholm
Dalborg, Hans ...........................Stockholm
Gunnarsson, Anders ......................Ljungby
Helge, Per.............................Västerfärnebo
Jansson, Gunnel ...................Västerfärnebo
Nilsson, Margita............................Uppsala
Nordlander, Jan Axel.....................Ludvika

Rooth, Gunilla................................Kalmar
Silfverling, Barbro .........................Västerås
Sommardahl, Staffan..................Hedemora
Thelke Schröder, Kerstin .................Järfälla
Ytterberg, Claes-Bertil...................Västerås
Ytterberg, Mariann .......................Västerås
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Tankar om ”Flora och Bellona”
90 år sedan dikten skrevs
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Eriks kärlek. Även de hade, efter
många år i skymundan och för Gerda hårda prövningar, till slut förenats
genom vigseln 1916.
I DEN ANDRA STROFEN dånar stor-

INLEDNINGSDIKTEN till diktsamlingen

Flora och Bellona skrev Karlfeldt i Brevik
sommaren 1918. Dikten har samma namn
som diktsamlingen. När sjätte upplagan
kom ut 1926 ville han ha ett tillägg – under
rubriken skulle det stå ”Till –”.
Dikten är mycket lite citerad i litteraturen. Man har antagit att adressaten antingen är läsaren eller en kvinna. Karl-Gustaf
Hildebrand, som citerat dikten, skriver:
”Det är förstås en litteraturvetenskaplig
hädelse om man tänker på att dikten har en
kvinnlig adressat”.
Vad skall man då kalla min övertygelse
att det är Gerda som är adressaten?!
Till diktsamlingen Flora och Bellona hade Gerda inspirerat genom att berätta sina
Den antika
minnen – om Gökstölmyten om
den, om Syskonen och
om hur hon dansade en Psyke och Eros
sommar. Hon hade med
blev för mig
handlingskraft gripit in,
då han låg svårt sjuk berättelsen om
1913 och i dikten SjukGerdas och
dom står hon vid hans
bädd och ber, att han
Eriks kärlek
skall stanna kvar hos
henne och barnen. ”Jag
hör en stämma, en öm och klar: Gå ej ifrån
oss, bliv kvar, bliv kvar!”
Diktsamlingen avslutas med dikten
Oktober, som handlar om flytten från det
första gemensamma hemmet på Lidingö.
Där skriver han: ”För första gång på
många år / förnam jag vinter höst och vår”.
”För första gång på många år” – det ligger
glädje och tacksamhet i de raderna, samma
glädje och tacksamhet som då han i ett brev
skriver: ”Ja, lilla Gerda, nog är jag glad att
ha funnit en hållpunkt och ett fäste. Och
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Karlfeldtbladet
inleder i detta
nummer en
artikelserie där
Carin von Sydow
berättar om
kända Karlfeldtdikter.
Först ut är ”Flora
och Bellona”.

tack mina kära, för att ni hjälpa mig att finna livet rikare och varmare.”
För mig känns det självklart att inledningsdikten är tillägnad Gerda. Jag läser
den också som en av Karlfeldts mycket personliga dikter.
I DEN FÖRSTA STROFEN går blomstergudinnan och strör sina blommor i suset av
vårens vindar och Psyche vill vara med. I
den grekiska mytologin gestaltas Psyche
som fjäril och i dikten vill Psyche vara med
i vindsuset, vill vara med i sviten av blommor som böjer sig för vinden.
Men jag litade inte på att det bara var
det som skalden ville berätta. ”Psyche vill
med i den ljusa koral” – det lät som om
skalden talade om en person med namnet
Psyche. Så associerade jag till den grekiska
sagan: Eros förälskade sig i Psyche, men
besökte henne nattetid för att han ej skulle
bli igenkänd. Då Psyche en gång lyckades
se honom, flög han bort. Psyche sökte
länge efter sin älskade och under sökandet
fick hon genomgå hårda prövningar. Till
slut återförenades de.
Den antika myten om Psyke och Eros
blev för mig berättelsen om Gerdas och

marna. Bellona, krigsgudinnan i den
romerska mytologin, gift med krigsguden Mars, åker på molnvagnen.
Visst vill skalden anspela på det krig
som råder, men kanske handlar det
om ett annat krig, misshälligheter,
som råder mellan två människor.
Karlfeldt var lättirriterad, kunde bli
som ett åskväder. Det behövdes inte
mycket för att åstadkomma en urladdning. Det kunde bland andra
vännen Albert Engström intyga. Och
Gerda erkände: ”Nog grälade vi,
men han var snäll.”
”Du har givit, men också tagit”
skrev Gerda 1910 i ett brev, som var
tänkt som ett avskedsbrev. I Flora
och Bellonas tredje strof får hon
svar: ” – så kom och dela min färd!”
och ” – läs i mitt hjärta och tag och
giv, / så länge du finner mig värd”.
När han gått till den stilla död vill
han träffa henne där. Men efter de
första upplagorna ändrar han ”träffa” till ”vänta” – väl medveten om
den stora åldersskillnaden och sitt
eget dåliga hjärta.
De sista raderna talar verkligen
till oss alla, men mycket om Gerda
och Erik – två skimrande skuggor
vid sidan av varandra, som tillsammans upplever ”jäktan och glöd”,
men också ”den heliga svalka som
är”.
CARIN VON SYDOW

Allhelgonadag
av Jonas Modig
Det här är den dag Karlfeldt trampade
igång orgeln.
Den står ju ännu kvar i skogsbrynet vid
Sjugare
liksom på alla andra platser i Sverige
där vinden fortfarande kan komma åt
piporna,
principal, bordun, salcional, basun,
öppna svällaren och dra igång blästern.
Kanske har topografins förändring,
kalhyggen, förbuskning, landskap som
slutits
och andra som tvärtom öppnats,
gjort klangernas samspel annorlunda,
men i den oförändrat sekundära naturen
är det Eol som trampar, tungt som alltid.
Den Allsmäktige hade inte mycket att
säga till om
på Karlfeldts tid heller, om man inte tror
att det var han
som höll reda på Gudrun och andra vilda
damer,
om man inte vill inbilla sig att växthuseffekten
på något sätt inte är människornas verk.
Det enda som är sig absolut likt
är solens upp- och nedgång
mörkret som faller den här dagen
och längtan efter ljusets återkomst,
till de där hisnande raderna hos Karlfeldt
när vi hunnit till februari och Maria går
skär av sol
på skarens glans.
Allhelgonadag är en nyskriven dikt av Jonas
Modig, poet och förläggare, i många år chef
för Wahlström & Widtrand, Karlfeldts ”förlag”.
Dikten ingår i diktsamlingen Radfall, som utkommer i vår.
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”Se min kurbits”
DALMÅLNINGAR PÅ RIM trycktes som bilaga till Fridolins lustgård 1901 och fick ett
enormt genomslag hos publiken. Kanske
var det just dessa dikter som förde Karlfeldt
in i Svenska Akademien?
Dalmålningar på rim innehåller några
av Karlfeldts mest kända dikter. Många
hamnade i skolböckerna, t.ex. ”Jungfru
Maria” och ”Elie himmelsfärd”. Här finns
också djupt personliga dikter som ”Den
rike ynglingen” och ”Yttersta domen”.
Karlfeldt erkände utan omsvep att vissa
förlagor bara fanns i hans fantasi, men han
lånade planschverk på KB och studerade
sina föregångare.
Dalmålarna var kringströvande hantverkare som ”Den sköne Rosenblom” i en av
Karlfeldts tidiga dikter. Då hade han ännu
inte insett dalmålningarnas poetiska möjligheter utan lät Tok-Anna beskriva hantverkaren från sidan.

Om dagen jag beskådar blott
ditt verk, min konstnär god –
klädkistan, strålande så blått,
och dunkelbrun kommod.
I skrubben där du färger rev
och visslade och log
står sängen, som blott grundad blev,
förr'n trolöst bort du drog.
Några år senare insåg Karlfeldt att dalmålarnas lott inte skilde sig särskilt mycket
från hans egen. De var också konstnärer på
deltid och ofta fattigare än sin omgivning.
Det finns ett nedtecknat uttalande där en
målare beklagar sig över att skrädddare och
skomakare möts med dukat bord, men när
han kommer ”å skä mål krus och tuppor på
tak och väggor, å få våg livä, då finns det
bar strömming och knallbulla [hårt bröd].”
Svante Svärdström skrev en doktorsavhandling om dalmålningarna 1949, men
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det har skett mycket inom forskningen sedan dess. Målarnas liv har kartlagts i detalj som Roland Andersson beskrev på årsmötet i Rättvik 2007. Han har behandlat
samma ämne i en bok, Dalmåleri: dalmålarna – deras liv och verk, författad tillsammans med Rune Bondjers, Johan
Knutsson och Margareta Andersson. Boken är utgiven av Dalarnas fornminnesoch hembygdsförbund och Dalarnas mu-

”Jona satt Östan för Staden Niniwe och en
Kurbits wäxte öfwer honom.” Kurbitsen är det
lilla trädet över profeten (Erik Lars-gården).

seum i samarbete med Nordiska museet
2007.
Den ståtliga volymen innehåller mer än
600 illustrerade sidor i färg och kartlägger
alla tänkbara sidor av yrket. Här beskrivs
målarnas utrustning och färger, deras hemvist och levnadsförhållanden och de ofta
långa vägarna till kunderna. Boken slutar
med en förteckning över alla konstnärer och
deras kända verk. Det rör sig om cirka 150

KARLFELDTBLADET 2008:2

människor som verkade under etthundra år.
Boken innehåller en överväldigande rikedom på fakta som får läsaren att försjunka
i lustfylld kontemplation över dalmålarna
och deras plats i konsthistorien. En viktig
fråga är varför Karlfeldt tog sig an denna
uppgift, ”i mina föregångares anda om än
med delvis annan teknik”.
Karlfeldt var inte den förste som uppmärksammade dalmålningarna, men han
gjorde det vid rätt tidpunkt. Många tror att
motiven alltid var bibliska, bara därför att
Karlfeldt betonade den aspekten. I själva
verket var motiven ofta världsliga. Det viktiga var att bilderna prydde väggarna och
visade att huset var välmående.
NUMERA TROR INGEN att folkkonsten är
en avlagring från de högre samhällsskikten,
”sjunket kulturgods” som formeln en gång
löd. Å andra sidan är dalmålningarna inte
heller så unika som många hävdade under
hembygdsromantikens dagar. Över hela
landet prydde bönderna sina stugor med
målningar, men något särskilt inträffade
kring Siljan i slutet på 1700-talet.
Den konstintresserade Gustav III hade ett
finger med i spelet. Efter några svåra svältår
påbjöd kungen 1773 att bönderna i Dalarna
skulle förbättra sin försörjning med hantverk. Några följde hans råd och utvecklade
en ny modell av skänkskåp med tunna väggar och vackra dekorationer som kunde
fraktas till Hälsingland och södra Dalarna.
Vågspelet lyckades och snart förvandlades de traditionella blommönstren till stiliserade ”kurbitser”. Ingen vet riktigt hur det
gick till, men Karlfeldt gav spridning åt begreppet i sin dikt ”Kurbitsmålning”.

Men se min kurbits,
dess resning och snits!
Allt högre den gror,
blir kunglig och stor,
en alla gurkornas gurka
från landen där solen bor.

Svante Svärdström införde denna benämning, tydligen därför att den kom från
Karlfeldt. Dalmålarna själva talade om
”rosor” och ”krus” när de fyllde sina bilder
med blomster. Ordet kurbits kommer från
berättelsen om profeten Jona, som satt utanför staden Ninive i skuggan av en buske,
som bibelöversättarna omväxlande har kallat kurbits och ricinbuske. Kurbitsen återkom i Bibel 2000, som Christer Åsbergs beskrev i Karlfeldtbladet 2001:1.
Var det så att Karlfeldt förväxlade busken med de ståtliga blomsterfigurerna? I så
fall kan villfarelsen ha uppstått på Erik
Lars-gården, där det finns en sådan bild.
Den unge Erik Axel bör ha sett målningen
när han besökte sin farbror Aron som ägde
gården.
Kurbitsen användes till en början på
möblerna men blev snart lika vanlig på målningarna. Liksom andra konströrelser
blommade dalmåleriet
Boken
hastigt upp och vissnade ner efter hundra år.
förklarar
På 1870-talet öppnade
indirekt varför järnvägarna i Dalarna,
men då var nedgången
Karlfeldt
redan ett faktum. Dalskrev sina
målningarna försvann,
men kurbitsen levde vidalmålningar
dare som ett pålitligt
varumärke, omväxlande beundrat och förhånat i pressen.
Boken Dalmåleri rekommenderas till
alla som vill förstå hur folklig konst uppkommer. Indirekt ger den också en förklaring till varför Karlfeldt skrev sina dalmålningar. De bilder han hade sett och beundrat i barndomen dök plötsligt upp i tidskrifterna och togs på allvar av konsthistorikerna. Karlfeldt ägde den kombination av
folklig bakgrund och akademisk bildning
som krävdes för att gå i de gamla mästarnas
spår och fullfölja deras verk.
LARS FALK
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T.v: Curt Ohlsson guidar i Sigtuna. Christer
Åsberg överlämnar ordförandeklubban till
Claes-Bertil Ytterberg. Ovan Sångsbuketten.

Rosengården på Sigtunastiftelsen.

Sommarmötet 2008 i Sigtuna
CHRISTER ÅSBERG hälsade de 150 deltagarna välkomna till fredagens samling och erinrade om att Sigtunas 1000-åriga historia har
avsatt många spår; så snart man sätter spaden i jorden uppdagas minnen från svunna
tider. Sigtunastiftelsen är en unik miljö för
kultur och bildning, för möten mellan författare, folkbildare och kyrkans folk – en
inspirerande plats för ett sommarmöte i
Karlfeldtsamfundet. Inspirerande också för
alla att se Anna och Ulla, Karlfeldts döttrar,
på plats och att med den traditionella
blomsterbuketten från Sångs som bakgrund
blicka mot bysten av skalden själv. Christer
riktade också ett särskilt välkommen till
Claes-Bertil Ytterberg, nominerad efterträdare som ordförande i samfundet.
Christer Åsberg påminde om att det har
gått nittio år sedan Flora och Bellona publicerades. En diktsamling med stark återklang av världskrig, tidshändelser, inre och
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yttre oro och en försvunnen framtidstro.
Utvecklingen och den nya tekniken syntes
vänd i sin motsats. Men samlingen har
också inslag av det fridolinska lättsinnet:
”Vad bryr vi oss om tsaren?/Se staren se
staren!”
Som avslutning på sitt välkommen riktade Christer Åsberg ett personligt tack för
de sju år som han varit ordförande, en stimulerande och på alla sätt givande tid.
Med en reflexion att kroppen efter sju år
har bytt ut alla sina celler – utom hjärnans
– tackade han för sig med Karlfeldts egna
ord ”så ger jag åt en annan/min stav, mitt
pilgrimsbälte”.
Curt Ohlsson, lärare och musikledare
på Stiftelsen, var först ut i raden av medverkande. Han inledde sin historiska översikt ”Sigtunastiftelsen då och nu” med att i
en inspelning från november 1974 låta oss
höra den 90-årige Manfred Björkkvist läsa

”Vinterorgel” med märgfull stämma, utsökt artikulation och inlevelse!
Kring sekelskiftet 1900 strömmade stora skaror till frikyrko-, nykterhets- och
hembygdsrörelsen och inte minst till arbetarrörelsen. De unga teologerna Nathan
Söderblom, J.A. Eklund, Nathanael Beskow, Manfred Björkkvist samlades i Ungkyrkorörelsen och ville blåsa liv i den förstelnade Svenska kyrkan. Man reste runt i
landet, startade tidskriften Svensk Lösen
och insåg snart att man behövde en fast
punkt för sin verksamhet. Med ekonomisk
hjälp av Oskar och Anna Ekman på
Bjärka-Säby började man 1915 uppföra
”byggnaden på kullen”. Manfred Björkkvists idé var att inlemma en folkhögskola
i arkitekten John Åkerlunds tilltänkta evangeliska kloster; 1908 hade Björkkvist skapat Hampnäs kyrkliga folkhögskola som
en förebild.
31 oktober 1917 på 400-årsdagen av reformationen invigdes det ännu inte fär-

digställda komplexet med skola, gästhem
och kapell, en från kyrkan fristående stiftelse. Manfred Björkkvist var kvar som ledare fram till 1942, då han utnämndes till
biskop i Stockholm och prästvigdes i samband med sin installation i ämbetet.
Kerstin Berglund gav en levande framställning om sina år på 60-talet som halvtidsanställd lärare och vikarierande husmor
med ansvar för stort och smått. Hon kunde
berätta om möten med spännande människor som Bo Setterlind – han brukade bo i
“Lutherrummet” som han smyckade med
rosor och levande ljus – Verner Aspenström, Sven Stolpe, Birgitta Trotzig, Tage
Aurell, Erik Stål och Alf Ahlberg.
Charlie Edlund, välkomnande i sin egenskap av gästhemsföreståndare. Genast efter
ankomsten upplevde han ”känslan av lugn”
och började rusta lokalerna och utveckla
konferenssidan i en modernare tappning.
Lördag förmiddag – med ett slag av den
forts. nästa sida
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Karlfeldts ”Sjukdom” – dikt och verklighet

Underhållning med Christer Åsberg och hans
Olrog-cabaret.

av Carin von Sydow skänkta ordförandeklubban förklarade Christer årsmötet öppnat. Förhandlingarna förlöpte lugnt och
stillsamt. Efter att kassaförvaltaren kommenterat årsredovisningen och verksamhetsberättelsen godkändes den; bokslutet
fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ny ordförande på ett år valdes Claes-Bertil Ytterberg och till nya ledamöter (för två år) Anders Back och Ebba
Nordström. Årsavgiften för 2009 höjs till
200 kr resp. 100 kr för familjemedlem, för
studerande under 30 år en reducerad avgift
100 kr.
Årsmötet avslutandes med att Christer
Åsberg överlämnade Karlfeldtmedaljen till
Lars Falk för 20 års arbete i styrelsen. Därpå överlämnade vice ordföranden Hans
Barenthein samma utmärkelse till avgående
ordföranden Christer Åsberg (sid. 16).
Kerstin Hulter Åsbergs föredrag och den
engagerade diskussionen därefter refereras
på sid. 13.
Efter lunchuppehållet presenterade Hans
Barenthein arbetet med samfundets hemsida, vilket väckte förväntningar på än
bättre information och medlemskontakt.
Därefter följde en historisk rundvandring i
Sigtuna under Curt Ohlssons sakkunniga
ledning. Kvällen ägnades på sedvanligt sätt
åt fest och glam.
Söndagsmorgonen inleddes med ett anförande om Kyrkornas Sigtuna av ärkebiskop emeritus Gunnar Weman som gav yt-
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Karlfeldts döttrar Anna och Ulla var på plats i
Sigtuna.

Agnete Hjorth

Gunnar Weman

terligare en belysande framställning om Sigtuna av igår och idag. ”Sigtunaförfattaren
Harriet Hjorth som naturskildrare” var ett
anförande av hennes dotter Agnete Hjorth,
innan det var dags för Eva-Britta Ståhl att
kort presentera Gunnar Ekelöfs författarskap: kosmopolit, poetisk avantgardist, tankediktare och en alltmer uppskattad och
älskad författare, som tillbringade sina sista
år i Sigtuna. Ekelöfsällskapet, bildat 1989,
20 år efter skaldens bortgång, presenterades
av Bo och Susanne Alström, som ledsagade
oss i det kombinerade ”sjörummet och biblioteket” – ett kondensat av den ekelöfska
verkligheten … ”en värld är varje människa…”
Till sist hemförlovades vi av vår nye
ordförande Carl-Bertil Ytterberg, som med
några reflexioner kring Karlfeldtsamfundets uppgifter kommenderade högervänster
om, gå i frid!
NILS JOHAN HÖGLUND

SOM INTRODUKTION till Kerstin Hulter
Åsbergs föredrag reciterade Gösta Berglund
den diktsvit ur diktsamlingen Flora och Bellona som heter ”Sjukdom” och brukar relateras till den allvarliga lunginflammation
som drabbade Karlfeldt 1913.
Kerstin Hulter Åsberg gav inledningsvis
sina egna reflexioner kring dikten, grundade på hennes mångåriga erfarenhet som invärtesmedicinsk specialist. Karlfeldts egna
upplevelser av en svår febersjukdom –
snabbt stegrad feber, frossa, smärta, sänkt
medvetande med illusioner och hallucinationer – speglas i dikten. En andlig upplevelse av det slag som kan förekomma under
en svår sjukdomskris – syner som ibland
kallas nära döden-upplevelser och oftast
brukar beskrivas som positiva – utgör en
vändpunkt i sjukdomsförloppet, att nästan
dö och sedan vända åter till livet. Han hör
en stämma som bönfaller honom att ”bli
kvar”. Miraklet sker, krisen är över, han slår
upp ögonen och känner igen sig: det ringer
till påsk och vid hans huvudgärd står ett
barn och gråter. Han är åter orienterad till
tid och rum och person. I diktens sista strofer sammanfattar Karlfeldt vilket inflytande
hela sjukdomsupplevelsen har fått på hans
livssyn. Han har fått ”nya nådår, som ej få
slösas”. Han är inte färdig med jordelivet
förrän han skapat ”lycka ur vad han brutit”. Sjukdomskrisen har även inneburit en
livskris.
HUR SÅG VERKLIGHETEN bakom dikten

ut? Vi fick följa händelseutvecklingen
genom berättelser från två av Karlfeldts
vänner, K. A. Melin och Ruben G:son Berg,
och innehållet i de två läkarnas, Ernst Wikner och Israel Hedenius, bulletiner till tidningarna. Vi fick också höra Gerda Karlfeldt berätta i en bandinspelning gjord av
Carin von Sydow.

Kerstin Hulter Åsberg, specialist i invärtesmedicin, berättade om verkligheten bakom
Karlfeldts dikt.

Kerstin Hulter Åsberg tog avslutningsvis
upp några medicinska frågor som man kan
ställa med anledning av de berättelser som
de närstående och läkarna förmedlat till
eftervärlden: Varför fördes inte Karlfeldt till
sjukhus? Hur kom det sig att två välutbildade läkare 1913 föranstaltade om åderlåtning? Hur skiljer sig lunginflammation på
den tiden från lunginflammation idag?
Till sist konstaterade Kerstin Hulter Åsberg att vi aldrig kan finna den enda sanna
berättelsen om skeendet i mars 1913. Det
närmaste vi kan komma sanningen är själva
dikten, där Karlfeldt gestaltar sin egen livsavgörande upplevelse.
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Spännande samtal om dikten Sjukdom
FÖREDRAGET om Karlfeldts dikt ”Sjuk-

dom” lockade många årsmötesdeltagare att
yttra sig i det efterföljande samtalet. Först
ut var tre läkarveteraner, Anders Parrow,
Yngve Hofvander och Nils-Johan Höglund.
Med anledning av
föredragshållarens
Han jämförde
kritiska synpunkter
på att tillgripa sjukdomsförloppet
åderlåtning
ut- hos Karlfeldt med
tryckte Anders Parrow
medkänsla passionshistorien –
med dåtidens läka- han är allra sämst
re som saknade det
på långfredagen
batteri av läkemedel som finns idag
och återuppstår
och citerade en
på påskdagen.
äldre kollega: ”Vi
trodde att våra åtgärder hade effekt!” Apropå kostnaden för
Karlfeldts hemsjukvård, erinrade han sig
Erik Ask-Upmarks anvisningar: En läkare
tar inte betalt av kolleger och deras anhöriga, av präster och konstnärer.
Yngve Hofvander påpekade att mässling,
som Karlfeldt berör i dikten, tidigare var en
sjukdom som alla fick och att 5% av de
drabbade dog. Enligt Nils-Johan Höglund
innefattade behandlingen av lungödem ännu
på 1950-talet att man som yttersta åtgärd
tappade patienten på en halv liter blod.
Christer Åsberg hade sammanställt en
jämförelse av språk och bilder, å ena sidan i
dikten ”Sjukdom” och å den andra i Karlfeldts tidigare och senare diktning, i Bibel
och psalmbok samt i Artur Lundkvists berättelse ”Färdas i drömmen och föreställningen” från 1984. Många intressanta paralleller kunde noteras och kommenterades
av flera deltagare.
Jan Fröst såg Karlfeldts dikt som en fantastisk skildring av en livskris och jämförde
även sjukdomsförloppet hos Karlfeldt med
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passionshistorien – han är allra sämst på
långfredagen och återuppstår på påskdagen.
Lars Falk citerade Wallin, psalm 451
vers 3 i 1819 års psalmbok, ”Är jag färdig?
Är jag mogen? Har jag, under dagens tid,
verkat tålig, from och trogen för den goda
nattens frid?” och väckte tanken att den sista versen i ”Sjukdom” – ”Jag var ej mogen,
jag var ej värdig…” – kanske kunde ses som
ett svar på Wallins fråga.
Den del av Karlfeldts dikt som väckte
flest frågor och kommentarer vars hans
skildring av sin nära döden-upplevelse.
Carin von Sydow undrade, utifrån egen
erfarenhet, om upplevelser av detta slag
kunde vara blodtrycksrelaterade. Ylva Heijus nämnde att hon 1975 haft en likartad
upplevelse men bemötts med oförståelse,
eftersom då ännu ingen forskning på området fanns. (En som senare skrivit mycket om
fenomenet är den schweiziska läkaren Elisabeth Kübler-Ross). Eva-Britta Ståhl undrade
om man kanske kunde finna både fysiologiska och psykologiska förklaringar till
upplevelserna. De skulle också kunna vara
förenliga med en modern religiös världsbild:
visionerna är en gåva från en eventuell gud
via blodtrycksfall och andra fysiologiska
processer.
Enligt Bertil Bengtsson har dikten ”Sjukdom” en helt ny ton och utgör något av en
vändpunkt i Karlfeldts diktning. Den är
unik i fråga om format och känslostyrka.
DORIS LUNDH

...och tankar per brev
FÖREDRAGET om ”Sjukdom” gav David

Termén, en av mötesdeltagarna, många
associationer. Ur hans långa brev citerar vi:
”Docent Kerstin Hulter Åsbergs föredrag i årets sommarmöte om Karlfeldts
dikt ”Sjukdom” i samlingen Flora och Bellona (1918) och det efterföljande samtalet,

Nya i styrelsen

med många intressanta inlägg, hör till
mina mest givande litterära upplevelser.
Religionspsykologen Hjalmar Sundéns
reflexion till en annan Karlfeldtsdikt, att
den inbjuder till ett fördjupat studium av
Karlfeldts personlighet i belysning av C G
Jungs psykologi (Religionen och rollerna,
1959, not 24, sid. 480), skulle kunna
tillämpas även på ”Sjukdom”. Utan anspråk på vetenskaplighet tar jag här fasta
på Jungs begrepp anima, det kvinnliga i
psyket, och arketyp, en urbild från
mänsklighetens barndom, nedärvd i det
kollektivt omedvetna. Sfinxen i blått, en
sjuksköterska, i strof 4 och 7 samt minnet
av modern i strof 9 kan ses som uttryck
för anima som både något utanför skalden och något som finns inom honom,
som ett kvinnligt drag i personligheten.
Mina tankar går också till det kvinnliga
draget i gudomen, som det kommer till
uttryck t.ex. i Jes. 49:15; 66:10-13 och
Matt. 23:37. Där finns i så fall också det
arketypiska, liksom kanske även i bilden
av ett gråtande barn vid poetens huvudgärd (strof 14).
Det arketypiska kommer enligt min
mening tydligt till uttryck i poetens upplevelse att höra rösten från en översinnlig
makt eller verklighet, av honom uppfattad som personlig, i stroferna 10 och 12 i
”Sjukdom”: “Jag hörde ett outsägligt
ord/vid en obeskrivlig port… rösten lät
som en väns.” Jfr motsvarande tankar i
den senare dikten Hösthorn: ”jag har
hört den milda rösten förr… jag kräver ej
att se dig, blott jag hör dig.” Mina tankar
går till Gamla testamentets ord om att
höra Guds röst, något som konkretiseras
i den unge Samuels profetkallelse enligt 1
Sam. 3 och som tillämpas på ett symboliskt sätt i profeten Elias upplevelse av
”rösten (ljudet) av en komprimerad tystnad” (1 Kung. 19:12, ordagrant enligt
grundtexten).”

Den som har sina vägar i
skog och mark någon mil
söder om Leksand kan
allt som oftast möta en
karl som talar med bönder på bönders vis, men
som är föga sinnad att
tala latin med vem det än
vara må. Han har sina
rötter i Häradsbygden,
Anders Back
men mestadels sina fötter
i Rältlindor. Anders Back sålunda. Nödtvunget tillbringar han ett antal av sina dagar i Uppsala, i korta vilopauser mellan utryckningarna såsom ambulerande mor- och
farfar. Som sångare (välljudande tenor) har
han haft en lång karriär i och utanför Orphei Drängar, och i den mån sjungandet lämnat utrymme för vanligt yrkesarbete har han
drillat gymnasieungdomar i företags- och
nationalekonomi.

DAVID TERMÉN

JÖRGEN STRAARUP

Ebba Nordström, klubbmästare
Jag är född i Helsingfors
och uppvuxen i Västerås,
Karlfeldts skolstad. Efter
flickskola, studentexamen som privatist och
sjukskö terske utbild ning
på Sophiahemmet läste
jag vidare till läkare.
Fram till pensioneringen i
år arbetade jag som psyEbba Nordström
kiater i Uppsala. Vid sidan av yrkeslivet har omsorgen om man,
barn, barnbarn och en stor vänkrets fyllt
min tillvaro. Hushållet har varit livligt både
i stan och på landet. Litteratur och musik
hör till mina intressen. Och så fiskar jag gärna gös och snickrar när tiden tillåter.
EBBA NORDSTRÖM

Anders Back, sekreterare
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Årets Karlfeldtmedaljörer
Lars Falk om Christer Åsberg:
CHRISTER ÅSBERG har under sina sju år
som Karlfeldtsamfundets ordförande ständigt berikat oss med föredrag och artiklar.
Samtidigt har han hållit styrelsen i fast
hand och sett till att årsmöten och vintermöten löper smärtfritt trots den växande
apparaten. Christers lärdom har kommit
verksamheten till godo men han har också
förstått att sprida gemyt och lekfullhet
kring våra möten.
Christer är oerhört kunnig och alltid beredd att propagera för Karlfeldt. Hans första föredrag inför Karlfeldtsamfundet belyste skaldens roll som offentlig talare. Detta
intresse återspeglas i en bok, ”Till bönder
och till lärde män” (2004), som beskriver
hur Karlfeldt hanterade problemet att förvandlas till en offentlig person. Christer
drog fram en rad okända tal och visade en
inkännande sympati för Karlfeldts sätt att
lösa uppgiften.
I sina föredrag har Christer lyft fram
nya synsätt på Karlfeldts dikter och visat
på deras egenart. I egenskap av tidigare huvudsekreterare i Bibelkommissionen hyser
han en djup sympati för Karlfeldts sätt att
nyttja Bibeln. Karlfeldt har också via Christer satt spår i den nya bibelöversättningen,
t.ex. när kurbitsen återkom. Den noggrannhet och akribi som Christer skaffat
sig i detta arbete har också kommit Karlfeldt till godo. Det är ingen hemlighet att
många verk som kommit ut under andra
namn vunnit i precision genom hans medverkan.
Christer Åsberg äger en djup och äkta
kärlek till lyriken kombinerad med stor organisationsförmåga och ett generöst artisteri. Styrelsen har under sju år följt hans
aktivitet med stigande förundran och beundran. Det är svårt att acceptera att han
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Lars Falk och
Christer Åsberg,
f.d. sekreterare
resp. ordförande i
Karlfeldtsamfundet, har båda på
ett enastående
sätt bidragit till att
öka förståelsen för
Karlfeldts liv och
verk.

ägnat lika mycket tid åt skalder som Alf
Henrikson och Ulf Peder Olrog och att OD
och Bibelkommissionen ändå fått sitt. Vi
vill framföra vårt djupt kända tack för de
gångna åren.

Christer Åsberg om Lars Falk:
LARS FALK har, fast han i karlfeldtsammanhang är att betrakta som en ung man, varit
medlem i ett par decennier och dessutom
tillhört styrelsen i olika mycket arbetskrävande funktioner. 1988-1995 var han
klubbmästare och från 1995 till nu har han
varit samfundets sekreterare och informationsansvarige. 2001-2002 var han redaktör för Karlfeldtbladet och han har därefter
också ingått i redaktionskommittén. Han
har bidragit till att bladet nu är den i alla
avseenden mångsidiga och kvalitativt högtstående publikation den är.
Men dessa formella meriter är inte de för
samfundet viktigaste. Av styrelsekamraterna fick Lars vid hans sista sammanträde
som avskedspresent en biografi över Albert
Einstein, och det låg en tanke bakom detta.
Liksom Einstein är Lars en högt begåvad fysiker och har med jämna mellanrum en likartad frisyr. Men vad som förenar dem mest
är att de kombinerar ett vetenskapligt sinnelag med en kreativ fantasi som kan leda
till överraskande upptäckter. I Lars fall, Albert kände jag inte personligen, är denna
begåvning kopplad till ett entusiasmerande
engagemang. Jag kan avslöja att både jag
och årsmötets föredragshållare lockades in i
karlfeldteriet mycket tack vare ett spännande rotaryföredrag som Lars höll och som på
ett övertygande sätt visade hur Karlfeldts
dikt genom att spegla övergången från jordbruks- till industrisamhälle har något väsentligt att säga oss som befinner oss i skar-

ven eller gungflyet mellan det industrisamhälle som format oss och det informationssamhälle som format våra barn.
Föredrag, artiklar och essäer med oväntade insikter och uppslag strömmar ut ur
Lars Falk i sådan mängd att inte ens Karlfeldt med sina vidsträckta lyriska domäner
räcker till. Han förser även schackspelare,
Housmanläsare och Sherlock Holmes-samfundare med vidgade perspektiv och kluriga problemställningar.

Karlfeldtmedaljen tilldelas alltså Lars
Falk för hans outtröttliga arbete i samfundets dagliga verksamhet men också för att
han låtit samfundet ta del av sina kunskaper och sin uppslagsrikedom och för att
han i en mångfald utåtriktade aktiviteter
genom saklighet och entusiasm lockat
många människor att läsa Karlfeldt. Han
är en förebild för oss alla genom sitt sätt att
alltid inspireras av och alltid finna nya ingångar i Karlfeldts diktning.

Besök vår hemsida
www.karlfeldt.org
PÅ KARLFELDTSAMFUNDETS hem-

sida på Internet finns en mängd information samlad om såväl skalden själv som om samfundet. Där
finns bl.a. bilder, dikter och tal och
naturligtvis uppgifter om vad som
hänt och händer inom Karlfeldtsamfundet. Välkommen till
www.karlfeldt.org!
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Sommaren på Sångs i Sjugare
VÅREN KOM TIDIGT och vi befarade skador på rosor och perenner, ”regnet och
frosten förgör dem så lätt”, men våra rosor
har nog aldrig blommat så rikligt och av
perenner minns jag bara att dragonen såg
skröplig ut, men det kanske var av ålder –
med all rätt. Jag beklagade mig inför en
grupp av besökare och fick då till svar att
”dragon kan du få av mig. Hos mor i Stora Tuna har vi en gammal rysk dragon.”
Inte vilken dragon som helst! På 70-talet arbetade en flicka, Torgun, i trädgården
hos Gerda Karlfeldt. När hon efter en tid
lämnade Sångs för att gifta sig med prästen
i Silvberg var Sångsmor generös och lät
henne ta med några plantor till blivande
hemmet. Torgun valde bland andra växter
rysk dragon. Hon omhuldade sina trädgårdssängar och vågade inte annat än ge de
kära plantorna till sin väninna i Stora
Tuna, när kallelsen till en missionsstation i
Afrika föranledde uppbrott.

Sommar i lustgården.
T. v. Den ryska dragonen som nu har återkommit till Sångs.
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KarlfeldtSgården
SångS i Sjugare
Detta kunde väninnan Åsa Ingman från
Stora Tuna berätta när hon lämnade sina
plantor till Sångs. De har nu redan växt till
sig i medicinallisten varifrån den en gång
kom. Åsa berättade också att Torgun varit
mycket glad över att få sjunga Jungfru
Maria i Leksands kyrka vid Gerda Karlfeldts jordfästning våren 1983.
Emma Zorns engagemang i trädgårdens
utsmyckning känner vi till och det gäller
bl.a. några rariteter bland rosor. ”Morarosen”, som nu i sin mäktighet ståtar i Gustafssons nya ros-lexikon är nu klassad som
en hybrid av Rosa pendulina och Rosa
glauca, aldrig tidigare skådad av expertisen, men antas ha varit hybrid redan på
Zorngården. Bland rara perenner som
väckt intresse är vår isblå iris. Den finns på
Sångs och på en gård i grannbyn Tällberg
där professor Gösta Mittag-Leffler bodde
på 20-talet. Jo visst – Gerda Karlfeldts dagbok bekräftar besök av Mittag-Leffler sommaren 1924 och man kan ana att umgänget gårdarna emellan satte sina spår i trädgården. Än i dag finns i bygden en omsorg
om skaldens trädgård som är till stor glädje för oss.
VID MIDSOMMARTID sändes SR:s ”Odla
med P1” från vår trädgård till glädje och
lärdom för oss. En liten malört i glädjebägaren var att programledaren Maj-Lis Pettersson fann angrepp på vår ”härligt röda
provinsros, som är lite rufsig men rik och
slösande”enligt skaldens beskrivning.
”Har ni haft något träd, en pil eller liknande här i närheten?” – ”Jo, visst har vi
det!”

KARLFELDTBLADET 2008:2

Vid muren står pilen en åldrig prior,
och läser med darrande röst litanior…
(ur ”Systrar i lustgården”)
Pilen togs ner för nära trettio år sedan,
men kring dess rötter har en svamp levt vidare och gett våra rosor sjukdomen silverglans, som är mycket svår att hejda och förödande på sikt för den praktfulla och väldoftande rosenhäcken.
SÅNGSDAGEN bjöd på föredrag av Lars

Falk med utgångspunkt i Karlfeldts ”Den
underbara kvarnen”. I Leksandsbyarna där
kvarnar malt i var by finns stor praktisk erfarenhet av kvarnens funktion. Men Lars
Falk visste vad han talade om och livlig diskussion fortsatte ute på ängarna. Gymnasieelever sjöng och spelade.
Författarna Ylva Eggehorn och Jonas
Jonson gav oss en gripande berättelse om
bakgrunden till sånger och psalmer som de
under senare år skrivit och översatt. Texter
som vittnar om stor trosvisshet har ofta tillkommit under de mest omänskliga förhållanden. Tillsammans med en vokalensemble under Mikael Boström Eriçs ledning
sjöng vi ur den värdefulla skatt av sånger
som varit och är så många till tröst och
trygghet.
Som inledning berättade jag om Karlfeldts djupa engagemang i våra psalmer
och hur det satt spår i diktning och liv. Dikten Sjukdom lästes och den näraliggande
Wallinpsalmen ”Mina levnadstimmar stupa” sjöngs a capella av Mikael. All världens takbelysning, glitter i Opplimen, rosors doft och färg omslöt oss, när vi avslutade med C.D. af Wirséns och Waldemar
Åhléns ”Sommarpsalm”.
REGNET DROPPADE från träden och våra

ängar låg våta, när vi samlades till konsert
några dagar senare. Kerstin Ståhl och Bengt
Emil Jonsson presenterade Tomas Tran-

Ylva Eggehorn och Jonas Jonson i samspråk
på Sångsdagen. T. v. Mikael Boström Eriç.

strömers senare diktning, som nyligen tonsatts av Sven David Sandström, Georg Riedel m.fl. Gustaf Sjökvists Kammarkör
framförde sångerna och inledde med Karlfeldts ”Brusala” och återkom senare till
husskaldens ”Låt brusa barn, låt brusa” i
en ny tonsättning av Mikael Waldenby.
Samtalen mellan Bengt Emil, Gustaf och
Sven David gav ytterligare innehåll och
charm till en minnesvärd stund för alla 400
trogna som trots otjänligt väder kom till
Sjugare och slog sig ner i det våta gräset. De
belönades med att solen åter lyste när
Gustaf slog in kören i ”Brusalaljus, du är
floden med ström och brus…”
VI HAR STÄNGT LIDRET för vår 17:e sommar i Sjugare. För några dagar sedan
plockade jag frökapslar från kungsljus och
cikoria i Pompeji under en resa som lustigt
nog kom att gå i Karlfeldts fotspår. De växte vid foten av kolonner från förkristen tid.
Kan de finna sig till rätta i ”barnkammaren” på Sångs, tro? Nattglimmen, som
kom till oss sommaren 2006 – från ingenstans – breder i alla fall ut sig, glimmar och
doftar som aldrig förr.

Sjugare i oktober
GUNBRITT BERGGREN
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Karlfeldt på tjeckiska
ATT ÖVERSÄTTA Erik Axel Karlfeldt – är
det alls möjligt? Somliga säger att all översättning egentligen är omöjlig. Påståendet
är naturligtvis fel, även beträffande Karlfeldts diktning. Han har översatts till flera
språk, däribland tjeckiska. Men kan det
verkligen bli lyckat, kanske en och annan
ändå invänder. Går inte det mesta förlorat
när man översätter, både vad gäller rim,
rytm och språklig pregnans? Och Karlfeldt,
som dessutom är en så svensk och provinsiell poet och en så virtuos rimsmidare? Låt
oss se efter hur hans diktning ter sig på
tjeckiska.
I min bokhylla har jag i flera år haft en
liten tunn diktvolym med titeln Písne
pustin a lásky, och fastän författarens
namn uppges vara Karl Erik Karlfeldt har
dikterna förstås Erik Axel Karlfeldt som
upphovsman. Titeln skall uttolkas Vildmarks- och kärleksvisor, men ingen av de
tretton dikterna i volymen kommer från
debutsamlingen med detta namn. Samtliga
har hämtats från Fridolins visor och Fridolins lustgård. Boken gavs ut 1939 av ett litet ambitiöst förlag i Prag och ingick i en
särskild serie, Svetová knihovna (Världsbiblioteket), där man presenterade författare som fått Nobelpriset.
De tjeckiska läsarna av Karlfeldts lyrik
har fått en utmärkt introduktion med en
elva sidor lång inledning av nordisten Oldrich Heidrich, känd bl.a. för en översikt
över ”den svenska litteraturens historia”
och en reseskildring från Sverige. Om översättaren Milada Lesná-Krausová vet jag
inget, men så mycket kan sägas att hennes
insats är värd högsta betyg. Översättningen
kan verka något ålderstigen, men så har
den ju också nästan 70 år på nacken. Och
den ålderdomliga prägeln skämmer rakt
inte, den svarar tvärtom väl mot Karlfeldts
eget vackert patinerade språk. Man kan
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KARLFELDTS DIKTER har ju ofta en pro-

inte på någon punkt beslå översättaren
med direkta felöversättningar eller missuppfattningar, och hon bemästrar med
glans att återge dikternas rytm och rim
utan att äventyra deras innehåll.
Rytmen först. Jag läste ”Dalarnský
pochod” (”Dalmarsch”) högt för min man,
som genast utifrån rytmen kunde avgöra
vilken dikt det rörde sig om. Försök själva:
”Do Tuny pochod vede/pres vres a kopce
hnedé/nás pochod jde do Mory/ a do
modrých hor.” Jag har gjort stickprov i
andra dikter också och funnit samma rytmiska säkerhet och elegans där.
ATT RIMMA på slaviska språk är på grund
av språkens formrikedom lättare än på ett
språk som svenska. Tjeckiskan tillåter dessutom halvrim, vilket torde underlätta en
översättares liv betydligt. Milada LesBåde Tuna och
ná-Krausová är utan
Mora har kommit diskussion skicklig,
men Karlfeldts ofta
med. Siljan har
komplicerade rimteknik har hon inte
inte heller mött
alltid bemästrat. I
svårigheter.
dikten ”Irina” föreDäremot har
kommer namnet inte
Brunnbäcks färja mindre än tre gånger
som radslutsord och
blivit för mycket rimmar med ”fina”,
resp, ”grina” och
och utgått.
”dina”. En oknäckbar nöt tydligen för
den tjeckiska översättaren, som här tre
gånger skulle tvingas att rimma på ”Irino”
(vokativformen).
Ett och annat nödrim misstänker man
också. I ”Elie himmelsfärd” ropar de små
gossarna vid åsynen av Elia: ”så vådligt
han kör”. På tjeckiska har det blivit: ”han
far som ett lejon”. Så skulle knappast de

Det är förstås Erik Axel Karlfeldt som avses
fast det står Karl Erik Karlfeldt. Titeln ska uttolkas Vildmarks- och kärleksvisor.

små dalmasarna uttrycka sig. Det är heller
ingen vedertagen tjeckisk fras, och bakom
valet av ordet ”lev” (lejon), ligger behovet
av ett rimord till ”dev” (mör).
En grundläggande svårighet vid all översättning är att ett bestämt ord i ett språk
aldrig till fullo täcks av ett bestämt ord i ett
annat. De semantiska konnotationerna är
alltid olika, och något går alltid förlorat vid
översättning. Ett exempel i vårt aktuella
fall är översättningen av ordet ”vildmark”
i bokens titel. Det tjeckiska ordet som valts,
pustina (pustin = genitiv pluralis), ger inte
alls associationer till storslagen orörd natur, vilda forsar och uråldriga skogar där
allsköns oknytt håller till, utan avser snarare ogästvänligt, sterilt och öde land. Men
här kommer Heidrich den tjeckiske läsaren
till hjälp i sin introduktion. Förmodligen
finns det liknande exempel i själva dikterna, men de är mindre iögonenfallande.

vinsiell karaktär med färg och doft av landskapet Dalarna. Hur mycket av sådana intryck som förmedlas till den tjeckiske läsaren är omöjligt att avgöra. Både ortnamn
och personnamn är viktiga för den speciella dalska atmosfären i en del dikter. Som vi
såg i ”Dalmarsch” hade både Tuna och
Mora kommit med. Siljan har inte heller
mött svårigheter, däremot har Brunnbäcks
färja blivit för mycket och utgått. Namnet
Krongårds i samma dikt har inte vållat
översättaren problem. En liknande namnform är vanlig i vissa trakter i Böhmen och
Mähren, och vi möter Krongårds Per som
”Krongaardu Per”.
Namn på växter är alltid ett krux vid
översättning, i många fall vet man inte ens
vilken växt originalet avser. Växter är ymnigt förekommande i Karlfeldts dikter, och
med sin botaniska kunnighet valde han
sina blommor med omsorg. Färg, doft och
blomningstid måste stämma med diktens
stämning, budskap och innehåll. Hur har
den tjeckiska översättaren tacklat problemen? Låt oss se på dikten ”Jungfru Maria”. Maria ”är en liten kulla med mandelblommans hy”, men för den tjeckiske läsaren presenteras hon som ”en liten flicka
med ansikte som äppelblom”, och nyponrosen i den följande raden har blivit en
vildros. Äppelblom är inte fel om det är
ungflicksfräschören bilden vill betona, men
har Karlfeldt, som man tror, haft en sjuklig
och anemisk flicka som förebild i sin dikt,
så går poängen i viss mån förlorad. Det
finns flera blommor i ”Jungfru Maria”.
Den ”vårliga slånen” har blivit ett vårligt
buskage, men både aklejorna och de gula
liljeklockorna finns med. Den bräckliga
”knäckepilens gren” har förvandlats till en
vidja, men är en vidja så förfärligt bräcklig?
Om Lesná-Krausovás språk ter sig lite
ålderdomligt, så är det en förtjänst särskilt
i en dikt som ”Elie himmelsfärd”. Här
forts. nästa sida
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finns åtskilliga ord som troligen inte var
allmän språklig egendom ens då dikten
skrevs utan kan ha valts just för att understryka diktens ålderdomliga prägel. Hur
har Lesná-Krausová förmedlat ord som
”tolvman”, ”danneman” och ”grannasfar”? Dannemannen har, som jag ser det
helt korrekt, blivit en hedersman, medan
”en tolvman på rättfärdighetens ting” har
reducerats till ”en medlem i rättfärdighetens domstol” och ”grannasfar” har slätats
ut till ”granne”. Men att påpeka dessa detaljer känns nästan småaktigt. Att översätta ”Elie himmelsfärd” till vilket språk det
än må vara måste vara en verklig utmaning. Milada Lesná-Krausová har på det
hela taget till sina tjeckiska läsare förmedlat både det naiva, det högtidliga och det
skämtsamma i dikten. Även en tjeck får en

åskådlig bild av den högtidsklädde profeten-storgubbben när han far till väders. Sitt
paraply har han med sig också i tjeckisk
tappning. Fast något lite måste man beklaga att det har mist sin gröna färg!
EVA STRÖMBERG KRANTZ

Eva Strömberg Krantz
är docent i Gamla testamentets exegetik och
arbetade som hebraist i
Bibelkommissionen.
Hon är översättare,
framför allt från tjeckiska, och har skrivit
artiklar i historiska och litterära ämnen.
En biografi över Amelie Posse är hennes
senaste verk.

”Ett historiskt ögonblick”
FRÅN KARLFELDTBLADETS sommarkorrespondent i Avesta, Elisabeth Lindmark, har vi
fått ett klipp ur Avestaposten den 22 augusti
2008. Första läsåret i det nya Karlfeldtgymnasiet inleddes med att dramaläraren Jan Björkén
till dragspelskomp framförde Karlfeldts ”Sång
efter skördeanden.”
Vi citerar: ”Vid sångens slut rycker han av det
vita skynke som dolt något framme på scen och
blottar en byst av upphovsmannen till sången –
Erik Axel Karlfeldt. Bysten har tidigare tillhört
litteraturprofessorn Gunnar Tideström. (Tideström var en av de första medlemmarna i Karlfeldtsamfundet. Red. anm.) Nu har den överlämnats till gymnasiet i samband med namnbytet
från Domarhagsskolan till Karlfeldtgymnasiet…”
Gymnasiechef Anders Svensson berättar så
om Karlfeldt och om namnbytet. Han menar att
detta är ett historiskt ögonblick.
Karlfeldtbladet gratulerar och önskar lycka
och framgång för skola och elever!
RED.
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Karlfeldts byst avtäcks av Jan Björkén i
samband med invigningen av Karlfeldtgymnasiet i Avesta. (Foto: Lina Spångberg, Avestaposten)

Karlfeldt i samtiden
KARLFELDT I SAMTIDEN är ett
tema som ständigt återkommer
i författarens barndomsbygd,
Folkare. ”Det finns inget mossigt över Karlfeldt”, skrev ungdomarna som genom sitt medborgarförslag fick Avesta kommunfullmäktige att besluta att
ge gymnasieskolan namnet Karlfeldtgymnasiet. I höst har namnbytet trätt i
kraft, och Karlfeldt är dagligen namnet på
mångas läppar. Skolan förnyas också i mer
praktisk, fysisk bemärkelse, och vi räknar
med att – så småningom – också få en
konstnärlig gestaltning av Karlfeldts person och verk.
KARLFELDT levde själv i en dramatisk för-

ändringstid – på många vis mer turbulent
än vår egen. Karlfeldts samtid uppmärksammas när vår förening håller höstmöte
och Lars Falk – med utgångspunkt i dikten
Den underbara kvarnen – talar om teknikutveckling vid förra sekelskiftet. Ny som
talare i Karlfeldtsammanhang var Maths
Isacson, professor i ekonomisk historia och
industriminnesforskning, när han i somras

medverkade på Karlfeldtsgården i Karlbo. Maths relaterade Karlfeldts liv och texter till de stora samhällsförändringar som författaren
själv med egna ögon iakttog.
Programmet arrangerades av
Södra Dalarnas Lokalhistoriska sällskap som därmed gjorde sin entré
på gården.
I SKRIVANDE STUND förbereder vi i Karlfeldtföreningen julmarknaden, som har blivit ett uppskattat och återkommande evenemang på Karlfeldtsgården i Karlbo. Bygdens slöjdare, som annars ofta syns sommartid, ställer ut sina alster i kamrar och salar. Vår förening presenterar litteratur och
musik med anknytning till Karlfeldt, och
gårdens rara värdpar Maria Hellman Ivarsson och Tomas Ivarsson bjuder försmak av
julen. När Vinterorgeln på allvar tonar
advent är gården öppen med julbord och
underbar julstämning.
SOMMAREN på Karlfeldtsgården i Karlbo

summerar vi som framgångsrik. Karlfeldtföreningen var arrangör för fem av sommarens kulturprogram, och andra kulturföreningar och studieförbund bidrog till spännande mångfald. Karlfeldtsdagen firades
ånyo i skönaste sommarskrud, i år med
Christer Åsberg som talare och Inger M.
Eriksson som Årets Fridolin.
När nordan viner vid nyårsny bjuder vi
till ny studiecirkel i det outtömliga ämnet
Karlfeldt.
Hälsningar med läslust från
Karlfeldtföreningen i Folkare genom

Daniel Lantz, Moa Kjellander, Mia Jones och
Christer Åsberg framträdde på Karlfeldtdagen.

KARIN PERERS, ORDFÖRANDE
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Till minne av Harald Riesenfeld
HARALD RIESENFELD var professor i Nya
testamentets exegetik i Uppsala. Hans insatser för vetenskap, bibelöversättning och
kyrka är stora men ska inte beröras här mer
än i ett avseende. Trots att han ägnade
många år åt att lägga den vetenskapliga
grunden till den nya översättning som var
avsedd att göra bibelordet tillgängligt för en
bred allmänhet höll han fast vid att Bibeln
egentligen inte är till för att läsas enskilt.
Den talar till människan först och främst
som en del av den kristna kyrkans och församlingens liv i liturgi och förkunnelse.
Detta synsätt kom också karlfeldtforskningen till del genom en värdefull uppsats i
samfundets årsskrift På Karlfeldts vägar III,
1983, ”Den kyrkliga bakgrunden i Karlfeldts diktning”. Han visar där att skaldens
bibelkännedom inte främst byggde på enskild läsning utan på minnen av barndomens kyrkogång och psalmsång och upplevelsen av andliga rörelser i 1800-talets
Dalarna. Dalkarlen Harald var väl inläst på
Karlfeldts liv, verk och bakgrund, vilket
gjorde honom till en mångårig, god och
nyttig medlem av samfundet. Det var en för
dem båda gemensam tradition som kom till

Karlfeldtsamfundet inbjuder till

VINTERMÖTE
lördagen den 7 februari 2009 kl. 13.00
i Börssalen, Källargränd 4 (vid Stortorget)
Gamla Stan, Stockholm

FÖREDRAG

Harald Riesenfeld 1912-2008. Målningen av
Carin Adler finns på V-Dala nation i Uppsala.

uttryck i denna uppsats, som är ett viktigt
bidrag till förståelsen av Karlfeldts bakgrund men också ett minnesmärke över en
förgången tids fromhet.
CHRISTER ÅSBERG

Fina recensioner för I Fridolins spår
OTIDSENLIG OCH LYSANDE. Så beskrivs Lars Anders
Johansson i en entusiastisk recension av hans CD I Fridolins spår i DI Weekend den 2 maj 2008. Vi citerar:
”Lars Anders Johansson har gjort egna tonsättningar av 13 dikter av Erik Axel Karlfeldt. Och han gör det
så lyhört, så självklart, så rytmiskt att man är beredd att
svära på att dikter som ”Jag lever allena” och ”Maj i
Munga” måste ha varit sånger redan från början.”
Karlfeldtsamfundets medlemmar kan köpa CD:n till
specialpris 99 kr + frakt. Beställ via tel. 0706-998982,
e-post info@hemlandssanger.se eller brev till Hemlandssånger, Bellmansgatan 20, 2 tr, 754 26 Uppsala.

Karlfeldt och det industriella
genombrottet
Maths Isacson, professor i ekonomisk historia
Musikaliska inslag med
trubaduren Jan-Olof Andersson

Inträde 80 kr. Ingen föranmälan.
Antalet platser är emellertid begränsat.
Information: Ebba Nordström, tfn 018-692056
och Hans Åkerlund, tfn 070-3225124
Tag gärna med vänner och bekanta!

RED.
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Bilder från årsmötet i Sigtuna

Kristina Nilsson, Gunnel Strömberg och Margareta Spännare

Lars Anders Johansson och Jennie Leijon.

Hasse och Barbro Samuelsson

Arne och Kerstin Forsell i sällskap med Ann-Cathrine Haglund

Kerstin Holmer och Gunnar Lundh

Nils-Johan Höglund och Hjördis Örnclou

Kajsa och Sten-Sture Landström

Bengt Fliesberg och Anders Färnestrand

Ögonen i Folkärna

Maths Isacson är sedan
drygt tio år professor i
ekonomisk historia vid
Uppsala universitet. Han
är bosatt i Hedemora. I
sin doktorsavhandling beskrev han ekonomisk
tillväxt och social differentiering bland bönder i By socken. Den
unge Erik Axel Karlfeldt är som tidstyp representativ för den övergång från agrar- till
industrisamhälle som även senare har stått i
centrum för Maths Isacsons forskning, och
Karlfeldts diktning speglar mycket av den utvecklingen. Om detta kommer han att tala
vid Vintermötet i Stockholm den 7 februari.

Erik Axel Karlfeldt ligger begravd på Folkärna kyrkogård tillsammans med sin hustru Gerda. Över graven lät Svenska Akademien resa ett monument utformat av Albert
Engström som var Karlfeldts nära vän och
kollega i Akademien. Engström var ingen
utbildad skulptör och det finns olika uppfattningar om monumentets förtjänster.
Carin von Sydow gjorde i somras den
överraskande upptäckten att Albert Engström lagt in ett
par ögon i lyran,
som ingen tycks
ha observerat tidigare. Kameran visar otvetydigt att
de finns där men
vad kan Albert
Engström ha menat? Ville han göra
ett porträtt och i
så fall av vem? Är det vanligt att konstnärer
lägger in gåtor på detta sätt och kände ledamöterna i Svenska Akademien till ögonen
när de accepterade förslaget?
Vi låter frågan gå vidare till våra läsare
för diskussion.

CHRISTER ÅSBERG

LARS FALK

Under OS i Beijing lät sig tecknaren Jan Berglin
åter inspireras av Karlfeldt (SvD 24/8 2008).

Maths Isacson till Vintermötet
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Karlfeldtsamfundet
KARLFELDTSAMFUNDET bildades 1966. Dess syf-

te är att stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts
diktning och bidra till ökad kunskap om hans verk
och liv. Samfundet har ca 1000 medlemmar och håller varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vintermöte. Samfundet ger ut en årsskrift och ett medlemsblad. Hemsidans adress är www.karlfeldt.org
Kontakt:

Carin von Sydow
Smedjevägen 7
191 49 SOLLENTUNA
Tel. 08-35 61 91

Medlemsavgiften på 200 kr/år (familjemedlem 100
kr/år) sättes in 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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