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Karlfeldtsamfundet
Karlfeldtsamfundet bildades 1966. 
Dess syfte är att stimulera intresset för
Erik Axel  Karlfeldts diktning och bidra
till ökad kunskap om hans verk och liv.
Samfundet har ca 650 medlemmar och
håller varje år ett sommarmöte (års -
möte) och ett vinter möte. Samfundet
ger ut en årsskrift och ett medlemsblad. 

Kontaktperson: 
Gunbritt Berggren
info@sangs.se
tel. 070-580 11 95

Medlemsavgift inbetalas till 
samfundets plusgiro 67 96 73-4 
Ordinarie medlem: 220 kr/år
Familjemedlem: 110 kr/år
Studerande: 110 kr/år

Adressändring
Ärenden som rör medlemskap, adress -
ändring och  av registrering handhas av: 

Jørgen Straarup
S:t Johannesgatan 4 B
753 11  Uppsala
medlem@karlfeldt.org
tel. 070-377 23 62

www.karlfeldt.org

Kallelse till samfundets
årsmöte 12 augusti i Tällberg

Karlfeldtsamfundets medlemmar kallas härmed till
årsmöte lördagen den 12 augusti kl. 9.00 på First
Hotel Tällberg (f.d. Gyllene Hornet). För mera in-
formation, se inbjudan till års- och sommarmötet
2017 på sidan 30. Om en medlem har ett ärende
att behandla på årsmötet skall förslag inkomma
skriftligen till styrelsen minst fjorton dagar i förväg. 

Ungdomens Karlfeldtpris
Den 10 juni ska man senast ha skickat in sitt
bidrag till Karlfeldtsamfundet uppsatstävling
om Erik Axel Karlfeldt. Tävlingen år öppen för
alla födda 1997 eller senare. Prissumman
uppgår till totalt 10.000 kronor. Mera infor-
mation finns på www.karlfeldt.org.

Nya medlemmar i 
Karlfeldtsamfundet
Alsén Eklöf, Eva ........................................Uppsala
Annerbo, Sylvia .............................................Falun
Ayton, Susanna.......................................Göteborg
Borlänge bibliotek....................................Borlänge
Hammar, Lars...............................................Bålsta
Hansson, Sune ...........................................Kalmar
Husén, Lena...........................................Hudiksvall
Jansson, Eva.........................................Stockholm
Johansson, Patrik .....................................Uppsala
Karlfeldtgymnasiet ......................................Avesta
Kristenson, Eva.........................................Leksand
Lagergren, Malin............................................Falun
Rosenqvist, Christer....................................Avesta
Rosenqvist, Gerd ........................................Avesta
Sjöstedt, Olof Magnus .............................Uppsala
Tengholm, Karin ........................................Uppsala
Törnqvist, Bo ........................................Stockholm
Törnqvist, Ragna ..................................Stockholm
Vansbro bibliotek ......................................Vansbro

Vi önskar er varmt välkomna i samfundet!



4

nom Samfundet ägnar vi en hel del tid kring frå-
gan hur vi skall hålla intresset för Karlfeldts liv
och diktning vid liv. Inte minst om att väcka in-
tresse hos yngre och kommande generationer.

Jag har ofta kombinerat dessa funderingar med dyster
och gammelmansaktig pessimism om kulturens ställ-
ning hos ”nutidens ungdom”. Jag vet ju att sådant är
meningslöst och kanske mer en åldersmarkör hos
mig själv än en förståelse av läget. Att hålla vid liv och
förmedla intresse för författaren är ju trots allt själva
skälet för Karlfeldtsamfundets existens. Men kanske
finns det anledning att angripa frågan från andra ut-
gångspunkter.

Samfundet, fortfarande ett av de största litterära
sällskapen, har ju ett problem som vi delar med de
flesta aktörer i svenskt kulturliv. Vi har ett vikande
medlemsantal och ett åldrande sådant. Just nu har vi
ca 650 medlemmar. Vi får visserligen varje år ett visst
antal nya, men med hänsyn till ålderssammansätt-
ningen är utträdena flera än inträdena.

Karlfeldtbladets redaktör, Gunilla Stenman Jacob-
son, har genomfört en intressant enkät bland med-
lemmarna där hon efterfrågat skälen till varför man
är medlem och hur det kom sig att man blev det. Sva-
ren ger anledning till reflektioner inför framtiden.
Det visar sig att huvudskälen är två. Dels handlar det
om att man upplever en hög kvalitet i samfundets
möten, tidskrift och årsböcker. (Här har vi i  styrelsen

skäl som vi kan påverka och kanske också något ta åt
oss äran av.) Men dels finns här också en social
aspekt. Många säger att de kom med genom ”värv-
ning” av vänner och bekanta som redan var medlem-
mar. Det finns alltså en ”spridningseffekt” genom per-
sonlig påverkan man mot man. En ”missionsaspekt”
för att använda ett kanske yrkesskadat ordval. 

Internreklam har tydligen spelat en större roll än
vad vi kanske trott? En följd av detta har sedan varit
en trivsamhetsupplevelse vid sällskapets samman-
komster och självklart som en effekt en ökad kunskap
i ämnet. Kulturintresse och social trevnad påverkar
och förstärker varandra. När jag läser igenom svaren
finner jag att den personliga vänskapen som impuls
betyder otroligt mycket. Kanske finns det skäl för oss
att göra mer av den insikten än vi kanske gör? 

Det är självklart att vi för framtiden måste arbeta
med att på olika sätt nå de unga. Men när det sägs att
vi lever i en överdrivet ungdomsfixerad tid kanske vi
skulle försöka motverka detta genom att också vara
lite mera intresserade av den äldre generationen. Den
är ju inte död än! Jag tänker på en ordväxling mellan
en yngre man och Sigtunstiftelsens ordförande Olov
Hartman. Mannen sade: ”I kyrkan sitter det bara
gamla kärringar.” Olovs  svar var: ” Ja, kanske, men
jag har varit präst i 50 år och på den tiden har de inte
blivit äldre!”

Allt har sin tid. Kanske också det litterära kultur -
intresset? Utifrån denna insikt skulle jag vilja starkt
framföra en vädjan till samfundets alla medlemmar:
Försök få vänner och bekanta att bli medlemmar!
Det är en vinst för dessa men också för Karlfeldt och
samfundet. Och det är aldrig för sent!

Några hade i enkäten som skäl för utträde angett
att de inte längre orkade delta i mötena. Det är ju ett
skäl att respektera, men som fortsatt medlem kan
man ändå på så sätt göra en kulturell insats! 

Claes-Bertil Ytterberg

Ordföranden 

har ordetI
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Bli Karlfeldt-missionär

Kulturintresse och social trevnad påverkar och
förstärker varandra. Bild från sommarmötet i
 Vadstena 2015. 



Jan-Anders Thomasson 
Jan-Anders Thomasson har gått ur tiden 84 år gam-
mal. Han föddes i Hyttbäcken, Folkärna, på gården
som i Karlfeldts poesi kallas Träslottet, vilket var poe-
tens mors fädernegård, där Karlfeldt ofta vistades
som barn och sedan hans eget barndomshem gått ur
släkten. Jan-Anders var den elfte generationen i en
bonde- och bergsmanssläkt med förhållandevis rik
bildningstradition. Som efterlängtad yngsta son i en
barnaskara med fem äldre systrar fick han ett tungt
arv att leva upp till. Det första som möter en, när man
kliver över tröskeln till Träslottet är devisen ARV
FÖRPLIKTAR. Alla i barnskaran erbjöds den utbild-
ning utöver folkskolan som stod till buds, nämligen
realskolan i Avesta, där de alla tog realexamen. Det
var inte så vanligt på den tiden.

Jan-Anders Thomasson var en ganska tystlåten
och tillbakadragen människa, men med ett mycket
gott huvud både för det teoretiska och praktiska.
Hans håg stod tills vidare studier, men han fogade sig
och blev en duktig bonde. Tiden som blev över från
jordbrukssysslorna ägnade han och hans hustru (vä-
verska) åt att sätta Träslottet i skick, vilket påbörjades
redan av hans far Johan. De efterlämnar nu en pärla,
där man kan insupa fädernas strävan och ande både

inomhus och ute under asken, det enorma vårdträdet
på gården. För denna bedrift fick Jan-Anders och
hans hustru Anna 1988 mottaga Avesta kommuns
kulturpris, dvs. Folkares kulturpris ”Årets Fridolin”
(se bild). Han tillverkade också en ståtlig talarstol till
Karlfeldtsgården i Karlbo, av trä han hämtat i sin skog
och karvat ut ur ett enda stycke, dekorerad med mo-
tiv från Karlfeldts exlibris – två vackra kungsljus. Den
kommer alltid fram vid det årliga firandet av Karl-
feldts födelsedag den 20 juli.

Jan-Anders Thomasson var en underfundig och
klurig person, försiktigt träffsäker i repliken med för-
mågan att se humoristiskt på tillvaron och, om det
knep, hålla roliga tal i mindre kretsar. Han tryckte om
utmaningar och gav sig gärna på projekt som för en
utomstående verkade totalt omöjliga att utföra, som
t.ex. att ur ett enda litet trästycke skära ut en kedja
utan början och slut utan en enda skarv!

KB

Träslottet är öppet för visning, men intresserade bör
ta kontakt med Anna Thomasson för besök. Tel 0226-
14266.
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Nils Uthorn
Karlfeldtkännaren, lektor
Nils Uthorn, Uddevalla,
avled 94 år gammal den 16
december 2016. Hans lic.-
avhandling 1954 hette Stu-
dier i Karlfeldts vers. Nils
Uthorn har under åren bi-
dragit till vår tidning med
skarpögda iakttagelser om
olika vinklar och vrår i
Karlfeldts dikter, rytmiska
påverkningar eller dolda associationer. Tack vare sina
breda kunskaper och sin vida beläsenhet kunde han
upptäcka den påfallande likheten mellan ”Jone hav-
sfärd” och Kiplings ”The Legends of Evil”, och han var
den förste som insåg att när Venus i ”Nattyxne” sjun-
ker ned mellan kasdun och baldrian så hade Karlfeldt
låtit sig inspireras av Botticellis målning ”Venus’ fö-
delse”. Vi saknar Nils Uthorn, i honom hade  Karlfeldt
en lyhörd och uppslagsrik läsare.

Christer Åsberg

Minnesord

Foto: Sven Ljungcrantz
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arlfeldt skrev en hel del dikter som är så kal-
lad ”tillfällespoesi”. Det handlar om prolo-
ger, kantater med mera som framförts, av
Karlfeldt själv eller av andra, i samband med

en speciell händelse. Det hörde till en äldre diktarroll
att acceptera sådana beställningar, och skalderna
tryckte dem med stolthet i sina diktsamlingar. Karl-
feldt var dock trög med sina leveranser. Det vittnar
Hugo Alfvén om, han som vid några tillfällen skulle
tonsätta dikterna. Vid Linnéjubileet 1907 dök den be-
ställda kantattexten aldrig upp, vid reformationsjubi-
leet 1917 kom den så sent att Alfvén bara hann kom-
ponera en rutinmässig halvmesyr, och de sista ren-
skrivna noterna delades ut till oboeisterna när kon-
serten redan hade börjat. (Om man ska tro Alfvén,
vilket man kanske inte ska.)

År 1917 skrev Karlfeldt ännu en tillfällesdikt, ”Det
röda korset”. Anledningen var en soirée som svenska
Röda korset anordnade på stockholmsoperan i fast-
lagen den 19 februari, med repris dagen därpå. Prins
Carl, som var Röda korsets ordförande, presiderade
vid soiréen, hela hans familj var där liksom promi-
nenser från svenska och danska hovet, regering och
riksdag, diplomatiska kåren och det stockholmska
etablissemanget i stort. Dagens Nyheter noterade att
en parkettplats kunde kosta 1.000 kronor. ”Överallt
ordnar, pälsverk, briljantdiadem och collierer; frackar
och toaletter ända upp på tredje raden”. Göta livgar-
des musikkår spelade, Karlfeldts prolog lästes av ope-
rasångaren Sven Nyblom, son till Karlfeldts lärare och
akademikamrat Carl Rupert Nyblom, innan ridån
gick upp för en tableau vivant, regisserad av Olle
Hjortzberg, där ”den vackert leende” prinsessan Mar-
gareta personifierade Röda korset i en kyrkointeriör

med sårade och sjuksystrar och med kvinnliga ljus-
gestalter som symboler för Tron, Hoppet och Kärle-
ken, publikfavoriten Ellen Hartman återkom till sce-
nen efter 25 år och framförde ett par kortpjäser till-
sammans med Anders de Wahl, sångarna dr Hübi-
nette och madame Skilondz stänkte ”kaskader av väl-
ljud  kring sig” osv.

Man kan undra hur Karlfeldt hade dragits in i det-
ta överklasspektakel. Någon hade väl övertalat honom
men uppdraget markerade också vilken position han
numera intog på den svenska parnassen, trots att det
gått elva år sedan hans senaste diktsamling. Och än-
damålet var ju gott, särskilt som prins Carl och Röda
korset tagit initiativ till vissa fredssträvanden och
 organiserat utbyten av krigsfångar. Kriget var nu inne
på sitt tredje år och på många håll, inte bara i Karl-
feldts eget bröst, levde man i de stämningar som präg-
lar den något senare dikten ”I marsvind”: krigsleda
och fredslängtan.

Prologen bygger på schemat tes-antites-syntes.
Den inleds med att diktaren samlar åhörarna kring
en gemensam tradition. Fastetiden innebär självrann-
sakan, undervisning och botgöring och uppfattas som

Det röda
korset 

Dagsaktuell ännu 
efter hundra år

K

av Christer Åsberg

Kungliga Operan (foto: Markus Gårder)
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en vandring från askonsdagen till påsk. En förebild
är Jesus vandring ”från Galiléen till Jerusalem”. Sön-
dagens evangelietext var Lukas 18: ”Se, vi gå nu upp
till Jerusalem, och Människosonen skall bliva utläm-
nad …” (som återklingar i Paul Nilssons klassiskt
vordna psalm från 1906).  Fastetidens 40 dagar är ”åt
smärtans minnen vigda”.  De 40 dagarna motsvarar
också israeliternas 40-åriga ökenvandring till det ut-
lovade landet, och Karlfeldt har ett par associationer
dit men utvecklar inte temat, kanske för att inte ham-
na i skuggan av Rydbergs universitetskantat från
1877. Kyrkans tydliga ordning i samband med faste-
tiden upphävdes vid reformationen, men den grund-
läggande bilden levde kvar och kunde aktualiseras
även av en sekulariserad och välnärd publik.

Den form Karlfeldt valt är en varierad blankvers
med omväxlande manliga och kvinnliga radslut och
med ett rimmat parti av sammanfattande och foku-
serande art. Det är en form som svenska poeter efter-
hand tillägnade sig under 1800-talet, Tegnérs Magis-
terepilog och Hagbergs Shakespeareöversättningar
visade hur formen kunde utnyttjas inte minst för mo-
nologer av resonerande karaktär. Karlfeldt valde en

heltigenom rimmad variant i sitt tal till Uppsalas stu-
denter vid sekelskiftet 1900. Och i generationerna
 efter Karlfeldt har formen begagnats av till exempel
Birger Sjöberg, Bertil Malmberg, Karl Vennberg,
Gunnar Ekelöf och Harry Martinson. 

Soiréen hölls dagen efter fastlagssöndagen och
prologen kunde följaktligen inledas med ”Nu är det
fastlag”. Det är nu dags för ”jordens son” att lägga av
”sin vardagslast av futtiga bekymmer” och rikta blic-
ken mot påskens försoningsverk. Men föresatsen att
möta Jesus i skärtorsdagens  Getsemane framstår som
en privat och självcentrerad gest så länge världskriget
pågår, ”folkens väldiga Getsemane”. Getsemane bety-
der ”olivpress” och Karlfeldt samlar folkens lidande i
bilden av ”en storm av suckande oliver”. Den följs av
flera bilder från västfrontens förhärjade landskap
med vissna kullar, stympade lemmar och svartnande
kors på soldatgravar så långt ögat når. Den stundande
våren närmar sig i prologens rimmade del en förhär-
jad jord. En botgörande pilgrim kan i denna tid inte
höja sig över världen och, likt dalmålningens Jungfru
Maria, ”trampa på törnen” utan måste stiga på ”den
splittrade granatens skärvor”. Det är med sådana an-
titeser diktaren gör klart för sig själv och därmed för
sina åhörare att krigets ohyggliga realiteter ställer den
ännu icke drabbade, den neutrale åskådaren, inför
imperativet att verkligen uträtta något, inte bara odla
sin egen själ.

Mot de svarta korsen med deras påminnelse om
dödens herravälde ställs så det motvärde som det
röda korset representerar. Det påminner om en an-
nan sorts andlighet än den privata, den konventionel-
la och egocentriska, det är en andlighet som mynnar
ut i barmhärtighet och kärlek, i insikten att påsken
innebär att ”palmsöndag stundar, fridsfursten nalkas”
och att ”kärlekskällans flöden” går djupare än ”hatets
heta flod”. Det röda korset är inte bara varumärket,

Prins Carl, Röda Korsets dåvarande ordförande,
fotograferad år 1917. 

Sven Nyblom och Ellen Hartman.
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Nu är det fastlag. I högtidlig gång
gå veckorna, åt smärtans minnen vigda, 
från Galiléen till Jerusalem,
och längs med vägen susa trädens kronor 
vemodigt djupt i vårens brytningstid. 
Nu längtar jordens son att lägga av
sin vardagslast av futtiga bekymmer
och vandra, under hjärtats suckan böjd, 
på helig vallfärd under nattens stjärnor 
och söka sig en oljelund att gråta,
tills påskens rena, fulla måne lyser 
försoning in i sorgens örtagård.

Nej, ingen fåfäng gråt i denna tid,
då havet är för salt av alla tårar,
då jordens hälsning till den nya våren
är som en storm av suckande oliver
från folkens väldiga Getsemane!
Ej för en drömmande och trånsjuk pilgrim 
de äro gjorda, dessa världens vägar,
där foten trampar, ej på blomstertörnen, 
men på den splittrade granatens skärvor 
och alla rester av vad mänskligt var.
Men väl är jorden rik på vigda lunder,
fast deras grenar hänga mångenstädes 
som stympade och lytta krigarlemmar; 
och se, därunder svartnar kors vid kors 
som segerstod åt tidens konung, döden.

De svarta korsen, se de svarta korsen 
på vissna kullar långt som blicken når! 
Allt mera torftig våren återvänder, 
allt glesare är kransen i hans händer, 
den han vill utströ i de fallnas spår; 
och folk på folk i glesnad skara skrider 
allt längre in i hårda fastetider,
allt tyngre späkelsernas gissel slår.

I denna svarta korstid låt oss höja
det ljusa tecknet för vår vallfartslängtan. 
Det röda korset, se det röda korset! 
Dess armar låga klara som rubiner,
och som en eldstod ledande det skiner, 
där genom moln av rykande ruiner 

barmhärtigheten gör sin pilgrimsfärd. 
Vid plågans bädd i tältet skall det lysa,
i frostens nätter värma dem som frysa, 
och livets trötta veke, som vill slockna, 
skall återtändas vid dess milda härd. 
Varhelst det reses, där skall kulan skona,
som plågans ängel fordom i Egypten
på Herrens bud skred skonande förbi
var boning, märkt med påskalammets blod. 
Tätt i tumultets hälar skall det följa, 
förkunnande: »En gång din stolta bölja 
skall sätta sig, du hatets heta flod,
ty djupare gå kärlekskällans flöden,
och livet segrar evigt över döden.
Bereden palmerna, palmsöndag stundar, 
fridsfursten nalkas genom jordens lundar, 
och marken grönskar åter i hans spår,
och alla klockor kriget sparat ringa
till mänsklighetens nya påsk och vår.«

*                * 
*

Var då välkommen, fastlag! Jag vill tänka 
på sorgens hjältar i legendens tid,
när under stjärnorna, som tårögt blänka, 
jag kämpar ensam för mitt hjärtas frid. 
Min egen klagan vill jag ödmjukt dränka 
i världens mäktigt stora sorgebrus
och minnas: vad den ringe nu bör skänka 
är ej sitt mörker, men en glimt av ljus.

Så lyft mig, vår! Vit är din ena vinge
och blomsterskär, som änglars vingar drömmas. 
Du är ett barn – att som ett barn jag finge
av allt ditt ljusa vingsus genomströmmas!
Mörk är den andra; vår, du son av mull, 
sorgmantelfjäril, skymningsfågel, för mig
på stig där korset vinkar rött framför mig,
till botgång för mitt hjärtas oros skull.

Det röda korset 
Den nittonde februari 1917
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med stort R, för en berömvärd institution, det är, med
litet r, en symbol för det goda i människan, för hennes
inneboende drift till barmhärtighet och kärleksverk.

Så kan det diktarjag som i prologen vill inkludera
hela auditoriet nå fram till den vackert formulerade
slutsatsen:

Min egen klagan vill jag ödmjukt dränka
i världens mäktigt stora sorgebrus
och minnas: vad den ringe nu bör skänka
är ej sitt mörker, men en glimt av ljus.

”I gripande ord tolkades här det ve hvarunder världen
nu våndas tills skaldens uppsyn ljusnar vid tanken på
Röda korsets försonande verksamhet”, skrev Stock-
holms Dagblad. Nya Dagligt Allehanda trodde att
Karlfeldts högstämda och gripande och om stundens
allvar erinrande prolog … ej lämnade något hjerta
oberördt”, medan Dagens Nyheter var mera skeptisk
”Kanske vittnade publikens yttre habitus icke så över-
tygande om det människornas begär till späkning och
självtukt varom skalden i sin dikt talade, men man
hörde dock på under uppmärksamhet.”

Men tillfällesdikten nådde en vidare publik. Den
trycktes i Post- och Inrikes Tidningar och Stockholm
Dagblad direkt efter soiréen och, samma månad som

vapenstilleståndet 1918, i Flora och Bellona. Då kom
den i en annan kontext som en av flera dikter.  För
många recensenter var ”Det röda korset” samlingens
höjdpunkt, ”ett mästerligt stycke retorik” (Johan Mor-
tensen i Nordisk Tidskrift), ”ett storslaget förhärligan-
de av barmhärtigheten” (Sven Söderman i SvD).

Diktens slutackord är att varken den blåögda op-
timismen eller den nattsvarta pessimismen ska få
råda, utan en balanserad syntes, en förening av de två.
Den annalkande vår som väntar vid botvandringens
slut ses som ett bevingat väsen med en vit och en
mörk vinge, som lyfter själen och leder den in på den
stig där ”korset vinkar rödt framför mig”.  

Sina hundra år till trots är ”Det röda korset” en
dikt med plågsam aktualitet, fastän den skrevs till en
välgörenhetstillställning för den högre stockholms-
societeten. Den ställer frågan hur vi som – ännu –
undsluppit krigets fasor ska agera när nu världen ser
ut som den gör? Ska vi nöja oss med att vårda vår
egen själ och självbild eller ska vi våga öppna oss för
vad som sker i omvärlden och reagera på det med
människokärleken som ledstjärna. Karlfeldts dikt på-
minner oss om detta eviga dilemma.

Christer Åsberg

Årets årsbok Träffpunkt Karlfeldt
innehåller texter med siktet in-
ställt på Erik Axel Karlfeldts liv
och dikt. Här finns biografiska
bilder från barndom och manna-
år, tillsammans med analyser av
enskilda dikter, kända och okän-
da, deras känsloströmmar, tanke-
gods, uppbyggnad och musikali-
tet. Men här speglas också att en
skald som levde för hundra år sen
kan träffas av kritik från en välun-
derrättad eftervärld för sin livsfö-
ring, för dikternas idévärld och
för sina offentliga ställningstagan-
den. Karlfeldt var och är både
uppburen och kontroversiell.
Träffpunkt Karlfeldt består av

föredrag och artiklar som fram-
förts vid Karlfeldtsamfundets
möten eller publicerats i sam-
fundets tidskrift Karlfeldtbla-
det. Författarna är akademiker
och lekmän, unga och gamla,
professorer och recentiorer,
forskare och journalister, ruti-
nerade och debutanter, män
och kvinnor, naturvetare och
humanister, samfundare och ut-
omstående. En sak förenar dem:
upplevelsen att Karlfeldt är en
spännande och på alla sätt
 levande och närvarande förfat-
tare. Och de vill få dig att tycka
detsamma.

Christer Åsberg

Årsbok 2017:  Träffpunkt Karlfeldt
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ör andra året i rad höll Karlfeldtsamfundet sitt
vintermöte på Läkaresällskapet bakom Klara
kyrka. Närheten till Centralstationen gör det
lätt att ta sig dit och den vackra jugendmiljön

lockade också många medlemmar. Servering och
garderob fungerade utmärkt och samlingssalen är
hänförande vacker. Den pryds av ett intressant motto:
”Till vetenskapens fullkomnande genom inbördes
meddelande af kunskaper och samlad erfarenhet.” 

Bakom dessa ord döljer sig en långvarig strid
mellan dem som arbetade på sjukhus och ansåg att
de visste mest om sjukdomar och dem som forskade
på laboratorier och hade Pasteur och Koch som led-
stjärnor. Så småningom insåg båda lägren att de
 gemensamt bidrog till vetenskapens utveckling. De
sammanfattade sin kompromiss i uttrycket ”veten-
skap och beprövad erfarenhet”, som blivit en symbol
för den svenska förmågan till samarbete. 

Arne Melberg kände kanske igen situationen, när
han som etablerad litteraturforskare talade inför en
församling av hängivna och okritiska Karlfeldt-
 beundrare. Melberg inledde med att berätta att han
knappast läst Karlfeldt förrän han stötte på honom
via Olof Lagercrantz, som 1938 skrev den första
akademiska analysen av Karlfeldts lyrik, Jungfrun
och demonerna. Den blev Lagercrantz genombrott
som litteraturkritiker och som ung man kände han
säkert igen de drömmar och drifter som låg bakom
Karlfeldts dikter.

Melberg undrade om man ska aktualisera eller
modernisera en skald som Karlfeldt. Frågan väcktes
i en bok han nyligen skrivit om Lagercrantz studier
över andra författare och som innehåller ett kapitel
om Karlfeldt. Som kritiker var Lagercrantz känd för
sin förmåga att beskriva författare både som män-
niskor och konstnärer. Det gjorde hans böcker till
stora publikframgångar. Läsarna kände sig ofta
osynligt närvarande när Strindberg reste med sin
familj i  Europa eller vandrade med Dante genom
Helvetet mot Paradiset.

Lagercrantz bok om Karlfeldt växte fram ur en
trebetygsuppsats och det märks ibland att boken är
ett debutarbete. Lagercrantz var själv lyriker men
Melberg berättade att han betraktade de traditionella
formerna som ett fängelse och han var alltså immun
mot Karlfeldtsfaran. Lagercrantz var inte heller nå-
gon typisk modernist. Han arbetade fram en person-
lig stil och prövade den på alla litterära områden. Ef-
ter boken om Karlfeldt skrev han en roman som ing-
en tycks ha läst. Det dröjde några år innan han fann

Arne Melberg berättade om Olof Lagercrantz
bok om Karlfeldt, utgiven 1938, som var den
första akademiska analysen av Karlfeldts lyrik. F
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det språk som gjorde honom känd som kulturskri-
bent. Stina Otterberg bidrog med många synpunkter
och påpekade att Lagercrantz knappast var färdig som
stilist, när han skrev om Karlfeldt. Det krävde många
år av mödosamt arbete som han själv beskrivit i boken
Om konsten att läsa och skriva (1985). 

Sofia Sandén, Anders Nygårds, Ian Carr och Staf-
fan Lindfors uppträdde före föredraget med en
musik föreställning, Karlfeldt – livet och kärleken och
dikten som till stor del handlar om kärlek, lycklig som
olycklig. De fyra folkmusikerna gestaltade Karlfeldts
liv och tidlösa dikter genom nykomponerad musik.
Det var särskilt roligt att se hur Sofia med enkla me-
del markerade på vilken etapp i livet Gerda Karlfeldt
befann sig. Ett förkläde eller en pälsjacka räckte för
att publiken skulle förstå hur hon hade det för ögon-
blicket. Efter föredraget fick vi njuta av ytterligare
några sånger med Sofia Sandén och Anders Nygårds. 

Diskussionen vid kaffet visade att många mindes
när Olof Lagercrantz fick det första Karlfeldtspriset
1988. Han inledde då sitt tacktal med att meddela att
han inte tänkte skriva något mer om Karlfeldt! Det
lät drastiskt, men sanningen var att Olof Lagercrantz

bara gjorde ett porträtt av varje författare. Han sam-
lade sig länge inför varje uppgift och ändrade sällan
någonting. 

Till mötet på Bosön 1988 hade jag tagit med mig
en av Lagercrantz’ böcker, Tretton lyriker och Fågel-
truppen (1973). Det blev ett minnesvärt möte. Jag tac-
kade särskilt för porträttet av Hjalmar Gullberg, som
skakat om mig rejält. Lagercrantz utropade: ”Menar
du det! Om du visste hur mycket skäll jag har fått av
Hjalmar Gullbergs beundrare för den artikeln.”
 Lager crantz var i publikens ögon en hårdhudad kri-
tiker men han hade också känsliga sidor. 

Mötet beskrevs i min nekrolog över Olof Lager -
crantz i Karlfeldtbladet, men då berättade jag aldrig
vad som hände nästa dag. Jag visade några medlem-
mar dedikationen, där Lagercrantz tackade för sam-
talet om Gullberg och fick en oväntad reaktion: ”Han
hycklade säkert!” Många uppfattade vid denna tid
 Lagercrantz som en svikare mot sin klass och det be-
tydde tydligen mer än hans litterära insatser. Arne
Melberg visade i sitt föredrag att vi kommit längre nu.

Lars Falk
Foto: Jørgen Straarup

Vintermötet 2017
Lagercrantz Karlfeldt-studier förklarade

Föredrag och musikunderhållning avnjöts i Läkaresällskapets
vackra jugendmiljö. Till höger Sofia Sandén som Gerda Karl-
feldt med gitarristen Ian Carr i bakgrunden. 





lof Lagercrantz skriver sin första författarstu-
die när han är 27 år gammal, 1938: Jungfrun
och demonerna. En Karlfeldtstudie.  Bokens
fem första kapitel följer bestämda teman

 genom Erik Axel Karlfeldts författarskap: vinden,
landskapet, ”demonerna”, växtligheten, kvinnan.
 Vidare ett kapitel där Lagercrantz observerar vers -
ekvilibristen Karlfeldt, slutligen kapitlet ”Tro och
 religion”, där han hävdar att Karlfeldt rör sig ”inom
kristendomens värld” och att hans författarskap
 ytterst syftar till ”barndomens saga om Kristus” som
”en fast klippa i alla väderstreckens rytande vindar.” 1

Unge Lagercrantz läste litteraturhistoria på Stock-
holms högskola och tilldelades 1936 ”Karlfeldts förs-
ta diktsamling” som ämne för sin trebetygsuppsats. 2
Året därpå hyllar han Karlfeldt i en finskt publicerad
artikel på följande tvetydiga sätt: 

”Hur hjälplöst kortsynt är inte den ståndpunkt
som framförts i Sverige att vår stora diktare Karlfeldt
har mindre att säga vår tid därför att han sällan har
behandlat tidens frågor direkt. Som om hans hela liv
icke vore en social bragd. Som om Fridolins visor
icke vore ett det allra kraftigaste och strängaste slag
måttat mot förflackad storstadskultur och kollektiva
tänkesätt.”3

Det kan verka av detta som om Lagercrantz vär-
derar Karlfeldts anti-modernism som högsta moder-
nitet. Tankegången går igen i monografin, om än inte
lika bastant. I själva verket slår  Lagercrantz med sin
appell till Karlfeldts modernitet an ett ledmotiv i sitt
förhållande till litteratur: aktualiseringen. Hur bär
man sig åt för att aktualisera Karlfeldt?

Karlfeldt ägnas knappast särskilt mycket av den

spontana läsning som kommer andra av författarna
i samma generation – Fröding, Selma Lagerlöf – till
del. Inte heller är han särskilt uppmärksammad av
forskningen. Jag har bara hittat tre större arbeten från
senare tid: Jöran Mjöbergs Många maskers man. Vad
dikterna berättar om Karlfeldt (1997), Staffan Berg -
stens Karlfeldt. Dikt och liv (2003) samt Stina Otter-
bergs Älska, dricka, sjunga, leva, dö. En essä om Erik
Axel Karlfeldt (2014). De är alla är innehållsrika och
gedigna och försöker göra Karlfeldt modern på det
sätt som man förväntar sig att en poet ska vara
 modern idag. De försöker framhäva Karlfeldts nor-
malitet för att därmed dämpa just det som gjorde
 honom till något av en ”nationalskald” vid förra sek-
lets början: storsvensk yvighet, hembygdsromantik,
manliga män och väna kvinnor och – som  ju Lager -
crantz framhöll som dygd och högsta modernitet –
ett slags antimodernism. När jag har följt Lagercrantz
genom Karlfeldts författarskap har det inte varit svårt
att se det anti-moderna; svårare, däremot, att upptäc-
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Ständigt aktuell
ur-poesi

av Arne Melberg

O
Arne Melberg, profes-
sor emeritus i litteratur-
vetenskap, är författare
till böcker om Hölder-
lin, Rilke, Nietzsche,
Montaigne, Almqvist,
Strindberg och Bened-
ictsson m.fl. Han har
även skrivit böcker om
litteraturhistoria, littera-
turteori, reselitteratur
och ett närmast oöver-
skådligt antal essäer,
artiklar, understreckare
och recensioner med
imponerande variation
och bredd i ämnesval.

Olof Lagercrantz om Karlfeldt



ka den kristna tendensen och ännu svårare att finna
den där modernt bekännande människan av ”kött
och blod”, lanserad av hans senare uttolkare. 

Vill man modernisera Karlfeldt måste man bortse

från att han är en rolldiktare, som nästan alltid talar
genom starkt stiliserade figurer. Det är också detta
som gör honom svårläst idag, då vi väntar oss att poe-
ten talar i egen sak och med egen stämma. Vi väntar
oss inte heller det som är Karlfeldts specialitet: den
bundna versen och det ålderdomliga språket. För att
kunna läsa Karlfeldt med behållning krävs att vi sät-
ter parentes om den modernisering som det poetiska
språket har genomgått från ungefär Karlfeldts tid till
idag. Kanske man måste avstå från all slags moder-
nisering för att kunna ta till sig Karlfeldt. Kanske
man måste låta sig charmeras av hans rollgestalt-
ningar  eller se dem som tidstypiskt intressanta, eller
man får försöka att, så att säga, se igenom rollerna
för att därmed komma närmare poetens stämma.
Det sista är också den strategi som hans moderna
uttolkare prövar.

Lagercrantz kan i sin Karlfedtstudie ännu inte kal-
las en modern uttolkare. Han skriver den bara några
år efter Karlfeldts död och den traditionella synen på
poesi var fortfarande stark. I Jungfrun och demonerna
försöker Lagercrantz, som vi sett, aktualisera Karl-
feldt genom att läsa honom som en protestsångare
mot ”förflackad storstadskultur och kollektiva tänke-
sätt”. Anti-modernisten blir därmed modern. Det
kan man kanske kalla det ideologiska spåret, som
förstås finns där men som ändå är underordnat ett
uppslag som snarare är psykologiskt och poetologiskt
och handlar om ”demoner”. 

I ett brev till förläggaren 1937 framhåller Lager -
crantz Karlfeldts aktualitet och betydelse för diktarna
i nuet: ”Han är också det undermedvetnas, demoner-
nas (för att tala Malmbergskt) diktare och ingen för-
enar så som han materia och ande, frän realism och
romantik.”4 Lagercrantz argumenterar således för en
obruten kontinuitet mellan den traditionella Karl-
feldt-dikten och den gryende modernismen. För att

få till en sådan kontinuitet måste man sätta parentes
om utvecklingen mot så kallad fri vers för att istället
uppmärksamma innehållsliga kategorier; Lager -
crantz finner sålunda Karlfeldts aktualitet under rub -
riken ”demoni”. 

I kapitlet ”Demonerna” utvecklas tanken. Vi läser
där att Karlfeldt är en sinnlig och lidelsefull poet,
som dock tyglar och behärskar sina lidelser: känslo-
mässigt modern, klassiskt kontrollerad. Lagercrantz
avläser sådana spänningar med hjälp av Nietzsches
berömda och motstridiga parhästar Dionysos/Apol-
lon. Nietzsche utvecklar sina tankar i Tragediens
 födelse, som gavs svensk dräkt 1902 av en av Karl-
feldts vänner, Wilhelm Peterson-Berger. Lagercrantz
hävdar att det är ”uppenbart” att tanken om de dio-
nysiska lidelserna i konflikt och samspel med den
apollinska formgivningen ”har den allra djupaste
giltighet”. (s. 77) Han hänvisar till Bertil Malmberg,
som talar om formen som en mystisk verklighet,
som håller demonerna borta, som bildar ett galler
mot den oansvariga demonvärld, som vi ständigt
fres tas att sjunka ner i. 

”Problemställningen berör all konstnärlig alst-
rings innersta rot och har ju inte minst sysselsatt vårt
 årtiondes diktare, fast den dionysiska polen fått ett
 vetenskapligare namn och kallas det undermedvet-
na.” (s. 77)

nge Lagercrantz, som själv skrev rimmad
vers, uppfattar den bundna formen som en
nödvändig kontrollinstans. I samspelet mel-
lan känsla och form har han funnit något

som gör Karlfeldt ur-poetisk – det gäller ju ”all
konstnärlig alstrings innersta rot” – och samtidigt
högmodern. Karlfeldt är aktuell eftersom han skriver
ett slags elementär poesi, som – dionysiskt – låter
den ”hedniska berggrunden” (s. 81) gå i dagen. Men
om ”berggrunden” innehåller fallgropar eller vulka-
niska element så rör sig ändå poeten med säkra steg
och smyckar dessutom sitt urberg med stiliserad
 natur. Han är apollinskt kontrollerad. Det karlfedts-
ka landskapet är så att säga både dionysiskt, med
berggrund och fallgropar, och ett apollinskt musée
imaginaire. 

Det viktigaste uttrycket för det dionysiska elemen-
tet har emellertid inte med naturen att göra utan med
kvinnan och sexualiteten: Lagercrantz observerar att
Karlfeldt ofta vänder sig ”till könet och de avgrunds-
sidor, som han spårar i könens förhållande till
 varandra” (s. 87). Han nämner särskilt den långa dik-
ten ”Häxorna” i Flora och Pomona: ”Karlfeldt tränger
i denna dikt ned till känslolivets dunklaste och hem-
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så att säga både dionysiskt, 
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och ett apollinskt musée 

imaginaire.



lighetsfullaste förirringar.” (s. 88) Man noterar att
 Lagercrantz broderar på den metaforik som förlägger
Dionysos till berggrund, avgrund och dunkel. Staffan
Bergsten uppskattar likaså ”Häxorna” i sin monografi
och moderniserar Karlfeldt ytterligare ett stycke
 genom att hävda att han i denna och några andra dik-
ter rentav rubbar den klassiska rollfördelningen mel-
lan könen: ”Mötet med kvinnan som mannens like i
egen lust, med häxan, innebar ett hot mot den man-
liga potensens suveränitet och kullkastade de invanda
rollmönstren i hans poesi.” (s. 179)

De ”invanda rollmönstren”, den klassiska rollför-
delningen, handlar å ena sidan om karlakarlen Frido-
lin i Fridolins visor och Fridolins lustgård; å den  andra
sidan om exempelvis den väna kulla som ”kommer
utför ängarna vid Sjugareby” som det heter i ”Jungfru
Maria” i Fridolins lustgård. Jungfrun är förstås något
helt annat den parad av häxor, som vi möter i ”Häx-
orna”. Rättare sagt: vi möter jungfrur förvandlade till
häxor under djävulens och demonernas inflytande.
Jungfruns ”lekamen” bär spår ”av sot från Diaboli
rike, / en skugga av skumma begär” – Karlfeldt verkar
faktiskt säga att kvinnokroppen, åtminstone till någon
liten del, är av Djävulen. Det är också förklaringen till

att jungfrun med sina systrar vill ägna sig åt häxsabbat
och att hon i diktens slutrader bestiger ”leende lugnt”
sin ”flammande brudbädd, bålet.”

Att tillskriva unga kvinnor erotiska lustar var kan-
ske originellt på Karlfeldts tid och i Karlfeldts miljö
men jag tvivlar ändå på att Karlfeldts första läsare lät
sig stötas eller fick sina könsroller ”kullkastade”, som
Bergsten föreställer sig; än mer att Karlfeldt, som
Lager crantz tänker sig, uppsöker det allra djupaste
”känslolivet” och dess ”förirringar”. I Stina Otterbergs
”essä” om Karlfeldt finner man en betydligt mer skep-
tisk läsning av ”Häxorna”. Hon brukar ”undvika”
 dikten, skriver hon. ”Inte bara för det våld som den
beskriver utan på grund av något mer som känns för
tungt – det där sjukliga som ligger i formuleringen
’leende lugnt’.”5 Mina egna reservationer mot att läsa
dikten som djuplodande och omstörtande hänger
ihop med att Karlfeldt håller de sinnliga  excesserna
på rejält avstånd: dikten kan uppfattas som en övning
i barock stil, en djupdykning ner i en 1600-talsmiljö
där diktaren iklär sig roller som djävul och demon
för att därigenom upptäcka – och upphetsa – jung-
frun till sinnlighet. 

Karlfeldt är ofta arkaiserande, inte minst i denna
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Olof Lagercrantz fotograferad när han medverkade i Lyriskt forum 1955. (Foto: Ulf Stråhle/TT)



dikt, vilket tillåter honom att utveckla häxornas lustar
i barock stil samtidigt som han därmed understryker
avståndet. Då förefaller mig den kvinnliga lustan mer
påfallande och påträngande i exempelvis den beröm-
da ”Dina ögon äro eldar” (Fridolins lustgård) som
dock inte kommenteras av Lagercrantz. Där ges inga
möjligheter till historisk eller arkaisk distansering;
kvinnan är aktivt upphetsande men också ombytlig:
”Vänd dig till mig, vänd dig från mig!” Och mannen-
jaget både attraheras och repelleras: ”Jag vill brinna,
jag vill svalna”. En slags distansering, som verkar ty-
pisk för Karlfeldt, sker ändå mot diktens slut, då den
erotiska elden förläggs till en ”höstkväll” som ett sista
uppflammande innan den ”skymning” inträder då
”dina steg försvinna”; dikten frammanar med andra
ord ett sista möte och diktaren tar ut avskedet i för-
skott. Hösten är också prominent i Karlfeldts värld,
som också Bergsten påpekar. ”Nu är den stolta vår ut-
sprungen, / den vår de svage kallar höst” heter det  tri-
umferande  i ”Höstens vår” (också i Fridolins lust-
gård). Men hösten betyder också avsked och till -
bakablick; hösten samverkar med den konstfulla
 arkaiseringen till att stilisera Karlfeldt som en Spätling
med en tysk term: en sista utpost i den traditionella
diktens värld – med all den nostalgi som betingas av
utsikten från den sista utposten.  

et tidsbundna och tidstypiska förstärks om
man kopplar samman den nietzscheanska
impulsen med den hembygdsromantik som
är så påfallande hos Karlfeldt. Det finns vis-

serligen inte ett spår av hembygdsromantik eller nos-
talgi hos den urbane kosmopoliten Nietzsche, vilket
inte hindrade några av hans  tidiga läsare att göra just
den kopplingen och därmed så att säga omvandla den
dionysiska impulsen – som hos Nietzsche handlar om
musik, dans och kollektivitet – till det som Lager -
crantz kom att kalla den ”hedniska berggrunden”.
 Något sådant företogs av  Julius Langbehn med Rem -
brandt als Erzieher, ett verk som utkom 1890 och
 beundrades av exempelvis Ola Hansson och August
Strindberg. Hansson skrev en presentation som
Lager  crantz citerar: ”Att Rem brandt är så individuell
kommer åter därav att han är så folktypisk. Det egent-
liga värdet i all konst ligger i det typiska, nationella,
lokala personliga. … Stark personlighet framväxer
endast ur stark stamkänsla och denna endast ur stark
folkkänsla. Den äkta konstnären kan inte vara nog
 lokal.” (s. 52) 

Lager crantz tänker sig att detta måste ha gjort in-
tryck på Karlfeldt: ”Rembrandtboken harmonierade
inte bara med hans längtan till en förlorad hembygd

och med hembygdsrörelserna hemma, utan också
med hans eget väsens förtegenhet.” (s. 53) Hos Lang-
behn finns också en förbindelse till Nietzsches ver-
sion av Dionysos, om än omvandlad till en stiliserad
hembygd, i sin tur omvandlad till det som Lager -
crantz döpte till den ”hedniska berggrunden” . För-
bindelsen mellan Nietzsche och Langbehn förblir
outtalad hos Lagercrantz, som inte heller nämner att
Langbehns bok innehåller kraftiga inslag av det man
sedermera kallade Blut und Boden, dessutom skarpa
aversioner mot allt som kunde uppfattas som
”franskt”, kosmopolitiskt, modernt och, framför allt,
judiskt. Langbehn beundrade Nietzsche men hans
bok stämmer dåligt med Nietzsches synnerligen kos-
mopolitiska filosofi. Den stämmer bättre med den
korrupta version av Nietzsche som hans syster kol-
porterade och som sedermera adopterades av nazis-
tiska filosofer – just vid den tid då Lagercrantz skriver
sin bok om Karlfeldt.  

När Lagercrantz hävdar att Karlfeldt ”som ingen
annan [kom] att förverkliga Langbehns diktarideal”
(s. 54) finner jag det svårt att bortse från de politiska
aspekterna av den antipolitiska och antidemokratis-
ka och antisemitiska position som Langbehn intog.
Också Karlfeldt är politisk på ett antipolitiskt vis och
jag skulle tro att den unge Lagercrantz tänkte lika-
dant – även om jag lyckligtvis inte har funnit någon
anledning att misstänka vare sig Karlfeldt eller Lager -
crantz för det fascistoida tankegods, som är påfallan-
de hos Langbehn. Lagercrantz hyllade Karlfeldt som
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Julius Langbehns bok om Rembrandt från 1890,
som Lagercrantz menar gjorde intryck på Karlfeldt,
finns nu, drygt hundra år senare, som e-bok. 

D



aktuell och modern eftersom han så att säga stod
över tiderna.

I monografin hyllas Karlfeldt som naturdiktare
medan Lagercrantz tar lätt på de dikter i Flora och
Bellona, där Karlfeldt ”stiger ut i det sociala livet och
gör för första gången en insats som ’tidsdiktare’” (s.
183). Men också som ”tidsdiktare” står Karlfeldt över
tiden; Lagercrantz skriver att den ”linje han följde
fanns inte representerad i riksdagen” och nämner
som enda exempel dikten ”Demagogisk söndag”, där
”alla dess partier” förlöjligas. (s. 183) 

Staffan Bergsten, i sin monografi, utnämner sviten
av ”samhällskritiska” dikter i Flora och Bellona till ”ett
lågvattenmärke i skaldens senare diktning.” (s. 231)
Själv finner jag dem svårbedömda: odlar Karlfeldt
också här sin rolldiktning eller faller han ur rollerna
och gör sig till konservativ megafon? I alla händelser
går de inte att skilja ut från hans övriga produktion:
de går utmärkt samman med det så kallat storsvenska
och det hembygdsromantiska. De hänger dessutom
ihop med Karlfeldts konservativa versform och det
arkaiserande språket. För att inte tala om att det ihär-
diga rimmandet med tiden blir en markering mot
den ”fria vers” som började dyka upp och som Karl-
feldt på gamla dar avfärdade i en ”Oration till skalder
och kompaner” (1930). 

Lagercrantz går, som sagt, snabbt förbi ”tidsdikter-
na” och vill placera Karlfeldt i en upphöjd position
ovan alla tider. Han inleder sin monografi med kapit-
let ”Vindens diktare” där han konstaterar att vinden
spelar ”den allra största roll för den karlfeldtska dikten”
(s. 17), som motiv och tematik men också ”tekniskt”,
som den pust som driver den ofta komplicerade och
nyckfulla rytmen. Karlfeldt som ”vindens diktare”: det
tror jag är en originell och fruktbar observation, som
tyvärr inte plockas upp av de senare  läsare som jag har
konsulterat. Men också Lager crantz själv tappar bort
den karlfeldtska vinden när han närmar sig det dio-
nysiska ”urberget”, t.ex. i ”Häxorna”. Även ”demonin”
försvinner när han kommer till de två sista dikterna

från den sista diktsamlingen, Hösthorn (1927):
”Höstpsalm” och ”Vinterorgel”. I en ”Höstpsalm”, skri-
ver Lagercrantz, ger sig diktaren ut på sin ”sista vand-
ring” där han möter ”den, som han visste han skulle
möta, när han besegrat livet och förstått att bryta upp
från sig själv.” Karlfeldt möter Kristus – och La-
gercrantz bortser från att diktens Jesus-liknande figur
blott är en skugga och att slutradens betoning av
”mörkret” gör mötet och uppenbarelsen tvetydiga: ”att
gå i mörkret är att gå med dig”. Lager crantz vill inte
veta av sådan tvetydighet eftersom han presenterar
Karlfeldts författarskap som en lång vandring mot ett
bestämt mål: kristendomens ”fasta klippa”. (s. 185) 

Från den ”hedniska berggrunden” till den ”fasta
klippan”, således. Staffan Bergsten, som är angelägen
om att göra Karlfeldt läsbar i vår tid, insisterar på att
Karlfeldt är en helt och hållet ”inomvärldslig” diktare
och är därför skeptisk till att läsa ”En höstpsalm” kon-
fessionellt.  Jag delar denna skepsis och föreställer mig
att den unge Lagercrantz var alltför angelägen att läsa
in Karlfeldts författarskap i en meningsfull berättelse
som slutar gott – som nu Lagercrantz 1938 tänkte sig
den goda berättelsen och den goda ordningen. 

Karlfeldt skriver ett slags ur-poesi och är just där-
för aktuell, tänker sig Lagercrantz. När senare läsare,
som Staffan Bergsten, Stina Otterberg och Johan
Stenström, som kommenterat dikterna i Karlfeldt-
sällskapets utgåva, vill framhålla Karlfeldts moderni-
tet väljer de en kort dikt ur den sista samlingen, Höst-
horn. ”Första minnet” består av fyra treradiga strofer,
den första lyder:

Det är långt, långt borta på en väg, det är halt,
svart och kalt,
det är vind, stark vind. 

Den sista raden upprepas i följande strofer, vilket ger
den lilla dikten karaktär av klagande ballad – dikten
synes också ”handla om” en begravning, eller minnet
av vägen och vandringen till en begravning. Bergsten
faller till föga: ”Inför ’Första minnet’ … faller all kritik
som riktats mot Karlfeldt för poserande rollspel, tom
retorik och poetiskt välljud som självändamål.” (s.
290) För Otterberg räcker denna dikt som svar på frå-
gan om Karlfeldt ”alls går att läsa” idag.6 Och Sten -
ström förtydligar: Karlfeldt har med denna dikt ”vid-
gat gränsen för sin poetiska förmåga” och ställt sin
dikt ”i samklang med modernismen.” 7 Jag har svårt
att följa med i associationen till modernismen; bal-
ladformen är alltför arkaiserande. Men jag håller gär-
na med om att dikten övar ett starkt tilltal och där-
med känns ”tidlöst” aktuell. Att det blåser ”stark
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 impulsen med den hembygds -

romantik som är så påfallande

hos Karlfeldt. 
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vind” i alla fyra strofer tror jag kan uppfattas som en
sorts existentiell uppmaning, därmed en aktualise-
ring i  Lagercrantz anda. (Han nämner också dikten
som exempel på just vindens betydelse: ”Så snart nå-
got sker i den karlfeldtska dikten, är vinden närva-
rande” – s. 18).  

Kanske man i Karlfeldts fall borde skilja på mo-
dernisering och aktualisering? Jag tror att man bör
vara försiktig med att modernisera Karlfeldt: det som
kännetecknar hans dikt är just traditionalism i alla
meningar: ideologiskt såväl som verstekniskt. För att
uppskatta honom måste man helt enkelt sätta paren-
tes om moderna föreställningar om dikt – för att inte
tala om moderna uppfattningar om det svenska, det
manliga, kvinnliga, naturliga – för att istället försöka
öppna sig för det tilltal som aldrig är direkt, men som
ändå finns där, någonstans.  Karlfeldts röst förmedlas
via roller och spelas fram i en främmande värld. Själv
uppfattar jag den som starkast i alla dessa höstdikter,
där förgängligheten råder. Ta bara den ”Augusti-
hymn” (i Flora och Pomona) som Lagercrantz i Min
första krets nämner som en självmordsdikt8 men som
han i monografin istället tillskriver en ”läkedoms-
kraft” som blir ”till en mäktig hjälp för oss alla.” (s.
91) Dikten omfattar fyra strofer med åtta versrader i
varje, parvis rimmade. Det som skildras är höstens
ankomst även om de fyra stroferna kanhända leder
associationerna till årstiderna och återkomsten. Med
tre ord sammanfattas utvecklingen: ”Flytt och för-
bytt!” I Min första krets kallas utropet för ”ångestfullt”
– Lagercrantz läser nu i ljuset av mosterns självmord.
Han citerar vidare början av den sista strofen; i mo-
nografin (s. 91) citeras strofen i sin helhet:

Går du min väg, lägg av din glada krans,
lindad på lek i vänligare dalar;
aldrig i den du uppstår mer till dans,
ivrig och röd, i tungel-ljusa salar.
Sörj ej din krans! Jag flätar dig en annan,
flyende blad ur Floras lustgårdsdörr.
Den som bär höstens krona över pannan
drömmer och ler, men skrattar ej som förr.

De manande frågorna från de första stroferna byts
här till en uppmaning: ”Sörj ej din krans!” ”Kransen”
har med glädje, dans och ungdom att göra och upp-
maningens innebörd är att ”du” måste inse att den ti-
den är förbi och istället acceptera ”höstens krona” –
acceptera åldrandet, förgängligheten, tidens gång.
Dikten är med andra ord en moralitet med några
 ålderdomliga inslag – ”tungel-ljusa” är ett gammalt
ord för ”månljus”.  Den har ändå en tidlös karaktär:

diktens ”jag” och ”du” är inte kostymerade i några
tidsbundna rolldräkter och den natur som beskrivs
är förstås stiliserad men ändå välbekant. Tidlöst om
tidens gång, således. Inte lätt att säga om detta kan
vara till ”en mäktig hjälp för oss alla”, som unge
 Lagercrantz föreslår; eller om budskapet är ”ångest-
fullt”, som det heter i Min första krets. Det beror nog
på hur man uppfattar hösten, med alla de moraliska
och existentiella implikationer varmed Karlfeldt ut-
rustar sin favoriserade årstid. Det beror också på hur
man uppfattar Karlfeldt som höstdiktare och Spätling:
det är inte lätt att undgå den historiska ironi som be-
tingas av att han som ”bär höstens krona över pan-
nan” också är den poet gått från att vara högst närva-
rande i sin egen tid till att bli nästan frånvarande i vår
tid. ”Flytt och förbytt!” – som det heter i ”Augusti-
hymn”. Vilket kan uppfattas både som en dödförkla-
ring och som ett löfte om nytt liv.  Kanske har poeten
bara tagit vintervila i väntan på det som höstdikterna
utlovar: en ny vår. 

Arne Melberg

Fotnoter:
1 Jungfrun och demonerna. En Karlfeldtstudie. W &
W 1938. Citeras med sidhänvisning i löpande text,
här s. 186. 
2 Siv Storå: Lyriker med förhinder. Studier i Olof
 Lagercrantz’ tidiga författarskap. Åbo Akademis
 förlag 1990, s. 172. 
3 Ib. s. 174. 
4 Siv Storå, op.cit. s. 174. 
5 Älska, dricka, sjunga, leva, dö. W & W 2014,  s. 48.
6 Op. cit. s. 13. 
7 ”Inledning” i Erik Axel Karlfeldt, Samlade dikter,
W & W 2001, s. 19. 
8 Min första krets, W & W 1982, s.121. Moster Vive-
ca begick självmord som nygift, enligt Lagercrantz
med denna dikt som inspiration.

Karlfeldtsamfundet kommer även i år att delta
på Bok mässan i Göte borg den 28 septem-
ber – 1 oktober med en egen monter i anslut-
ning till De Litte rära Sällskapens (DELS) scen.
För mera information om årets bokmässa, se
www.bokmassan.se.

Karlfeldt på
Bokmässan
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är världskriget bröt ut 1914 blev Kitchener
krigsminister i Storbritannien. Hans ansikte på
den berömda affischen fick miljoner unga män
att anmäla sig som frivilliga. Kitchener hade

vunnit sina segrar genom överlägsenhet i numerär eller
teknik och stod handfallen inför jämbördigt motstånd.
Inte heller visste han hur man talar med politiker. 
     På frågan hur länge kriget skulle vara svarade Kit-
chener att en seger kunde ta minst tre år och krävde
medverkan från USA. Kitchener fick rätt. I början på
1917 hade miljoner soldater stupat utan något avgö-
rande i sikte. Alla teg om sina förluster, men försörj-
ningsläget började bli kritiskt. Regimen i Ryssland
vacklade och tsaren avsattes i mars. Tyskland inledde
det oinskränkta ubåtskrig som förde in USA i kriget.
Frankrike fick en ny befälhavare, Nivelle, som startade
en ny offensiv i april och nära nog knäckte armén.
     Sverige hade haft högkonjunktur sedan 1914, tack
vara handeln med Tyskland, men exporten skapade
stora klyftor i samhället. Priserna på kött och fisk hade
fördubblats 1917 och priset på potatis tredubblades. I
april demonstrerade trehundratusen människor över
hela landet mot bristen på mat. Precis som i Petrograd
före februarirevolutionen gick kvinnorna i spetsen,.
Militären kommenderades ut men det hände att sol-
daterna sympatiserade med demonstranterna. 
     Regeringen kom sent igång med matransone -
ringarna. Det hände att bönderna gödde sina svin
med spannmål och potatis för export till Tyskland.
Utrikes minister K. A. Wallenberg förhandlade fram
ett avtal med Storbritannien, som gav Sverige samma
villkor som andra neutrala stater, men Hjalmar
Hammar skjöld vägrade ändra sin tyskvänliga neutra-
litetspolitik och avgick i mars 1917. Han ersattes som
statsminister av Carl Swartz i en ny högerregering.
     Karlfeldt ogillade Hammarskjöld av personliga
skäl (se min artikel i årsboken 2017), men som nybli-
ven familjefar var han också orolig för situationen i
landet. Karlfeldt började skriva dikter om kriget som
i allmänhet blivit snävt bemötta. Alving och Hassel-
berg förklarade i Svensk litteraturhistoria: ”Hans se-
nare diktning är ganska ojämn. Den under första
världskriget tillkomna samlingen Flora och Bellona
innehåller dikter av olika slag, t.ex. populära visor
som ”Svarta Rudolf ” och ”Sommardansen” och några
naturskildringar från Öland och Roslagen.” 

     Budskapet är tydligt. Krigsdikterna var inte värda
att nämnas. Lyckligtvis hade min lärare på gymnasiet,
Erik Hörnström, en annan uppfattning. Han ansåg att
dikten ”I marsvind” gav en tydlig bild av hur fram-
tidstron vacklade och Sverige splittrades längs parti-
linjerna. Märkligt nog använde Victor Svanberg sam-
ma dikt för att kalla Karlfeldt idylldiktare. Svanberg
hade otur. Hans artiklar samlades i Politik och poesi
1931, samma år som Karlfeldt avled. Det verkade
okänsligt och hans tal om Karlfeldtsfaran kom också
på skam. Den nya generationen med Hjalmar Gull-

N

”Krigets barn” kallar Albert Engström sin omslags-
bild till Strix från 8 augusti 1917. Bildtexten lyder:
”Vårt dagliga brödkort gif oss idag!”

Nu var det 1917
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Herr Ollondal talade butter: 
”Jag menar jag är en gammal german,
en saftig fan,
en smula släkt
med Engelbrekt,
väl och med den gudsmannen Luther,
låt vara lägre i graderna
men stark i anden och vaderna.”

Men Pillman sjöng: ”Jag är fransos
med ring och ros,
en blek och skön
och otroligt täck för det täcka kön.
Jag dyrkar äran,
föraktar ej gull,
och utan förfäran
går jag i mull
för den stora gestens skull.”

Det drog en skugga af ve och sorg,
af krigets koloss, af en Hindenborg
för vårfrusolen.
Men värden steg upp från stolen:
”Ja, jorden är full af stolt bravur;
om mänskorna bara vore som djur,
ty tiger jagar ej tiger.
Men hör hur marsvinden stiger!
Det rycker i låsen och hasparna,
det gnyr i de gamla asparna.
Därute har jag satt bord och holk
åt luftens väntande vandringsfolk.
I vår skall jag sitta och tala

med vidtfaren stare och svala.
De kunna väl vittna af ögonsyn
om den nya kamraten som dundrar i skyn
och skymtar häruppåt ibland som en fet
och gul och bulen krigskomet.”

Laxander slog sin näve i bord
med grofva ord:
”Och kunde fisken få fram ett ljud,
så skulle han ropa till djupets gud
mot det sista av vattenkrypen,
den lunsiga järnpolypen.
Förbannade tid, som höljer med smuts
den väg som själf den banat
för mänsklighetens Elias-skjuts
mot klarhet som ingen anat!
Förbannade tid, som grumlar med träck
det friska, tumlande segersträck
där nyss den drog ut på spanaretåg
som en ung delfin i den gröna våg!
Men hör, hur marsvinden dånar!
Nu sitter Rysslands beskedlige far
i kärt förvar
och nyktrar till i ett dunkelt hus.
Förstår han rymdens växande brus,
och ser han att världen blånar?”

Men leende spejade Fridolin
mellan lackviol och balsamin:
”Hvad bry vi oss om tsaren?
Se staren, se staren!”

    E. A. Karlfeldt.
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berg, Karin Boye, Nils Ferlin och Harry Martinson i
spetsen, brydde sig varken om Karlfeldt eller moder-
nismen utan talade med egna röster. Svanberg ogil-
lade framför allt att Karlfeldt skämtade med tsaren. 

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

”Om en modern Metternich beställt idyllerna, borde
de ej ha varit annorlunda”, skrev Svanberg och tillade:
”Kungarna kommer lindrigast undan i dessa tidssati-
rer.” Svanberg hade fel. Fridolin talade om tsaren men
läsarna visste att kungarna var nära att avsättas i hela
Europa, även i Sverige. Furstarna kunde varken vinna
krig eller skapa fred eller sätta mat på bordet. De tre
kejsarna som före kriget gjort anspråk på att företräda
det romerska riket var borta från Wien, Berlin och
 Petersburg 1918. Politiker och militärer hade tagit över
deras uppgifter. Hindenburg nämns i dikten och det
beror säkert på att han nyligen förvandlat Tyskland till
ett slags militärdiktatur.
     Finland och Polen hade varit tsarens personliga
furstendömen och betraktade sig som självständiga
när han abdikerade. Båda länderna blev republiker,
liksom Estland, Lettland, Litauen och Ukraina när
Ryssland slöt fred 1918. Det väckte stort uppseende
när Hjalmar Branting besökte regeringen i Petrograd
sommaren 1917. Tänkte socialisterna införa republik
i Sverige? 
     Gustav V hade haft stora framgångar 1914. Bonde -
tåget och borggårdstalet gjorde honom till en enande
symbol för landet. Regeringsformen gav honom rätt
att välja regering och även om de flesta ansåg att han
borde vara en neutral makt, som bara ingrep när
 politikerna misslyckades (som i Spanien 1981, när
Juan Carlos avvärjde en statskupp) tog det svenska
hovet klart ställning för högern. 
     Karl Staaff hade försökt införa parlamentarism i
Sverige, men högern stoppade alla sådana förslag lik-
som kraven på allmän rösträtt. Livsmedelskrisen lyfte
upp problem till ytan. Hovet ansåg att folket måste ta
sin del av krigets uppoffringar, medan arbetarna und-
rade hur de skulle kunna jobba utan mat. Motsätt-
ningarna syntes t.o.m. i Strix, där Karlfeldt tryckte sin
dikt i julnumret 1917. Albert Engström hade grundat
Strix tjugo år tidigare och tidskriften var helt opolitisk
fram till 1917, när varje nummer plötsligt innehöll
något om kriget och ransoneringarna. 
     Maten och neutralitetspolitiken var ständigt aktu-
ella ämnen. En liten flicka ber sin aftonbön: ”Vårt
dagliga brödkort gif oss i dag!”. När Kolingen ser ett

tyskt fartyg lasta torvströ i Varbergs hamn tänker han
genast på politik: ”Att de exporterar hästar, dä gillar
jag, och att dom exporterar kor och kalvar å allt an-
nat, dä gillar ja också. Men när dom börjar bunta ihop
fädernejorden och skicka den till Tyskland, då tycker
jag att det ä för jäkligt.” 
     Skämtet är alltid riktat mot regeringen. En torpare
som får frågan vem han håller på svarar: ”En sa la för
faen i våll va nötral å hålla mä tusken!” Uppslagen
kom från läsarna och det får ursäkta att skämten med
Hammarskjöld fortsatte långt efter hans avgång: ”Sir
du, Jan Anners, dä va i alla fall bättre, när han hette
Hammarskiöld, för då hade åtminstone vi, som idka
frisinnet, ändå alltid nånting å gnafva på utan kort.”
     Bland dem som tryckte dikter i Strix var Karlfeldt
den klart lysande stjärnan. Hans dikter trycktes mest
i de påkostade jul- och midsommarnumren. Karl-
feldts dikter bjöd på den egenartade blandning av
skämt och allvar som Strix behövde. Birger Sjöberg
har säkert läst Karlfeldts dikt för ”Fridas neutralitets-
förklaring” innehåller många liknande formuleringar.
Ollondal och Pillman uttrycker sin sympati för cen-
tralmakterna och ententen, medan Fridolin försöker
se bortom förödelsen. Frida bryr sig inte heller om
vem som vinner: ”Mig kvittar allt ententen, och Hin-
denburg också!”. Hennes bror håller på ententen och
hennes fästman på Sverige: ”Jag vill stödja vår rege-
rings politik!”. Frida står som Fridolin utanför kriget:
”Jag vill vara neutral intill min död.”
     När Fridolin och hans vänner diskuterar de nya
vapnen får Karlfeldt tillfälle att berätta hur han såg en
zeppelinare över Östersjön, när tyskarna bombade
Mariehamn 1916. Minan (”den lunsiga järnpolypen”)
var det vapen som främst hotade Sverige genom att
blockera importen av vete från USA, ett ämne som
Karlfeldt också tar upp i dikten ”Tjugondedag”.

arsvinden är naturligtvis krigets vind, men
det är också en vind som gör slut på död-
läget. Världskriget bedrevs utan tydliga
strategiska mål och det var bara segrar som

räknades. Resultatet var förödande för soldaterna: ”If
any ask you why we died, Tell him, because our fat-
hers lied.” (Kipling) 
     Karlfeldt gav en tydlig vink om syftet med sin dikt
genom att inte placera den bland krigsdikterna i Flora
och Bellona 1918. ”Svart jul” och ”Tjugondedag” pub -
licerades nästan samtidigt som ”I marsvind”, men
Karlfeldt placerade den dikten bland de inrikespoli-
tiska dikterna i sin bok. Följande dikt, ”Demagogisk
söndag”, handlar om valrörelsen 1917, som påverka-
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des starkt av årets händelser. Karlfeldt ogillade parti-
väsendet och de agitatorer som i hans ögon sådde
split i landet. När dottern Anna fyllde ett år skrev han:
”Här finns ej split och parti, blott du och vi.” Karlfeldt
trodde fortfarande att man fortfarande kunde enas
kring kloka personer, men det behövde inte vara
kungen. Redan ”I Jupiters stund” funderade han över
möjligheten att Sverige skulle få en president.
     Möjligheten att avsätta kungen diskuterades 1917
och Strix’ läsare var säkert medvetna om de likheter
som fanns mellan tsaren i Ryssland och kungen i
 Sverige. Båda var gifta
med viljestarka men
nervösa tyska prinses-
sor som ansåg att en
furste skulle vara en
härskare över sitt folk.
Victoria blev aldrig
populär i Sverige och
läget förvärrades när
hon agerade för att
Sverige skulle stödja
Tyskland, helst genom
att gå med i kriget.
Missnöjet med drott-
ningen kan inte jäm-
föras med det hat som
mötte Alexandra i
Ryssland. Hon stötta-
de tsaren i hans roll
som självhärskare och motsatte sig alla försök till mo-
dernisering av landet. Nederlaget mot Japan 1905
hade allvarligt skadat Rysslands anseende och det
blev inte bättre när Rasputin fick inflytande över tsar-
familjen. Rasputin lockade kvinnor til sig genom sin
lära att man måste synda för att få syndernas förlåtel-
se. Alexandra litade  osvikligt på Rasputin och med
hennes och tsarens hjälp gav han Ryssland en serie
reaktionära, odugliga och i vissa fall senila ministrar. 
     Misstron mot tsaren växte snabbt. Rasputin mör-
dades av några adelsmän i december 1916, men det
hjälpte inte. Tsaren avsattes några månader senare.
Det är naturligt att jämföra Rasputin med Axel
Munthe som hade ett starkt inflytande över Victoria,
men den gode doktorn höll styvt på ententen, det
enda tviste fröet mellan honom och drottningen. Min
vän Ain Sume har påpekat att Rasputin kallades
 ”stárets” vid hovet. Titeln betyder ”ålderman” och an-
vänds om biktfäder och andliga vägledare i ryska
kloster. Rasputin var inte munk men titeln passade
hans roll. Karlfeldt kan ha sett ordet i pressen och det

skulle förklara hur ordleken uppkom: ”stare-ts”. 
     Skillnaderna mellan Sverige och Ryssland blev
 tydliga 1917. Ryssland drabbades av ännu en revolu-
tion i november 1917, medan Sverige i all tysthet byt-
te statsskick. Det var också skillnad på furstarna.
 Tsarens rådgivare förklarade under kriget att det var
dags att lyssna på folket, men tsaren svarade bara: ”Jag
tycker det är dags att folket lyssnar på tsaren!” Hans
 envishet kostade hela familjen livet. Tsaren sattes först
i husarrest (”i kärt förvar”) på ett av sina slott, men
hösten 1917 förflyttades familjen till Tobolsk. Inbör-
deskriget gjorde deras läge hopplöst. De hade fått ett
nytt värde som politiska symboler och mördades i juli
1918. Hela familjen är nu helgonförklarad och Ras-
putin lär stå på tur. 
     Den svenske kungen reagerade annorlunda. Valet
1917 blev en motgång för högern, medan liberaler
och socialdemokrater gick framåt. Kungen försökte
trots allt bilda en högerregering, men måste till slut
acceptera Nils Edén som statsminister och Branting
som finansminister. Nils Edén gjorde nu en unik in-
sats i svensk politik. Han satte sig ner med kungen i
ett flera timmar långt samtal och förklarade läget i
 detalj. När kungen insåg att republik var ett möjligt
alternativ gav han genast efter och accepterade att
kungahuset skulle få en representativ roll. 
     Alla partier accepterade det parlamentariska sy-
stemet och under de närmaste åren infördes allmän
rösträtt, även för kvinnor. Det märkliga är att ingen
brydde sig om att ändra regeringsformen. Det skedde
först femtio år senare. Partierna ville inte diskutera
de kompromisser som låg bakom uppgörelsen. Hö-
gern  accepterade allmän rösträtt och Branting såg till
att socialisterna inte fick igenom kravet på republik.
Hela historien förblev okänd tills statsvetarna började
använda processen som ett exempel på hur svåra be-
slut fattas inom politiken (Leif Lewin: Ideologi och
strategi. Svensk politik under 130 år).
     Frågan är vad som hänt om kungen tvingats abdi-
kera eller någon skjutit mot demonstranterna 1917.
Ingen vet. Det vore intressant att veta om Karlfeldt
skrev sin dikt före eller efter valet. Han hörde säkert
talas om kungen men det berörde knappast  honom.
Som diktare kunde han bara skildra hur  kriget splitt-
rade Sverige och dela ut ett nålstick mot  furstehusen
i Europa och påminna om att deras tid var över. Kvar
stod vitsen om tsaren som retat gallfeber på så många
läsare. Hur kunde en stor skald skriva något så enkelt
och varför stannar vitsen i minnet? Förklaringen kan
sökas i Sveriges historia 1917.

Lars Falk

Grigorij Rasputin



JAG GJORDE MIG i yngre dagar
känd som familjepoeten, den som
förväntades skriva roliga födelse-
dagshyllningar, julklappsrim och
snapsvisor.  Beröm melsen spred sig
så småningom i vidare cirklar. Det
började komma förfrågningar från
bekanta som ville ha hjälp med vi-
sor och tal till människor som jag inte kände. Och då
blev det förstås mycket svårare. Att lättsamt skämta
om människors personliga egenskaper och förhållan-
den kräver ändå viss fingertoppskänsla. Jag började
se mig om efter ”extern” hjälp i form av dikter och
berömda citat och tack vare min gode vän, Karl feldt -
kännaren Lars Falk, upptäckte jag vilken rik källa
Karlfeldts dikt ning är att ösa ur! 
    När min brorsdotter tog studenten här om året och
jag ville ha något poetiskt på gratulationskortet kom
dikten Ungdom väl till pass: 

    Lycksälla ungdom, du är född med vingar, 
    din smäckra fågelkropp är byggd för skyn. 
    Du svävar över oss i hökens ringar,
    då vi gå kvar som höns och nöt i byn.

En favorit jag använt i flera olika sammanhang för att
illustrera tidens flykt är förstås:

    Snabbt jagar stormen våra år
    som skyar över hav.

    En gång kom en arbetskamrat med något desperat
i blicken och bad mig att hjälpa honom med ett bröl-
lopstal åt ett syskonbarn som skulle gifta sig. Efter-
som syskonbarnet bodde på annan ort och de inte
hade haft så mycket kontakt genom åren var under-
laget minst sagt magert. Och tiden knapp. Jag blädd-
rade på måfå i Karlfeldts samlade dikter i jakt på en
uppenbarelse och snubblade plötsligt över detta:

    Jag har kysst den bästa mun
    och kysser aldrig flera.
    Den som öst ur Edens brunn
    kan lipa åt madera. 

Dessa rader piffade upp ett i övrigt tämligen slätstru-
ket tal. Jag började kika lite närmare på dikten Sång
till säckpipa, en av de mindre kända dikterna i Frido-
lins visor. I diktintroduktionen hör unge godsägaren
magister Backsell hur någon spelar säckpipa, vilket
får honom att bli våldsamt danssugen och börja läng-
ta till Italien. Det låter muntert men dikten inleds se-
dan med att  jorden gråter, ja hela världen är full av
tårar. Men Backsell lårar, dvs. dansar, obekymrat vi-
dare och presenterar oss för sina pigor Sissela, Lille-
mus, Bralla och Agneta, som han tycker ska lämna
pigplikterna för att dansa med honom. (Lillemus och
Bralla, har de namnen  någonsin förekommit i folk-
bokföringen?) 

    Ingen tärna åt Backsell 
    ur aftonlunden vinkar, 
    men ur molnets vita fäll 
    fru Venus ler och blinkar.

Falstaff-figuren Backsell verkar inte ha mycket till
kvinnotycke men hans längtan efter kärleksäventyr är
desto större. Säckpipan får honom att glömma de
krumma benen, övervikten och världens förtretlig -
heter i största allmänhet. Varför hänga läpp när man
kan tokdansa istället?

    Skatan ler på hässjestång 
    och snäppan på en pinne. 
    Göken gal sin sista sång, 
    ty slåttertid är inne.

Slåttertid kan associeras till skördefester och dans
men eftersom ”göken gal sin sista sång” är det kanske
snarare liemannen som väntar Backsell, för här slutar
dikten som den började. 

    Jorden gråter,
    världen är full av tårar. 
    Säckpipan låter, 
    signor Backsello lårar.

    Det är en egendomlig dikt. Fortfarande osäker på
vilken mun Backsell egentligen hade kysst vill jag med
denna högst personliga diktanalys tacka dig, Erik
Axel, för alla användbara citat. Du är rena guldgru-
van för en bemärkelsedagsgratulant!

Cari Hildebrand
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Räddare i rimmarnöden

Under vinjetten Karlfeldt & jag bjuder vi in läse-
kretsen att skriva om sin egen relation till Karl-
feldt. Det kan handla om en favoritdikt, en dikt
man ogillar eller inte alls begriper, ett särskilt
minne relaterat till Karlfeldt etc. Skicka ditt bi-
drag till Karlfeldtbladets redaktör Gunilla Sten-
man Jacobson via mail eller post (se adress sid.
2). Först ut är Cari Hildebrand, Morgongåva. 

Karlfeldt & jag



Priser och anmälan
Vi bor på First Hotel Tällberg (f.d. Gyllene Hornet). 
I Tällberg stannar tågen flera gånger om dagen och
du kan boka transport från stationen till hotellet ge-
nom receptionen om du inte är bilburen.
Adress: Tällbergsvägen 28, 793 70 Tällberg
Telefon: 0247-512 00, E-post: tallberg@firsthotels.se

Paketpris för hela vistelsen per person:
Dubbelrum inkl frukost................................2060 kr
Enkelrum inkl frukost ..................................2510 kr
Dubbelrum inkl frukost , per natt ...................500 kr 
Enkelrum inkl frukost, per natt .......................710 kr 
Endast måltider och deltagaravgift .........1100 kr
Middag fredag kväll........................................150 kr
Lördag 2 x kaffe + lunch ................................270 kr
Lördag, drink o trerätters middag exkl. vin ....400 kr
Deltagaravgift .................................................300 kr

Anmälan och bokning senast den 10 juli 2017
 genom anmälningsblanketten och insättning av
 avgiften på Karlfeldtsamfundets årsmöteskonto pg 
1 28 78-5. Ange namn, telefonnummer och vilken typ
av logi som önskas på betalningsunderlaget. 

Anmälningsblanketten skickas till:
Yngve Lennerstrand, y.lennerstrand@telia.com eller
Norevägen 29, 182 64 Djursholm

Ev. frågor besvaras av klubbmästarna
Ebba Nordström, mobil 0703-59 37 47
Yngve Lennerstrand  mobil 070-826 71 24
Anmäl ev. särskilda behov (rörelsehinder, kost etc).
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Med Sångs i
våra hjärtan
INBJUDAN TILL 
ÅRS- OCH SOMMARMÖTE
11-13 AUGUSTI I TÄLLBERG
Förra årets hölls jubileumssommarmötet i
 Falun, där Karlfeldtsamfundet bildades, men
vi kom aldrig till Sjugare. Därför är det i år an-
geläget att vi får göra ett besök på Karlfeldts-
gården Sångs och förlägger sommarmötet till
det vackra Tällberg inte långt därifrån. Det
genom gående temat för mötet blir Erik Axel
Karlfeldt och Sångs. Vi får höra om arki tekten
till trädgården, Ester  Claesson, som skapade
ett av de finaste exemplen på trädgårdar inom
Arts and Craftsrörelsen, samt arkitekten till
själva huset, Gustaf Ankarcrona, som också
betytt mycket för hembygdsvård och trakten
kring Siljan. Välkomna till Sångs i hjärtat av
Dalarna! 

Foto: Jonas Palm



Ev. uppdatering av programmet kommer att 
finnas på  samfundets hemsida, www.karlfeldt.org

Preliminärt program

FREDAg 11 AugusTi

15.00 Incheckning på First Hotel Tällberg
17.00-18.00  Registrering
18.00  Lätt middag
19.30  Hälsningsord av Claes-Bertil Ytterberg,
ordf. Karlfeldtsamfundet

Föredrag: 
Ester Claesson – en kvinnlig pionjär inom 
Arts & Crafts-rörelsen
Inger Berglund, landskapsarkitekt, författare till
bl.a. Trädgårdar i Dalarna : till nytta och nöje
 genom tre sekel, Det inhägnade paradiset: om
islam och trädgårdskonsten. 

20.30 Musikalisk soaré med Alm Nils Ersson
och Salongsensemblen

LöRDAg 12 AugusTi

09.00 Årsmöte   
Kaffepaus

10.45 Föredrag: 
Tsaren, staren, stagnelius och Luther. 
Karlfeldtdikter 1917
Christer Åsberg, professor

12.15 Lunch

13.30 
Minnen och tankar från 25 år på sångs
Bo och Gunbritt Berggren

14.30 Vi far till Sångs
Poesivandring
Kaffe
17.15 Åter till Tällberg
18.30  Samling kring drink
19.00 Middag

söNDAg 13 AugusTi

9.30 Föredrag: 
gustaf Ankarcrona konstnär, arkitekt, 
hembygdsvårdsivrare
Kersti Jobs Björklöf, f kulturintendent

Utcheckning 
Vi besöker Ankarcronas hem och skapelse
 Holen.
Kaffe och smörgås (för den som önskar).
Avslutning 

Beställ Karlfeldtsamfundets
årsböcker och CD-skivor!
Det är alltjämt möjligt att beställa ett eller flera ex-
emplar av samfundets årsböcker och  CD.
Vid beställning expedieras försändelsen via post i
ett vadderat brev. Beställningen hamnar alltså di-
rekt 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 embal-
lage. Glöm ej att vid beställning ange namn och
 leveransadress. Beställning kan göras via e-post:
andersback42@gmail.com eller till:

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

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

CD-skivor
”Drömmen och livet”, Sofia Sandén 
och Anders Nygårds....................................120 kr
”Renässans” Lars Anders Johansson .........100 kr
”Kärlek och drömmar”, Karlfeldt-
tonsättningar 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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et svenska språket vimlar av ordpar: ”kort
och gott”, ”rätt och slätt”, ”vått och torrt”
och ”vitt och brett”. Alla språk innehåller
motsatspar som ”krig och fred” och ”dag

och natt”, men svenskan har ännu flera par där orden
betyder samma sak. Vi säger ”slit och släp” eller
”lugn och ro”, fast ett ord skulle räcka och om någon
hänger sig åt ett utsvävande leverne säger vi hellre att
han lever i ”sus och dus”. 
    Rimmet är tydligen viktigt och svenskan har gott
om enstaviga ord som kan bilda rimmade ordpar. Böj-
ningsspråken har det mycket svårare med sina ändel-
ser och betoningar. Latinet är utmärkt för att skapa
sentenser, men det finns inte många ordpar. Resultatet
blir därför särskilt verkningsfullt, när det lyckas, som
när påven vänder sig till allmänheten med orden: ”ur-
bis et orbis” (för staden (Rom) och världen). 
    De slaviska språken har samma problem. Det är
mest en slump att uttrycket ”titt och tätt” har en mot-
svarighet på ryska, ”splosj i rjádom”. Ändelsen ”-om”
råkar ge uttrycket rätt rytm, som också återfinns i eng-
elskans ”part and parcel”. Engelskan har nämligen
inte heller så många ordpar som svenskan av den typ
där två likvärdiga ord staplas på varandra. Svenskar
tror ofta att boktitlar som Krig och fred och Brott och
straff är typiska för ryskan, men Tolstoj fick söka
länge innan han fann rätt motsatspar åt sitt mäster-
verk Vojná i mir.Dostojevskij tog helt enkelt två långa
ord med samma betoning, Prestuplénie i nakazánie,
men det är inte lika klatschigt som på svenska. 
    Tyskan, danskan och svenskan har fler ordpar än
andra språk och de är dessutom ofta besläktade.

”Rätt och slätt” heter på danska ”slet og ret” och på
tyska ”schlecht und recht”. Ordet ”schlecht” betyder
”enkel” och heter på modern tyska ”schlicht”. 
    Ordpar är färdiga byggelement, lätta att skapa och
lätta att använda. De lämpar sig för alla former av lit-
teratur utom just poesi, eftersom de där blir för tri-
viala. Det krävs en mästare som Hjalmar Gulberg för
att få det slitna ordparet ”rätt och slätt” att uttrycka
rätt grad av ironisk distans.

Tills en gång mitt väsen uppenbaras, 
är jag Hjalmar Gullberg rätt och slätt, 
sörjer utan att det kan förklaras 
och är lycklig på mitt eget sätt, 
utan att jag själv förstår mig rätt. 
(”Underskrift”)

    Gerhard Bendz samlade alla exempel han kunde
hitta i en liten bok Ordpar, 1965. Bendz fann att
ordpar är populära bland akademiska författare
som ofta använder två ord för att avgränsa ett ämne,
när ett ord känns för direkt. Fredrik Böök och Torg-
ny Seger stedt den äldre excellerade i långa uttryck
som fick deras prosa att löpa lättare: ”ömtåligare
och vanskligare”, ”frid störare och orosande”, ”fat-
tigt och frostigt”, etc. 
    Bendz var som akademiker tvungen att citera Karl-
feldt, trots att skalden alltid undvek ordpar om de inte
gjorde nytta. Karlfeldt använde ofta ordpar i sin ung-
dom för att göra pastischer på folkliga visor. ”Fem
farliga F” innehåller ordpar som ”kropp och själ”,
”stark och vis”, ”rätt och lag” och ”farlighet och

Ordpar hos Karlfeldt

D
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makt”. De visar att läsaren inte behöver ta innehållet
på fullt allvar. Bendz visade hur detta grepp fungerar
genom att stryka alla ordpar i dikten ”Om en tillbör-
lig vrede”. 

Lägg tungt din hand i bordet 
och som ett lejon ryt, 
och säg det rätta ordet 
manhaftigt utan skryt. 
Skön är en man, då han är vred, 
men mjäkig är han led, 
och kält är kvinnfolkssed. 

Versen blir helt intetsägande utan ordpar. De som
 tycker att Karlfeldt är manligt självgod i denna dikt
bör läsa den utan ordpar. Då inser man att dikten är

skriven med glimten i ögat och bygger på ordens iro-
niska klang.

Lägg tungt och fast din hand i bordet 
och som ett lejon kungligt ryt, 
och säg det rätta, vissa ordet 
manhaftigt utan flärd och skryt. 
Skön är en man, då han är vred, 
men blöt och mjäkig är han led, 
och kält och gnäll är kvinnfolkssed. 

    Karlfeldt blev mer subtil med åren och använde
olika knep för att hantera ordpar. Ett sätt var att tänja
ut uttrycken för att ge dem ny innebörd. I dikten ”I
Jupi ters stund” skrev Karlfeldt om uttrycket ”här och
där” till ”Se hur det lyser här och lyser där”. Bendz
noterade att Karlfeldt använde samma metod i dikten
”Kanske!” för att undvika uttrycket ”ur och skur”.
Bendz visste inte att just denna dikt råkade ut för ett
fatalt feltryck, när Karlfeldt samlade sina Fridolin-
dikter i Fridolins poesi. Slutstrofen ger uttryck för
Karlfeldts obändiga livsvilja.

Storm på mina slätter, 
kom med ur och kom med skur! 
Jag är hård likt furans tjur, 
som mot nordan vätter. 

Tyvärr måste någon på sätteriet ha haft uttrycket ”ur
och skur” i huvudet. Den andra raden skrevs nämli-
gen ”kom med ur och med skur” i de första uppla-
gorna. Det vore intressant att veta hur läsarna skan-
derade denna rad och vad Karlfeldt tänkte när han
upptäckte detta förfärliga tryckfel som berövade hans
dikt både rytm och reson. 

Lars Falk

Språkvetarprofessorn Gerhard Bendz, känd 
från TV-programmet Fråga Lund.
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en tidigaste av vildrosorna är den i orten van-
liga kanelrosen med den gammaldags odlade
formen bukettros. Den är för länge sedan
utblommad, berättar Karlfeldt sommaren

1930 i Lukt och doft. En sommarpredikan. Utblommad
var den också när Karlfeldt första gången, i sällskap
med vännen Ankarcrona, i augusti 1918 kommer in
på tunet till en ödegård i Sjugare. Vi har läst om den
gamla oxeln som tilltalande susade sunnandalskt mot
honom. Strax bredvid stod då liksom än idag, kanel-
rosen vid gaveln på boningshuset, den då röda enkel -
stugan, troligen den enda ros som fanns på gården.
Kanelrosen är bekräftad av framlidne Ulf Hård af
 Segerstad, som berättat för oss att han som barn sam-
ma år 1918 under högsommaren bott på Ollasgården.
” Finns rosen vid knuten kvar, hur mår den?” undrade
Ulf när vi träffades en gång på 90-talet. ”Jag gav den
litet näring ibland”, avslöjade Ulf. 

Att Karlfeldt var mån om sin kanelros framgår av
hans korrespondens med den uppburne fotografen
Henry B. Goodwin några år efter att Karlfeldt besökt
honom i hans ateljé 1924. Det hade visat sig att det sto-
ra trädgårdsintresset förenade dem. Kunde Goodwin
råda honom vart han skulle vända sig för att finna
några buskar av kanelros? Hur det gick med rosorna
vet vi inte, men vi vet att Karlfeldt vid den här tiden
var bekymrad över hur han skulle planera sin trädgård
i sluttningen mot Opplimen. Ett förslag han fått av en
arkitekt var redan avfärdat. I Goodwins skrift Täppan
som sommarnöje rekommenderar han varmt träd-
gårdsarkitekten Ester Claesson om man behöver kon-
takta expertis. Kanske hon kommit på tal under sam -
talen man haft? Karlfeldt kom att kontakta Ester
 Claesson våren 1926 och i augusti lämnar hon sina rit-
ningar över ”Trädgården på Sångs i Sjugare by”, rit-
ningar som var resultatet av ett gott och lustfyllt sam-
arbete mellan Ester Claesson och Karlfeldt. Innan
dess, redan 1922 mot slutet av familjen Karlfeldts förs-
ta sommar på gården, kom ett paket med rosrötter
från vännen Emma Zorn i Mora. Följebrevet löd:
Kära Fru Karlfeldt!
Mora 4 aug. 1922
Ett paket skickar jag med Nocken med rosrötter. Den
stora roten är af ”rugosa” utanför dörren. De andra
hvad Doktor Karlfeldt kallar medeltida Birgitta-rosor.
Välkomna torsdag. Tillgivna Emma Zorn

Emma Zorn var väl förtrogen med Karlfeldts
drömmar och visioner för ängarna i Sjugare troligen
också hans intresse för rosor. Hennes generositet och
omsorg om Sånggården kände inga gränser. Vi har
otaliga bevis på hennes givmildhet genom åren.

Träd jag sätter till skugga och frukt,/ buskar och ris
till blomning och lukt,/gamla örter till läkedom,/ här
där vreten stod tom… skriver skalden i dikten Plan-
tering. Av buskar till blomning och lukt skulle Karl-
feldt välja en mångfald gamla, väldoftande rosor men
också väldoftande buskar såsom schersmin och
 syren. Under 1927 planeras och planteras efter Ester
Claessons ritningar. Den stora roten från Emma
Zorn, s.k. Morarosen, fick en hedersplats i trädgår-
den. Med all rätt!

Lars-Åke Gustavsson, vår främste rosexpert, be-
sökte oss första gången sommaren 2006. Han hade då,
och har alltjämt, ett uppdrag av POM, Programmet
för Odlad Mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Projektets målsättning är att inventera, bevara och
nyttja äldre kulturrosor, bl.a. inom kulturmijövården.
De bästa sorterna ska i framtiden också förökas och
saluföras i vårt lands plantskolor. Vid anblicken av
Morarosen blev han stående förundrad och utbrister:
”Det här är den största rosenbuske jag någonsin sett!
Men vad är det för ros?” Jag berättade om provenien-
sen och om olika åsikter under årens lopp huruvida
rosen var en daggros (glauca) eller bergros (penduli-
na). Lars-Åke fann att det var en hybrid, kanske av

Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare

tel. 0247-600 28, 070-580 11 95 

www.sangs.se

En ros är en ros är en ros

D
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dessa två.  Lars-Åke noterade ytterligare tre rosor som
han gärna ville granska närmare. Det innebär att man
bl.a. DNA-testar! ”Och det kan ta tid”, upplyste han.
Det tog nära 11 år, men nu har Lars-Åke ringt mig.
”Ja, jag är ju skyldig att rapportera om rosorna på
Sångs. Han hade mycket att berätta.

Lars-Åke har funnit att Morarosen, som Karlfeldts
fick i september 1922, är en hybrid mellan daggrosen,
Rosa glauca, och bergrosen, Rosa pendulina. Rosen
växer alltjämt i Zorngårdens trädgård i Mora. Ingen
vet var och hur den uppstått, men rosen skulle mycket
väl kunna vara en spontan hybrid med ursprung på
Zorngården. Namnet blir ´Emma Zorn´.

Vad Karlfeldt kallat Birgitta-ros, också den från
Mora 1922, är en hybrid som uppkom 1892 ur frö av
Rosa rugosa, vresros. Den skickades till Botaniska
trädgården i S:t Petersburg. Den andra föräldern anses
vara Rosa davurica, taigaros. Båda dessa arter är vild-
växande i nordöstra Asien och Japan. Hybridens ur-
sprungliga ryska sortnamn är ’Tsaritsa Severa’, men i
övriga Europa används namnet ’Kaiserin des Nordens’. 

Mossrosen, centifolia muscosa, i lustgården har
POM inte lyckats identifiera som en redan känd sort.

Under inventeringen påträffades samma sort i Gene-
tiska trädgården i Uppsala, även där utan sortnamn
och dokumentation. Sorten har sannolikt saluförts i
äldre tid i Sverige, men namnet har gått förlorat. Därför
har POM valt att ge denna mossros det nya namnet
’Gerda Karlfeldt’ efter Erik Axel Karlfeldts hustru som
har vårdat rosen under lång tid av sitt liv, mer än 50 år.
Rosa rugosa – rosen längs norra muren av lustgår-

den är en kraftigt växande sort som visat sig vara unik
i POMs studie. Dess närmaste släkting enligt POMs
DNA-studie är sorten ’Örträsk’, som påträffades i byn
Örträsk i Lappland på 1940-talet. Båda dessa sorter
är troligen spontana hybrider mellan vresrosen, Rosa
rugosa, och kanelrosen, Rosa majalis, som för övrigt
inleder denna vårkrönika. POM valde att ge den
namnet ’Fridolins Lustgård’. De båda nya rosnamnen
’Gerda Karlfeldt’ och ’Fridolins Lustgård’ har valts
 efter samråd mellan Gunbritt Berggren och POM.

Inte kunde vi ana att trädgården i Sjugare hade två
´egna´, rosor.

Sjugare i knoppningstid
Gunbritt Berggren

sOMMARENs PROgRAM

sångsdagen 20 maj kl 15.00
Vi sjunger in våren/sommaren med Upp -
salakören Canzonetta. Leksandsbördiga
Sofia Sandén ger också prov på sin hem-
bygds visskatt. 

Målarkurs för unga och vuxna
26-27 juni kl. 13.00-17.00
Info: Studiefrämjandet tel. 076-778 60 70

Musik vid siljan 9 juli kl 14.00
”Med visans lekande röst” Baryton -
solisten Olle Persson och gitarristen 
Mats Bergström medverkar. Anna Kjellin
kommer från Kopparbergs församling i
 Falun tillsammans med sin flickkör. Se
www.musikvidsiljan.se

Poesivandringar har vi torsdagar kl. 17.00
under juli med dikt och doft i intim förening. 
Från maj till september är du som Sam-
fundsmedlem välkommen att kontakta mig
så bestämmer vi tid för ditt besök. För ordi-
narie öppettider, se www.sangs.se.

Rosen registrerad som ”Fridolins lustgård” är en hybrid av Rosa rugosa och Rosa majalis.
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arlfeldtsgårdens Kulturverkstad kallar vi den
nya mötesplatsen i Karlbo, i gårdens röda
sommarhus. Där Erik Axel föddes, lekte och
skrev sina första dikter samlas nu varje vecka

både nyanlända och sedan länge bofasta avestabor.
Onsdagsaftnarna blommar fram på temat Lyrik –
musik – drama. Torsdagskvällarna har handens arbe-
te i fokus, och skapandet sker i både textil och trä. 

Inspirationen kommer från alla spännande kon-
takter som festivalen Poetry & Peace gav med män-
niskor som på senare år har kommit till vårt land från
krig och oroshärdar i Mellanöstern och Afrika. I eget
skrivande eller arbete med redan befintliga texter
 bekräftas den fria tanken och yttrandefriheten. Vid
deklamation, sång eller musik förmedlar rytmer, to-
ner och känslouttryck långt mer än vad ord kan rym-
ma. I gemensamt skapande i slöjd och konsthantverk
växer respekt och förståelse. 

Varje kväll samlar i genomsnitt tjugo deltagare.
Vänskap spirar. Som bonus utvecklas nyanländas för-
måga att tala svenska. Viktiga ledare är bland många
Karlfeldts barnbarn Margta Karlfeldt Thulin, poeten
Hassan Abo Alshamlat, konsthantverkarna Lama Al
Kassas och Lillebil Lundkvist, skribenten Agne Ed-
lund, teaterledaren Margareta Tejne Avelli och pro-
jektledarna Lillje Hagermann och Sara Persson. Karl-
feldtföreningen är arrangör av Kulturverkstaden, som
erhåller ekonomiskt stöd från kommunens integra-
tionsenhet. 

Karlfeldtsgårdens Kulturverkstad i Karlbo är tänkt
att pågå hela 2017, med uppehåll sommartid då går-

den traditionsenligt öppnas som kulturgård för alla.
Under våren genomgår mangårdsbyggnaden en
 restaurering med översyn av statusen mellan trä -
bjälk lagen under golven på nedre botten. Avesta
kommun, som ju äger gården, planerar sommarsä-
song med dagligt öppethållande från och med början
av juni. Gården har fri entré och varje lördagsefter-
middag bjuds till kulturprogram i den sköna gröna
trädgården.

Karlfeldtföreningen är som vanligt värd för en
rad sommarprogram liksom för konsthantverkare
och slöjdare som på rad avlöser varandra med ut-
ställningar och demonstrationer. I sommar lanseras
för första gången gemensam försäljning i en gårds-

Karlfeldtsgården i Karlbo

tel. 0226-64 51 74

www.karlfeldt-folkare.se

K

Avesta Folkdansgille i dans till Karlfeldts tonsatta
dikter vid Karlfeldtföreningens årsmöte. 

Kent Rabb, Gunilla Larsson och Åke Steinholz
medverkade vid årsmötet.

Mycket verkstad på gården!



butik, där besökarna varje dag kan möta slöjdalster
av många olika slag. 

Erik Axels födelsedag firas 20 juli med offentligt
kulturprogram klockan tre. Lars Östlund, lokalhisto-
riker och ledamot av Karlfeldtföreningens styrelse,
håller högtidstalet som lyfter fram Karlfeldts mor
Anna från Hyttbäcken. ”För mig var hon det käraste
på jorden” är hans vackra rubrik. Med sång, berät -
tande och musik medverkar Linnéa Sallay och Åsa
Arvids son och tolkar både Karlfeldts lyrik och hans
liv tillsammans med Gerda. ”Längtan heter min arve -
del” är titel på deras program som rymmer några av
Karlfeldts mest älskade dikter. Linnéa är mezzo -
sopran som även spelar fiol, och Åsas instrument är
ackordeon för både klassisk musik och folkton. Till
Karlfeldtsdagen hör korande av Årets Fridolin, tillika
mottagare av Avesta kommuns stora kulturpris. Kul-
turstipendium till ung lovande talang utdelas också. 

Karlfeldtföreningen svarar för programmet 10
juni, då deltagare från Kulturverkstaden framför en
kavalkad av dikter, sång och musik. På midsommar-
dagen, mitt på dagen, låter spelmanslaget Bergslaget
nyckelharporna ljuda på gårdstunet. Även på sen-
sommaren är vår förening värd för ett kulturprogram. 

Åter planerar vi för sommarresa i buss till Karl-
feldtsgården i Leksand, som tar emot med guidade
visningar i prunkande trädgård och stämningsfull
diktarstuga. 

Medan väntanstider ännu är, samlas vi till Karl-
feldtföreningens årsmöte i Krylbo församlingsgård.
Avesta Folkdansgille med spelmän framför program
med dans till Karlfeldts tonsatta
dikter. Så arbetar vi vidare – i en tid
som är en susande sång, som har
toner av sucksamt och glatt. 

Karin Perers, ordförande

Ingvar Fors och Roland Andersson är två av bygg-
nadsarbetarna som nu pietetsfullt restaurerar Karl-
feldts barndomshem. 

Inez Albinsson och Anna Kristina Andersson
 tackas för mångårigt styrelsearbete. 
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Sommarkalendarium
Gården är öppen 10 juni – 9 september kl.
10.00-17.00 alla dagar utom midsommar -
afton. Kulturprogram lördagar kl. 15.00.

10 juni Kulturprogram
Kl. 15.00. En kavalkad av dikter, sång och
musik med deltagare från Kulturverkstaden.

24 juni Midsommardagen
Kl. 11-12.30. Spelmanslaget Bergslaget låter
nyckelharporna ljuda på gårdstunet.

15 juli Resa till sång i sjugare
Vi besöker Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
och guidas bland Karlfeldtminnen och blom-
sterprakt. 

20 juli Karlfeldtdagen
Kl. 15.00. Vi firar Erik Axel Karlfeldts födelse-
dag! Högtidstal av lokalhistoriker Lars Öst-
lund. ”Längtan heter min arvedel”, musikpro-
gram med Linnéa Sallay, sång och fiol och
Åsa  Arvidsson, ackordeon. 

12 augusti Järnvägens gröna kulturarv –
fragment av storskalig odling 1858-1973
Föredrag av Anna Lindgren, Sveriges Järn-
vägsmuseum och samverkansdoktorand
 Göteborgs universitet. Musik av Christer
 Rosenqvist, piano och Mats Björk, cello.

19 augusti Nya tonsättningar av Karlfeldt,
Heidenstam och Fröding med Lars Anders
Johansson. Arr: Kultur Avesta
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Vintermötet 2016
En mycket sevärd lokal hade valts för Vintermötet,
2016, nämligen Svenska Läkaresällskapets hus på
Klara Östra Kyrkogata 10 i centrala Stockholm, upp-
fört och utrustat i praktfull Jugendstil.

Vintermötet, som samlat ca 100 deltagare, hölls
nästan exakt 50 år efter Karlfeldtsamfundets grun-
dande den 17 februari 1966 i Falun. Av de ursprung-
liga grundarna finns inga kvar, men familjemedlem-
mar till dessa män (sic!) kunde berätta om omstän-
digheterna kring samfundets tillkomst. Den uppgif-
ten hade gått till Catharina Söderbergh, nu ansvarig
utgivare och redaktör för Parnass, De litterära säll-
skapens (DELS) publikation. Catharina Söderbergh är
dotter till Uno Willers, riksbibliotekarie 1952-77,
Karlfeldtsamfundets förste ordförande. Hon gav en
beskrivning av en handlingskraftig person, a doer,
som ville organisera, förverkliga och genomföra idéer
som var angelägna för honom. Catharina Söderbergh
sekunderades av Ann Carlson, som var den person
som katalogiserade Karlfeldt-samlingen på Kungl.
Biblioteket. Tillsammans gav de båda en beskrivning
av bakgrunden till och omständigheterna kring bil-
dandet av Karlfeldtsamfundet.

Den tidigare styrelseledamoten i Karlfeldtsamfun-
det Lars Anders Johansson, poet, tonsättare och vis-
sångare har tidigare (2008) gett ut en uppskattad CD

med tonsättningar av Karlfeldtdikter. Han har nu gått
vidare och utvidgat det poetiska sökfältet att också
omfatta andra så kallade nittiotalister, i det här fallet
Verner von Heidenstam och Gustaf Fröding. Lars
Anders Johansson plockade fram gitarren och ack -
ompanjerade sitt eget framförande av två tonsättning-
ar av dikter av Heidenstam, nämligen Dödens blom-
mor och Morgonen. Båda tonsättningarna finns på en
CD som gavs ut under våren. 

Ordförande Claes-Bertil Ytterberg presenterade
nu dagens huvudföredragshållare, Ingrid Elam, som
med föredraget Karlfeldts faror: krig och erotik höll
åhörarna trollbundna. Ingrid Elam är dekanus vid
Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet,
professor i litterär gestaltning, docent i litteraturve-
tenskap, och tidigare kulturchef vid tre svenska dags-
tidningar, Dagens Nyheter, GT och Göteborgs-
 Posten. Karlfeldt, sade Ingrid Elam, har inget okom-
plicerat förhållande till de två teman som hon med
utgångspunkt från samlingen Flora och Bellona från
1918 valt för sitt föredrag, nämligen krig och erotik.
Trots att Karlfeldt vid tiden för första världskriget är
traditionsbevarare är hans utblickar mot kriget inte
heroiserande eller militaristiska, vilket man kanske
hade kunnat förvänta, utan de är brutna mot kompli-
kationer, tvivel, och i viss mån eskapism. Inte heller
erotiken är enkel hos Karlfeldt. Det är visserligen
mycket som uttrycks med beskrivningar av kvinno-
barmar, men kvinnorna själva får inte komma till tals,
och åtrå och längtan kantas av komplikationer och
skuld. I egenskap av göteborgare noterade Ingrid
Elam att den göteborgska nationalskalden Evert
 Taube låter kvinnor komma – ibland snackesaligt –
till tals, men så inte Karlfeldt.

Lars Anders Johansson bemannade sin gitarr och
monterade ställningen för munspelet. Två visor av
Karlfeldt blev det, först Från beväringsåren. Delar av
den dikten hade redan citerats av Ingrid Elam, i och
med att de båda Karlfeldtska farorna, erotik och krig,
kommer till uttryck i den, och Lars Anders Johansson
framförde en tonsättning med trovärdiga klanger av
exercisplats och beväringsliv. Den sista dikten i fram-

Verksamhetsberättelse
2016

Catharina Söderbergh och Maja Hemberg, döttrar
till två av samfundets grundare. 



trädandet var Jone havsfärd, en dikt från sviten Fri-
dolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901).

Ordförande Claes-Bertil Ytterberg tackade Lars
Anders Johansson för framförandet och utlovade att
CD-skivan med de nya tonsättningarna skulle komma
att ingå i ett paket tillsammans med årsboken (så
skedde, se nedan). Därefter serverades jubileumstårta
med te och kaffe i de intilliggande – vackra – säll-
skaps- och biblioteksrummen. Vid pass 15.30-tiden
var Vintermötet över.

Karlfeldtbladet
Två fullmatade nummer skickades till medlemmarna.
Nr 2016:1 markerade samfundets 50-åriga verksam-
het, och nr 2016:2 bearbetade de många intrycken
från sommarmötet. Flitig redaktör var Gunilla Sten-
man Jacobson med assistans från ansvarig utgivare
Claes-Bertil Ytterberg och redaktionskommittén Lars
Falk och Christer Åsberg. Cari Hildebrand samman-
fogade de många texterna och bilderna till en vacker
publikation.

Årsboken 2016
Inför sommarmötet skickades årsboken och Lars An-
ders Johanssons nya CD med titeln ”renässans” till
medlemmarna. Styrelseledamöterna Ola Nordenfors
och Eva-Britta Ståhl hade redigerat boken Karlfeldt &
Co – den förlorande generationen: Symposium på Sig-
tunastiftelsen 24—25 oktober 2014. Som undertiteln
anger bygger boken på de föredrag som hölls vid
samfundets symposium med anledning av Karlfeldt-
jubileet (150 år). Utöver redaktörerna har Gunbritt
Berggren, Elisabeth Lindmark, Stina Otterberg och
Christer Åsberg ingått i skriftkommittén.

Sommarmötet 2016
Karlfeldtsamfundets 50-årsjubileum var också grund-
temat för årets sommarmöte, som gick av stapeln 12
till 14 augusti i Falun. Valet av plats var givet i och
med att Falun var staden där Karlfeldtsamfundet kom
till. Av skäl som redovisas nedan var också lokalise-
ringen i Falun så gott som given, det hotell som nu
heter First Hotel Grand Falun.

Första dagen, fredagen den 12 augusti, inleddes
med incheckning och lätt middag. Därefter samlades
de drygt 140 deltagarna i Lustgården, en lokal med en
lång rad trådar direkt tillbaka till Karlfeldt. Ordföran-
de Claes Bertil Ytterberg hälsade mötesdeltagarna
välkommen till gruvstaden, som utöver minnen av
Nobelpristagaren Karlfeldt också skyltar med viktiga
minnen av Nobelpristagaren Selma Lagerlöfs verk-
samhet.

F.d. museilektor Örjan Hamrin tog över och gav
där en spännande historik över hotellets grundare,
en historik som ledde fram till väggmålningarna i
Lustgården, verk av Jerk Werkmäster efter motiv i
Karlfeldts diktning. Chefen för Uppsala konstmuse-
um Daniel Werkmäster tog vid och satte in farfar
Jerks målningar och dalmålningar i ett samtidsper-
spektiv.

Kvällens sista programpunkt var ett divertisse-
ment där Anna Ihlis och Hanna Enlöf spelade och
sjöng tonsättningar av Karlfeldtdikter. Anna Ihlis har
av Karlfeldtsamfundets styrelse fått i uppdrag att låta
sig inspireras till ny tondräkt för valda Karlfeldtdik-
ter och gav smakprov på hur arbetet framskrider.
Anna Ihlis, som är något yngre än merparten av
sommarmötesdeltagarna, berättade om sitt möte
med den store poeten (”tjommige” var Annas ut-
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Vid sommarmötet i Falun utsågs 
Hans Larsson, Mika Larsson, Gun britt
Berg gren, Christer Åsberg, Bo Berg-
gren, Hans Barenthein och Carin von
Sydow (saknas på bilden) till heders-
ledamöter som tack för viktiga insat-
ser i samfundets verksamhet. 



34 KARLFELDTBLADET 2017:1

tryck), och att hon bakom just det ”stora” hittat ut-
tryck för sådant hon kände igen.

På andra dagens förmiddag, lördagen den 13 au-
gusti, ägde samfundets årsmöte rum, också det i
Lustgården. Gunnar Lundh valdes att vara ordföran-
de och ledde med van hand förhandlingarna. På
uppmaning av revisor Abiel Oldgren beviljades sty-
relsen ansvarsfrihet för år 2015. Valen av ordförande
och övriga styrelseledamöter följde valberedningens
förslag: Claes-Bertil Ytterberg omvaldes som ord -
förande för ett år, Anders Back, Ebba Nordström,
 Johannes Rudberg och Gunilla Stenman Jacobson
omvaldes som styrelseledamöter för två år, och Yng-
ve Lennerstrand nyvaldes för två år. Om man därtill
lägger namnen på de styrelseledamöter som år 2015
valdes för två år, har man i ett nötskal styrelsens sam-
mansättning fram till årsmötet 2017: Gunbritt Berg-
gren, Ola Nordenfors, Stina Otterberg och Jørgen
Straarup. Jörgen Eriksson lämnar styrelsen och av-
tackades av ordföranden. Hur styrelsen fördelat upp-
gifter internt framgår av samfundets hemsida
www.karlfeldt.org. Heléne Ragnarsson och Abiel
Oldgren omvaldes att vara revi sorer, Lars Kylberg
(nyval) och William Nisser (omval) att vara revi-
sorssuppleanter, alla fyra för ett år till årsmötet 2017.
Den viktiga valberedningen fick följande samman-
sättning: Ann-Cathrine Haglund (till 2017), Arne
Forsell (till 2018) och Bo Berggren (till 2019). Bo
Berggren utsägs till sammankallande.

Hedersledamöterna i Karlfeldtsamfundet är inte
många. Som tack för viktiga insatser i samfundets
verksamhet har styrelsen beslutat utse ytterligare ett
fåtal i denna exklusiva grupp, och den nyss omvalde
ordföranden överlämnade diplom som tecken på vär-
digheten till de nyutnämnda hedersledamöterna
Hans Barenthein, Bo Berggren, Gunbritt Berggren,
Hans Larsson, Mika Larsson och Christer Åsberg.
Mika Larsson uppdrogs att förmedla en hälsning och
diplom till hedersledamoten Carin von Sydow som
inte kunde närvara.

Nu (efter en kaffepaus) var det dags för Selma
Lager löf. Universitetslektor vid Uppsala universitet
Anna Nordlund tog årsmötet vid handen och ledde
åhörarna genom de olika stationerna i Selma Lager-
löfs liv som lärare och så småningom yrkesförfattare
i Falun. I Falun lades grunden till de verk som skulle
leda fram till Nobelpriset och med prispengarna möj-
ligheterna att köpa tillbaka faderns gård Mårbacka
vid Sunne.

Efter lunch promenerade sommarmötet ett par
kvarter bort till Dalarnas Museum för eftermidda-

gens program. Det var här som de avslutande sam-
manträdena kring samfundets tillblivelse ägde rum;
alltså en passande plats att fira 50-årsjubileet.

Claes-Bertil Ytterberg inledde eftermiddagen. En
av samfundets ständiga medlemmar, skådespelaren,
sångaren och spelmannen Lars Hjertner, reciterade
Karlfeldt och nyblivna hedersledamoten Christer Ås-
berg presenterade en ”liten historik” över de femtio
åren med Karlfeldtsamfundet. Christer är, som min-
nesgoda läsare erinrar sig, ordförande emeritus för
samfundet.

En höjdpunkt under denna lördag var offentliggö-
randet och överlämnandet av Karlfeldtpriset 2016 till
poeten och akademiledamoten Katarina Frostenson.
Camilla Hammarström, som är ledamot i priskom-
mittén, presenterade Katarina Frostenson som fick
mottaga pris och diplom ur Claes-Bertil Ytterbergs
hand. Ett samtal mellan Camilla Hammarström och
pristagaren följde och Katarina Frostenson tackade
genom att läsa några av sina egna dikter. 

Dags för förfriskningar efter en hel del stillasittan-
de. Sista programpunkt för eftermiddagen var emel-
lertid inte alls stilla, eller ens stillastående. Två dala-
musikanter, Sofia Sandén och Anders Nygårds, hade
samlat en grupp spelkompisar kring sig och passat på
att dra in Lars Hjertner i den föreställning som de
komponerat. Sofia Sandén och Anders Nygårds ton-
sättningar av Karlfeldtdikter utgjorde grundstom-
men, och mötesdeltagarna fick i snabb följd höra En
vandringsdag, Vårnatt, De tysta sångerna, Visa i en -
skogen, Dina ögon äro eldar, Drömd lycka, Väverskan
och Sommardansen.

Lördagens festliga avslutning var Jubileumsmid-
dagen i Bergslagssalongen. I denna grandiosa lokal
från 1819, som varit ram kring anrika Stora Koppar-
bergs förhandlingar, möten och högtidligheter, och
där väggarna smyckats med den finaste målarkonst
som Sverige har att erbjuda, lotsade hedersledamoten
Hans Barenthein med kraftfull stångstötning som-
marmötet genom festmiddagen. En välkomponerad
meny, högtidstal, spelmansmusik, recitation (Lars
Hjertner) och allsång gav deltagarna en stor upp -
levelse. 

Avslutningsdagen, söndagen den 16 augusti, tog
professor Bergianus emeritus Bengt Jonsell sommar-
mötesdeltagarna med på en vandring bland Karlfeldts
vilda blommor. Varje art visades upp, speciella kopp-
lingar till den dikttematik som växten ingår i presen-
terades, och på så sätt fick deltagarna ett tydligt in-
tryck av Karlfeldts intresse för botanik och hans kun-
skaper om växternas egenskaper.
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Det drog ihop sig till utcheckning från hotellet,
så sommarmötet förflyttade sig till Svedens gård, en
kvarts bilfärd från Falun. Här var den primära refe-
rensen återigen blommorna, denna gång genom det
faktum att Carl von Linné här firade sitt bröllop med
Sara Lisa Moraea år 1739. Stugan är välbevarad, och
en skyddad trädgård med kultur- och medicinalväx-
ter har anlagts i anslutning till bröllopsstugan. Som-
marmötet avslutades här med enkel färdkost, smör-
gås och dryck. Claes-Bertil Ytterberg tackade delta-
gare och medverkande, avrundade mötet och hem-
förlovade alla.

Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare inspirerar intresset
för den framgångsrike diktarkungen Karlfeldt. Går-
den, där hans skrivarstuga är bevarad, och den pie-
tetsfullt vidareförda trädgården mottar många besök
varje år. Från maj till september har gården varit öp-
pen för guidade visningar, inledningsvis för bokade
grupper, därefter från mitten av juni till mitten av au-
gusti varannan dag för enskilda besök. Då går
film/bildspel nonstop i trädgården och skaldens ar-
betsrum visas med guide.

På Sångsdagen 21 maj presenterade författaren Sti-
na Otterberg sin bok Älska, dricka, sjunga, leva, dö:
en essä om Erik Axel Karlfeldt. Anna och Ingemar Ihlis
framförde nya tonsättningar till Karlfeldttexter.

Under Musik vid Siljan-konserten 10 juli, ”Den lju-
va lust till sång”, sjöngs sånger och psalmer till texter
av poeterna Ylva Eggehorn, Jonas Jonson och Erik
Axel Karlfeldt under Jonas Jonsons ledning.

Poesivandringar ägde rum torsdagskvällar i juli.
Målerikurs för förälder med barn lockade deltagare
till trädgården också i år. I montern för Trädgårdar i
Dalarna var Karlfeldts trädgård med på Nordisk träd-
gårdsmässa i Älvsjö, nu för andra året.

Bokmässan
Vid Bokmässan i Göteborg den 22-25 september
medverkade samfundet med monter, samordnad med
DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Stina
Otterberg, Christer Åsberg och Claes-Bertil Ytterberg
var i ropet på seminarieestraderna. Samfundets när-
varo hade samordnats av Hans Barenthein, och sty-
relseledamöter hjälptes åt att vakta montern.

Styrelsens arbete
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden
under 2016, 13 februari, 22 maj, 12 augusti, 13 augusti
(konstituering efter årsmötet) och 7 oktober. Styrel-

sens arbetsutskott har haft två sammanträden, 13 maj
och 23 november.

Karlfeldtföreningen i Folkare
Styrelsen har med Karlfeldtföreningen i Folkare kom-
mit överens om att upprätthålla nära kontakter, så att
effektiv samordning mellan de båda föreningarnas ar-
bete kan ske. En ambassadör från ”den andra” för-
eningen adjungeras till respektive styrelsesammanträ-
den. Karlfeldtföreningen har en nära relation till Karl-
feldtsgården i Karlbo som ger inspiration för intresset
för den tidiga och svåra starten i Karlfeldts liv. Här an-
ordnar föreningen programverksamhet. Karlfeldt-
samfundet stödde och deltog i arrangemanget Poetry
& Peace 1-3 september.

Ekonomi
En summering av samfundets ekonomi för år 2016 vi-
sar på ett samlat underskott om 150 TKR. Det egna ka-
pitalet uppgick vid räkenskapsårets slut till 2,48 MKR.
För närmare studium av räkenskaperna hänvisas till
den årsredovisning som kommer att delges medlem-
marna i god tid före årsmötet i augusti.

Medlemmar
Av medlemmar har Karlfeldtsamfundet fem slag. Ny-
årsafton 2016 var antalet medlemmar i de fem slagen
följande:
7 hedersledamöter 
22 ständiga medlemmar, som har valt att satsa en en-
gångssumma på sitt medlemskap (f n 2200 kr) och
därigenom slippa påminnelse om årsavgifter
505 årsbetalande medlemmar (220 kr per kalenderår)
110 familjemedlemmar på samma adress som en an-
nan medlem (110 kr per kalenderår)
0 ungdomsmedlemmar, studerande (110 kr per ka-
lenderår)
Medlemsregistret har handhafts av Jørgen Straarup.

Hälsning
Till alla som bidragit till eller deltagit i sådant som
samfundet arrangerat under 2016 riktar styrelsen ett
varmt tack. Redogörelsen i verksamhetsberättelsen
har hållits kortfattad. Många betydelsefulla och ange-
lägna insatser har därmed hamnat utanför berättel-
sen. Dessa insatser är inte förbisedda eller glömda. De
är erkända och dokumenterade i annan ordning.

Styrelsen gm Jørgen Straarup



Marschen går till Tuna
på hed och backar bruna, 
marschen går till Mora 
och bergen de blå.
Med hacka och med spade 
vi draga hem så glade
till skogarna de stora
och kullorna de små.

Hur lätt det är att vandra, 
I bröder, med varandra, 
när slantarna i fickan
slå takt mot byxans skinn! 
Hur klarinetten låter,
då spelman vänder åter
med brudgumsskänk åt flickan 
och bröllopslust i sinn!

Du dystre far i huset,
vi står ditt öl i kruset
och surnar än och skonas? 
Låt glädjen dväljas här!
Du mor, sätt på din gryta, 
låt smör i gröten flyta,
ty här är Sjungar Jonas, 
och här är Krongårds Per!

I bergslagsmän på vreten, 
som sträven och arbeten, 
gån med dit upp till Siljan
i dalemarschens takt!
Gån med och skåden landen, 
där kyrkorna på stranden
stå glimmande som liljan 
uti sin vita prakt!

Se, hagarna sig färga
som eld vid Brunnbäcks färja, 
och älv och bäckar rinna
med hög och höstlig låt. 
Inunder mörka skyar
vi hälsa våra byar.
För oss ska vaxljus brinna, 
för oss skall föras ståt.

Dalmarsch 
av Erik Axel Karlfeldt
ur Fridolins visor, 1898

Foto: www.siljan.se


