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Snart stundar nästa
jubileum!

D

et är mycket med jubileer nu i Karlfeldtsamfundet! nyss har vi firat 150-årsminnet av
skaldens födelse – ganska rejält tycker jag! nu
hämtar vi andan i ett mellanår men redan
nästa år är det dags för ett nytt jubileum. då är det 50
år sedan Karlfeldtsamfundet bildades i falun. det
måste vi också fira och jag är övertygad om att Karlfeldtbladet kommer att återkomma mera detaljerat
om hur detta skall gå till. men nu nöjer vi oss med att
påminna om vad som stundar.
Vi har under det senaste året ha ett seminarium
i sigtuna om de litterära sällskapens situation, utmaningar och framtid. årsboken för nästa år kommer
att dokumentera en del av vad som då sades. men
själva frågan kräver mer än ett seminarium för att
lösas. Vi som uppskattar Karlfeldts diktning och anser
den vara en omistlig del av vårt litterära arv och ett
viktigt inslag i vårt kulturella minne måste ständigt
ställas inför frågan: Hur håller vi detta minne vid liv?

Vi måste gå ihop konkret för det kulturarv vi försvarar. Våra olika samfund
och sällskap har inte råd att framleva
sina liv i ”splendid isolation”.

Jag har vid flera tillfällen fått frågan: ”Hur kommer det sig att du vill engagera dig i Karlfeldtsamfundet?” Jag har då på ett enkelt sätt svarat: ”Har man en
nobelpristagare i sitt sti måste man göra en kulturell värnplikt för denne!” det är naturligtvis ett idiotsvar. mitt personliga svar är ett annat: Jag har upplevt
Karlfeldts poesi som så viktig att han behöll en stark
position i mitt medvetande under min gymnasietid i
Västerås där jag på håltimmarna läste mig igenom
den svenska nationallyriken på Västerås stadsbibliotek.. Och han har sedan dess blivit kvar!
men nu åter till frågan om hur vi håller denne
omistlige poet kvar i vårt kollektiva minne. På Bokmässan i Göteborg finns det som bekant ett hörn där
de litterära sällskapen håller till. när man nalkas detta
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Ordföranden
har ordet
Claes-Bertil Ytterberg

hörn genom bokkommersialismens brusande kaos
(Vem kan där tro att det råder någon kris för böcker
i framtiden?) inställer sig tre reflektioner:
1. så många litterära sällskap det finns! Och alla
med entusiaster som värnar om att hålla sin egen författare ”vid liv”.
2. så många sällskap och utställare som gått ihop
om en gemensam plats! det gäller inte bara små författarskap utan också sådana som Hjalmar söderbergs och strindbergs som samsas bakom samma
disk. det handlar visserligen (förmodar jag) om ekonomiska överväganden men själva samgåendet är en
symbolsignal: Vi måste finna former för samverkan
för våra gemensamma intressen.
3. de litterära sällskapens område på Bokmässan
är det absolut lugnaste, ärran från den strupplande
hetsen på andra områden. det kan vara skönt för oss
som sitter där, men det är ett memento för de författare vi propagerar för. det är ju inte de som drar folk.
det finns några slutsatser jag tycker man kan dra
av detta. Vi har en genuin samling av litterära vapendragare för litteraturen och våra författare. de är, om
än oa åldrade, vårt litteraturarvs främsta ambassadörer. Vi måste gå ihop konkret för det kulturarv vi
försvarar. Våra olika samfund och sällskap har inte
råd att framleva sina liv i ”splendid isolation”. det går
att motverka litterära minnesförluster!
Claes-Bertil Ytterberg

Sommarmöte 2016 i Falun
sommarmötet 2016 äger rum den 12-14 augusti i
falun. mera information och inbjudan kommer i nästa nummer av Karlfeldtbladet med utgivning i maj.
KARLFELDTBLADET 2015:2

Till minne av
Germund Michanek

K

arlfeldts dikter utgör en höjdpunkt i svensk
lyrik, men vem skulle kalla en antologi Vår
klassiska lyrik: Från ballader till Karlfeldt?
Germund michanek valde denna titel när
han gav ut sitt undervisningsmaterial 1998. den säger
mycket om hans syn på litteraturen. Germund delade
inte det moderna intresset för skräplitteratur utan
höll styvt på klassiker som fröding och Karlfeldt.
Germund michanek doktorerade 1962 på en avhandling om fröding, En morgondröm. Bland hans
skrier om fröding märks Skalden och sköterskan.
Boken handlar om signe trotzig, som vårdade fröding under hans sista år, men lika mycket om Karlfeldt
som delade frödings fanatiska intresse för lyrik. dikten erbjöd ett outtömligt samtalsämne och Karlfeldt
var oa den ende som fröding ville se på Gröndal.
Germund älskade 1800-talets litterära fejder och
skrev oa om Carl david af Wirséns kamp för att hålla författarna utanför svenska akademien. Skaldernas
konung (1979) handlar inte, som man skulle kunna
tro, om strindberg eller Heidenstam, utan om Oscar
ii som tog Wirsén till hjälp för att hindra det moderna genombrottet. det var en hopplös uppgi och
misslyckandet ger boken en extra krydda. den stora
skandalen kom 1903, när Karlfeldt för första gången
var på tal. Wirsén lyckades få in konstnären Georg
von rosen som backade ur när protesterna nådde
stormstyrka. Historikern Harald Hjärne valdes in i
hans ställe med resultatet att Hjärne fick tala om snoilsky, medan Karlfeldt talade om historikern Odhner.
ingen av dem kunde göra sin företrädare full rättvisa.
michanek återkom till samma tema i Svenska Akademien i skämtbilder (1986), det ämne han valde sista
gången han talade för Karlfeldtsamfundet.
Germund michanek föddes i Örnsköldsvik 1926,
men tonåren i skara var viktigare och Västgöta nation
blev hans fasta punkt i uppsala. michanek var både
förste kurator och hedersledamot. Han var tredje
opponent vid sven stolpes disputation 1959 och lät
drottning Kristina själv kommentera avhandlingen.
michanek arbetade på lindblads förlag och var förlagschef 1956-62. förlaget publicerade gärna minnesböcker och fick en storsäljare med volym 12 av Håg-

Lars Gustafsson, Germund Michanek och Lechard
Johannesson, opponenter vid Sven Stolpes disputation 1959 i Uppsala.

komster och livsintryck som handlar om Karlfeldt och
nathan söderblom. Genren kräver finess och gott
omdöme och Germund ägde dessa egenskaper i rikt
mått. Han redigerade minnesboken eer frans G.
Bengtsson (1955) där kemisten John tandberg återgav den välkända anekdoten om hur frans G. Bengtsson skrev ”en ballad om franske kungens spelmän”
för att visa att ordet ”transsubstansiera” kan användas
i poesi.
Vad längs marschens väg var värt
ge en vink och hålla kärt,
har vi transsubstansierat till en sång.
frans G. Bengtsson fick oa frågan om anekdoten
var sann och ibland tycks han ha svarat ja. när han
blev hedersledamot på Västgöta nation 1952 passade
Germund på att ställa samma fråga. när frans G.
Bengtsson insåg att han talade med en litteraturhistoriker avslöjade han att berättelsen var ett påhitt och
påpekade att metern och innehållet delvis är hämtad
från Kiplings ballad ”e song of the Banjo”. Germund kommenterade inte tandbergs uppgi men sa
i sin eerskri: ”Om minnesteckningarna i denna
bok har en och annan motsägande uppgi, om en
anekdot dyker upp i olika versioner, så är detta ingenting att förvåna sig över. en diktare har rätt att dikta.” Germund handlade oa i denna anda. en anekdot
kunde vara intressant som anekdot, men sanningen
var intressantare. frid över hans minne!
Lars Falk

5

تار کیا یک راہب مسوم

ےہ ںامس اک باتفآ بورغ،

رپوا ےک ںویڑاہپ یدل ےس ںوتخرد
باقن راد لوھپ اک تار

ےہ اہر ھٹا،۔ ہتفر ہتفر

 رپ حطس یترک سکعنم ینشور یکایرد ےچینروا،
ےس یور تسس اوہ یک برغم

۔ےہ ںاور فرط یک رتسب ےنپا
با ےہ شوماخ

یتاڑبڑب یک ند
۔نابز یک رثن

ہحمل سدقم شوماخ اک یئوگ نیشیپ
۔اچنہپ نآ

 ںیریش، ںیزاوآازفا ہلصوح

۔ےس لد ںیہ یترک مالک یروف

 ناوجون، وہک رعش روا وھکید باوخ

۔ردنا ےنپا ود ےنرک تیارس وک نیقی روا دیما
ںاہ، ۔اگ ںوہک ںیم رعش

ںیم ود و گت یک ےنلاکن جوھک وک چس
ہصرع انتا

اہر ےئ الھب ںیھمت ںیم،

ہرحاس یریم، ۔سئینیج ہنیسح

ںوہ اتہاچ اناج بوڈ ںیم با

ںیم تدح یک دوگ یراھمت،
ںوہ اتہاچ انرک نایب روا

ےس تار سا روا ےس مت

۔لاح اک ںوتفلکروا ںوترسم یک لد ےنپا

اگ ںوھکید رورض ںیم باوخ،

ںیم ںوتیگ ےئگ ےھکل ےیل ےک س ا باوخ،

وک تبحم یک ںوتیگ ےریم وج یہو

ےہ یتیل ٹناب ےس تبحم یک لد ےریم،
ےہ یتید اکھڑب گآ ںیم لد ےریم وج یہو
ےسںوھکنا شوجرپ ینپا،

یسیج ںویاس یراہمتںیہ یرہگ وج ںیھکنآ،

تار ےا،
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۔یئوہ یئاھچ رپ ںویداو روا ںوڑاہپ

Karlfeldt
på urdu

E

rik axel Karlfeldt må vara oöversättlig.
men han är också oersättlig, och därför har
han trots allt översatts till många språk.
som Karin Perers kan meddela i sin krönika från folkare har Karlfeldtsamfundets årsbok
2009, Vägen till Nobelpriset, översatts till urdu i
Pakistan och presenterats vid en ceremoni i lahore i oktober. Här intill ett smakprov med den
första dikten i boken, ”Vårnatt”, en ungdomsdikt
från gymnasietiden. Boken har getts ut av ordföranden i Pakistans academy of letters, fahkar
Zaman, och översättaren, muhammad asim Butt,
presenterar den på följande sätt.:
Why Erik Axel Karlfeldt’s poetry into Urdu?
Sweden and Pakistan have enjoyed close relationship over the last many decades. is mutual love
is time tested and has strengthened gradually. e
translation of this iconic poet Karlfeldt into Urdu
is an attempt to promote and consolidate literary
and cultural ties between the two countries. is
book will be a source of inspiration for the poets of
Pakistan because it is predominantly the poetry of
peace, love and humanism. Karlfeldt has a masterly command on diction, metaphors and similes.
Karlfeldt is a poet of nature, whose words profuse
fragrance of flowers and mirror idyllic lakes, bewitching snow clad mountains and fascinating
birds. We are sure that the sublime aroma of the
poetry of this great Swedish poet will spread into
the nook and corner of Pakistan. Undoubtedly, the
credit of introducing this book in Pakistan goes to
Mr. Fakhar Zaman, who himself is a great friend
of sweden.
fakhar Zaman säger i sitt förord till boken bl.a:
Karlfeldt was a poet par excellence and his poetry
exudes the freshness of imagery reflected in its fullest profundity in the fragrance of flowers, beauty

of lush green meadows, pristine waterfalls, idyllic vistas, glistening snow, rustle of the yellow autumn leaves and the swaying pine trees. It is nature through and through embedded in his each
word.
Boken har tryckts genom Pakistan national
Book foundation. Karlfeldtsamfundet och alla
Karlfeldtläsare i sverige kan bara uttrycka sin
tacksamhet och sin glädje över att ”vår” skald
kan vara ”mångas” diktare och uppskattas av
poesiälskare i andra kulturer . Vi noterar att
det inte minst är Karlfeldts bilder av och inlevelse i den svenska naturen som fascinerar utländska läsare.
Christer Åsberg
Foto: Lars Östlund

KARLFELDTBLADET 2015:2

Karlfeldtsamfundets årsbok 2009, Vägen till Nobelpriset, når nu även en urdu-talande läsekrets.
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Verner von Heidenstam (1851-1940)
Illustration: Petter Lönegård

Livsglädjens
politik
av Martin Kylhammar

A

ugust strindberg är förmodligen sveriges
internationellt mest kände författare; nu
mer än hundra år eer sin död är han också
definitivt – en nationalskald. den beteckningen användes oa förr, och ibland fortfarande, om
strindbergs främste motståndare på det litterära fältet, Verner von Heidenstam, som en gång var på allas
läppar men som idag inte är särskilt känd och än
mindre läst.
Heidenstam var ledaren för vad som kallats Guldåldern i svensk litteraturhistoria. Heidenstam, aristokrat av födsel och livet igenom ekonomiskt oberoende, skrev programmen för 90-talslitteraturen, där
de mest kända namnen är selma lagerlöf, erik axel
Karlfeldt och Gustaf fröding.
den här essän handlar om Heidenstam och det
moderna, om hans ungdoms civilisationskritik, om
det program han kallade livsglädjens. Verner von
Heidenstam slog igenom med diktsamlingen Vallfart
och vandringsår (1888), som inte minst uppmärksammades för sina orientaliska motiv. Han följde
konsekvent upp debuten med romanen Endymion
(1889), som utspelar sig i damaskus och handlar om
en konflikt mellan det materialistiska amerika och
den annorlunda muslimska och orientaliska kulturen. den har idag blivit märkligt och olyckligt aktuell.
däreer följde Hans Alienus (1892), ett försök till allkonstverk, som i experimenterande estetiska former
sökte gestalta en upplevelse av främlingskap i tid och
rum. i dessa tre – underskattade måste man nog konstatera – ungdomsverk gestaltade och problematiserade Heidenstam sitt ”livsglädjeprogram”. det var
hans alternativ till strindbergs och åttiotalsradikalisternas ”gråväderspolitik”.
det viktigt att förstå att strindberg och Heidenstam båda var civilisationskritiker, modernitetskriti-

En essä om
Verner von Heidenstam
och det moderna
Martin Kylhammar, professor
vid Tema Kultur vid Linköpings universitet, hade tyvärr
inte möjlighet att delta vid
Karlfeldtsamfundets symposium ”Karlfeldt & Co” i Sigtuna i oktober 2014. Han skulle
ha talat om Heidenstam och
om vad han kan ha att säga
oss i en senare generation.
Det Martin Kylhammar skulle
ha sagt finns i stället i denna
essä.

ker. de insåg bägge att den nya tiden karakteriserades
av fyra ”objektiva, materiella” kraer.
Vetenskapen, framför allt naturvetenskapen, spelade en allt större roll för samhällsutvecklingen och
expanderade kraig i slutet av seklet genom tillkomsten av tekniska högskolor, industrilaboratorier och
många nya professorsstolar. Tekniken var industrisamhällets motor och symbol. Klass och kapital blev
fundamentala analysinstrument för alla. det moderna samhället kom alltmer att präglas av en ny klass,
industriarbetarna, vars antal sjudubblades decennierna runt sekelskiet. Och kapital handlade inte
längre främst om jordinnehav. redan i slutet av 1890talet översteg industrins del av BnP jordbrukets.
slutligen var de båda författarna överens om att
Arbete blivit något annat än förr. i det nya samhället
var arbete identiskt med lönearbete och reglerad
arbetstid.
Heidenstam var som modernitetskritiker framför
allt originell därför att han i sitt livsglädjeprogram intresserade sig för de andliga, psykologiska, livsåskådningsmässiga konsekvenser han tyckte samspelade
med dessa ”objektiva, materiella” förhållanden. man
kan kanske hävda att han hade en känsla för dialek-
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tik, för det ömsesidiga beroendet, samspelet mellan
det materiella och det andliga. Vetenskapen och tekniken; klass, kapital och arbete hade i Heidenstams
värld betydelse framför allt genom sina själsliga skuggor. så här:
den unge Heidenstam gav inte mycket för naturvetenskapen. Han var inte alls, som strindberg, fascinerad av dess makalösa världsförklaringar, än mindre
av att försöka utöva dess praktik. däremot var han
djupt oroad av att vetenskapens kyliga intellektualism
skulle sprida sig också till livets andra områden.
Vetenskap handlar nämligen om distans. Vetenskapsmannen är en analytiker, som måste hålla ett känslomässigt avstånd till det han upplever och betraktar.
sätta saker i sammanhang, inordna i mönster, underordna fenomenen lagar, ha kontroll, förklara.

I dessa tre – underskattade måste
man nog konstatera – ungdomsverk
gestaltade och problematiserade
Heidenstam sitt ”livsglädjeprogram”.
Det var hans alternativ till Strindbergs och åttiotalsradikalisternas
”gråväderspolitik”.

Gott så, men Heidenstams oro handlade om att
vetenskapens enorma framgång skulle böja allt liv
och all kultur eer dess kyliga mönster. den moderna människan hade, det visste både Gösta Berling
och Hans alienus väl och före freud, en iakttagare i
sin hjärna. en iakttagare som distanserat betraktade,
analyserade de egna replikerna, de egna kroppsrörelserna, det egna beteendet. Vi rids, skriver Heidenstam, av ”förklarandets mara”. iakttagaren finns där
hela tiden, kanske till och med i ledan och extasen,
de enda tillstånd där distansen måste lysa med sin
frånvaro.
denna vetenskapens andliga skugga, distansens
och förklarandets mara, gick helt på tvärs med den
första punkten i Heidenstams livsglädjeprogram. På
tvärs mot hans djupa tro, att det att vara en autentisk
människa handlade om att leva i spontanitet, sensualism och omedelbarhet. Hans alienus ville vara en
”varandets, inte en vetandets gud”.
med vår tids termer handlar detta om en oro över
förvetenskapligandet av livet. Heidenstam skulle inte
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ett ögonblick förvånats över att finna en bok som beskrev förälskelsens och kärlekens skilda faser, eller att
finna den nyblivne föräldern osäkert leta bland hyllorna på biblioteket eer svaret på vilka pedagogiska
principer som skulle göra barnet till en lycklig vuxen.
lita i stället, menade han, på intuitionen, känslan,
den spontana ingivelsen.
den unge Heidenstam intresserade sig heller inte
alls för teknik. däremot var han mycket bekymrad
av teknikens själsliga skugga. teknik är medel människan skapar för att kunna göra saker hon annars
inte kan göra, eller för att göra saker snabbare, enklare, lättare än om hon utför dem utan teknik. en stor
del av vår civilisationskritik har gått ut på att visa att
tekniken upphört att på detta sätt vara ett människans tjänande medel. många har påpekat hur den i
stället har blivit ett självändamål, som drivs av sin
egen logik. Vi skapar hela tiden ny teknik utan att
närmare fundera över om den verkligen är långsiktigt
värdefull. teknisk utveckling har blivit ett mål i sig,
ett egenvärde, sa några på Heidenstams tid, säkert
fler idag.
i sina ungdomsböcker gjorde Heidenstam många
utfall mot den moderna tekniken. men det originella
i hans teknikkritik hänger också denna gång samman
med intresset för teknikens andliga skugga. teknik
är medel, instrument för vårt handlade. Heidenstam
fruktade att denna instrumentalism också skulle bli
livshållning.
då skulle den moderna människan se på sitt eget
liv, på ögonblickets upplevelser och erfarenheter, som
om de vore just medel, inte egenvärden. livet framträder då som blott ett framtidsprojekt; det är först i
framtiden som livets behållning kan lösas in. Jag satsar idag för att ta hem vinsten i morgon. På det här
sättet trodde Heidenstam att vi hela tiden degraderade nuet och det närvarande. nuet, ögonblicket blev
för den projektorienterade människan bara ett medel,
ett instrument. allt kunde, riskerade, att ses så instrumentellt: en kärleksrelation, en utbildning, arbetet, föräldraskapet … Vinn ett nätverk, ett bra arbete,
en hög lön, framgångsrika barn … till slut kunde till
och med döden betraktas så, som blott ett medel som
för mig till det himmelska paradiset.
denna projektorienterade livshållning gick helt på
tvärs med den andra punkten i Heidenstams livsglädjeprogram. Carpe diem, fånga ögonblicket. det gjorde man i Heidenstams idylliserade, drömda Orient,
där man lever ”endast för det närvarande och icke för
ett avlägset ovisst mål, meningslöst och lättfärdigt
uppoﬀrande sitt korta livs lycka. det närvarandes
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stilla, fredliga lycka var islams grundval. islam ville
redan på jorden se paradisets återsken och icke helvetets” (Endymion, 59). denna del av livsglädjeprogrammet var kanske den som var lättast för samtiden
att känna igen. den var så tydligt riktad mot 1880talets politiska utopister, gråvädersfilosoferna, som
menade att allt samtida var förkastligt och att alla
värden låg i framtidens orealiserade värld.
detta utgjorde också en viktig diskussionspunkt
mellan Heidenstam och strindberg, vars samtal inte
sällan får en sentida att tänka på striden mellan postmodernister och modernister i det sena nittonhundratalet. ”Jag började reagera mot socialismen, därför
att jag fann – eller trodde mig finna – att den var ett
framtidsideal, som icke på långa tider kunde realiseras och aldrig mer än till hälen. att helt och hållet
hängiva sig åt detta ideal var ett meningslöst uppoﬀrande av det närvarande, ett självplågeri och en illusion”, skrev han till vännen august år 1889.
Omedelbarhet, sinnlighet, nuets och ögonblickets
glädje; det var ett program svårt att förena med livet
i den nya dynamiska industrikapitalismen. Och inte
blev programmet mindre svårt att realisera när Heidenstam konfronterade det med begreppen klass och
kapital. den unge Heidenstam var väl medveten om
att han var synnerligen privilegierad, ekonomiskt fri.
men Heidenstam var knappast heller någon kritiker
av kapitalismen, i alla fall inte någon som funderat
över dess struktur, logik och funktion, över kapitalismen som system. däremot diskuterade han gärna
hur feltänkt det var att låta pengar mäta livets värde.
år 1891 hade Viktor rydberg (1828-95) gett industrikapitalismen en mycket krafull metaforisk beskrivning i Den nya Grottesången. året däreer tog
Heidenstam upp den metaforiska kampen i Hans
Alienus. Han väljer inte att som rydberg likna tiden
vid en kvarn som mal ned sina arbetare. Han väljer i
stället Kasinot i monte Carlo, sinnebilden för ett liv
som blott cirklar kring pengar. rouletterna och deras
snurrande hjul blev i en lång dikt en symbol och en
ironi över tron att lycka kan vinnas med pengar.
Pengarna, kapitalet hade en själslig skugga, den att
den moderna människan såg livets värde i plånboken
och därmed glömde alla andra värden i ett ständigt
strävande och begärande eer mer och mer. till samma skugga räknade Heidenstam tidens ”nyttokult”.
Hans eget livsglädjeprogram handlade inte minst om
den lekande människan, hon som inte lät sig styras
bara av allvaret, det disciplinerande strävandet, det
nyttiga och lönsamma. ”Här ser ni tanken, min far,
en pion, blomman som aldrig växer i rågen, aldrig

Heidenstam som Hans Alienus. Målning av Hanna
Pauli (1896).

kallas nyttig, men överglänser alla, ensamt därför att
hon är skön” (Hans Alienus, 158).
Heidenstam skulle säkert, om han känt till de närmast jämgamla tyska sociologerna ferdinand tönnies och max Weber, starkt sympatiserat med deras
samhällsanalyser. i synnerhet i deras mening att det
rationella, det instrumentella, det samhällsnyttiga
hade tagit kommandot över allt annat. Och det till
och med i den familjära, lilla världen. nyttokulten
riskerade hela tiden att tränga undan alla värden som
var olönsamma, allt det Heidenstam skattade högst,
allt från konst och historia till kärlek och humanitet.

M

ed industrialismen kom också lönearbetets verkliga genombrott. industrin
förutsatte att individen anpassade sig
eer den kollektiva logiken. när fabriksvisslan ljöd skulle alla gå in genom industriportarna,
stämpla in, ställa sig på rätt plats vid rätt maskin, äta
lunch när klockan ljöd nästa gång, återgå och stämpla
ut. dag eer dag, lönetillfälle eer lönetillfälle.
arbeta, tjäna. Heidenstam skulle inte ha förvånats,
bara förtvivlat, om han vetat att det vanligaste svaret
på frågan: Vem är du? blivit journalist, snickare, lärare, politiker … arbetet har blivit ett så överskuggande värde att vår identitet bestäms av det. utan
arbete är du ingen.
Heidenstam, själv befriad från lönearbetets tvång,
trodde att det vore fullt möjligt för ett samhälle att
producera vad dess befolkning materiellt behövde
med en arbetstid på 4-5 timmar. se på Orienten.
Heidenstams ungdomsverk är fortfarande levande
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och provokativa därför att de är kompromisslösa. de
berättar att det verkliga livet är ett liv utanför samhället. Hans livsglädje är inte förenlig med den underkastelse, normalisering, disciplinering, anpassning,
smidighet, lyhördhet som en civilisation självklart
kräver av sina invånare. i kulturen vantrivs vi därför
både då, nu och för alltid. Civilisation kräver sitt pris.
men Heidenstam skriver som om denna vantrivsel
inte vore nödvändig, inte bara kan hanteras bättre,
utan helt kan avskaﬀas. i Orienten till exempel. det
är förstås den oberoende aristokratens privilegium att
skriva och tänka så, men den unge Heidenstam är å
andra sidan en anarkistisk aristokrat, som gärna ställer alla borgerskapets värden på huvudet. en som säger bosch åt monarkin, religionen, konventionerna,
partipolitiken, en som inte tycker att forskare, uppfinnare, företagare är kulturens hjältar. utan en som
säger lev här och nu. Bejaka ögonblicket, erotismen,
konsten, sinnligheten, leken, passionen, berusningen;
lek med elden.

N

ästa gång publiken mötte Heidenstam var
han en annan. denne andre skrev Dikter
(1895) och Karolinerna (1897-98), nystartade svenska dagbladet, grundade svenska
författarförbundet, skrev Folkungaträdet (1905) och
Svenskarna och deras hövdingar (1909-11) och Nya
dikter (1915). Han blev nationalskald, hyllad först
av ett helt folk, sedan alltmer av ett etablissemang.
Han blev, för en stund, och med hela sin generation,
kanoniserad. Ja, det är nog inte fel att säga att det var
denna generation som fick nobelpris, inte de enskilda författarna.
som äldre man fann Heidenstam vägar att försona
sig med moderniteten, ja till och med bli dess profet.
Kort uttryckt kom han att finna förtröstan på att ett
postindustriellt samhälle snabbt skulle kunna realiseras. med teknikens och vetenskapens hjälp skulle
vi kunna automatisera varuproduktionen, ja också
jordbruksproduktionen. inom parentes var Heidenstam hela sitt liv aktiv djurvän, vegan skulle vi nog
säga han var, och synnerligen upprörd över vårt instrumentella behandlande av djur i allmänhet och boskap i synnerhet. men genom automatiseringen tänkte han sig att vi skulle befrias från arbetet; det han i
ungdomsåren såg som livsglädjens fiender, tekniken
och vetenskapen, blev i hans mannaår själva förutsättningen för det goda livet.
Jag lämnar här åt sidan den fascinerande historien
om hur detta gick till för att i stället lämna ordet till
Heidenstam själv. Han slutade publicera sig redan
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Omedelbarhet, sinnlighet, nuets
och ögonblickets glädje; det var
ett program svårt att förena med
livet i den nya dynamiska industrikapitalismen. Och inte blev programmet mindre svårt att realisera
när Heidenstam konfronterade det
med begreppen klass och kapital.
1919, och så småningom upphörde både hans lust och
hans förmåga att skriva. de sista konstnärliga orden
han skrev är från år 1934 och var avsedda att spelas in
på skiva och för radio. Publiken var skolungdomar.
Heidenstam själv var sjuk, i vad vi idag kallar alzheimer, och året eer försvann han in i mörkret. det fyra
minuter långa radiotalet blev, menar jag, hans verkliga
testamente – hans lekamliga manipulerades nämligen
av samtida gangsters. men detta andliga testamente är
ganska rörande, och säger mycket om hur Heidenstam
till slut kom att tänka om moderniteten, om tekniken,
vetenskapen och framtiden. Kanske vill han säga oss
som lever idag, att moderniteten, trots allt, kan göra
en människas liv på jorden en smula mer uthärdligt.
Han avslutar sitt tal så här:
”under de korta minuter ni hör min stämma, skulle
jag liksom vilja ge er summan av mina sjuttifem år.
icke av de erfarenheter, de ha givit mig, ty de ha knappast kunna tjäna mig själv till någon nytta, icke av
mina sorger och lyckostunder, ty de är ju tillfälliga
som böljornas skum, utan blott en aning om vad ett
människoliv, som synes så kort, dock kan rymma.
då jag föddes hade livet på mina morföräldrars gård
ett helt annat tempo än nu. dit kom posten endast en
gång i veckan och de nyheter man fick var redan gamla. solen hade gått upp och ner många gånger över
slagfältet vid solferino, innan vi här uppe i norden hörde därom. nu bor jag på min egen lantgård, icke långt
från den jag föddes på, men hit kommer posten dagligen. Jag behöver icke öppna tidningarna, ty en liten
mahognylåda med en mänsklig stämma har redan
meddelat allt nytt som hänt. i luen över mitt hus går
en oavbruten ström av ord, där uppe där fåglarna flyga
talas alla jordens språk och genom en tråd, som är fästad vid ett gammalt körsbärsträd, kan jag höra vad jag
vill av det, bara jag vrider på den lilla knappen framtill
på mahognylådan. Var aon lite eer sju kan jag
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genom att ställa visaren på 1315 höra en sammanfattning av världshändelserna från stockholm.
Jag skulle önska att det icke var till er jag nu talade,
för vilka allt detta är naturligt, utan till min gamla
mormor, som skulle ha lyssnat andaktsfullt stum.
med henne skulle jag vilja ha suttit den julnatt, då jag
lyssnade till bruset över länder och hav, till klockringningen i många städer, tills jag kände igen den spröda
klangen av Betlehems klockor, sådan som jag hörde
den därnere i min ungdom.
under mina första levnadsår fanns ingen järnväg
från Göteborg till stockholm och jag företog den besvärliga resan med mina föräldrar i en stor täckt landå. Vi skakade på dåliga vägar och måste byta hästar
och övernatta i kalla, ljusfattiga krogar. nu gå elektriska blixttåg, som bara använda några timmar på
samma sträcka.
i sommar gästade jag finland i flygmaskin. Jag
steg upp i aeroplanet i stockholm vid tiotiden och
var i Helsingfors två timmar senare. det var ösregn
vid avfärden, men vi lye oss snabbt över skyarna
och flögo i solen över ålandshav. allt på jorden blev
så litet men ack så tydligt. i städerna vimlade människorna likt myror i en stack, som man rört i med
en käpp, och de vita båtarna foro mellan öarna som
svanor från och till sina bon. när jag steg ut flög planet vidare mot estland, och om det fortsatte med
samma fart österut, skulle det innan kväll nå långt
bortom moskva. åter tänkte jag på mormor och
hennes feta hästar, som måste vila i backarna och
tröstas med sockerbitar.
På otaliga områden inom vetenskapen har det i
min livstid gjorts uppfinningar och nåtts resultat, som
säkert skola få ännu större betydelse för människorna
än både radio och flygning.
som barn stod jag mången klar höstaon med min
far på planen framför gårdskyrkan och stirrade upp
mot stjärnorna. nu sitter jag som gammal och läser
om atomernas rörelser och stavar mig genom relativitetsteorien. lika litet som stjärnorna löste livsgåtan
för min far, kommer jag den själv närmare genom allt
mitt grubbel. men jag anar, att människorna i sin
trängtan skola nå längre och längre, och det enda som
synes mig svårt nu när jag snart skall dö, är tanken på
att icke få höra och se allt det myckna varmed kommande generationer skola öka vårt vetande.
Krig och revolutioner har det varit många medan
jag levde, och tron på fred på jorden vacklar nu som
förr. Ja, just den stund jag står här, tycks mig framtiden särskilt mörk, men jag tröstar mig med att av det
som närmast omger oss förstå vi minst, och ingen vet

”Poeten” av J.A.G. Acke (1901)
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vad som kan uppstå ur den strid han själv står mitt i.
Jag skymtar med skräck en kamp icke blott mellan
nationer, ödesdiger för den kulturs grundval vi i århundraden långsamt har byggt.
Jag måste söka mig långt bort från människornas
färdvägar för att nå den ro och klarhet min själ letar
eer. i universums helhet är vår jord blott ett litet klot,

men var enskilds liv på den är en del av evigheten.
till er, som en gång när jag själv är död skall se mig
som jag står här och höra min stämma vill jag bekänna, att av alla under synes mig det största vara, att jag
blev född till att genomleva en människas liv på jorden”.
Martin Kylhammar

Lars Anders tonsätter 90-talisterna

P

oeten, vissångaren och tonsättaren lars
anders Johansson (f. 1981) släpper i vår sin
femte Cd-skiva som fått titeln Renässans.
där tar han sig an 1890-talets svenska poesiskatt med egna tonsättningar av Karlfeldt, Heidenstam och fröding. Bland de nya tonsättningarna finns
bl.a. Karlfeldtdikterna Julia Juplin, Jone havsfärd,
Göken och en gammal man. lars anders, som en
period ingick i Karlfeldtsamfundets styrelse, har tidigare med samfundets stöd gett ut en Cd med tonsatta
Karlfeldtdikter, I Fridolins spår (2008), som fick fina
recensioner. den nya Cd-skivan kommer att medfölja Karlfeldtsamfundets årsbok 2016.

Hur upptäckte du själv 90-talisterna?
– det var runt 2003. Jag spelade i ett punkband men
hemma på kammaren blev det mest akustiskt och i
synnerhet visor av evert taube. Jag blev nyfiken på
hans inspirationskällor och upptäckte då fröding,
Heidenstam med flera. Karlfeldt väckte först ingen
större entusiasm hos mig men eersom taube hyllar
honom köpte jag ett exemplar av Samlade dikter när
jag såg den på bokrean. Jag sträckläste den och sedan
var jag fast! Jag kunde höra musiken. melodierna dök
genast upp i huvudet på mig och några av sångerna
tillkom redan vid första läsningen.
Är det Karlfeldt som är favoriten?
– Han är den som jag ägnat mig mest åt och gjort flest
tonsättningar av. Karlfeldt är den mest suggestive och
den allra främste
när det gäller rytmer och klanger.
fröding är den allra
största ”hantverkaren” när det gäller
bunden vers och
han är bredare än
Karlfeldt i sin poesi.
men när Karlfeldt
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är som bäst, då är han
oöverträﬀad! Heidenstam har vissa guldkorn i sin diktning men
jag uppskattar hans
prosa mer.
Finns det någon chans
till renässans för Karlfeldt och 90-talisterna?
– Ja, absolut! se bara
vad mando diao gjorde
för frödings popularitet. 90-talisternas bundna vers och behandling
av livsfrågorna gör dem
lättillgängliga. de lämpar sig väl att tonsätta och det är främst genom musiktexter som människor kommer i kontakt med bunden
vers idag. Jag tycker 90-talisterna har fått en oförtjänt
marginaliserad roll i dagens kulturliv och ser fram
emot den ”verkliga” postmodernismen då man kan
välja fritt från alla epoker. den stora tillgången till kultur på nätet kommer att göra det svårt att upprätthålla
någon homogenitet i synen på olika epoker.
Hur ”moderna” är dina tolkningar av Karlfeldt?
– Jag försöker inte vara tidstrogen i tolkningen men
ser heller ingen poäng i att följa trenderna för dagen.
Jag är ganska respektlös i mitt val av musikgenre när
jag närmar mig texterna. det är de melodier som jag
hört i mitt eget huvud när jag läst dikterna och jag
hoppas det hörs att jag är ärlig. musiken befinner sig
i gränslandet mellan country, pop och visa. det finns
alltid de som retar sig och tycker att man inte får behandla Karlfeldt hur som helst. därför var det extra
roligt att höra kommentaren från Karlfeldts döttrar
anna och ulla eer min spelning på samfundets
Vintermöte 2008: ”det här hade pappa tyckt om!”
Cari Hildebrand
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Sommarmötet
i Vadstena
av Gunilla Stenman Jacobson
Foto: Jørgen Straarup
för jämnt tjugo år sedan besökte Karlfeldtsamfundet Vadstena för att hålla sommarmöte och i år sökte sig ett nittiotal samfundsmedlemmar återigen dit en strålande
sommarhelg. inbjudan hade också gått ut
till Heidenstamsällskapet att dela detta
möte.

Övralid

F

ör jämnt tjugo år sedan besökte Karlfeldtsamfundet Vadstena för att hålla sommarmöte och
i år sökte sig ett nittiotal samfundsmedlemmar
återigen dit en strålande sommarhelg. Vår ordförande Claes-Bertil Ytterberg öppnade med att välkomna oss till Östergötland – inte Karlfeldtland –
men väl lika vackert som i siljanland indränkt med
spår av generationskamrater. inbjudan hade också
gått ut till Heidenstamsällskapet att dela detta möte.

FREDAG
anna-lena Höglund, f.d. ordförande i Heidenstamsällskapet inledde fredagskvällen med att ge en högst
personlig presentation av skalden som fängslat henne
sedan ungdomen. Vi kunde bokstavligen se det stora
huset på gården naddö som Verner von Heidenstam
bodde i tvärs över viken. Vi fördes igenom folkungaträdets historia och mötte både folke filbyter och
magnus ladulås, samt Birgitta och senare Karolinerna.
medan solen sedan gick ner över Vättern bjöd oss
tre begåvade f.d. elever vid folkhögskolan på en
musikalisk salong. erese andersson, sopran och
richard låås, baryton ackompanjerades på piano av
filip enstedt. de presenterade på ett charmerande
sätt en kavalkad av svenska romanser med rubriken
En kväll med Karlfeldt och hans samtid. erese
andersson och richard låås turades om att introducera sångtexterna av andra skalder som J.l runeberg,
e. van der recke, von Heidenstam, och på ett finurligt sätt passa in dem i Karlfeldts i liv. en härlig exposé
av musik av a.f. lindblad, W. Peterson-Berger, J.a.
Josephsson, ture rangström. Och så en Ballade av
Brahms i ett pianosolo av filip enstedt.
LÖRDAG
lördagen inleddes med strålande sol och morgondopp före frukost och därpå följande årsmöte.
årsmötet öppnades med välkomstord av samfundets
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ordförande Claes-Bertil Ytterberg och diktläsning av
eva-Britta ståhl (”den långa sommarn”). till årsmötesordförande utsågs Gunnar lundh som med ett stadigt grepp om klubban eﬀektivt tog oss igenom dagordningen.
stående inslag i årsmötet är Gunbritt Berggrens
rapport från sångs, som i år särskilt handlade om rosorna. 1922 inleddes uppbyggnaden av rosenträdgården med en gåva av rosrötter från emma Zorn. de
lever än och fler har tillkommit. alla rosor har i sommar gjort sitt yttersta för att sprida färg och do.
Claes-Bertil Ytterberg valdes till ordförande för
samfundet för ytterligare ett år. styrelsen i övrigt förändrades enbart med inval en ny ledamot, stina
Otterberg. avgående eva-Britta ståhl avtackades för
många år i styrelsen med medalj och uppskattande
ord av samfundets ordförande. som avslutning läste
Gunnar Birgegård ”Hjärtstilla” och däreer förklarade Claes-Bertil Ytterberg årsmötet 2105 avslutat.
eer kaﬀe bänkades alla för att lyssna till ett före-

Eva-Britta Ståhl avtackades efter många år i styrelsen och tilldelades Karlfeldtmedaljen.
KARLFELDTBLADET 2015:2

drag av martin Kylhammar, professor vid tema Kultur
vid linköpings universitet, med titeln Äntligen! Om
Nobelpristagar-generationen i svensk litteratur. dock
kom Kylhammar att uppehålla sig vid decennierna
kring sekelskiet 1900, med modernitetens framväxt,
en tid då sverige försökte hitta en ny identitet i ett nytt
samhälle. Vad är svenskt? Hur såg man på begreppet
nation? det nationella hade länge varit bundet till blod
och jord, dvs genetisk härstamning och kulturarv och
språk. fyra punkter illustrerar detta.
1. debatten påverkades av en pamflett ”Om svenskarnas lynne” 1896 av Verner von Heidenstam i vilken han hävdade att svenskarna var alltför självkritiska och underskattade sina förtjänster och det inhemska och idylliserade det utländska, det moderna.
Heidenstam ogillade materialismen, bristen på historiemedvetande och att vår bildning tunnas ut.
2. nobelpriset kom att bli viktigt för svensk självuppfattning och har betytt mycket för sveriges prestige. nobel var egentligen inte nationellt inriktad
utan det var vetenskapen som blev en medial angelägenhet. de tre nobelprisbelönade nnittiotalisterna var
däremot ”svenska”. lagerlöf betonades inte som kvinna utan som ursvensk, ”sveriges äldsta dotter”. Hon
hade fångat vårt folks själ, var nära förbunden med
naturen och handlingen utspelade sig inte i stockholm. svenska språket och litteraturen uppfattades
som lite exotiskt och perifert. när tranströmer fick
nobelpriset presenterades han som inte särskilt
svensk utan allmänmänsklig.
3. det industriella sverige tar form. sverige skulle
bli ett frontland och gå före. med världsutställningen
i stockholm 1897 började sverige kallas världens mo-

Richard Låås, Therese Andersson och Filip Enstedt,
musikstudenter från Folkhögskolan.

dernaste land och begreppet ”folkhem” myntades
1909. strindberg ville bli världsberömd uppfinnare
och representerade sverige vid utställningen i Paris
1900 som volonterande industriteknisk konsult. 10 år
tidigare hade strindberg velat erövra Paris som dramatiker. Han lyckades dock aldrig gå från idé till
verklighet med alla sina 100 uppfinningsidéer om nya
prylar som teleskop, lampor eller en flygande cykel.
Han förstod att vi levde i en tid av ändliga resurser
och funderade över en solmaskin, solenergi och luelektricitet. modernitetsidealet och framtidstron var

Karlfeldtsamfundets styrelse: Fr.v. Jørgen Straarup,
Johannes Rudberg, Ebba Nordström, Anders Back,
Caes-Bertil Ytterberg, Gunbritt Berggren, Gunilla
Stenman Jacobson och Jörgen Eriksson.

så starka att strindberg som samhällskritiker blev alldeles bortkollrad.
4. Kroppens och själens och samhällets hälsa skulle
prägla det kommande sverige enligt Heidenstam och
lösningen stod att finna i teknik och inte i klasskamp.
Han förespråkade den allmänna rösträtten – människorna borde besitta kunskap och upplyst insikt. lycka
är ej förknippad med materiella ting. ”människan ska
vara vis, saklig och försynt med ett stilla leende på läpparna”. i uppsatsen ” Klassicitet och germanism” 1898
bekänner sig Heidenstam som kosmopolit för honom var det klart att ”globalisering ” spelar en roll i
moderniteten och han polemiserade mot dem som
uppfattar det kosmopolitiska som ett hot.
Kanske var denna generation mer aktuell än man
anar…

E

er lunch kom ingegerd lindaräng, adjunkt,
kultur- och poesiälskare, lärare och mångårig
Vadstenabo för att presentera oss för den heliga Birgitta. iklädd Birgittakåpa tog hon oss
med på en vandring genom sin tidsmaskin som magiskt kombinerade nu- och dåtid. Vi fick följa med
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Ingegerd Lindaräng som
Ellen Key.

Gunnar
Birgegård
jämförde
Karlfeldt
och Tranströmer.

Avslutningskaffe med glada Karlfeldtvänner vid farfarsstugan.

Heliga Birgitta som mycket
naturtrogen vaxdocka.

Dedikation från Karlfeldt.

Birgitta på väg till rom 1349 för att förmå påven att
flytta från avignon och godkänna hennes klosterregel.
”Birgitta” förtäljde sin historia, om sina åtta barn,
hur hon gi med ulf Gudmarsson bodde på ulvåsa
med ansvar för många nyckelknippor och var magistra hos drottning Blanka, magnus erikssons maka.
Hon bodde granne med folkhögskolan i ett kungshus
lyxigt byggt i tegel som i europa. där skulle hon lära
drottningen svenska och seder och bruk. Birgitta som
tidigt blivit moderlös drömde som liten om hur moder maria satte en krona på hennes huvud. Hon fick
uppenbarelser och kunde som dotter till en lagman
skriva ner dessa.
Gud kallade Birgitta att bygga ett dubbelkloster i
Vadstena. abbedissan ska bestämma och styra. Hur
ska det gå för männen som ska komma till klostret?
Kan de underordna sig en kvinnas styre? männen
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kom och det behövdes snart både lekmän och präster
vars ledord var att predika enkelt. Kristus kallade Birgitta att bygga en kyrka med exakta mått med fem
valv på längden och tre på bredden. enkelhet präglar
den, inga färggranna fönster ingen konstfull skulptur,
runt den en mur med talport.
Birgitta begav sig på många pilgrimsvandringar
och från dem har vi kvar det mest kända citatet av
henne, Birgittabönen : ”Herre visa mig vägen och gör
mig villig att vandra den”
eer lunch tog Birgitta (ingegerd) med oss alla på
en riktig vandring till fots i Vadstena där vi fick se
klostret som idag är ett museum. i den stora klostersalen ljöd det av sång framförd av agneta ekström. i
kyrkan väntade lars Cederlöf, präst på Pilgrimscentrum, som beskrev verksamheten och meningen med
pilgrimsvandring.
KARLFELDTBLADET 2015:2

före middagen samlades vi alla till ett glas porlande
dryck ute i solen vid Vätternstranden där vi fick ett
överraskande besök av ellen Key med hälsning från
närliggande strand i ingegerd lindarängs skepnad. så
till bords och vår ordförande hälsade alla varmt välkomna till en trevlig middag. sånganförare under kvällen var Christer åsberg med Gunilla stenman Jacobson
vid pianot. Christer hade dagen till ära skrivit en ny
sång tillägnad Heidensamsällskapet kallad Vadstenavals med många aktuella referenser. God mat, god samvaro och hög stämning präglade som alltid middagen
med tacktal av ingemar lindaräng, tidigare rektor vid
folkhögskolan.
dagen var inte slut än. Gunnar Birgegård, uppsala
hade förberett en fascinerande stund med diktläsning.
Han hade valt ett antal temata som belystes av dikter av
erik axel Karlfeldt och tomas tranströmer, dels för att
kontrastera, dels för att likna de två diktarna vid varandra och ”avlyssna när deras dikter talar till varandra
över tiden”. Han började med att anknyta till förmiddagens föredrag genom att fråga ”Vad är svenskt hos
Karlfeldt?” Vi hörde två översättningar ur Des Knaben
Wunderhorn av Karlfeldt.
Vi lyssnade till dikter om Jaget – hur ser de på sig själva? tranströmer är introvert medan Karlfeldt är extrovert; naturen – tranströmer skriver oa utan person
medan det hos Karlfeldt handlar om en person som upplever naturen; diktandet, kärlek. Gunnar ställde oss frågan angående deras stil – är de alltid så olika? Båda diktarna tar upp omvärldens strider och olyckor i sina dikter, tranströmer andra världskriget och Karlfeldt första
världskriget och kriget i finland. i den sena timmen
hade fler önskat vara alerta nog att delta i Gunnars inbjudan till dialog, men alla njöt av de valda dikterna.
SÖNDAG
söndag morgon bjöds ytterligare en strålande dag och
hela sällskapet förflyttade sig till Övralid. På trappen
till det ståtliga huset med en storslagen utsikt över Vättern nedanför möttes vi av intendenten Per-Gunnar
andersson och en kollega. Vi fick en enastående guidad
tur genom huset och von Heidenstams liv som vi sent
ska glömma. åter på trappan i nutid hemförlovades vi
av vår ordförande och 2015 års sommarmöte var till
ända. många dröjde sig kvar och intog lunch i farfarsstugan alldeles intill som för att hållla sig kvar lite till i
denna sköna trakt med glada vänner samfundsmedlemmar.
Gunilla Stenman Jacobson

Vadstena vals
Heidenstamsällskapet tillägnad av Christer
Åsberg vid Karlfeldtsamfundets sommarmöte
i Vadstena den 15 augusti 2015.

(Mel. Evert Taube, Sjösala vals)
Heidenstam han vaknar med ett ryck ur sin dröm,
solen ler mot Olshammar, Vättervind susar,
kastar sina blickar neråt Motala ström
åker sen till stan han vill ge allt beröm:
”Vadstena, med anor från tidig medeltid,
med Vätterns vilda vågor vid klostergårdens frid!
Och tänk så många snillen som bott i Vadstena
med omnejd:
Hedborn, Berzelius, Birgitta och Ellen Key.”
Heidenstam han vankar över Vadstena torg,
går i sina tankar och minnena brusar.
Ser på hospitalet, ser på vasarnas borg,
tänker sen på vänner med saknad och sorg:
”Här är ingen Fröding och Karlfeldt till att se,
men vi har Vätterröding, vi nöjer oss med de’.
Och tänk så många snillen som bott i Vadstena
med omnejd:
Lindblad, Livijn, farbror Sven och prins Eugen.”
Heidenstam han tänker på de bågar han spänt
och försöker minnas de strängar som brustit,
kärlekar och F-båt, alla skepp som han bränt.
Finns det någon mening i allt som har hänt?
”Livet är en molnvandring, skyarna de flyr,
och gamla svenska öden blir nya äventyr.
Vad har jag kvar … en bild av en himladrottning
ner i Heda …
ensamma tankar från vallfart och vandringsår …?”
Heidenstam han undrar hur det blev som det blev,
ryktet och berömmelsen skiftat på börserna,
stundom blev han hyllad, stundom jagad av drev.
Heidenstam vet bara: ”Jag skrev vad jag skrev.
Karska karoliner och kunglig Bjälboätt
dem haver jag beskrivit, en del är kanske rätt,
men sannast är min dikt om det sorgsna suset
över gräset,
skönast är dikten jag kallat för Övralid.”
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Inte bara Dalarna
Karlfeldt i andra landskap
av Christer Åsberg

I

den mån erik axel Karlfeldt lever i det allmänna
medvetandet så är det som dalkarl. Hans liv och
hans dikt är förankrade i dalarna, han är ju född
där, han byggde sig ett hus där, han diktade om
dalarnas natur och han gick i lära hos de gamla dalmålarna. Hans maria kom över ängarna vid sjugare
by, hans fridolin dansade eer skördeanden på fridsarvet vid siljan och kyrkosångarna trädde en midsommardag in i Orsa kyrka. i dalarna begravdes han
– två gånger till och med. Karlfeldt är dalarnas skald,
ingen tvekan om det. sin kärlek till och sin samhörighet med dalarna har han skrivit om även på prosa,
i Svenska Turistföreningens Årsbok 1926 finns hans
uppsats ”i dalarne”.
men riktigt så enkelt är det förstås inte. Karlfeldt
föddes och växte upp i folkärna socken vid avesta
och folket där räknade sig inte till dalarna utan till
Bergslagen. ”egentligen var det nog så, att inbyggarna
i södra dalarne, bergslagsmännen, ansågo sig vara ett
strå vassare än folket norrut”, skriver Karlfeldt i uppsatsen. men just under Karlfeldts vandringsår började
saker hända: ”Jag kom ut i den rätta tiden, i min egen
tidiga ungdom i det skede, då uppdalarne stod berett
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att utbyta sin avskildhet och sin särprägel mot en
omedelbarare riksgemenskap och den nyare tidens
alla förmåner. denna nyare tid åkte som bekant på
järnväg.” Och från denna övergångstid, slutet av 1800talet, var det uppdalarne, landet runt siljan, som
övertog prestigen och blev till ideal. Även Karlfeldt
kom i sitt liv att gå dalmarschen norrut, från Brunnbäcks färja, där han föddes, till sjugare i leksand, där
han på ålderns höst fick en fristad.:
I bergslagsmän på vreten,
som sträven och arbeten,
gån med dit upp till Siljan
i dalemarschens takt.
Och under denna livsresa skildrade han många delar
av dalarna. först den egna folkarebygden, där naturen, gruvorna, bruken och den nya industrin ännu
levde i harmoni:
De svarta skogarna mumla
som psalmsång kring fädernas lutande kors,
och dovt som en vakande humla
KARLFELDTBLADET 2015:2
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bak åsarna tonar Avesta fors.
Än vindspelet knarrar vid gruvan
och släggorna picka på hällarnas järn,
men spoven sover på tuvan,
och änderna vila på vilande tjärn.
sedan skogarna kring Hedemora och säter där han
gärna vandrade i ungdomsåren:
Mina bragders vagga, o Pungmakarbo,
dina gropiga åsar, dem rävar bebo,
dina nattvulna skogar med duva och lo,
dina stränder, där solgäddor drömmande glo!
landskapet kring siljan och sjugare skildras i många
dikter, varav det mest kända anslaget är:
Hon kommer utför ängarna vid Sjugare by.
Hon är en liten kulla med mandelblommans hy …
Det skiner så förunderligt ifrån ditt bara hår,
och din panna är som båggiga månen,
när över Bergsängsbackar han vit och lutad går
och lyser genom vårliga slånen.
men dalarna sträcker sig ännu längre norrut, också
ällandskapet har skildrats i Karlfeldts dikt. Även där
hör han det sångens och visans ljud som slumrande
ligger inbäddat i landskapet dalarna, från Karlbo by
i söder till städjans ällrygg i norr:
Och högst vid späda älvars lopp,
där ällen stå i sommardropp,
ällen dem vintrar isa,
får det gestalt och kropp.
Du Siljansbrud i färgrik ståt
som står på Städjans stjälpta båt,
via mig än en visa,
innan vi skiljas åt!
men även om det mångskiande dalarna dominerar
i Karlfeldts dikt har han gett plats åt andra landskap.
eer studenten vistades han ett tag i Jämtland och det
är väl därifrån skogshuggarskildringen i den sociala
reportagedikten ”fälld” kommer:
Friskt går hygget i skogen i dag.
Skarpt biter yxjärn i sega stammar.
På vadmalsrockar vid skallande slag
ett vätande snösto från grenarne dammar.
men trakterna kring åre där han vistades mycket på

10-talet dyker inte upp i hans dikter. största delen av
sitt liv var han skriven i stockholm och även i uppsala
tillbringade han flera år. men det poetiska utfallet
därifrån är magert. det är alldeles klart att Karlfeldt
var oförmögen att skildra ett stadslandskap, eller ointresserad. uppsala får sig en känga i en strof som han
strök före tryckningen av ”från beväringsåren”:
Han har legat i lära för levernets strid
i en slättstad vid stinkande å.
Det var magert och strängt, men han tjänte sin tid
och har tämliga papper därpå.
Karlfeldt bodde ett tag nära det garveri som spred en
obehaglig odör över kvarteren.
men om stockholm skriver han aldrig några diktade ord. däremot, i en dikt till Hjalmar söderberg,
gestaltas sången som är inbäddad i staden, ”stadens
sångmö”, alltså precis som det finns en sång innesluten i landskapet dalarna. Varje landskap har sin egen
sång liksom det har sin egen flora och fauna, menade
poeten Karlfeldt.
Överraskande nog får vi en glimt av den nymornade förstaden lidingö. under ett par viktiga år,
1916-1918, bodde den nygie Karlfeldt med sin växande familj på drottvägen i lidingö:
Jag hyrde mig ett lantligt hus
på stenig ås, i lu och ljus.
inledningen till dikten ”Oktober” ses inristad i gårdsmuren uppe på Hersbyåsen. Här skrev Karlfeldt sin
diktsamling Flora och Bellona, ”sång fick ord”, som
han beskriver sin diktarprocess, och han hann få med
sin dikt om flyttningen därifrån till mariatorget på
södermalm den traditionella flyttdagen 1 oktober
1918.
flyttlasset går ”till hårda, obekanta murars hägn”,
men minnet av den lantliga fristaden lidingö kommer att leva kvar:
Men kring den arma lilla plätt av jord
där barn och fåglar kvittra, sång fått ord,
skall min oktoberlängtan ruva mörk,
som tjädern ruvar i en saﬀransbjörk.
Karlfeldts vistades också några somrar på tiotalet ute
på Väddö i roslagen. där märktes de oroliga tiderna,
Karlfeldt och hans pojkar kunde på avstånd följa det
tyska zeppelinars bombardemang av den ryska eskadern i mariehamn sommaren 1916. Krigsstämningen
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genomsyrar dikten ”roslagen”, men den speglar också
den speciella naturen och floran, ja till och med roslagsmålets östsvenska sj-ljud i ordet ’säl’:
Kungsljusen tyna i höga stakar,
fackelblomster och lysing slockna.
Fyren ensam blinkar och vakar
ute i mörkret, där töcknen tjockna.
Havets ångest bestryker landet.
Själarna stöna i vattenbandet,
själarna ängslas i mänskors bröst.
Tjutande, svart en spökbåt seglar
in över splittrade vattenspeglar.
Mistlur, stormvin heter din röst.
Roslagshöst!
Karlfeldt reste inte särskilt mycket. man kunde vänta
att Västmanland och Värmland skulle bli synliggjorda, och kanske kan följande strof ge en bild av trakten
kring molkom, åtminstone som själsligt landskap:
Ser du? Se ut, där kullarnas sandböljor stiga
vitt som i storm kring grönskande rovland och fur:
slätten dör bort i skuggor, som hotfulla tiga,
bergsryggen står orygglig och sträng som en mur.
inte bara värmlänningen fröding utan många andra
tog för givet att dikttitelns ”irina” var ett täcknamn
för rektorsfrun mina på molkoms folkhögskola, som
Karlfeldt hade en upprivande kärlekshistoria med.
av svenska landskap är det förutom dalarna
framför allt Öland som fått en plats i Karlfeldts dikt.
Han vistades där tillsammans med ruben G:son
Berg i juni 1917. det platta alvarlandskapet utgjorde
tydligen en kreativ kontrast till det kuperade dalarna, men den främsta inspirationskällan till sviten av
Ölandsdikter i Flora och Bellona var Karlfeldts favoritpoet erik Johan stagnelius. Karlfeldt bodde i
Vickleby medan stagnelius växte upp i Gärdslösa
på motsatt sida av alvaret. Karlfeldt lyckas på ett
sinnrikt sätt skildra hur den vandrande stagnelius
mitt ute på alvaret, ”Ölands ljusa öken”, lyckas uppfatta havets brus från båda hållen, ”dess stolta böljor
/ fly tillbaka suckande från stranden”. så gestaltar
Karlfeldt det stagnelianska temat med suckarnas
mystär som stagnelius i sin tur hämtat från den bibliska skapelsens suckan. denna suckan konkretiseras här av Karlfeldt med det karakteristiska och
oupphörliga klagandet från viporna och dessutom
färgar han med lite ölandsmål där ’imme’ är en äldre
form av ’imma’:
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Och han gick längre ut, där hedens vipor
beständigt gny i sina klagopipor;
från myren, torkande i solskensimmen,
hörs ödslighetens härold, alvargrimmen,
och hav mot hav i suckar tyckes vandra,
förgäves trånande att nå varandra.
Karlfeldt besökte Köpenhamn några gånger och
ävenså italien. från ett besök i vallfartsorten assisi,
den helige fransiscus stad, ger Karlfeldt den enda
glimten av ett icke-svenskt landskap som finns i hans
diktning. skalden finner den fromma katolska kommersialismen motbjudande och vill ut i det fria:
Ut, ut i ljuset mellan Umbriens kullar,
där höstens hav i bruna vågor rullar
och oxar, böjda under breda horn,
på vita vägar släpa lass av korn.
Väl därute möter han under kvällningen en vän som
följer vid hans sida, uppenbarligen Jesus, kristendomen i dess rena gestalt. i gemenskap med honom vill
skalden äta ”torigt bröd”, alltså precis den kost som
fäderna nöjde sig med i hans debutdikt, och som angavs i katekesen. i en sådan fras, som förenar Karlfeldts första dikt med en av hans sista, och som i den
allra sista, ”Psaltare och lyra”, heter ”vårt beskärda
bröd”, sammanfattas hans livshållning.
Här har den ärran orten provocerat fram ett
motvärde, och överhuvudtaget verkar det fungera så
när Karlfeldt skriver om landskap, vare sig han känner dem väl eller mindre väl. landskapen skildras
med några korta, enkla drag som ger upphov till en
känsla, en tanke, en bild och frigör den sång som ligger innesluten i naturen, så som han upplevde det
som pojke.
Och här är byn vid flod och mo,
och här är svalans sommarbo.
Här vill min oro sova
i det förgångnas ro.
Här är var sten dess minnesvård,
i lunden kring min faders gård
bor det som andaktsdova,
heliga psalmackord.

Christer Åsberg
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Karlfeldtsamfundet på Bokmässan
Karlfeldtsamfundet var även i år representerat på den
stora Bok-och biblioteksmässan i Göteborg. Hans
Barenthein höll i arrangemangen och assisterades av
anders och inger Back, Gunbritt Berggren och ebba
nordström. Vakthållningen i montern delades också
av anne-marie Barenthein samt Claes-Bertil och
mariann Ytterberg. På dels scen alldels intill sam-

fundets monter gjorde Christer åsberg två framträdanden med föredragen Mansgris och antisemit.
Den förtalade Karlfeldt och Inte bara Dalarna. Karlfeldt i andra landskap (se sid. 20). Hans Barenthein
och Gunbritt Berggren presenterade filmen Fridolins
lustgård. Karlfeldts gård Sångs blir till.
Red.

Ungdomens Karlfeldtpris
– två delade förstapriset

I

uppsatstävlingen om ungdomens Karlfeldtpris
2015 har juryn utsett två uppsatser på delad förstaplats med pris på 5.000 kronor vardera: Om
Erik Axel Karlfeldt – liv och diktning av linnea
lagrange och Erik Axel Karlfeldt. Talade Karlfeldt
verkligen till de lärde på latin? av niclas samuelsson.
Vidare har frans rademacher med Karlfeldts poetiska
humor tilldelats tredjepris på 3.000 kronor och elin
myrsell med Karlfeldt och kärleken tilldelats ett tröstpris på 1.000 kr.
Priset instiades Karlfeldtsamfundet som en hedersbevisning för skaldens döttrar anna Karlfeldtlarsson och ulla Barenthein. syet med priset är att
litterärt intresserade ungdomar skall stimuleras att
läsa Karlfeldts diktning och formulera några tankar
kring hans diktning i en uppsats. Priset utdelades
första gången 2008.
linnea lagrange skriver: ”Jag går just nu det naturvetenskapliga programmet med bioteknisk spetsinriktning i åk 3 på Katedralskolan i uppsala. På fritiden åker jag mycket och gärna konståkning och spelar cello. Jag kom att skriva om Karlfeldt då min
svensklärare, lisa ekblad, hade delat ut informationsblad om ungdomens Karlfeldtpris och jag tyckte att
det lät väldigt roligt att få utveckla min kunskap om
en författare som jag dessförinnan inte hade hört talas
om särskilt mycket.”
niclas samuelsson skriver kort om sig själv: ”Går
tredje året på naturvetenskapliga programmet på
martin Koch-gymnasiet i Hedemora. spelar fotboll,
schack och gillar att åka skidor. Jag har ett starkt in-

Linnea Lagrange och Niclas Samuelsson belönades med vardera 5000 kronor för sina uppsatser.

tresse för matematik. Vi blev introducerade till Karlfeldt av vår lärare, lillemor Karlsson, under kursen
svenska 2, när vi arbetade med litteraturhistoria. Vi
fick då i uppgi att skriva en uppsats om Karlfeldt
som skulle uppfylla de krav som ungdomens Karlfeldtpris ställde för deltagande. denna uppsats blev
sedan först opponerad på av en klasskamrat. när vi
sedan skrivit färdigt uppsatsen uppmuntrades vi att
delta i tävlingen.”
Vi gratulerar vinnarna! På nästa uppslag kan du
läsa ett utdrag ur linneas lagranges uppsats. Båda
uppsatserna finns i sin helhet på Karlfeldtsamfundets
hemsida www.karlfeldt.org.
Gunilla Stenman Jacobson
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En höstpoet med vårkänsla
Utdrag ur uppsatsen ”Om Erik Axel Karlfeldt – liv och diktning”
av Linnea Lagrange

D

et finns mycket i erik axel Karlfeldts diktning
som kan hyllas, men det som framförallt imponerar är hur han lyckas skapa en påtaglig
stämning på ett enkelt sätt, oa genom att
välkomna läsaren med en beskrivning av årstiden,
omgivningen eller vilken fas dagen befinner sig i. något annat han även använder sig av flitigt är naturen,
som får ge uttryck åt känslor eller stämning. att han
använder sig så pass mycket av naturen som han gör
kan bero på hans uppväxt. Karlfeldt föddes 1864 på
tolvmansgården i Karlbo by, folkärna socken i dalarna. det är inte orimligt att anta att det är från sin
barndoms omgivning som han fick mycket av inspirationen till sin diktning.
ett exempel på hur Karlfeldt använder naturen för
att skapa stämning är dikten ”en höstens kväll”, som
inleds med versraden ”en höstens kväll, en stormens
kväll, malena”. med denna rad öppnar Karlfeldt ridån
och välkomnar läsaren med en uttryckskraig miljöbeskrivning som på grund av tidpunkten på dagen
förbereder läsaren på en viss mystik. Även väderbeskrivningen bidrar till stämningen; en stormens kväll
ger dikten en viss dramatik och raderar minsta antydan till lugn. att han använder två ofullständiga satser för att beskriva miljön bidrar även till både mystiken och dramatiken. Hade Karlfeldt nöjt sig med
beskrivningen ”en stormig höstkväll”, så hade det
varken blivit en likvärdig rytmik eller känsla i hans
diktning. Genom att dela upp beskrivningen i två delar lyckas Karlfeldt redan från första början skapa
stämning.
ett annat sätt på vilket Karlfeldt skapar stämning
är genom att använda sig av skarpa kontraster. i ”Helig lund”, en dikt ur diktsamlingen Flora och Bellona,
börjar han dikten med strofen ”det ljusnar över dalarna/och alla skogar sjunga. / Vi sitta vi i salarna / så
sörjande och tunga?” Här är de första två raderna beskrivningar av en miljö som bör tolkas som livs- och
glädjefylld. detta intryck får en förstärkt eﬀekt av de
två eerföljande raderna som är en stark kontrast mot
de två första radernas positiva lynne. att de två senare
raderna är formulerade som en fråga bidrar också till
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stämningen. Hade de formulerats som en konstaterande hade det framkallat ömkan, men så som Karlfeldt formulerar det så undrar man huruvida detta
verkligen är sättet det skall vara på. diktaren svarar
på sitt eget vis med ett rungande ”nej” genom att i efterföljande strofer poängtera allt det fina och fröjdande som återfinns i naturen.
Karlfeldt använder sig dock av årstiderna, omgivningen, tidpunkt och naturen på fler sätt än det som
nämnts ovan. ett exempel är dikten ”sol och måne”
där en patrons två vackra döttrar blir symboler för soKARLFELDTBLADET 2015:2

len och månen, som i sin tur står för lättja och sprudlande glädje respektive stilla ro och eertänksamhet.
diktjaget får möjlighet att välja mellan de två döttrarna och dras först mot den stillare, rofyllda dottern som
han kallar måne, men väljer i slutändan den andra
dottern, då han inser att solens ljus är för stort för att
motstå: ”då systern lett och gäckats allt för svåra.”
att välja den ljusa vägen är karakteristiskt för Karlfeldt; mer än en gång väljer han att se den ljusa sidan
av livet (utan att blunda för den mörka) istället för att
fokusera på det som drar en ned. Hans dikter är hoppfyllda, även i de där han skapar en mörk stämning.
Karlfeldts diktning påminner om att njuta även av det
svåra, t.ex i dikten ”en löskekarl”. ”en löskekarl” avslutas med strofen: ”Hur var ditt liv? – det var storm
och nöd / och kamp i en enda veva; / det var gäckad
längtan och fåfäng glöd / och små glimtar ur molnens
reva. /Jag är så glad att jag fått leva.” denna strof är karakteristisk för Karlfeldts diktning i mer än ett avseende. dels så återfinner man här den redan nämnda
naturanknytningen, men även Karlfeldts förmåga att
se det goda i livet, även när det är som svårast.
dikten ”Kanske!” är ytterligare ett exempel på
Karlfeldts syn på livet. i första strofen beskriver han
hur han har slitit, men menar att än så kan han fortfarande få ett bättre liv. i andra strofen klargör han att
han inte ser någon skuld som han skulle kunna lägga
på någon annan, och att det var just slit som han behövde. i tredje strofen menar han att han nu tål mer
stryk av livet, just på grund av att han redan genomlidit slit som har gjort honom starkare.
det är kanske just detta synsätt som gör att Karlfeldt skiljer sig från andra författare. Han skriver inte
bara om hoppet på bättre tider, utan även om att acceptera och njuta av den tid vi har nu. ett exempel är
hans dikt ”ny nord” i vilken han uppmanar att inte
alltid bara längta till södern och dess värme utan även
inse vilken rikedom det för med sig att bo i ett kyligt
land. Han prisar kärvheten och pekar ut att åka skridskor och skidor som exempel på sådant som man inte
kan göra i varmare områden. detta är viktigt att komma ihåg än idag; att inte bara trivas när livet flyter på,
utan även att njuta av de utmaningar man ställs inför.
[---]

F

rån Karlfeldts dikter kan man se små tecken
på hur han såg på sin ungdom. Han verkar
vara lite delad; dels så prisar han ungdomen,
dels så nämner han även de svårigheter som
ungdomen för med sig. ett exempel på hur han visar
detta är i dikten ”för vägens vind”, där han avslutar

första strofen med ”och tänker på min ungdomstid, /
dess yra lust, dess tröga kval.” Han verkar dessutom
vilja att man inte dömer honom eer hans förflutna.
i ”för vägens vind”, skriver han även: ”Jag skall ej fråga vem du är,/av vem och var du livet fått; / ej ditt förflutna jag begär, / din framtid anförtro mig blott!” det
är mycket troligt att det var hans fars svårigheter som
gav upphov till denna inställning.
Karlfeldt hade under en tid även tjänst som lärare
på djursholms läroverk varifrån han dock blev avskedad 1895. anledningen var att han hade visat för
mycket intresse för en av de kvinnliga eleverna på läroverket. detta är intressant att ha i åtanke när man
läser Karlfeldts dikter; i många av dem figurerar sköna kvinnor som diktjaget oa attraherar eller attraheras av. inte alltid är det kvinnor av kött och blod
som menas; oa är det naturen eller föremål i världen
runt omkring honom som framställs som kvinnliga.
ett exempel är den tidigare nämnda dikten ”sol och
måne”, där solen och månen, eller ljuset och mörkret
om man så vill, ju framställs som två kvinnliga personer. det kan noteras att det generellt sett är fler
kvinnor än män som, förutom diktjaget, figurerar i
Karlfeldts verk. många av de kärleksförklaringar och
mer romantiska av Karlfeldts dikter utspelar sig i vårtid, en årstid som Karlfeldt verkar fascinerad av och
som återkommer gång eer gång i hans lyrik.
den dikt som kanske bäst beskriver Karlfeldts beundran av och kärlek till våren är kanske dikten ”mot
våra”. den känsla som Karlfeldt beskriver i denna dikt
är nog en känsla som många läsare känner igen; det
är den vårkänsla som följer eer en mörk vinter och
som får en att längta ut i naturen och solskenet, ty
som Karlfeldt skriver: ”då öppnar jag port och dörr, /
som stängdes mot vintern förr, / ty kamrarna bli mig
för svåra, / så snart det lider mot våra.”
det som är intressant är att Karlfeldt i avslutande
strof i dikten ”ungdom” skriver ”Jag är en höstpoet”.
detta trots att han i sin diktning utmärker sig genom
sitt hoppfulla skrivande och trots att han återkommer
till våren oare än till hösten. Vad kan vara anledningen till att han själv definierar sig som höstpoet?
något som kanske bidrar till att han definierar sig
som höstpoet kan ha varit att han skrev dikten i en
fas då hans verk fokuserade mer på hösten och vintern. dikten ”ungdom” gavs ut i diktsamlingen Hösthorn som är en diktsamling som mer än Karlfeldts
andra samlingar fokuserar på hösten. Personligen så
kommer jag dock alltid se Karlfeldt som en vårpoet,
just på grund av hans hoppfulla och ljusa diktande.
Linnea Lagrange
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Stina Otterberg
ny i styrelsen
Vi hälsar stina Otterberg välkommen till
Karlfeldtsamfundets
styrelse! stina Otterberg föddes i stockholm 1972. Hon är
fil.dr. i litteraturvetenskap och är verksam som frilanskritiker och kulturskribent i främst dagens nyheter
samt anlitas som föreläsare i olika sammanhang.
Hon är jurymedlem för dn:s kritikerpris och
har tidigare suttit i augustprisjuryn för skönlitteratur. för sin bok om erik axel Karlfeldt, Älska, dricka, sjunga, leva, dö – en essä om Erik Axel
Karlfeldt tilldelades hon Göteborgs stads essäpris
2015. i samband med utmärkelsen intervjuades
hon av sverker lenas i dagens nyheter:
I boken ställer du frågan varför vi slutade att läsa
Karlfeldt. Vad är det korta svaret?
– att vi har blivit dåliga på att läsa lyrik och att
lyriken får allt mindre plats i skolan. sedan skriver Karlfeldt en typ av dikt som är gjord för att
lyssnas till, vilket blev ett problem. mellan oss
och Karlfeldt ligger modernismen, som kom
med en tradition av tyst läsning. men i dag kan
nog Karlfeldt precis som fröding ligga bra till
för en renässans.
Vad har Karlfeldt att säga dagens läsare?
– Jag tycker framför allt att man ska läsa Karlfeldt för att han skriver så otroligt vacker svenska. man kan verkligen få en uppenbarelse av hur
vacker svenskan kan vara när man läser honom.
Han skickar också signaler till senare författare,
som evert taube och astrid lindgren.
Har du några favoritrader?
– Jag har flera, förstås, men en av mina älsklingsrader kommer från en dikt som är föregångare
till Pär lagerkvists ”ångest är min arvedel”. Karlfeldt skrev ”längtan heter min arvedel, slottet i
saknadens dalar. sakta ett underligt strängaspel,
tonar igenom dess salar.” det tycker jag är
vackert.
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Nytt ljus
över Brusala

K

arlfeldt diktade oa i perioder. det kunde
gå år utan att han skrev en rad, men plötsligt gick han på versfötter igen och då kom
en mängd dikter till i ett svep. sådana perioder brukade börja med att han arbetade på en ny
diktsamling. inspirationen varade oa en tid och de
dikter som kom till för sent fick stå över till nästa
diktsamling.
många betraktar dikter som ”Vinterorgel” och
”den underbara kvarnen” som skaldens avsked till
livet. de trycktes i Hösthorn 1927, men kom i själva
verket till strax eer första världskriget. detsamma
gäller ”Brusala”, som trycktes i svenska dagbladet
1919 men infördes i Hösthorn. ”Brusala” var länge rätt
okänd, men Knut Håkansson ändrade på saken genom sin härliga tonsättning som har gått som en löpeld bland landets körer.
fogelqvist skriver gåtfullt att dikten Brusala ”inspirerats av en gammal gård i aspeboda socken i
dalarna, som skymtade drömlikt på vandrarens väg”.
På väg till årsmötet i leksand 2014 letade jag rätt på
Brusala för att se vad som lockat skalden. Karlfeldt har
uppenbarligen associerat namnet med sitt favoritverb,
”brusa”, även om ortsnamnsforskarna hävdar att gårdens namn kommer från ett ord för gumse, ”bruse”,
eller motsvarande mansnamn. Gården hette 1539
Brushallen med ett slutled som betyder ”klipphäll”.
sökandet började på turistinformationen i Borlänge. ingen hade hört talas om Brusala eller Karlfeldt, men alla hjälpte välvilligt till att hitta platsen.
Vägen gick från Ornässtugan upp genom skogarna
mot aspeboda kyrka. ingen hade hört talas om Brusala utom en ortsbo som varnade för Brusala backe.
min förvåning blev stor när bilen svängde ut på en
ypperlig väg som inte på något sätt liknade de beskrivningar jag fått. det visade sig att väg 293 mellan
falun och Kvarnsveden nyligen rustats upp och Vägverket har markerat Brusala med stora skyltar. Brusala ligger högst uppe på en höjd med vid utsikt över
landskapet. Här finns många nya hus, men längre in
leder vägen över djupa raviner mot ett stort, vitt hus.
Är det kanske det som beskrivs i dikten?
KARLFELDTBLADET 2015:2

Brusala backe – ökänd uppförsluta för cyklister.

Du är hjärtat som gråter,
som om aldrig det komme åter
till sitt näste under teglen, under flöjlande gula röst.
”röst” eller ”röste” betyder gavel, men hustaket har
ingen flöjel, bara en tV-antenn. finns det något
fotografi som visar hur platsen såg ut för hundra år
sedan? Karlfeldts besök kan nämligen dateras med
viss säkerhet. sommaren 1918 började han arbeta på
en ny diktsamling, Flora och Bellona. Karlfeldt lämnade hustru och fyra barn ute i havsbandet och sökte
sig upp till leksand. På vägen stannade han hos rådman Karl trotzig i Hedemora och tillsammans besökte de Vika kyrka som nyligen restaurerats. Bland
de målningar som upptäcktes under putsen fanns
bland annat en oxe som Gerda Boethius hänförd
beskrev för Karlfeldt. i Hågkomster och livsintryck
(1931) berättar hon hur Karlfeldt lät sig inspireras till
en dikt ”Oxen i sjöga”. först senare fick han se oxen
och blev djupt besviken: ”en sådan där tråkig, doktrinär, didaktisk oxe, den kunde då i varje fall ej ha inspirerat en skald.”
förloppet kan följas närmare i ett brev till Gerda
Karlfeldt som Carin von sydow återger i sin bok, Jag
ville ha sagt dig det ömmaste ord. Kärleken mellan
Gerda och Erik Axel Karlfeldt. Karlfeldt fick vänta en
vecka i Hedemora innan Karl trotzig kunde följa med

på utflykten till Vika. ”först i tisdags kommo vi iväg,
togo tåg till stora tuna och cyklade sedan fram, 1½
mil, och sedan åter till Ornäs station. Vid Borlänge
stego vi av för att äta, då träﬀades vi av den oturen,
att tåget gick ifrån oss, så vi måste övernatta på järnvägshotellet därstädes. – Vika var en ovanligt vacker
nejd. Kyrkan med sina nyss framkalkade målningar
storståtlig. men ’oxen’ som jag for eer, var delvis en
besvikelse, hvarken så stor eller så framställd som jag
tänkt mig. i alla fall var färden lyckad och givande,
och jag har här i dag i leksand fått min dikt om det
nämnda kreaturet tämligen klar.” (Brev till Gerda
Karlfeldt från leksand den 10 augusti 1918.)
det är frestande att tänka sig att Karlfeldt och trotzig tog en omväg över Brusala på sin färd mellan
Ornäs och Vika. andtrutna stannade de sina cyklar
på krönet till Brusala backe och beundrade utsikten.
Karlfeldt hade knappast tillfälle att besöka platsen vid
något annat tillfälle och dikten trycktes ett år senare.
resan blev också givande på andra sätt. de sista dagarna i leksand gjorde Karlfeldt en utfärd med Gustaf
anckarcrona som fått höra att skalden ville ha ett
sommarhus i trakten. anckarcrona pekade ut en ödetomt i sjugare by som köptes in tre år senare. där står
nu sångs, medan Brusala förblev en drömsyn.
Lars Falk

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Almlöf, Lena .........................................Örbyhus
Bodell, Rolf ...............................................Järbo
Bring, Arvid ...........................................Sköndal
Cantwell, Ingrid ......................................Lidingö
Engdahl, Elisabet ..................................Mölndal
Gudmundsson, Viviann...................Skärholmen
Haglund, Eva .........................................Sigtuna

Ness, Kerstin ..................................Oslo, Norge
Norrman, Karl-Erik...............................Vällingby
Olsson, Magnus ...................................Örbyhus
Samuelsson, Else.................................Västerås
Svedung, Dag ......................................Västerås
Svedung, Inga ......................................Västerås
Vi hälsar er varmt välkomna i samfundet!
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Finnoxel, fjällbrud och m
Hösten tömmer sitt horn av färg
över skogar och berg…
Men på taket hes av ärg,
ropar Eolus: ”Vinden slår om!”
Ja, benådande höstregn, kom!

P

å tunet har asken lagt ut den gröna heltäckande mattan. Beskärning av buskar och träd har
vi ägnat mer omsorg än vanligt sporrade av
ett besök från föreningen för dendrologi och
Parkvård, som vi väntade i augusti. en sista granskning av anja i trädgården samma morgon som sällskapet skulle komma bjöd på en märklig ca tre meter
hög överraskning. anja kom till mig med ett blad i
handen och förstummade konstaterade vi att det
måste vara från en finnoxel, ingen tvekan. Bland hagtorn och sälg har den utvecklats till ett vackert exemplar, just inom det område vi vet att Karlfeldt på 20talet planterade sina eersökta rariteter. sedan stormen, som förra hösten stjälpte finnoxeln vi planterat
på 90-talet, har vi saknat denna raritet i artbeståndet,
trodde vi! men nu vet vi att en avkomma eer skaldens egna exemplar lever vidare.
Om du tar fram den längsta stegen vi har kan du
nå vinden på ladan. Vi gjorde det en dag och där
gömdes mer än vi kunnat ana. med fyra innehållsrika
herbarier skyndade vi till bordet i dagstugan, där vi
lossade på bandens rosetter. Vi fann god ordning med
en inledande innehållsförteckning eer familj.
Jag plockar er en bukett blommor från åren 19151931, namngivna som nedan på klassiska etiketter.
slåtterblomman kommer med hösten, skriver linné.

Slåtterblomma, Parnassia palustris
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Namn

Parnassia Palistris
Slåtterblomma

Klass
Familj

5

Saxifragasae

Växtställe Hysingsvik,

dike den 22/7 1915

Karlfeldt

Nu teckna slåtterblomma
och glimmande ögontröst
den skymningsväg jag vill komma
som förr till min älskades bröst.
så skriver Karlfeldt i ”nu öppnar nattglim sin krona”.
av samma familj finns här mandelblomman, sex
blommor vid varandra, som plockats i Hysingsvik juli
1915. ”Hennes do angives av namnet och är svag
och fin. för mig har den en säregen ljuvhet. Jag kom
att inandas den på en av mitt livs märkesdagar, och
den tycktes mig som en översättning till doernas
språk av en mild och stilla röst, som jag icke skulle
höra mer.” (ur Lukt och Do)
fjällbruden, Saxifraga cotyledon, är den ståtligaste
och mest sällsynta stenbräckan. den finns inte vild söder om Jämtland. den 14-åriga dottern ulla har ”sigKARLFELDTBLADET 2015:2

många hundraåriga örter

Fjällbrud. När Karlfeldts döttrar Anna och Ulla besökte oss frågade de alltid efter den.

nerat” etiketten och den är plockad i sjugare juli 1931.
den här sommaren finns inte pappa med längre. ulla
har förmodligen fått ta den i stentäppan, med mamma
Gerdas tillåtelse. där har den funnits i dokumentationen från 30-, 50-, och 70-talet, men fanns inte kvar
när vi kom till gården 1992. alla de gånger systrarna
besökte oss under åren har de frågat eer ällbruden.
den måtte ha varit faderns stora stolthet och det var
trist att inte den fanns längre. den var viktig!
i ett brev från storlien den 26/7 1915, som slutar
med ”Kära kyssar till barnen och deras mamma från
far”, beskriver Karlfeldt trakten han besöker som ödslig och storståtlig i sin dysterhet, och han längtar hem.
”men det växer många vackra och ovanliga blomster
uppe på ällsluttningarna, och jag tänker på folke
och hans herbarium, som vi knogade med att öka, jag
ska se till att få ner några rariteter åt honom…”
tidigt i barnens liv, innan föräldrarna ingått
äktenskap och innan någon egen trädgård kommit
till, förenas familjen kring blommorna som plockas,
examineras, pressas och läggs i herbarium. det är bekant att erik axel var en enträgen samlare av växter
redan som ung och nu vet vi att det var en passion
han bar på livet ut och ville föra över till sina barn.
Hundraåriga violer, ranunkler, orkidéer, liljor, aklejor och anemoner, flera arter av samma familj, finns
ännu väl bevarade i fyra herbarier, många av arterna
finns i trädgården på sångs och går i blom år eer år.

Vi är glada åt ännu en sommar, lagom varm,
lagom regnig, men övermåttan rik på blommor! av
dem kan vi ju aldrig få för mycket.
Besökarna kom troget på sångsdagens i maj till
filmvisning på Kulturhuset och däreer till trädgården. Poesivandringar och guidade turer inspirerar besökare såväl som oss på gården. målerikurs under
konstnärlig ledning var en lyckad nyhet. eermiddagen den 5 juli med Konsert till minne av Gustaf sjökvist och tomas tranströmer blev en vacker högtid
– med en öppen port till himlen. så minns jag den.
sommaren ville ju aldrig ta slut detta år! Våra sista
besökare kom den 22 oktober. Oxeln stod ”med höstfärgade löv bland de gröna” nu klädd just som Karlfeldt önskade, när han valde en bild av oxeln till sin
diktsamling Hösthorn en gång.
Ja, sommar och höst dröjde kvar. det blev möjligt
för anja att plantera en tuva med ällbrud innan frosten kom! Vännen ingeborg i rällsjöbo överraskade
oss en dag i november med denna saknade raritet tagen från ett bestånd i hennes barndoms trädgård.
Hennes far förde denna sällsynta stenbräcka med sig
från ällvärlden en gång. Vad glada vi blev för gåvan,
och tacksamma!
Vi träﬀas nästa år – om Gud ger oss än en vår.
en vacker novemberdag
Gunbritt Berggren
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En kavalkad av genrer

I

samma ögonblick som Karlfeldtsdagen tog sin
början i trädgården på Karlfeldtsgården i Karlbo
bröt solen fram genom regntunga skyar. det gigantiska tälttaket, som hade rests över auditoriet,
tycktes i sig mota bort ovädret och manifesterade att
eer regn kommer sol i Karlfeldts lyriska värld. nära
två hundra deltagare hade bänkat sig under taket och
lika många till anslöt i gröngräset runt omkring.
sångerskan sofia nordström, ackompanjerad av pianisten martin ehntorp, sjöng och läste Karlfeldtdikter
starkt berörande. Passionerat gav hon sedan smakprov ur sin breda repertoar från visskatt, jazz och musikal. Högtidstalare var Hans Barenthein som med
glimten i ögat tecknade sin bild av den morfar – Karlfeldt – som han själv aldrig hann möta. utmärkelsen
årets fridolin tilldelades tommie Hildman, en
mångsidig kulturskapare och pedagog inom inte
minst amatörteater och film, och kulturstipendium
gavs till dansaren isabella rabb.
Karlfeldtsdagen på erik axels födelsedag var som
sig bör en höjdpunkt under kultursommaren på för-

Sofia Nordström berörde med sin sång.
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fattarens barndomsgård, sedan 30 år i avesta kommuns ägo. i juni välkomnades lillje Hagerman som
ny entreprenör på gården. lillje är kock till professionen, varmt engagerad för kultur och utbildad vid sjöviks entreprenörsutbildning. med sinne för skönhet
och välsmakande bakverk och maträtter utvecklar
hon steg för steg verksamheten på gården. Även
annika Kumlin finns med i arbetet – som underentreprenör till lillje. annika har fokus på det kreativa
och på trädgården. i lustgård och rabatter verkar också en härligt hängiven studiecirkel.
sommarprogrammen i trädgården bjöd som
brukligt en kavalkad av genrer – allt från svensk och
keltisk folkmusik till körsång av syriska flyktingar och

Karlfeldtsdagen lockade många till Karlbo.
KARLFELDTBLADET 2015:2

tevespelsmusik. stor uppmärksamhet fick anna
Westin, forskare vid sveriges lantbruksuniversitet, som har studerat bondedagböckerna från
Karlfeldts mors hem Hyttbäcken. Hon medverkade i arrangemang av södra dalarnas lokalhistoriska sällskap och gav färgstarka bilder av liv och
arbete på 1800-talets landsbygd.
riksantikvarien lars amréus gästade Karlfeldtsgården i Karlbo i september. Han kom tillsammans med riksantikvarieämbetets insynsråd,
andra företrädare för forskning och kulturmiljövård och värdar från avesta kommun och Karlfeldtföreningen. i intressanta och uppskattande
samtal belystes nyttan och glädjen av att byggnadsminnet Karlfeldtsgården både vårdas och
brukas. Beröm gavs för sommarens dagliga öppethållande och fria entré, som gör gården lätt tillgänglig för alla.
Gårdens nya entreprenörer, kommunen och
Karlfeldtföreningen delar viljan att öka aktiviteten
året runt på Karlfeldtsgården. Kulturprogram
inomhus i mindre format, skrivarcirkel och familjeprogram är några idéer. i skrivande stund förbereds den traditionella julmarknaden med konsthantverk, slöjd, julklappsböcker, glögg och risgrynsgröt. i adventstid serveras eer bokning julluncher. året om är gårdens gästabudssal oa använd som vigselsal.
Karlfeldtföreningen har hållit höstmöte med
sköna Karlfeldttolkningar sjungna av duon maj
och anders ureson och visning av den fina filmen om trädgården på sångs i sjugare. Vi glädjer
oss åt att dalateatern i samverkan med musik i
dalarna intresserar sig för Karlfeldt och lanserar
föreställningen Karlfeldt! Livet, kärleken och dikten.
Vi när drömmen om evenemanget Poetry &
Peace – Poesi & fred – med Karlfeldts lyrik och
det fria ordet i fokus, en idé som föddes i dialog
med den pakistanske författaren och tidigare kulturministern fakhar Zaman. i Pakistan ligger
boken Vägen till Nobelpriset med sina tjugo Karlfeldtdikter nu nytryckt på landets oﬃciella språk
urdu. lyrik känner inga gränser, varken i tid eller
rum.
Karin Perers
ordf. Karlfeldtföreningen
i folkare

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

Böcker
Älska, dricka, sjunga, leva, dö: En essä
om EAK (2014) ...........................................200 kr
Oration till skalder och kompaner (2013) ....80 kr
Karlfeldt i sin tid (2012) ...........................150 kr
Dalmålningar utlagda på rim (2011) ........150 kr
Jag är lust och jag är längtan (2010).......150 kr
Vägen till Nobelpriset (2009) ...................150 kr
Vägen till Nobelpriset, engelsk version.....150 kr
Möten med Karlfeldt (2007) ......................50 kr
Tre trädgårdar (2006)...............................150 kr
Dikt och Liv (2005) ..................................120 kr
Till bönder och till lärde män (2004)..........80 kr
Samlade dikter, pocketversion .................50 kr

CD-skivor
”Kärlek och drömmar”, Karlfeldttonsättningar av Robert Sund.................100 kr
Håkan Steijens LP, överförd till CD ...........80 kr
”I Fridolins spår”,
Lars Anders Johansson (2008) .................80 kr
”Jag är en sjungandes röst”,
återutgiven CD ..........................................80 kr
”Intet är som väntanstider” .......................80 kr
Siffrorna inom parentes anger utgivningsår
för årsbok.
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Jag är en sjungandes röst
av Erik Axel Karlfeldt

Jag är en sjungandes röst på stora, tomma slätter,
där intet öra hör, där intet eko bor.
Jag är ett irrande bloss över sjön i svarta nätter,
en nyckfull eld, som slocknar snart i mörkret: hos min mor.
Jag är ett drivande blad i höstens vida rike,
min levnad är en lek vid alla vindars kör.
Om jag stannar på ett berg eller drunknar i ett dike,
det vet jag ej, det bryr mig ej, det rår jag icke för.
ur Fridolins visor (1898)

Berceuse
av Tomas Tranströmer

Jag är en mumie som vilar i skogarnas blåa kista, i det ständiga
bruset av motor och gummi och asfalt.
Det som hänt under dagen sjunker, läxorna är tyngre än livet.
Skottkärran rullade fram på sitt enda hjul och själv färdades
jag på mitt snurrande psyke, men nu har tankarna slutat gå
runt och skottkärran fått vingar.
Långt om länge, då rymden är svart, ska ett flygplan komma. Passagerarna ska se städer under sig glittra som goternas guld.
ur För levande och döda (1989)
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