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Sommarmötet i Leksand ställs
in på grund av pandemin!
Med sorg i hjärtat har samfundets styrelse tagit beslutet
att skjuta på årets sommarmöte till nästa år. Ett beslut
fattat av omsorg för alla våra deltagare och våra medverkande. Programmet var helt färdigplanerat så det är
väldigt tråkigt att vi inte kommer att kunna genomföra
det. Men vi hoppas att kunna skjuta programpunkterna
framåt i tiden. Det är vår förhoppning att hösten skall
bjuda på nya möjligheter för ett Ârsmöte och för sommarmötet får vi sikta på 2021.

Kallelse till årsmöte i Uppsala
den 24 oktober 2020
Karlfeldtsamfundets medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 24 oktober kl. 10.30 i Baptistkyrkan, Bangårdsgatan 11 i Uppsala. Om en medlem har
ett ärende att behandla på årsmötet ska förslag inkomma skriftligen till styrelsen minst fjorton dagar i förväg.
OM situationen tillåter planerar vi en lätt lunch efter årsmötet och därefter ytterligare en programpunkt. Vi kommer att uppdatera med fler detaljer via hemsidan och epost så snart något är relativt säkert.

VIKTIGT! Glöm inte att
meddela oss din e-post
Till alla medlemmar som har e-post: Vi har en lista
med e-postadresser, men många saknas. Du
som har e-post, men inte fick utskicket angående sommarmötet, gör nu slag i saken och
anmäl din adress så vi kan nå dig. Vi kan behöva gå ut med ny information angående årsmötet.
Det är extra viktigt nu med all rådande osäkerhet!
Skriv till medlem@karlfeldt.org och meddela din
e-post-adress!!

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 600 medlemmar och
håller varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vintermöte. Samfundet
publicerar böcker i en skriftserie och ett
medlemsblad.
Kontaktperson:
Gunbritt Berggren
info@sangs.se, tel. 070-580 11 95
Medlemsavgift inbetalas till
samfundets plusgiro 67 96 73-4
eller Swish 123 457 25 41.
Ordinarie medlem: 240 kr/år
Familjemedlem: 120 kr/år
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Ständig medlem: 2 400 kr
Adressändring
Ärenden som rör medlemskap, adressändring och avregistrering handhas av:
Jon Karlfeldt
Ribegatan 52, 164 45 Kista
medlem@karlfeldt.org,
tel. 070-110 63 36

www.karlfeldt.org

Minnen av gymnasistens
Karlfeldt-studier

F

ör ett par år sedan fick jag en inbjudan till ett
studentjubileum. Det hade nu blivit 50 år sedan min grupp sprang ut genom stora porten
den vackra våren 1967. Ett halvt sekel hade
gått och frågan var om vi skulle känna igen varandra?
Jag hade visserligen haft kontakt med några i gruppen
och vi hade träffats i olika sammanhang, men majoriteten hade jag inte sett.
Det blev ett kärt återseende och flertalet av kamraterna var sig egendomligt lika mot hur de såg ut som
gymnasister, om än något garnerade av livet med rynkor och oundvikliga gråa hår. Under några timmar var
man tillbaka till 1967, då TV enbart förmedlade nyheter och underhållning via en kanal, då Vietnamkriget svedde tidningarnas rubriker och då Tage Erlander
fortfarande hade två år på sig som statsminister.
En rolig bieffekt av jubileumsträffen var att jag
började bläddra i mina gamla läroböcker från gymnasiet. Det var fascinerande att läsa texterna, men
kanske ännu mer intressant att studera mina egna
små anteckningar i marginalen. Ibland var det kommentarer lärarna gjort under lektionerna, men ofta
var det rent personliga noteringar.
Vi hade en god berättare i vår lärare i svenska. Hon
lämnade visserligen sällan katedern i fysisk mening,
men tog oss istället med på inre resor i såväl tid som
rum till fjärran eller gångna miljöer och kulturer. I
det stora litterära antologiverk vi använde oss av fanns
föga förvånande Karlfeldt representerad på hela femton sidor med flera dikter, för övrigt placerad mellan
Gustaf Fröding och August Bondeson.
När jag börjar studera Karlfeldtsidorna ser jag först
Carl Larssons fina oljemålning av diktaren från 1913.
Så kommer första dikten, ”Fäderna”. Den unge gymnasisten antecknar i kanten att Järnbäraland är liktydigt med Bergslagen och att drott är detsamma som
kung. Vidare har jag bland annat noterat att författaren lyfter fram det enkla och naturliga livet. Med
spretig blyerts skriver jag att Karlfeldt lyckas knyta an
till det gamla, till fäderna och deras tankevärld, till
allmogen och naturen.
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Ordföranden
har ordet
Odd Zschiedrich

Ett par dikter i antologin läste vi noga minns jag,
men där finns inga egna kommentarer till texten. I ”En
löskerkarl” finns det desto fler anmärkningar. Först förklarar jag löskerkarl med landstrykare. Vid diktens inledande strof har jag skrivit ordet oro med stora bokstäver. Anteckningen fortsätter med konstaterandet att
skalden retoriskt frågar om han svikit föräldrarna, när
han gått en egen väg. Samtidigt har jag skrivit ordet beundran i marginalen och att det kommit svåra motgångar i livet, men att man inte ger sig i Dalarna. För
övrigt ett konstaterande jag insett fulla sanningshalten
i långt senare. Vid andra strofen har jag noterat diktarens kamp fram till en övertygad tro i sin religiösa tankestrid. I den tredje att trots alla strider och tvivel
avslutas dikten till sist med en hyllning till livet.
I ”Elie himmelsfärd” förklarar jag för mig själv att
tolvman är nämndeman och att danneman är liktydigt med en duglig och aktad person. Jag har vidare
gjort notering om hur Karlfeldt hämtat inspiration
från konsten, inte minst den folkliga fromheten i dalmålningarna. Ett längre stycke jag skriver tar bland
annat upp att det överjordiska dras ned till det jordiska i dikten men, tillägger jag samtidigt, dock inte på
hädiskt vis.
I ”Höstpsalm” noteras den femtaktiga jamben och
sedan att skalden egentligen inte kan acceptera religionen men samtidigt söker den. Vid namnet Frans i
andra strofen görs noteringen att Karlfeldt varit i
Assisi och Umbrien tillsammans med en katolsk präst
och att intrycket av den heliga Franciskus blivit starkt.
Jag skriver att diktens tolkats på olika sätt, bland annat
att somliga menar att Karlfeldt var framme vid målet
KARLFELDTBLADET 2020:1

och nu nått sin övertygelse medan andra menar att
detta är en ren misstolkning. Vid de avslutande två
versraderna har jag satt ett utropstecken och skrivit
ordet livsavgörande. Raderna lyder i sin vackra form:
Det är din närhet som gör trygg min stig, att gå i mörkret är att gå med dig.
Vid” Sång till skördeanden” har jag bland annat antecknat att and är ett äldre ord för skördetid och att
rytmen är lika påtaglig mellan raderna som dansen är
på dem. Det musikaliska betonar jag i marginalen och

om jag minns rätt var detta ett av få tillfällen under
gymnasietiden, då vår lärare lät illustrera texten med
hjälp av en inspelning – jag tror med Anders Börje.
Givetvis har målande metaforer markerats av mig som
t.ex. höstmånens röda kastrull och sköna ordsammansättningar noterats t.ex. den surrande bondviolin, sin
vetåkers frukt och sina bärmarkers saft. Sist, men inte
minst, har en versrad hos Karlfeldt fått ett stort obs i
kanten, när han talar med bönder på bönders sätt och
med lärde män på latin. Bredvid har jag skrivit att
Karlfeldt är författare till många stående uttryck i vårt
språk. En sanning jag tydligen upptäckte tidigt.
När jag läser dikterna med mina gymnasiekommentarer är det som vore jag tillbaka i klassrummet
på Linnéskolan i Hässleholm. Och jag upplever att allt
känns nära trots det halva sekel som gått. Till och med
boken jag bläddrat i luktar sextiotal. Vad glad jag är
över att jag sparat böckerna och vad lycklig jag är över
att min lärare på gymnasiet var Gunvor Sjöstedt.
Här skulle jag som avslutning önskat er alla varmt
välkomna till årets Sommarmöte på Västanviks folkhögskola. Nu lever vi emellertid för närvarande i
virusskuggans land och vet inte hur situationen gestaltar sig i början av augusti. Det är därför med sorg i
hjärtat som vi tvingats ställa in dagarna och lämna
återbud till de medverkande. Vi beklagar detta djupt
men gör detta med omtanke om alla er som skulle
varit med i Leksand. Och det kommer fler sommarmöten. Årsmötet kommer istället att genomföras
under hösten, då vi även planerar för lunch och ytterligare en programpunkt.
Odd Zschiedrich

Intresseanmälan till redaktionen för Karlfeldtbladet
Vi söker intresserade medlemmar med vana och/eller
intresse för att granska inkomna texter, samt att skriva
referat och andra texter till Karlfeldtbladet. Positionen
som redaktör är också ledig för någon som har lite extra
tid och är road av att hålla ihop ett projekt med många
trådar. Redaktionskommittén bistår med texter och idéer
och tillsammans ser gruppen till att Bladet kommer ut två
gånger om året och når alla i samfundet.
För närmare information, kontakta Gunilla Stenman
Jacobson, tel. 070-386 26 16. Skicka din intresseanmälan
till gunilla.stenman.jacobson@gmail.com.
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Vintermöte i anrik lokal

Å

rets vintermöte lockade en stor skara till
Börshuset och bänkarna fylldes snabbt. Ordföranden Odd Zschiedrich hälsade alla åhörare välkomna och berättade hur det kom sig
att huset sedan drygt hundra år disponeras av Svenska Akademien.
En stor donation gjorde det möjligt för Svenska
Akademien att skaffa sig permanenta lokaler som
också kunde inrymma det växande biblioteket. Vid
den här tiden förvarades det vid Norra Bantorget i
det hus som numera är LO-borgen. Börshuset var en
ypperlig möjlighet men Stockholms stad motsatte sig
köpet. Ett år senare kom Akademien igen med ett nytt
och uppenbarligen väl förberett förslag om att få hyra
två våningar på evig tid. Denna konstruktion accepterades genast. Som Odd påpekade var den förmånlig
för staden under några få år och mycket förmånlig
för Akademien sedan dess.
Förhandlingen blev ett av Karlfeldts första uppdrag som sekreterare i Svenska Akademien. Stockholms stad vill som bekant nu se över villkoren och
framför allt formuleringen om evig tid. Staden har fått
en ny syn på Svenska Akademien som hyresgäst, men
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till glädje för Karlfeldtsamfundet lär allt vara juridiskt
hållbart. Det finns gott hopp om att vi kan fortsätta
att mötas på denna vackra plats.
Det har blivit en angenäm företeelse att okända
manuskript dyker upp på Karlfeldtsamfundets möten.
Denna gång var det Björn Holmström som överräckte ett vackert skrivet manuskript till dikten De
blindas dag (se bild sid. 20). Det hittades i en bok med
Karlfeldts dikter. En snabb kontroll visade att dikten
trycktes i Svenska Dagbladet den första gången som
man firade De blindas dag, den 16 oktober 1921. En
tidigare ägare till boken arbetade faktiskt på tidningen vid den tiden, så vi kan utgå från att Karlfeldts
manuskript följt med honom hem sedan sättaren
gjort sitt.
Eva Ringborg visade upp ett annat fynd. När Hjalmar Söderberg fyllde 50 år 1919 bodde han sedan
många år i Köpenhamn med dålig ekonomi. Carl G.
Laurin ordnade en insamling som gick till så att kända konstnärer och författare lämnade signerade originalbidrag till boken Vängåvan som delades ut bland
subskribenterna. Resultatet blev så gott att Söderbergs
ekonomi tryggades i flera år framåt. Karlfeldt bidrog
KARLFELDTBLADET 2020:1

med dikten Stadens sångmö. Eva Ringborg ägde redan ett exemplar av boken, men när hon upptäckte
att Karlfeldts eget exemplar fanns till salu köpte hon
det också. Båda böckerna har dessutom numera fått
vackra kassetter som visades upp för publiken innan
Eva Ringborg läste upp dikten.

F

ör det musikaliska inslaget svarade Lennart
Simonsson och Anna Widing. Det blev en lustfylld vandring genom den svenska lyriken från
Elias Sehlstedt till Olle Adolphson. Lennart
Simonsson hade tonsatt Karlfeldts dikt Intet är som
väntanstider speciellt för detta tillfälle och sången
blev mycket uppskattad. Dikten granskas närmare på
annan plats i detta nummer. Anna och Lennart tog
också fasta på Dag Hammarskjölds intresse för Karlfeldt, som nämndes i förra numret. Först framfördes
Day of Deparure, Lennart Simonssons hyllning till
Dag Hammarskjöld ur The Albatross Suite från 2006.
Interfolierad av Lennarts improvisationer på flygeln
läste och sjöng Anna flera dikter ur Vägmärken: Så
var det, Ljus utan mörker och I vilken tidens dimension, omväxlande med några dikter av Karin Boye.
Programmet avslutades med en sång av Olle Adolphson med den passande titeln Post festum.
Under pausen serverades förfriskningar i ett angränsande rum. Det var mycket uppskattat och "full
av det söta vin" återvände publiken till Börssalen. Här
följde en diskussion om Svenska Akademiens modernisering mellan Odd Zschiedrich och Carl Otto Werkelid som hoppade in med kort varsel. Bakgrunden
till diskussionen var den historik över Svenska Aka-

Björn Holmström överlämnade Karlfeldts manuskript till dikten De blindas dag och Eva Ringborg
visade upp två vackra exemplar av boken Vängåvan med Karlfeldtdikten Stadens sångmö.

Anna Widing och Lennart Simonsson bjöd på en
musikalisk vandring genom den svenska lyriken
och framförde bl.a. Simonssons egen tonsättning
av Karlfedts ”Intet är som väntanstider”.

demien som nyligen utkommit. Där skildras verksamheten under fyra sekreterare: Karlfeldt, Hallström,
Österling och Gierow. Årets bok blir den avdelning
av boken som handlar om Karlfeldts insats 1912-31.
För att inte helt fastna i Karlfeldt började diskussionen med Hallström, som för många är en symbol
för bortglömda författare. Några av de författare som
fick Nobelpriset under hans tid har också hamnat i
skuggan. Orsaken var enligt Werkelid att det tog tid
för Svenska Akademien att anpassa sig till den moderna litteraturen. Förnyelsen började efter andra
världskriget, när Hesse, Gide, Eliot och Faulkner i en
följd fick Nobelpriset. Det skedde under Anders
Österlings regim, men som Werkelid påpekade var
det lika viktigt att Karl Ragnar Gierow med sin erfarenhet från teatern och förlagsvärlden moderniserade
umgänget med pressen och satte upp regler för vad
som fick sägas om det som skedde inom Svenska
Akademien.
Dessa regler har tydligen inte alltid följts men vad
det beror på får vi inte veta än. Peter Englund satte
nämligen ner en klar gräns mellan Gierow och Lars
Gyllensten när det avgjordes hur långt historien borde sträcka sig den här gången. Diskussionen återvände sedan till Karlfeldts insats. Odd Zschiedrich
framhöll att skalden hade god förmåga att delegera
ärenden och det bidrog till att minska konflikterna.
Svenska Akademien uppträdde allt mera som en enhet. Vi lämnade Börshuset förvissade om att kulturen
har en viktig funktion att fylla i vår tid genom sin förmåga att erbjuda ett gemensamt språk för oss alla.
Lars Falk
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Karlfeldt och tre andra ständiga

D

en avslutande programpunkten vid Vintermötet i Börssalen i februari handlade om
boken Svenska Akademiens modernisering
1913-1977. Egentligen skulle en av författarna, litteraturvetaren Jenny Westerström, samtalat med
mig om den här volymen, men då Jenny fått förhinder
välkomnade vi istället kulturjournalisten Carl Otto
Werkelid. Medförfattare till Jenny är hennes kollega i
Lund, Per Rydén. Författarna presenteras för övrigt
på annan plats i detta Karlfeldtblad.
Carl Otto Werkelid var väl meriterad för att delta i
samtalet, då han dels tidigare skrivit en bok om verksamheten under ett år i Akademien och dels författat
en understreckare i Svenska Dagbladet om just den
bok samtalet skulle handla om.
Tidsmässigt sträcker sig boken från 1913, då Karlfeldt tillträder som sekreterare i Akademien och fram
till 1977, då Karl Ragnar Gierow lämnar samma uppdrag. Just den här tidsperioden har inte behandlats
när det gäller Akademiens verksamhet, eftersom
tidigare historieskrivning slutat med Carl David af
Wirséns sekreterarperiod 1912.
Då årets utgåva i skriftserien till medlemmarna i
samfundet kommer att utgöras av den del som behandlar Karlfeldts tid som sekreterare och som ges ut
som ett särtryck, kom vårt samtal att kretsa kring de
tre andra sekreterarna inledningsvis.
Carl Otto och jag konstaterade att Per Hallström
kanske är den minst kände av de fyra, men han satt i
Akademien över ett halvt sekel från 1908 till 1960.
Som sekreterare fungerade han åren 1931-41 och
efterträdde Karlfeldt på posten. Denne dramatiker
och novellist var länge Akademiens Nobelexpert och
satt under lång tid i Nobelkommittén, även som dess
ordförande. Hans inflytande över vart priserna gick
under dessa år skall inte underskattas.
Under Hallströms tio år färdigställde Henrik
Schück sina sju band om Akademiens historia, vilket
fortfarande betraktas som ett praktverk om institutionen. Vidare firade Akademien sitt 150-årsjubileum
1936, dock ganska nedtonat med kransnedläggning
vid Gustav III:s staty och med middag för särskilt inbjudna. Detta är betecknande för den relativt tillbakadragne sekretetaren, som inte heller tog några nya
initiativ under sina år som ständig utan mest förvaltade den akademi han tog emot. Det inrättades till exempel inga nya priser eller stipendier under Hall-
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ströms år. Ett sådant
hade varit motiverat
under jubileumsåret
till exempel.
Carl Otto och jag
nämnde även det omfattande översättningsarbete av Shakespeares
verk, som Hallström
gjorde. Tyvärr visade
det sig att såväl kritik
som publik hellre höll
fast vid Carl August
Hagbergs klassiska översättningar från mitten av
1800-talet. Hallström visade stor pliktkänsla i Akademien och detta gjorde honom aktiv långt upp i åren.
I unga år hade han varit frisinnad men blev så småningom allt mer konservativ till sin läggning. Han var
en stor vän av den tyska kulturen och drogs även med
något i de politiska idéerna under 30-och 40-talet under intryck av akademikollegerna Sven Hedin och
Fredrik Böök.
Så kom Carl Otto och jag in på Anders Österling,
som kunde blivit sekreterare redan efter Karlfeldt,
men som drog tillbaka kandidaturen när han förstod
att Hallström sökte uppdraget. Som sekreterare tillträdde Österling 1941 och satt under 23 år. Han är för
övrigt den ledamot som suttit längst i Akademien, då
han blev invald som 35-åring 1919 och lämnade Akademien som 97-åring 1981.
Denne lyriker, kritiker och översättare hade som
övergripande målsättning att arbeta efter Karlfeldts
konsensuslinje. Han var även mån om att i alla sammanhang hävda Akademiens suveränitet och självständighet. Under hans tid valdes Elin Wägner som
andra kvinna in bland De Aderton.
Carl Otto och jag menade att något nytt och friskt
inträdde i Akademien i och med Österlings sekreterartid. Han gav sin programförklaring som direktör
den 20 december 1940, då han för övrigt kunde hälsa
såväl Pär Lagerkvist som Hjalmar Gullberg välkomna
i kretsen. Nystarten märktes även vad gäller Nobelpriset efter uppehållet under andra världskriget. Med
efterkrigstidens Hesse, Gide, Eliot och Faulkner kom
den nya litteraturen att belönas. Österling lade ner ett
stort arbete i Nobelkommittén under sina år.
Han fick i de sammanhangen uppleva hur PasterKARLFELDTBLADET 2020:1

Odd Zschiedrich och Carl Otto Werkelid i samtal om Svenska Akademiens modernisering 1913-1977.

nak tvingades avsäga sig priset och hur det talades om
läckor när Quasimodo fick priset. Dock kom Pasternaks son till Akademien 1989 och dåvarande sekreteraren Sture Allén kunde i Börssalen lämna över
Nobelmedalj och diplom.
Akademien önskade att Österling skulle efterträdas
av Dag Hammarskjöld som sekreterare, men historien
ville något annat som vi vet. Man bad därför Österling
stanna ytterligare några år så att en ny efterträdare
kunde utses. Han passerade därmed den stipulerade
pensionsgränsen på 70 år med bred marginal.
Både Carl Otto och jag känner djup sympati för
Österlings efterträdare Karl Ragnar Gierow, lärd, välformulerad, rolig, fylld av esprit. Han invaldes 1961
och avled 1982. Sekreterare var han mellan åren 1964
och 1977. Han hade lång erfarenhet utanför Akademien på Norstedts, Radiotjänst och Dramaten. Detta
märktes i såväl det administrativa som det ekonomiska och vi menar båda att Gierow successivt utvecklade sekreterarsysslan. Han satsade ordentligt på Akademiens Nobelbibliotek, inrättade flera nya priser och
lät dessutom höja nivåerna på flera av priserna. Till
detta kom sedan de donationer Akademien erhöll efter hans bortgång.
Under Gierows tid grundades Artes, en kulturtid-

skrift som verkligen saknas idag. Den utgavs av
Svenska Akademien tillsammans med systerakademierna för Konst och Musik. Författarnas antal ökade markant under Gierows tid och han skapade även
ett regelverk för undvikande av eventuella läckor.
Han höll hårt på att Akademien var just en akademi
och inget ämbetsverk eller någon förvaltande institution.

C

arl Otto och jag insåg att vi måste säga något
också om Karlfeldt även om han vid Vintermötet i Börssalen var mycket väl känd. Han
inträdde i Akademien 1904 och lämnade den
1931. Som sekreterare var han verksam från 1913 till
sin bortgång, den senaste av sekreterarna som suttit
på posten till sin död. Han tackade för övrigt nej till
en invalsförfrågan 1903.
Nu var alltså Carl Otto och jag tillbaka till den
första av de fyra sekreterarna, han som efterträdde
Carl David af Wirsén. Karlfeldt lyckades inte bara få
den efter Wirsén sargade Akademien att fungera väl,
han fick även ledamöterna att med glädje komma till
sammankomsterna. Även det omgivande kultursamhället blev mer välvilligt inställt till De Aderton och
Carl Otto och jag förundras båda över hur snabbt
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Karlfeldt kunde vända atmosfären såväl internt
som externt.
Om Karlfeldt kan man säga att han stod för
traditionen som diktare, men i Akademien blev
han i sanning en förnyare. 33 nya ledamöter kom
in i Akademien under hans tid. Flera av dessa
hade tidigare motarbetats av Wirsén. Det gällde
till exempel Henrik Schück, Verner von Heidenstam och Selma Lagerlöf, men många andra
framträdande profiler tog också plats runt bordet
under Karlfeldts sekreterartid. Det gällde bland
andra Anders Österling, Albert Engström, Martin
Lamm, Sven Hedin, Fredrik Böök, Bo Bergman,
Hans Larsson, Nathan Söderblom och Hjalmar
Hammarskjöld.
1914 sade Karlfeldt vid högtidssammankomsten bland annat: ”I fred samlas vi här, statspolitiken ligger utanför vårt samfunds gränser”. Detta
riktat mot ofreden i världen då, men är även indirekt en markering mot Wirséns tid i Akademien. Det var nu en ny tid som trätt in. Även i rent
fysisk mening, eftersom det under Karlfeldts tid
blev inflyttning i Börshuset efter många år av tillfälliga adresser för Akademien.
Carl Otto och jag kunde vidare konstatera att
Den Gyldene Freden knöts till Akademien under
Karlfeldts tid genom gode vännen Anders Zorns
testamente. Prisernas antal växte samtidigt som
den tidigare traditionen med litterära pristävlingar upphörde. Sekreteraren satte dessutom fart på
Ordboksarbetet i Lund bland annat genom att
göra redaktionen större. Detta är bara några av de
förändringar som Karlfeldt bestod Akademien.
Avslutningsvis talade Carl Otto och jag något
om Karlfeldt som den uppskattade talare han var
och hur frekvent han blev anlitad för uppgiften.
Detta gällde inte enbart direktörstal och andra
framträdanden i Akademien, utan när han talade
vid Frödings begravning och senare vid hans byst
på Djurgården, minnestalet över Zorn i Mora,
Svenska brigadens återkomst och Andrées hemkomst från Vitön för att nu bara nämna några. Vi
enades om att det skulle varit fantastiskt att få
vara på plats och lyssna på Nationens store talare.
Men vi har ju texterna och nu finns boken om
hans år som sekreterare i Svenska Akademien.
Där kan ni läsa mer om hur det var en gång…
Odd Zschiedrich

Beställ årsböcker och CD-skivor
Det är alltjämt möjligt att beställa ett eller flera
exemplar av samfundets årsböcker och CD. Vid beställning expedieras försändelsen via post i ett vadderat brev. Beställningen hamnar alltså direkt i din
brevlåda/brevinkast. I brevet ligger också en faktura
med uppgift om hur betalning ska ske. Angivna priser är desamma som kommer att stå på fakturan
och inkluderar alltså porto och emballage. Glöm ej
att vid beställning ange namn och leveransadress.
Beställning kan göras via andersback42@gmail.com
eller till:
Karlfeldtsamfundet, c/o Anders Back
Rältlindor, Korpholsvägen 30, 793 93 Djura
Böcker
En vän i vind och skymning (2019).................150 kr
Jungfrun och Demonerna (2018)....................150 kr
Träffpunkt Karlfeldt (2017)...............................150 kr
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
CD-skivor
”Avskedet”, Anna Ihlis .................................120 kr
”Drömmen och livet”, Sofia Sandén
och Anders Nygårds....................................120 kr
”Renässans”, Lars Anders Johansson ........100 kr
”Kärlek och drömmar”, Karlfeldttonsättningar av Robert Sund .....................100 kr
Håkan Steijens LP, överförd till CD................80 kr
”I Fridolins spår”,
Lars Anders Johansson (2008)......................80 kr
”Jag är en sjungandes röst”,
återutgiven CD ..............................................80 kr
Siffrorna inom parentes anger utgivningsår.
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Till minne av Carin von Sydow

D

en 16 mars avled Carin von Sydow, en av Karlfeldtsamfundets verkliga stöttepelare. Carin var själv släkt med skalden
som barnbarn till Erik Axel Karlfeldts bror. Hon var med
när Karlfeldtsamfundet grundades 1966. Utöver minnesorden över Carin publicerar vi även en intervju med henne från Karlfeldtbladet nr 1:2006, gjord av samfundets dåvarande ordförande
Gösta Berglund. Läs också Gunbritt Berggrens minnesord på sid.
28. I Karlfeldtbladet nr 1:2008 skrev Carin von Sydow en första artikel
med sina egna högst personliga tankar om en Karlfeldtdikt, något som
sedan blev ett återkommande inslag. Vi presenterar denna första
artikel ”Tankar om Flora och Bellona” på sid. 19. Texten anknyter
också till Carins bok Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord om kärleken mellan Erik Axel och Gerda Karlfeldt. För den som vill läsa fler
diktanalyser av Carin von Sydow hänvisas till Karlfeldtbladen som
finns på hemsidan. Där finns också hennes tankar om ”Vandring” i
nr 2:2009, ”Roslagen” i nr 1:2010 och ”Kurbitsmålning” i nr 2:2010.

Carin von Sydow 1931-2020

Carin von Sydow var en klippa
CARIN VON SYDOW var en klippa i Karlfeldtsamfundet, både som organisatör och som kännare av
skalden och hans verk. För att förstå hennes hängivenhet måste man känna till hennes bakgrund och
förhållande till familjen Karlfeldt.
Vi tänker oss gärna Erik Axel Karlfeldt som en av
vinnarna i den omställning som pågick i Sverige i slutet på 1800-talet. Karlfeldt blev berömd som poet och
beundrad som sekreterare i Svenska Akademien, men
det fanns också förlorare. En var hans egen bror, Per,
som slet för att rädda gården, men 1885 blev det konkurs och han sökte sig till järnvägen. Det var Per som
föreslog att brodern skulle ta sig namnet Karlfeldt
medan han själv kallade sig Ljung.
Hösten 1893 drabbades Per av nya bekymmer. Han
hade gjort en flicka med barn och när han återvände
till arbetet i Uppsala efter en tids sjukdom tycks han
ha vållat en mindre olycka. I förtvivlan tog han sitt liv
julen 1893.
För några år sedan fann jag polisens anteckningar
om detta fall. Den första jag ringde till var Carin. Det
var hennes farfars kläder som hittades bredvid en vak
i Övre Föret. Kroppen hittades på våren längre ner i
Fyrisån och i juni föddes Pers son, Axel Ljung.
Carin föddes i augusti 1931, några månader efter
Karlfeldts död. Carin berättade att hon ångrade att hon
inte frågat ut sin far om vad han visste om sin bakgrund och hur han umgicks med Karlfeldt. Under kriKARLFELDTBLADET 2020:1

get tog fadern med henne till Sjugare där Gerda genast
bad henne säga faster och så förblev det genom åren.
Carin blev visningsflicka på Sångs 1946 och fortsatte med det ett decennium samtidigt som hon ökade sitt kunnande om Karlfeldt, hans familj och dikter.
Hon blev lärare och trots att biografiska tolkningar
hade blivit omoderna bland litteraturhistorikerna
upptäckte Carin snart att många dikter handlade om
Gerda. Skalden påstods ofta vara förtegen men Carin
upptäckte att han brukade placerade dikter med samma ursprung bredvid varandra och i kronologisk ordning. Genom att fråga ut Gerda kunde Carin gradvis
lyfta på förlåten till dessa dikter.
När Karlfeldtsamfundet bildades 1966 blev Carin
genast en aktiv medlem. Hon var särskilt stolt över att
ha startat vintermötena som ett komplement till de
större årsmötena. Carin och Lars var självklart med
på alla möten och skötte det praktiska arbetet. Carin
övertalade mig 1988 att ta över uppdraget som klubbmästare, men det betydde bara att hon fick mer tid
till alla andra uppgifter inom samfundet.
Tillsammans gjorde vi en Karlfeldtkalender som
blev årsbok 1994. Sällan har ett arbete flutit så smidigt! Vi var överens om det mesta och Carin gjorde
allt arbete. Det var bara titeln som saknades när vi besökte Wahlström och Widstrand och Jonas Modig
löste det problemet genom att bläddra fram Psaltare
och lyra och föreslå "Låt klinga våra dagar ".
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Efter denna framgång var det självklart att Carin
skulle ge oss historien om kärleken mellan Erik Axel
Karlfeldt och Gerda, men det visade sig vara svårare
än någon kunnat ana. Carin tog stor hänsyn till de
förtroenden hon fått och ville ogärna väcka sorg hos
någon. Styrelsen kan tacka Hans Landberg för att det
till slut blev en bok som nu är en ovärderlig källa till
kunskap för forskare och andra läsare. Med mild men
fast hand drev Hans projektet vidare och fick Carin
att till slut ge upp sina dubier.
"Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord" blev en
mycket fin bok som vann läsarnas hjärtan, särskilt sedan Carin börjat hålla föredrag om ämnet. Den första
upplagan visade sig snart vara för liten. Jag fick flera
gånger låna ut mitt exemplar till damer i bekantskapskretsen och reaktionen blev alltid densamma. De utstötte vilda förbannelser över skalden men kunde inte
lägga boken ifrån sig. Carin och jag skrattade ofta åt
att vi var så förstående och förlåtande gentemot skal-

den. Det var naturligtvis dikterna som gjorde det möjligt. Vi gladde oss åt varje koppling till verkligheten
och vi provade alla möjligheter. Det var Carin som
påpekade för mig att dikten Häxorna, som handlar
om en ung kvinnas väg från oskuld till demoni får ett
annat innehåll om man observerar parallellerna till
processen i Loudun. Den gången var det en man som
gick under omgiven av lockande men anspråksfulla
och rivaliserande kvinnor. Han fick bestiga bålet 1634
och Karlfeldt såg nog en likhet med sitt eget fall.
Carin och jag valde alltid den tolkning som var
välvilligast mot skalden. Jag är djupt tacksam för alla
dessa år av vänskap och gästfrihet, men helst minns
jag de otaliga telefonsamtal där vi sökte oss fram till
sambandet mellan verklighet och dikt i Karlfeldts
konst.
Lars Falk

Carin var sprudlande
CARINS MAN LARS, som nu flyttat till Glömskans

ängar, var liksom min egen far som tagen ur Gluntarna. Som de sjöng! Och som de skrattade tillsammans,
alla fyra, och lekte! I leken och i sången var de alla sant
ljuvliga tokar! Och med i leken var alltid mormor Gerda, än mer var det ofta hon som tog initiativet, när vi
under jaktleken Vinken sprang vilt och lyckliga runt
på vårt älskade Sångs, gömde oss bak buskar och snår
med häftigt klappande hjärtan, rädda och djärva.
Efteråt blev det varm choklad eller hemgjord saft
på röda vinbär under oxeln. Carin, mamma Gull
(Anna) och moster Purre (Ulla) fixade brickor på ett
nafs, fyllda med hembakade kanelbullar och hemgjorda kakor, i bästa fall mandelflarn.
Carin var sprudlande och hon var vacker som få!
Hon var mammas sista, mammas i sena år tror jag
enda förtrogna om det, som varit svårt under ungdomsåren. Åren alldeles efter diktarens död, pappan
som dog strax efter äldsta dotterns sextonde födelsedag.
De delade den stora sorgen efter en far. Båda lika
vilsna över vad som hade hänt. Varför gick Annas
pappa Erik ut den där morgonen med vinter ännu i
luften, han visste ju hur farligt det kunde vara för honom? Varför vågade Carins pappa Axel aldrig komma
riktigt nära, han vars egen far Per Gabriel valde att ta
sitt liv innan sonen föddes? Mamma och Carin delade
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den oerhörda saknaden efter två bröder, som i sin tur
delade en oerhörd skam, som skuggade båda deras liv
fram till döden.
Carin hade en kanske avgörande betydelse för
mammas insikt om att hennes far måste delas.
Svensklärarinnan Carin von Sydow älskade litteraturen och pedagogiken och hon älskade dikten. Hon
hjälpte mamma förstå, att pappa BrumBrum, pappa
Erik, hade även en annan persona, som inte tillhörde
henne, inte heller hennes syskon och inte heller hennes mor. Det var en plågsam insikt, men min mamma
Anna bar den, stred sig till den och blev därför ett
stöd för forskare.
Utan Carin von Sydow hade mormors berättelse
nog aldrig berättats. Berättelsen om en kärlek bortom
döden, en trofasthet stundom bortom det fattbara och
om en sällsam ”närhet trots allt” mellan den oskolade
soldatdottern och hennes läromästare nationalskalden. Carin klargjorde deras gemensamma rötter i det
gamla bondesamhället och i en gränslös kärlek till
modern samt delad kluvenhet inför fadern.
Under mer än ett decennium var Carin för Karlfeldtsamfundets medlemmar dess sprudlande ständiga källa till inspiration. Hennes idérikedom och hennes aldrig sinande energi och aldrig sinande livsglädje
fyllde våra möten med skratt, insikt och livslust. Endast tack vare henne kan vi dela den hjärtskärande
KARLFELDTBLADET 2020:1

läsningen av Vallfärd, som gjorts av hennes släkting
Max von Sydow.
Det är femton år mellan mamma och Carin i ålder
och femton år mellan Carin och mig. Hon var min
mammas vän och också min. Vi brukade förundras
över det, båda två, under våra samtal som vi någorlunda regelbundet förde under många år. Liksom hon
öppnade mammas sinne för pappan som diktare,
öppnade hon även mitt för diktaren morfar.
När jag slår upp den 16 mars i hennes och Lars
Falks unika och smått geniala Diktkalender, står vid
det datum Carin flög iväg några rader ur Höstpsalm.
Idag den 23 mars, när jag till sist måste formulera av-

skedsorden, ser jag i Diktkalendern att dagens namn
är Gerda. Gerda! Min mormor Gerda! Och diktstrofen är tagen ur Väverskan. Och jag tänker, att mormor
vävde ett stöd för dikten och detsamma gjorde Carin!
Imorgon den 24 mars är det deadline för dessa rader. Till min häpnad ser jag, att den dagens namn i
samma Diktkalender är Gabriel. Carins farfars dopnamn är Per Gabriel, som storebror diktaren tog med
sig till sin egen familj genom att döpa yngsta dottern
Ulla till Gabriella.
Gerda och Per Gabriel, så har ni nu gått er sprudlande tös till mötes!
Mika Larsson

Sjugarekullan
TVÅ KILLAR stod vid den uppsalaregistrerade Folkabubblan.
”Kan vi få lift?” frågade mamma Carin efter dansen
vid Hjortnäs brygga utanför Leksand.
”Vart ska ni?” undrade pappa Lars.
”Till Sjugare” svarade mamma.
Då skrattade pappas kompis Abbe till.
”Han har alltid sagt att han gärna skulle vilja hämta
sin brud från Sjugare by” förklarade han.
Några år innan den där sommarkvällen i mitten
av femtiotalet agerade mamma Leksandskulla på ett

vykort som nu dykt upp i gömmorna. Sedan några
dagar är Leksandskullan inte med oss längre, men
mannen som hämtade sin brud från Sjugare by och
Vaksalagatan i Uppsala har vi kvar – en 90-årig älskad
pappa som häromdagen kunde berätta vilka blommor kullan hade i sin brudbukett, men som inte
minns vad som hände för en stund sedan. Två kära
föräldrar, förlorade på olika sätt.
Catharina von Sydow
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I samband med Karlfeldtsamfundets 40-års-jubileum gjorde Gösta Berglund en intervju med Carin
von Sydow. Vi återger större delen av intervjun som
trycktes i Karlfeldtbladet 2006:1. Hela intervjun
finns att läsa på hemsidan www.karlfeldt.org.

Ett liv i
Karlfeldts
närhet

V

id Karlfeldtsamfundets sommarmöte i Garpenberg den 6 augusti 2005 avgick Carin von
Sydow, efter nästan 30 år, som ledamot i samfundets styrelse. I samfundet har hon varit
medlem sedan starten 1966. Hon har ett direkt släktskap med skalden Karlfeldt. Mest känd i breda kretsar
är Carin som författare till boken Jag ville ha sagt dig
det ömmaste ord – Om kärleken mellan Gerda och Erik
Axel Karlfeldt. Till professionen är hon lärare och har
varit verksam som sådan i nästan 40 år. Carin har haft
en alldeles speciell relation till skaldens maka Gerda,
som hon alltid kallar ”faster”, och vidare finns det idag
få som torde ha en sådan överblick som Carin, när
det gäller samfundets verksamhet under dess nu fyrtioåriga historia. Det är därför en förmån att få ta del
av några av hennes minnen och synpunkter.
Vill Du först berätta om Ditt släktskap med Erik
Axel Karlfeldt?
– Jag skulle enkelt kunna svara att min farfar Per
Gabriel var bror till Erik Axel, men kanske kan det
vara på sin plats att berätta litet om familjerna på
Tolvmansgården i byn Karlbo i gamla Folkärna socken. Genom äktenskap med Anders Matsson kom
Anna Jansdotter från byn Hyttbäcken till Tolvmansgården i Karlbo 1851. De fick tre barn tillsammans,
Mathilda, August och Vilhelmina. På våren 1862 avled
Anders Matsson, och 32 år gammal stod Anna Jansdotter ensam med tre små barn och en stor gård att
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Gerda Karlfeldt med barnbarnen Anders och Gunilla
Barenthein 1950. Bakom står Carin von Sydow.

sköta. I juni 1864 ingick hon ett nytt äktenskap, nu
med Erik Eriksson och fick med honom fyra barn,
Erik Axel, Per Gabriel, Carl Oskar och Sven Gustaf.
Sven dog endast 10 månader gammal.
När Tolvmansgården i Karlbo såldes på exekutiv
auktion hösten 1885 var de äldre barnen utflugna. 21årige Erik hade kommit till sin första termin vid universitetet i Uppsala. Kvar på gården fanns 19-årige Per
och 16-årige Carl. Per skriver från Karlbo den 2
oktober 1885 i brev till Erik: ”Jag har idag begärt ut
mitt betyg och på samma
gång låtit kalla mig Karlfelt men ifall du skrifver
innan jag reser så skrif
mitt gamla namn, det nya
håller jag tills vidare hemligt.” Så undertecknar han
Carin von Sydows farfar
Per Gabriel Ljung var
bror till Erik Axel Karlfeldt. Varför han bytte sitt
efternamn är okänt.
KARLFELDTBLADET 2020:1

brevet: ”Din broder Per Karlfelt”. Tre år senare, 1888,
tog Erik Axel namnet Karlfeldt, men varför Per sedan
tog sig namnet Ljung, vet jag ej. Det namnet behöll
hans son Axel Gabriel, min far, trots att hans farbror
Erik tyckte att han skulle byta till Karlfeldt. Att farbror
Erik ville förmå honom till namnbyte har jag förstått
först då jag för några år sedan läste brevet från Per.
Per hade 1893 ett kärleksförhållande med Emma
Andersson från Kärna, en grannby till Karlbo. Min
far föddes 1894, men då var Per redan död. I december 1893 tog han sitt liv – han dränkte sig i Fyrisån.
Vad som utlöste den tragiska händelsen har ingen
kunnat förklara. Per begravdes på Uppsala kyrkogård,
men graven försvann, då kyrkogården byggdes om.
När blev Du medveten om att Du var nära släkt med
en stor skald?
– Riktigt medveten blev jag inte förrän jag besökt
Sångs som 12-åring. Jag hade svårt att förstå släktskapet. Min farmor hette Andersson, författaren till dikterna jag läste hette Karlfeldt liksom pappas farbror
Carl och faster Anna, som vi ofta besökte i Hedemora.
Och själv hette jag Ljung. Det snurrade i mitt huvud.
När vaknade Ditt intresse för Karlfeldts dikt och liv?
– Jag läste dikterna redan under småskoletiden, framför allt dikter ur Flora och Bellona. På en rolig timme
i småskolans andra klass ville jag läsa ”Blommornas
kärlek”, men min fröken avrådde, klokt nog!
Ungdomsintresset för dikt och blommor blev jag
påmind om 1978, då Torsten Thunman, min biologilärare i Magdeburg, höll föredrag om Karlfeldt och
Linné på samfundets årsmöte i Uppsala. Något förvånad blev jag, då han berättade för mig, att jag för 30
år sedan skrivit en uppsats om Sångs och dess blommor. Med min uppsats i handen hade han farit dit och
kontrollerat att jag skrivit rätt!
Intresset för Karlfeldts liv vaknade andra året i flickskolan. 12-åringarna skulle hålla ”föredrag” och jag valde att berätta om Karlfeldt. Min källa var Carl Mangårds bok från 1931 med titeln En bok om Karlfeldt.
Dina klasskamrater vid flickskolan Magdeburg i
Uppsala, liksom Dina kamrater på lärarseminariet
i Falun, påstår att Du med glädje och iver läste Karlfeldts dikter redan då. Stämmer det, och vilka dikter
var det i så fall Du valde att läsa på den tiden?
– Det var några dikter ur Dalmålningar på rim, Sjukdom, Herr Snakendal, Vinterorgel och säkert flera andra. Någon gång under slutet av 40-talet kom Elsa
Brändström till universitetets aula och höll föredrag.

Hennes citat ur dikten ”Det röda korset” grep mig
starkt: ”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.” Elsa Brändström fick mig att ”upptäcka”
dikten och jag läste den vid flera tillfällen.
Under seminarietiden gjorde skolan utflykt till
Sångs, där jag guidade. Där blev det förstås dikterna
”Systrar i lustgården” och ”En gammal rocksvarvare”.
Som elevkårsordförande på seminariet organiserade
jag en julfest och läste ”Gammal jul” till glädje för seminariets rektor och Karlfeldtälskare Petrus Envall.
Vid skolan var också Sigvard Montelius lärare. Vi satt
långt senare en tid tillsammans i samfundets styrelse.
Apropå skola och diktläsning påminner jag mig år
1968. Jag undervisade i svenska i årskurs 9. Det hade
blivit modernt att fotografera och filma i skolan. Med
Lars som bilförare for vi en lördag med tre elever,
filmkamera och bandspelare till Tolvmansgården i
Karlbo, Hyttbäcken och Sångs i Sjugare.
På Sångs tog faster Gerda emot oss med en god
måltid, vackert dukad i dagstugan. Till elevernas glädje satte sig Gerda vid spinnrocken och spann. När hon
talade om Albert Engström och Anders Zorn viskade
en av eleverna till mig: ”Har hon träffat dom?” De
hade svårt att tänka sig att den vitala, gladlynta och
ungdomliga Gerda hade träffat personer, som ungdomarna placerade långt tillbaka i tiden. När vi kom
hem till skolan hade vi fullt sjå att få ihop bild och
ljud. Flickorna läste och sjöng till filmen. Den blev
riktigt bra och visades naturligtvis för de övriga eleverna och för kollegiet. En av eleverna, Rose-Marie
Landreus, är sedan många år medlem i samfundet.
Alla som känner Dig har förstått att Du hade en alldeles speciell relation till skaldens maka, Gerda
Karlfeldt. När träffades ni första gången?
– Det var i juli 1943. Min far hade tagit med mig på
en Dalaresa. Det enda minnet från den resan är besöket på Sångs. Jag kan än se framför mig hur vi stod
på gårdsplanen och Gerda sa att jag skulle kalla henne
faster. Sune kom och jag blev förvånad över att min
far och Sune kände varandra. Först då började jag riktigt förstå släktskapet.
På vilket sätt lärde Du känna henne?
– Två år efter det besöket skrev faster och frågade om
jag ville komma upp till Sångs under sommaren och
hjälpa till på gården. Sommaren 1946 fyllde jag 15 år
och det blev den första av nio somrar jag guidade och
hjälpte till på gården. Under seminarietiden for jag
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ofta till Sångs över lördag-söndag. Det var under vårar och höstar då faster var ensam på gården. Vinterhalvåret bodde hon hos sina döttrar i Stockholm. Jag
hade glädjen och förmånen att umgås med faster Gerda under 35 år både på Sångs och i Stockholm. Vår
personkemi stämde. Även om jag tyckte att hon var
väldigt gammal (63 år!) då jag kom upp till Sångs den
första sommaren suddades åren ut allt efter tiden
gick. Hon hade förmågan att lyssna, och kanske även
jag hade det, och därför fick vi så god kontakt.
I Din bok om Erik Axel och Gerda har Du målat ett
fint och ömsint porträtt av den unga Gerda, men kan
Du lite kortfattat beskriva den Gerda, som överlevde
sin make i femtio år?
– Innan höfter och knän sa ifrån, drog sig inte Gerda
för att arbeta varken bland ogräset i landen, i köket
eller i tvättstugan på Sångs. Hon var en krävande arbetsledare men oerhört tacksam när hon fått ett arbete utfört. Spontan och humoristisk, alltid med stor
värdighet blev hon en centralgestalt överallt där hon
var med. Hon var en härlig värdinna! Med Gerda i
högsätet var måltiderna i dagstugan en fest! I boken
jag skrivit om Gerda och Erik har jag försökt beskriva
hur jag upplevde henne.

Dalarnas alla sockenfanor var en grann syn! I kyrkan
höll professor H.S. Nyberg högtidstalet och Karlfeldts
dotter Anna deklamerade. Senare på dagen var det
festmiddag på Sjöviks Folkhögskola. Jag minns att jag
satt bredvid Bo Setterlind. Vi diskuterade vilken
diktsamling som var Karlfeldts bästa, Flora och Pomona eller Hösthorn? Dagen därpå var det samling till en
minnesstund vid Karlfeldts grav i Folkärna. Många
talade och lade ner kransar, bland dem Svenska Akademiens ständige sekreterare Karl Ragnar Gierow.
På eftermiddagen den andra jubileumsdagen blåstes festen in på Sångs med vallhornslåt. Siljanskören
sjöng under ledning av Anton Lööw. Kommunfullmäktiges ordförande i Leksand, Erik Tirus, hälsade
välkommen. Solen hade gått i moln och ett stilla regn
föll. Artur Lundkvist, som skulle hålla högtidstalet,
nekade att gå ut och ställa sig i regnet på Lekängen,
men då sa Per Johannes, en av arrangörerna: ”Jag skall
gå ut och tala med Honom där uppe!” Johannes gick
ut på bron och åkallade Vår Herre. Uppehåll blev det
och Artur Lundkvist kunde hålla sitt tal. Han gav sin
personliga syn på Karlfeldts dikt, berättade att han

Vilket minne av Din samvaro med Gerda lever starkast?
– Minnena är många, men jag väljer en fin stund i
Husby-Sjutolfts kyrka. Gerdas dotter Anna och hennes man John Larsson, Lars och jag hade tillsammans
med Gerda gjort en resa till hennes barndomshem i
Husby-Sjutolft, torpet där hon var född. Torpet är nu
borta, men fanns kvar vid vårt besök. Tyvärr var ingen hemma så Gerda kom tillbaka med sin tårtkartong
efter att ha knackat på. Med hjälp av kyrkvaktmästaren kom vi dock in i den närliggande kyrkan. Det var
skumt därinne och Gerda, 92 år gammal, såg dåligt.
Vaktmästaren påpekade att väggmålningarna var
gjorda av Albertus Pictor. Gerda började genast berätta vad de föreställde. Häpna och tysta stod vi då
hon slutat att berätta. Vaktmästaren bröt tystnaden:
”Jo, det är alldeles riktigt!” Det hade gått mer än 70 år
sedan Gerda som ung besökt kyrkan!
Sommaren 1964 firades storslaget i Folkärna och i
Sjugare 100-årsminnet av Karlfeldts födelse. Jag vet
att Du var med då, och jag undrar, vad är det Du
minns bäst från det jubileet?
– Festligheterna tilldrog sig under två dagar. Den 19
juli 1964 lyste solen över Folkärna. Paraden med

16

Carin von Sydows bok om kärleken mellan Gerda
och Erik Axel Karlfeldt var samfundets årsbok 1999.
KARLFELDTBLADET 2020:1

arbetet inför 100-årsdagen, och när den väl var inne
skrevs stora artiklar i de riksomfattande dagstidningarna och därmed hade Karlfeldt blivit ett aktuellt
namn i hela landet.
Den 28 oktober 1964 samlades en grupp intresserade i Uppsala med professor Gunnar Tideström,
chefredaktör Anders Yngve Pers och professor KarlIvar Hildeman som de mest aktiva. Diskussionerna
fortsatte och till den 17 januari 1966 kunde landshövding Elfving inbjuda till ett konstituerande sammanträde i Dalarnas museum. Karlfeldtsamfundet
var bildat med Anders Yngve Pers som ordförande.
Carin von Sydow och Gunbritt Berggren i Karlfeldtsamfundets monter på Bokmässan.

själv och hans kamrater på 20-talet en gång hade
opponerat sig mot Karlfeldt, som de funnit för fulländad. Inom sig hade de erkänt Karlfeldts storhet. Någon ”Karlfeldtsfara”, som Victor Svanberg en gång
skrivit om, fanns inte längre. Jag minns hur Victor
Svanberg, som satt på första bänk, rusade upp efter
Lundkvists tal och entusiastiskt tackade för föredraget. Recitation blev det också på Sångs, nu av Rune
Lindström och Karlfeldts barnbarn Mika Larsson.
Gerda tilldelades än en gång Dalarnas fornminnesoch hembygdsförenings stora förtjänstmedalj. Arrangörerna av festligheterna hade förmodligen glömt att
hon fått en sådan medalj 10 år tidigare. Men hon var
väl värd två stycken! 81-åriga Gerda höll ett vackert
tacktal, mycket fin i sin leksandsdräkt.
Ett par år senare bildades Karlfeldtsamfundet. Vilka
krafter tror Du låg bakom ett sådant beslut?
– Intresset och engagemanget inför 100-årsdagen
hade varit oerhört stort. Landshövding Gösta Elfving
hade tagit initiativet till en länskommitté, där kommuner, landsting, författarorganisationer och hembygdsförbund var representerade. En minnesutställning ”Fridolins lustgård – Kring Karlfeldts
diktning och miljöer” var öppen under sommaren
från mitten av juni. Landsantikvarie Björn Hallerdt
var en av de drivande krafterna liksom centralbibliotekarie Tora Olsoni med professor Karl-Ivar Hildeman som rådgivare. Jubileumsdagen i Folkärna hade
samlat omkring 3000 människor. Många kände att
engagemanget för 100-årsfirandet borde få en efterföljd. Tora Olsoni samt folkskollärare Per Johannes i
Uppsala och folkskollärare Olle Björkman i Folkärna
– båda med rötter i Leksand – var de som föreslog att
en litterär förening borde bildas. Karlfeldts namn och
hans diktning aktualiserades först i Dalarna genom

Formerna för Karlfeldtsamfundets verksamhet – ett
vintermöte, ett sommarmöte, en årsskrift, ett Karlfeldtblad osv – har i huvudsak sett likadana ut genom alla år, men kanske har innehållet och annat
varierat, förändrats. Det skulle vara intressant att få
höra Dina synpunkter.
– Redan första året 1966 kunde samfundet ge ut en
bok i skriftserien, Sub luna och andra Karlfeldt-essäer
av Karl-Ivar Hildeman. Den andra boken, Sångs i Sjugare. En bok om Karlfeldts trädgård av Ingegerd Fries
kom först 1970, men därefter har samfundarna fått
en bok varje år.
Under de första nio åren samt 1981 samlades vi
bara till årsmöte på sommaren. Första gången som
samfundet ordnade ett möte utöver årsmötet var
1975 i Uppsala. Det var nog styrelsens mening att två
sammankomster skulle bli en engångshändelse, men
den stora Karlfeldtentusiasten Karl-Ivar Hildeman
tyckte annorlunda. Karl-Ivar ansåg att det borde vara
ett mellanmöte i Stockholm. Då får stockholmarna
ordna det, sa Anders Yngve Pers. Stockholmarna blev
framförallt Karl-Ivar och jag. Vi hade bekymmer
med att hitta lokal. Det blev Kungsholms läroverk,
Vällingby församlingshem, Djursholms slott, Djursholms samskola, Lantbruksakademin, Grillska huset,
Östermalms gymnasium innan vi fastnade för Börssalen.
Vintermötet uteblev alltså 1981. Det var året då
Gerda Karlfeldt dog och det hade gått 50 år sedan
skalden avlidit. Den s.k. Sångssamlingen, som innehöll brev, manuskript och dagböcker, överlämnades
till Kungl. Biblioteket. Detta uppmärksammades på
Aktuellt i TV.
Diskussion kring Karlfeldts diktning upplevde jag
intensivt under många år. Vid det första vintermötet
i Stockholm talade Peter Hallberg om Karlfeldts
lyriska du. Låt mig citera vad sekreteraren Ingvar
Norrby sedan skrev i protokollet: ”Därpå följde, som
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ett experiment, gruppdiskussioner kring dikten Testamente. Likt Skolöverstyrelsens försöksverksamhet
blev experimentet mycket lyckat. Åsikter bröts, alla
och ingen ”hade rätt” – och nog log väl skalden, han
som visste, från sin himmel. Trätlusten höll i sig på
det följande ”stormötet” (det är ett modernt samfund
det här) långt in i vinterdagens skymning. Panelens
Pers, Hildeman, Fries och Hallberg hade väl något litet övertag över folket, men inte var det mycket.”

Carin och Lars von Sydow tillsammans med Karlfeldts dotter Anna Larsson under sommarmötet i
Mora 2010.

Karlfeldtbladet fanns inte under de första åren. Det
var Ingegerd Fries som tog det beundransvärda initiativet till att ge ut det. ”Oregelbundet men pålitligt,
handgjort Blad för diskussion om Erik Axel Karlfeldts
poesi. Tankar, frågor och svar om nästan vad som helst
inom dess pärmar mottages tacksamt och meddelas
läsekretsen – gärna kort, ty Bladet är bara 4-5 ark
stort.” skrev Ingegerd som inledning till Bladet. Det
första numret kom ut 5 november 1975 och det sista
nr 29 den 6 juni 1983. Ingegerd var redaktör, författare,
maskinskriverska på A4 papper med vackert tecknade
vinjetter samt distributör. För fyra nummer fick intresserade betala 10 kronor. Duplicering och porto
kostade pengar! När jag nu bläddrar igenom de 29
numren inser jag vilket fantastiskt ensamjobb Ingegerd gjorde. Hon bad om manuskript, men fick ofta
författa själv. Bladet handlade om Karlfeldts poesi. I de
29 numren finns 98 mindre eller mer ingående behandlade dikter! Efter Ingegerd övertog samfundet
ansvaret för utgivningen av Bladet, som då gick ut –
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och går ut – till alla medlemmar. Bladet började som
en poesiklubb och har nu blivit ett värdefullt och viktigt informationsblad med innehållsrika artiklar.
Vad tror Du om samfundets framtid, kommer det att
fortleva?
– Populariteten hos moderna författare och hos klassiker går upp och ner. Det har Karlfeldt som diktare
fått uppleva och kanske kommer också hans samfund
att få uppleva det. Samfundet hade under några år
över 1200 medlemmar, nu strax under 1000. Men jag
tror inte vi behöver oroa oss!
Samfundets förste ordförande Anders Yngve Pers
avled 1985. På årsmötet 1986 hyllades hans minne
med några ord av Karl-Ivar Hildeman. Jag vill citera
några av de minnesorden. De berättar om Anders
Yngve men också en del om varför samfundet blev
som det blev: ”Anders Yngve Pers var inte bara samfundets förste ordförande, en post som han innehade
i 12 år, han var också samfundets konstruktör och
skulptör. Hela sin tid i samfundet fortsatte han att forma detta i sin egen respektlösa men djupt engagerade
anda. Hans kunnande och hans inkännande i den
Karlfeldtska dikten var av stora mått och det var hans
livselixir att diskutera kring denna diktning. Vi upplevde honom som ett glimrande äventyr och hyllar
honom bäst genom att i samfundet bevara den öppna
och otvungna anda han där införde.”
Den öppna och otvungna andan har fortsatt att
leva under alla år – inom styrelsen och under mötesdagarna. Nog är det tack vare den andan som så
många kommer till sammankomsterna! Blandningen
av lättsamhet, vetenskaplig kunskap, ”kringkultur”
och välorganiserade möten, som håller viss stil tilltalar mötesdeltagare.
Så länge som det finns entusiaster som engagerande kan berätta att Karlfeldts diktning lever och så
länge som den öppna och otvungna andan fortsätter
att leva inom samfundet tror jag att Karlfeldtsamfundet har livet framför sig även om medlemsantalet
skulle sjunka.
Uppsala och Sollentuna hösten 2005
Gösta Berglund
(ur Karlfeldtbladet 2006:1)
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Tankar om ”Flora
och Bellona”

I

nledningsdikten till diktsamlingen Flora och
Bellona skrev Karlfeldt i Brevik sommaren 1918.
Dikten har samma namn som diktsamlingen.
När sjätte upplagan kom ut 1926 ville han ha ett
tillägg – under rubriken skulle det stå ”Till –”.
Dikten är mycket lite citerad i litteraturen. Man har
antagit att adressaten antingen är läsaren eller en
kvinna. Karl-Gustaf Hildebrand, som citerat dikten,
skriver: ”Det är förstås en litteraturvetenskaplig hädelse om man tänker på att dikten har en kvinnlig
adressat”.
Vad skall man då kalla min övertygelse att det är
Gerda som är adressaten?!
Till diktsamlingen Flora och Bellona hade Gerda
inspirerat genom att berätta sina minnen – om Gökstölden, om Syskonen och om hur hon dansade en
sommar. Hon hade med handlingskraft gripit in, då
han låg svårt sjuk 1913 och i dikten Sjukdom står hon
vid hans bädd och ber, att han skall stanna kvar hos
henne och barnen. ”Jag hör en stämma, en öm och
klar: Gå ej ifrån oss, bliv kvar, bliv kvar!”
Diktsamlingen avslutas med dikten Oktober, som
handlar om flytten från det första gemensamma hemmet på Lidingö. Där skriver han: ”För första gång på
många år / förnam jag vinter höst och vår”. ”För första
gång på många år” – det ligger glädje och tacksamhet
i de raderna, samma glädje och tacksamhet som då han
i ett brev skriver: ”Ja, lilla Gerda, nog är jag glad att ha
funnit en hållpunkt och ett fäste. Och tack mina kära,
för att ni hjälpa mig att finna livet rikare och varmare.”
För mig känns det självklart att inledningsdikten
är tillägnad Gerda. Jag läser den också som en av
Karlfeldts mycket personliga dikter.

I den första strofen går blomstergudinnan och strör
sina blommor i suset av vårens vindar och Psyche vill
vara med. I den grekiska mytologin gestaltas Psyche
som fjäril och i dikten vill Psyche vara med i vindsuset, vill vara med i sviten av blommor som böjer sig
för vinden.
Men jag litade inte på att det bara var det som skalden ville berätta. ”Psyche vill med i den ljusa koral” –
det lät som om skalden talade om en person med
namnet Psyche. Så associerade jag till den grekiska

sagan: Eros förälskade sig i Psyche, men besökte henne nattetid för att han ej skulle bli igenkänd. Då Psyche en gång lyckades se honom, flög han bort. Psyche
sökte länge efter sin älskade och under sökandet fick
hon genomgå hårda prövningar. Till slut återförenades de.
Den antika myten om Psyche och Eros blev för
mig berättelsen om Gerdas och Eriks kärlek. Även de
hade, efter många år i skymundan och för Gerda hårda prövningar, till slut förenats genom vigseln 1916.
I den andra strofen dånar stormarna. Bellona, krigsgudinnan i den romerska mytologin, gift med krigsguden Mars, åker på molnvagnen. Visst vill skalden
anspela på det krig som råder, men kanske handlar
det om ett annat krig, misshälligheter, som råder mellan två människor. Karlfeldt var lättirriterad, kunde
bli som ett åskväder. Det behövdes inte mycket för att
åstadkomma en urladdning. Det kunde bland andra
vännen Albert Engström intyga. Och Gerda erkände:
”Nog grälade vi, men han var snäll.”
”Du har givit, men också tagit” skrev Gerda 1910 i
ett brev, som var tänkt som ett avskedsbrev. I Flora
och Bellonas tredje strof får hon svar: ” – så kom och
dela min färd!” och ” – läs i mitt hjärta och tag och
giv, / så länge du finner mig värd”.
När han gått till den stilla död vill han träffa henne
där. Men efter de första upplagorna ändrar han ”träffa” till ”vänta” – väl medveten om den stora åldersskillnaden och sitt eget dåliga hjärta.
De sista raderna talar verkligen till oss alla, men
mycket om Gerda och Erik – två skimrande skuggor
vid sidan av varandra, som tillsammans upplever ”jäktan och glöd”, men också ”den heliga svalka som är”.
Carin von Sydow
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Karlfeldts manuskript till dikten De blinda, som under årets Vintermöte
överlämnades till samfundet av Björn Holmström.
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Erik Axel Karlfeldt
och de blinda
av Sten Gustavsson

D

et torde vara känt bland Karlfeldtläsare att
skalden publicerade en stor och vacker dikt
till De blindas dag 1921 (tryckt i den sista
samlingen Hösthorn, 1927). Karlfeldt kan ha
blivit ombedd att skriva dikten av Klas Lundin (18631949), drivande kraft inom De blindas förening
(DBF) och initiativtagare till denna första De blindas
dag. 1926 högläste Karlfeldt själv den dikten samt I
passionsveckan vid det årets De blindas dag (Svenska
Dagbladet 18/10 1926).
Torsten Fogelqvist framhåller att Karlfeldt ”…var
varmt intresserad för de blinda och dövstumma.”
Karlfeldt skall för övrigt från tidig ålder ha haft nedsatt syn på ett öga. Fogelqvist skriver vidare: ”Det finns
i den (dvs. dikten De blindas dag/SG) ej ett uns av sårande medlidande. Medlidandet är som bekant i det
fallet inte alltid så finkänsligt. Men här odlas medlidandet till medkänsla. Här görs inga försök att spela
rollen av givare och barmhärtig samarit. Det är tvärtom skalden, som sätter sig som gäst och mottagare
hos dem, som utöva värdskap i mörkrets kammare.”
Mindre känt är kanske att Karlfeldt vid det laget
hade bakom sig ett antal år som betydande blindfilantrop. Föreliggande essä har som syfte att söka kartlägga hans kontakter med och arbete för den svenska
blindrörelsen.
I den nämnda dikten finns ett ”Du”; det skall troligen läsas som ett Du riktat till alla blinda och är väl
i hög grad det. Men mycket talar också för att diktaren mer specifikt vände sig till den blinde Daniel Kjellin, som liksom Karlfeldt kom från Dalarna och de
båda skall ha träffats någon gång på 1890-talet i
Stockholm (uppgift i en nekrolog över Karlfeldt av
den blinde musikläraren Edvard Blom (1874-1962) i
tidskriften Phosphoros 1931:2).
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Daniel Kjellin var en betydande kulturbärare
inom DBF. Han var också en skicklig praktiker och
byggde själv 1894 en stereotyperingsmaskin, en tung
golvstående apparat där man skriver in punktskrift
på plåtar sida för sida. Plåtarna tjänar sedan som matriser för tryck på punktskriftspapper. Dessa plåtar
kunde sparas för eventuella framtida tilläggstryck.
Denna stereotypimetod lanserades i Frankrike 1849,
men kom inte i bruk i vårt land förrän något år in på
1890-talet. Den unge Kjellin var bland de första i vårt
De blindas dag
Hösthorn (1927)
När sista prakten flammar
av lundarnas fackelfest,
i låg och vänlig kammar
jag sitter som din gäst.
Det finns ej ljus på bordet,
fast dagens glans är svag.
I dunkel löper ordet
i kväll, på de blindas dag.
Som georginers låga
det brinner kring västerns port,
där Flora ut vill tåga
från denna höstens ort.
Det är som i blödande floder
förrunne all sommarens själ;
och dock för dig, min broder,
finns inget sommarfarväl.
(Läs dikten i sin helhet på sidan 36)
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land att tillvarata metoden. Tidigare tryckte man
punktskrift med lösa stiltyper i metall; dessa var mycket kostsamma och dessutom måste vid tilläggstryck
en ny sättning göras, sida för sida. Stereotypin hade
ytterligare en stor fördel i det att den möjliggjorde
dubbelsidigt tryck och därmed en stor pappersvinst.
Karlfeldt tycks ha hyst en varm vänskap för Kjellin,
endast tre år skilde dem i ålder, och det är sannolikt
honom han porträtterar i publikationen Ljus som utgavs i samband med De blindas förenings 25-årsjubileum 1914. En skara kända personer ur svenskt
samhällsliv fick där utveckla sin syn på blindhet.
Karlfeldt skrev bl.a.: ”Jag har haft en blind vän, som
jag lärde mig beundra. Han var lifsmodets representant i en krets af tämligen modstulna unge män. Han
hade en underbar förmåga att komma en att glömma
hans lyte, liksom han själf tycktes föga besvärad däraf.
Han musicerade, dansade, spelade vira utmärkt, rörde
sig obehindradt ensam ute på gatorna, hittade öfverallt, tog sällan fel på husnummer. Han var arbetsam,
dugande, försörjde sig tidigt, satte familj, lefde lycklig
och dog lugn. Och med allt detta var han en hjärtans
god och bra karl, ett stöd för mer än en femsinnad
kamrat.”
Karlfeldt var även vän med författaren, liberale
politikern och blindfilantropen Ernst Beckman
(1850-1924) som tidigt hade kontakter med blindrörelsen och för övrigt torde ha varit den som introducerade Karlfeldt till medarbetarskap i Aftonbladet
där Beckman var huvudredaktör 1887-1890. Beckman tycks ha varit något av en mentor för den 14 år
yngre Karlfeldt. Beckman publicerade 1893 ungdomsromanen På egen hand (även översatt till engelska året
därpå, då med titeln Pax and Carlino. A story) som
torde ha varit en av de första svenska ungdomsböckerna att presenteras även på punktskrift, stereotyperad vid Kongl. Blindinstitutet å Tomteboda, 1894.
1913 torde Karlfeldt som ständig sekreterare i
Svenska Akademien sedan 1912 ha stiftat bekantskap
med den blinde författaren Hjalmar Höglund (18651919). Höglund, prästson från Medelpad, hade i
barndomen fått en glasskärva i ett öga och skall på
grund av den skadan ha blivit närmast helt blind på
båda ögonen. Han var från 1915 till sin död sekreterare i DBF. Höglund publicerade nio titlar åren
1900-1914. Av dem var Lytets börda: berättelse, Stockholm: Åhlén & Åkerlund 1910, om en ung blind man,
troligen starkt självbiografisk. Höglunds författarskap
i övrigt utgörs av berättelser från lands- och skogsbygd, samt veterligt en historisk roman, Vid Sankt
Olas källa.
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Karlfeldts företrädare som ständig sekreterare,
Carl David af Wirsén (1842-1912) karaktäriserade
Höglunds naturskildringar som ”mycket liffulla” och
att ”hans teckningar af karaktärer och folkseder göra
ett starkt intryck af sanning.”
Men nu var det 1913 och Höglund hade sänt ett
manuskript, Vid Sankt Olas källa, till Svenska Akademiens ”vittra tävlan” och där tilldelats andra pris.
Akademiens prismotivering löd: ”… beslutit med sitt
andra pris Nr. 8” (16 bidrag hade inkommit/SG): ”Vid
Sankt Olas källa, sammanfogade legender om Olof
den heliges landsflyckt och färd genom Svitjod, på
grund af den friskhet och ursprunglighet, som utmärka flera bland sägnerna och den enkla, vackra väl
genomförda stil vari de äro återgifna eller omdiktade.
Författaren är af sjukdom hindrad att idag (20/12
1913) personligen mottaga priset.”

På egen bekostnad utgav Thulin
1915 Fridolins visor och andra
dikter samt Fridolins lustgård och
Dalmålningar på rim i punktskriftsversioner.

Höglund hade i ett brev (15/12 1913) uttryckt sin
tacksamhet för Svenska Akademiens ”… bevågenhet
mot mig. Hittills har min litterära verksamhet aldrig
lyckats göra sig gällande trots både försök och önskan
från min sida …” Höglund säger också att ”… hvarje
pänning har sin stora betydelse för mig, dock skattar
jag Svenska Akademiens guldpänning än högre och
anhåller att få bekomma den i originalskick hällre än
dess värde i vanliga mynt.” Slutligen hänvisar Höglund till att han pga en nyligen genomgången ögonoperation inte kan infinna sig till prisutdelningen.
Den 12 januari 1914 skriver Höglund från Erikslund i Medelpad, i ett för honom angeläget ärende,
till Karlfeldt. Inledningsvis säger han att han ”af gammal motgångsvana” hyst ringa hopp att tillvinna sig
Svenska Akademiens erkännande.
Emellertid hade Höglund nu av en Dr Oskar
Mannström, redaktör för Illustrerad tidskrift, bibringats uppfattningen att Svenska Akademien, genom att
han tilldelats priset, därmed också övertagit de juridiska rättigheterna till arbetet. Höglund framställer i
brevet vördsamt frågan om inte Svenska Akademien
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”… möjligen kan vara villig att afstå från förstahandsrätten och lämna mig fria händer att i tryck utgifva
arbetet, hvilket naturligtvis är af ekonomisk betydelse
för mig.”
Karlfeldt tog författarkollegans oro ad notam och
lät, närmast omedelbart, Svenska Akademien vid
sammanträde den 15 januari 1914 uttala följande: §7:
”Åt Hr Hjalmar Höglund lemnades på begäran tillstånd att själf låta trycka sin prisbelönade skrift Vid
Sankt Olas källa, då Akademien icke ämnade införa
densamma i sina handlingar.”
Man kan föreställa sig hur lugnande detta snabba
besked måste ha varit för Hjalmar Höglund. Säkert
kände han stor tacksamhet gentemot Erik Axel Karlfeldt. Boken utgavs också senare under 1914 av Åhlén
& Åkerlund i Stockholm.
I redaktionskommittén för den ovan citerade Ljus
ingick C.A. (Carl Andreas) Thulin (1879-1948). Det
är troligt att Karlfeldt och Thulin blev bekanta i samband med DBF:s 25-årsjubileum, där den senare ingått i redaktionskommittén för publikationen Ljus.
Ett begåvat hemma-hos-reportage i Vecko-Journalen nr 8 1945 hos makarna Thulin inleds med ett
Karlfeldt-citat: ”Och nu jag blicken sluter från dagens
irrande färd, och gästar i stilla minuter din egen förborgade värld.” (från dikten De blindas dag). Thulin
framhåller att Karlfeldt hör till hans käraste författare,
inte minst därför att han ”… förstått att skildra de
blindas känslostämningar.”
Thulin var blind sedan 18-årsåldern och blev
snabbt en skicklig punktskriftsanvändare. Han närde
tidigt en stark ambition att öka tillgången på kvalificerad litteratur på punktskrift för blinda. Redan ca
1902 kopierade han själv några romaner på franska.
Detta gjordes på den 1899 lanserade tyska punktskriftsmaskinen Picht. Thulin torde ha varit en av de
första i vårt land att äga en sådan maskin.
På egen bekostnad utgav Thulin 1915 Fridolins visor och andra dikter samt Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim i punktskriftsversioner.
På försättsbladet till båda titlarna finns följande
formulering: ”Med författarens benägna medgivande
utgiven av C.A. Thulin, Saltsjöbaden”. Det finns
veterligt ingen brevväxling i detta ärende. Kanske fick
Thulin detta medgivande i samband med DBF:s 25årsjubileum 1914 alternativt någon tid därefter. 1917
fick Thulin ett vänligt tackbrev från en E. Hedman
vid Brunnsviks folkhögskola: ”Det gladde mig
mycket när Karlfeldts Fridolinpoesi utkom på Edert
förlag.” Brevet indikerar att dessa privattryck blivit i
någon mån kända även ute i landet.

Thulin beskrev senare dessa utgåvor som ett sätt
”att känna sig för” inför det djärva steg han tog året
därpå. Uppenbarligen gav utgivningen Thulin inspiration till ytterligare initiativ.
1916 grundade han Stiftelsen De blindas bokfond
(SBB, fortfarande aktiv/SG) som hade som mål att
varje år utge ett värdefullt verk på punktskrift samt
att utdela stipendier för vidare studier till unga blinda. En tredje målsättning var att utge ett kvalificerat
litterärt magasin, något som realiserades 1943 då
Månadens Braille-Magasin började utkomma.
SBB utgav på punktskrift 1931, Karlfeldts dödsår,
Vildmarks- och kärleksvisor, även den i ett litet, tilltalande format. Denna utgåva saknar uppgift om författarens medgivande och utgivningen torde därför
ha ägt rum efter Karlfeldts död i april.
Thulin hade i början av 1900-talet etablerat en
produktiv kontakt med den dövblinde punktskriftstryckaren Harald Thilander (1877-1958) och det var
denne som ombesörjde dessa tryck. Thilander drev
från 1906 ett blindskriftstryckeri tillsammans med
den blinda Karin Höjer (1866-1927), hans hustru
från 1919. Vid Kjellins död 1909 övertog Thilander
redaktörskapet för och tryckningen av De blindas
veckoblad.
Det mesta av verksamheten för blinda låg vid denna tid på Majorsgatan, så även biblioteket, DBF:s
kansli, Thilanders och Höjers tryckeri m.m. Man kan
tänka sig att Karlfeldt som medlem av Bibliotekskommittén (se nedan) kan ha träffat många av de
blinda på Majorsgatan. Ovan nämnde Edvard Blom
vittnade även i sin nekrolog om Karlfeldts besök där:
”Hur dröjde han ej gärna och glad vid vårt arbetsbord i De blindas förenings bibliotek vid Majorsgatan, då dess styrelse (Blom avser nog här den nedan
nämnda bibliotekskommittén/SG) hade sina sammanträden. Han ville ej sitta där ´som en dekoration,
utan som arbetare´, yttrade han själv vid sitt inval i
sällskapet. Och trogen förblev han.”

F

rån 23 februari 1917 kallades Erik Axel Karlfeldt att ingå i Bibliotekskommittén för De
blindas förenings bibliotek och kvarstod troligen i den befattningen livet ut. I kommittén
ingick även C.A. Thulin, DBF:s ordförande Alrik
Lundberg, rektor Gustav Åstrand (1857-1926), Tomteboda blindinstitut, förste bibliotekskonsulenten, senare Stockholms stadsbibliotekarie Fredrik Hjelmqvist (1876-1960), Edvard Blom, musiklärare vid
Tomteboda. Här fick Karlfeldt även återknyta kontakten med författaren Hjalmar Höglund.
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Från 23 februari 1917 kallades Erik
Axel Karlfeldt att ingå i Bibliotekskommittén för De blindas förenings
bibliotek och kvarstod troligen i
den befattningen livet ut.

Kommittén torde främst ha haft till uppgift att bistå biblioteket i fråga om bokurval. Karlfeldt fick snart
uppdraget att tillsammans med två andra ledamöter
”var för sig” föreslå lämpliga titlar ur Verdandis och
Heimdals småskrifter för kopiering till punktskrift.
Dessa skrifter var inte så omfångsrika och kunde relativt snabbt kopieras.
Den övervägande delen punktskriftsböcker skrevs
vid denna tid – något som för övrigt pågick fram till
mitten av 1980-talet – i ett handskrivet exemplar av
s.k. kopister, vanligen seende personer som behärskade punktskrift. Det förekom även blinda kopister som
då behövde en seende uppläsare. Till en början skrevs
texten ut för hand, punkt för punkt, med hjälp av en
s.k. reglett, ett handanteckningsinstrument där texten
skrivs spegelvänt från höger till vänster, senare på den
ovan nämnda punktskriftsmaskinen av märket Picht,
som till en början hade få ägare i Sverige, dock ökande framåt 1910-talet. Med den kunde man skriva hela
bokstaven, oavsett antal punkter, med ett nedslag, en
väsentlig tidsvinst jämfört med reglettskrivande. Texten blir dessutom rättvänd omedelbart, att läsas vänster till höger.
I biblioteksarbetet kom Karlfeldt att möta de engagerade blinda bibliotekarierna Beda Engelke (18651935) och Elin Hök (1889-1974). Elin Hök var även
verksam som författare och översättare från franska.
Hon var dessutom en av landets första blindskriftsstenografer (200 nedslag i minuten). Vice bibliotekarie var sedan 1914 Elin Höks make Klas Lundin. Biblioteket representerade en livlig kulturmiljö för blinda
och det fanns här ett patos för att efter hand öka tillgången på kvalificerad läsning för blinda. Man föreställer sig att Karlfeldt som tidigare sett Daniel Kjellins passion för bildning och kultur här skulle finna
sig väl tillrätta.
Biblioteket hade öppnat sina portar i december
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1892, då med namnet Föreningen för blindskrift. Initiativtagare var den seende lärarinnan och blindfilantropen Amy Segerstedt (1835-1928) som för arbetet
samlade kopister och arbetsmaterial. Från 1911 övergick biblioteket i DBF:s ägo och fick då namnet De
blindas förenings bibliotek.
Vid Karlfeldts inträde i Bibliotekskommittén förfogade biblioteket över ca 6 000 volymer, vilket översatt till titlar torde ha rört sig om ca 3-4 000 (många
titlar bestod av flera volymer).
Senare, under 1920-talet, kom Karlfeldt att intressera sig för den blinde författaren David Holgerson
(1887-1949). Holgerson medverkade frekvent med
noveller och var även redaktör för den ovan nämnda
tidskriften Phosphoros (1925-1937).
I De blindas tidskrift (1949:3) kan man läsa i en nekrolog över Holgerson: ”Tack vare Erik Axel Karlfeldts
intresse för Holgerson erhöll han under flera år ett stipendium från Svenska Akademien à 500 kr per år. ”

Å

ret före sin död, 1930, gjorde Karlfeldt en inläsning på två grammofonskivor i serien
Svenska diktarröster ur samlingarna Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim samt
Hösthorn, utgiven av det franska skivbolaget Pathé
frères´s svenska dotterbolag.
Mangård återger ett foto taget vid inläsningen som
skall ha skett i maj på den då nya Stockholmsbiografen Flamman. Karlfeldt läste stående in följande dikter: Epistel till Sabbacus, I passionsveckan, Elie himmelsfärd, I Juda städer, Träslottet, Sub luna, Höstpsalm. Inspelningen kom ut i handeln i september
1930.
Detta får anses ha varit en tidig författarinläsning
– utöver Karlfeldt gjordes upptagningar av Selma
Lagerlöf, Bo Bergman, Verner von Heidenstam m.fl.
– och kanske hade Karlfeldt en tanke på de synskadade läsare som inte behärskade punktskrift; punktskriftsläsarna hade ju tack vare C.A. Thulin fått tillgång till delar av hans rika författarskap.
Tidskriften Phosphoros 1931:1 publicerade vid
Karlfeldts död en minnesdikt av Edvard Blom:
Nu är han borta men – ej vad han gav
utav sitt väsens verklighet och kärna.
Vi stå med saknad vid en vördad grav,
som retts den dödlige. Dock, glömskans hav,
hur vitt det svallar, släcker aldrig snillets stjärna.
Bloms ord torde väl tolka den tacksamhet den
svenska blindrörelsen kände gentemot den självuppKARLFELDTBLADET 2020:1

offrande vän och välgörare man haft i Erik Axel Karlfeldt. Det är slående att betrakta det tillmötesgående
och den omtanke Karlfeldt visade Daniel Kjellin samt
författarna Hjalmar Höglund och David Holgerson
och med all säkerhet alla de blinda han kom i kontakt
med.
Sten Gustavsson
f.d. bibliotekarie för punktskrift
TACK TILL:
– Museiintendent Anna Wallsten vid Synskadades
museum som outtröttligt bistått mig med biografiska

och andra uppgifter om de personer som nämns i
essän.
– Arkivföreståndaren vid Svenska Akademiens sekretariat, Madeleine Engström Broberg, som mycket
tillmötesgående låtit mig ta del av nämnde författaren
Hjalmar Höglunds korrespondens med Karlfeldt
samt Akademiens protokoll i ärendet.
– Karlfeldtsamfundets tidigare ordförande Christer
Åsberg, med vilken jag telefonledes kunnat dryfta
oklara delar av berättelsen om Erik Axel Karlfeldt
och de blinda. Dessa samtal var för mig mycket inspirerande.

Karlfeldts egna tankar om att vara blind
Då De blindas förening år 1914 firade sitt 25-årsjubileum, utgavs en festskrift, Ljus, där bl.a. följande
rundfråga ställdes till ett antal bemärkta personer:
”Hur tro ni det är att vara blind?” Nedanstående utgör Karlfeldts svar, daterat 22 mars 1914.

Att vara blind
Svar på en rundfråga
Att vara blind, att ständigt sitta som bakom en tjock
förlåt, att alltid gå i djup midnatt och veta, att man
aldrig kan höja blicken och se en stjärna! Jag har ofta
tänkt på hur det skulle vara.
Man skulle tycka, att de blinda borde bli visionärer,
se inre syner och även föreställa sig denna yttre värld
vackrare än den är. Kanske är det så. Kanske finns det
mer än en Tiresias, som ser djupare i det fördolda,
därför att han icke ser det som för ögonen är. Kanske
finns det ljusdrömmar och ljuseffekter i de blindas
värld, dem vanliga poeter och målare aldrig anat. Naturligt är, att övriga sinnen hos de blinda ofta utbildas
än hos de seende. Särskilt måhända hörseln. Jag har
gått ut i skogen med slutna ögon och då trott mig
uppfatta naturens röster på ett rikare och intimare sätt
än eljest. Ingen tror väl att en gran susar likasom en
fura eller att nordan och västan sjunger med samma
timbre i trädtopparna? Sådant förstå säkert de blinda
bättre än vi. Särskilt fint är deras sinne för människoröstens modulationer. Tag dig i akt, när du talat med
en blind! Han hör din råa själ mitt genom konstfullt
svarvade och snirklade fraser. Men han hör även varje
sympatiskt klangstänk, som till äventyrs kan vara in-

drällt i det vanvårdade struporgan du trakterar. Låt
oss med vetskap om detta vara angelägna om att icke
anse de blinda mer än en hel del vanligt folk. Hur
många av oss är det icke som sakna det fina gehöret,
lukten, smaken?
Är det en sorg att vara blind? Naturligtvis, om
man blivit det, sedan minnet vaknat; knappast, om
man alltid varit det eller blivit det som späd. Jag har
umgåtts rätt mycket med blinda och funnit dem optimistiska, gladlynta, nästan lättare till sinnes än andra. Jag har haft en blind vän, som jag lärde mig beundra. Han var livsmodets representant i en krets av
eljest tämligen modstulna unga män. Han hade en
underbar förmåga att komma en att glömma hans
lyte, liksom han själv tycktes föga besvärad därav.
Han musicerade, dansade, spelade vira utmärkt, rörde sig ensam ute på gatorna, hittade överallt, tog sällan fel på husnumren. Han var arbetsam, dugande,
försörjde sig tidigt, satte familj, levde lycklig och dog
lugn. Och med allt detta var han en hjärtans god och
bra karl, ett stöd för mer än en femsinnad kamrat.
När jag skriver dessa ord på en för mig viktig bemärkelsedag, som med nödvändighet leder min tanke till
de yttersta tingen, är det som jag skulle skicka denne
vän en hälsning in i det stora mörkret, som förskräcker människorna och därför ingivit dem drömmen
om det ljusa paradiset.
Gärna ville jag med dessa ord även räcka handen
till de blindas hela skara, icke med medlidande, utan
med varmt förstående: allt seende är relativt, även den
skarpaste blick tränger ej långt, vi treva alla i skymning. Och jag vet att deras känsliga händer bättre än
några andra förstå nyansen i en handtryckning. g
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Inget eller intet?

P

å Vintermötet framförde Anna Widing och
Lennart Simonsson sin egen tonsättning av
"Intet är som väntanstider". Det var en charmerande tolkning med en intressant blandning av folkton och moderna klanger som slog an hos
publiken.
Dikten är ett av Karlfeldts mest populära verk och
gick direkt in i skolböckerna. Här uttrycks med stor
precision den nya känslan för naturen, men dikten är
också oklar på ett intressant sätt. Vad är det egentligen
för lustgård skalden vill dröja i?
Nyligen såg jag dikten citerad i en dödsannons.
Inget är som väntanstider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.

Detta felcitat är nog det högsta beröm en skald kan
få. Någon har citerat dikten ur minnet eller använt en
avskrift, där ordet "intet" blivit utbytt mot "inget".
Språklig sett är det inte så viktigt. Orden har samma
ursprung, men formen "intet" kom att användas i
skriftspråket och blev med tiden alltmera högtidlig,
medan "inget" kom att tillhöra talspråket.
Kanske var det bara ett ordbehandlingsprogram
som åstadkom felet i annonsen. De har stor förmåga
att ändra i redan färdiga texter. Det bästa sättet att
pröva texten är att känna efter hur de båda formerna
känns i munnen. Då finner man att Karlfeldt valde rätt.
Ordet "intet" låter bättre, kanske beroende på att frasen
"ingen maj" i tredje raden kräver variation bland formerna.
En genomgång av Karlfeldts dikter visar att han
omväxlande använde orden "inget" och "intet" med
någon övervikt för det senare. När Karlfeldt skrev

dikten Träslottet använde han givetvis orden "och
intet får vara förbytt". Någon annan form vore otänkbar. Det är lika självklart att Svart jul 1917 måste börja
"Tänd intet ljus i denna svarta kväll".
En dikt som uppmärksammades på Vintermötet,
De blindas dag, innehåller båda formerna och gör det
möjligt att jämföra bruket. Först står det "för dig, min
broder, finns inget sommarfarväl". Det kan jämföras
med frasen "som intet öga förmår" som står längre
ner. Valet styrs tydligen av att den andra frasen är
mera högtidlig.
Även om Karlfeldt använder orden "inget" och
"intet" ungefär lika ofta finns det ett undantag från
den regeln. Fridolins visor innehåller inte ett enda
exempel på ordet "inget", medan ordet "intet" förekommer hela åtta gånger. Det är ingen slump. Den
diktsamlingen blev Karlfeldts stora genombrott, där
han sammanfattade känslorna hos en generation av
unga som måste flytta in till städerna, där de mötte
en oviss framtid. Då passade ordet "intet" in på deras
känslor.
Jag är en sjungandes röst på stora, tomma slätter,
där intet öra hör, där intet eko bör.
Karlfeldt såg många människor gå under. Ibland
kände han sig själv som en löskerkarl utan hopp om
hustru och hem.
Har intet hem, är ingen mans son,
ej hem eller son ska jag äga.
Ordet "intet" fick en speciell betydelse för Karlfeldt
under denna mörka tid som gjorde honom till skald.
Lars Falk

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Andersson, Sven . . . . . . . . . . . . . .Nyköping
Falk, Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Göteborg
Hedqvist, Margareta . . . . . . . . . .Stockholm
Hulthén Birkeland, Maria . . . . . . . . .Lidingö
Hultman-Boye, Catarina . . . . . . .Stockholm
Hultman-Boye, Hans . . . . . . . . .Stockholm
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Hård af Segerstad, Magnus . . . . . . . .Falun
Klippvik, Lena . . . . . . . . . . . . . . .Stockholm
Sparflo, Kaj-Åke . . . . . . . . . . . .Emmaboda
Wikström, Margot . . . . . . . . . . . .Södertälje
Vi önskar er varmt välkomna i samfundet!
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Årets bok i samfundets skriftserie

F

örra året gav samfundet som bekant ut Christer Åsbergs intressanta volym En vän i vind
och skymning. I vardagligt tal kallar vi kanske
detta för samfundets årsbok men egentligen
skall utgåvan mer officiellt benämnas Karlfeldtsamfundets skriftserie nummer 51. Alla år i samfundets
historia har ju inte fått en egen volym, som ni som varit med länge säkert vet.
Till sommaren kommer nummer 52 i denna skriftserie. Eftersom det inte blir något Sommarmöte i år
kommer alla att få skriften med posten. Det handlar
den här gången om ett särtryck ur den bastanta och
omfattande boken Svenska Akademiens modernisering 1913-1977. Vi talade en del om boken på Vintermötet, som ni kan läsa på annan plats i detta blad.
Särtrycket innehåller den del som handlar om
Karlfeldts sekreterartid i Akademien 1913-1931 men
även förordet till den fullständiga volymen ingår.
Dessutom har vi lagt till den passande dikten ”Till en
sekreterare” och låtit Carlssons förlag göra nytt omslag. Avsnittet om Karlfeldt är skrivet av Per Rydén,
litteraturvetare vid Lunds universitet, som specialiserat sig på den litterära tiden runt förra sekelskiftet
1900. Han har bland annat skrivit om Carl David af
Wirsén och Verner von Heidenstam tidigare.
I den fullständiga boken medverkar också Jenny

Per Rydén, litteraturvetare vid Lunds universitet, har
författat avsnittet om Karlfeldt. Foto: Britta Collberg

Westerström som författare. Även hon är litteraturvetare i Lund, specialiserad på den senare svenska litteraturhistorien. Bland annat har hon skrivit mycket
om Nils Ferlin och Klarabohemerna. Den mer omfattande boken kommer samfundet att ha till försäljning för den som är intresserad. Där skildras ytterligare tre sekreterarperioder i Akademien utöver Karlfeldts, nämligen Per Hallströms, Anders Österlings
och Karl Ragnar Gierows. Tillsammans utgör detta
alltså tidsperioden 1913-1977.
Odd Zschiedrich

Jonsell skriver om
Karlfeldt och botaniken

Bengt Jonsell vid sommarmötet 2016.

EFTER ATT BENGT JONSELL höll ett så fascinerande
föredrag om Karlfeldt och hans förhållande till botanik under sommarmötet i Falun 2016 framkom det
önskemål om att Bengt skulle skriva en bok som kan
ingå i vår skriftserie. Det har Bengt Jonsell till skriftkommitténs stora glädje varit positiv till, och han är
redan långt igång med arbetet.
Ett stort bildmaterial från två professionella naturfotografer kommer att användas i boken. Och en erfaren bild- och textredaktör, Inger Strömsten, kommer
att arbeta kontinuerligt med boken för att den ska bli
både upplysningsrik och estetiskt tilltalande. Boken
beräknar vi vara klar till sommarmötet 2021.
Ola Nordenfors
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Carin – en syster i lustgården

F

örsta minnet av Carin von Sydow har jag från
Vintermötet 1 februari 1992 i Börssalen. Väl
uppe på tredje våningen fann jag ett myller av
människor som uppfyllda av återseendets glädje hälsade på varandra. Med erfarenhet av endast två
Sommarmöten i det här sällskapet kände jag mig litet
vilsen. Men bilden av en reslig, blond, vacker dam,
som välkomnande drog alla till sig, har jag fortfarande i klart minne. Några veckor senare kommer jag
att träffa henne igen – på riktigt. Vi kommer att bli
vänner för livet.
Peter Larsson, ägare till Karlfeldtsgården i Sjugare,
kontaktade redan i augusti 1991 min make Bo, presenterar sig och säger: ”Jag tänker sälja gården och jag
tycker att du ska ta hand om den”. Vi besökte Sjugare,
uttryckte vårt intresse, men tiden gick och Peter var
inte mogen, ja, orkade inte fullfölja sina planer. Men
så hör han av sig igen och den 29 februari 1992 sitter
Peter och Anna, Bo och jag tillsammans runt bordet
i köket på Sångs och tecknar vår överenskommelse.
Då utbrister Anna förskräckt: Nu kommer Carin och
Lars! Jag känner genast igen Carin von Sydow från
Vintermötet. Hur Carin upplever de oväntade gästerna vid bordet framgår av brevet vi får en vecka senare,
ett brev med Carins vackra handstil på tre blad handgjort papper.
Sollentuna 1992 03 08
Gun-Britt och Bo Berggren!
Nog trodde jag att något alldeles speciellt avhandlats
vid det bord som jag så ofta dukat och suttit vid… och
ändå kunde jag inte ana att vi ”ramlade in” i ett så avgörande ögonblick i Sångs historia - - - Peter har på ett
fantastiskt sätt räddat gården från förfall, men nu tror
jag, att den kommit i händer på människor, som också
inser gårdens kulturella – litterära värde, en oas och inspirationskälla för Hösthorns diktare. Trots att gården
gått ur släkten drömmer jag nu om att den helt och fullt
”kommit i hamn”. Mycket har ju förändrats sedan de
första åren. Kanske ni kan ha glädje av den växtförteckning som gjordes 1932. Det kan vara intressant att
se hur det var under de tidiga åren.
Inget kunde ha glatt oss mer än att så direkt få detta brev från Carin och Lars. Det värmde oss, ingav
förhoppningar. Växtförteckningen, omfattande nio sidor, skulle bli ledstjärna för de kompletteringar jag
ville göra. Jag frestades att börja med rosbeståndet.
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Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
www.sangs.se

Carin var visningsflicka på Sångs redan som 15-åring
när portlidret 1946 öppnades för besökare. Kunde jag
finna en bättre mentor för mig i detta projekt? Carins
omsorg om Sångs fann jag snart vara gränslös.
Så här kom Rosa rubiginosa, äppelrosen, ”tillbaka”
den 17 juni 1995: Carin, Lars och Anna KarlfeldtLarsson gör en lördagsutflykt och tar vägen förbi
Sångs. Inte oväntat har Carin en blomma med sig.
Den är på rot så vi rustar oss för plantering och går
ner i trädgården. När vi kommer till Lekängen, där en
äppelros tidigare växte, vänder sig Anna, nu 80 år, mot
Lusthuset och berättar om sitt första minne av lusthuset sommaren 1929. Anna och Ulla fann till sin
stora förtvivlan att Lekstugan de förväntat sig hade
blivit ett Lusthus. Det var ju en lekstuga vi drömt om!
Vi blev så besvikna! slutar Anna. Lusthuset kanske behöver en vacker ros vid sin sida, föreslog jag. Så planterades rosen med hjälp av Anna medan Carin påminde oss om att den här dagen 1939 kläddes Anna
till brud på gården för att vigas samman med John
Larsson i Leksands kyrka. Carins hyllning till Anna
på bröllopsdagen var en Rosa rubiginosa magnifica
planterad på Sångs. Till allas vår glädje! Den blommar
rikligt och doftar ljuvligt likt äpple.
Nio sommarlov arbetade Carin på Sångs med visningar och hennes vistelser på gården upphörde aldrig så länge faster Gerda levde. Respekten för den 48
år äldre Gerda fanns alltid men hon hade en förmåga
att trolla bort den stora åldersskillnaden. De fick en
god och nära kontakt under många somrar, som mycket handlade om familjeliv och storhushåll. Men om
makens dikter talades inte. Carin läste dem, hade
KARLFELDTBLADET 2020:1

mycket hon undrade över, men kände inte att hon
kunde ställa någon fråga. När Gerda Karlfeldt fyllt 90
år lättade hon på sin förtegenhet för de allra närmaste.
Tillsammans med systrarna fick Carin ta del av brevväxlingen åren 1904-1925, en del inte bevarade,
kanske brända, och dagböcker från 1924-1929. Under
vinterhalvåret bodde Gerda hos döttrarna i Stockholm, vilket gav Carin många tillfällen till samtal med
faster Gerda. Karlfeldtsamfundets ordförande Anders
Y. Pers fick intervjua henne, ”Samtal med skaldens
maka” i skriften Karlfeldts Sjugare kom ut 1975 som
nr 6 i Samfundets skriftserie.
Våren 1993 planerade vi för att ta emot besökare
maj-september. Carin var under hela året som gått angelägen om att hjälpa mig med böcker, artiklar, kopior
av olika dokument, inspelade band m.m. för att bilda
mig i ämnet Karlfeldt. Falu Damcirkel, ett läsesällskap
sedan 1910, planerade sin vårutflykt till Sångs. Jag
dristade mig till att fråga Carin, kunde hon tänka sig
att berätta för oss om Gerda Karlfeldt? Det kunde hon!
Carin kommer i sällskap med Anna och Ulla! Det var
mer än jag kunnat önska mig. Det var första gången
jag lyssnade till Carin. Och nu tillsammans med Anna
och Ulla som var delaktiga i berättelsen. Närmare
Gerda Karlfeldt än så kommer vi aldrig.
Åter till Carins brev från tiden för vårt övertagande:
Till Anna och Peters bröllop skrev jag bland annat:
Ert hem har väggar som andas
minnen av allvar och glatt.
Låt det gamla få blandas
med Er värme och klingande skratt.

Gunbritt och Bo Berggren med Carin von Sydow
när avsiktsförklaringen undertecknades 1992.

Må gården ge Er båda så mycken glädje, avkoppling
– och roligt arbete! – som den under många år givit
så många människor.
Ett varmt lycka till och allt gott för Sånggården
önskar Lars och jag!
Sånggården sammanförde oss och kom att förena
oss. Den har gett oss glädje, avkoppling – roligt arbete! – som vi delat med Er och gården har under alla
år varit till glädje för så många.
Bo och jag fick vänner för livet!
Ett liv har blommat
och burit sin frukt
och kvällen
har kommit med frid
ur Syster Död av Margareta Melin
Gunbritt Berggren
i den klarnande april…

Äppelrosen på Sångs. T.h. kaffestund på trappan med Lars-Erik
Linnarsson, Bo Berggren, Carin
von Sydow och Karlfeldts dotter
Anna Larsson.
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Karlfeldts barndomshem i sommarskrud.

Okuvligt planeras sommaren!
Det står ett pestmoln över vårens vågor.
Upp, låt oss spränga det med dån och lågor!
Ur En pesthymn

I

coronasmittans tid läser vi Flora och Bellona och
Karlfeldts dikt En pesthymn. Så mycket hellre
hade vi – ännu en vår – citerat Karlfeldts löftesrika strofer om väntanstider, knoppningstider
och den sjungande vår.
Oron och osäkerheten som, i skrivande stund, skapas av coronapandemin griper in i allas vardag, påverkar människors liv och hälsa och raserar förutsättningar för ordinarie verksamhet i näringsliv och föreningar. Som så ofta visar det sig att Karlfeldt har något att säga, rakt in i vår samtid. ”En pesthymn” står
plötsligt i fokus – en dikt som annars sällan reciteras.
En pesthymn skrevs i maj 1918. I grannlandet Finland rasade inbördeskriget och på världsarenan ännu
det stora, fleråriga kriget. I ryska revolutionens spår,
sprang kommunistisk diktatur fram. För Karlfeldt är
det kriget som är pesten. För oss som läser i dag kryper kopplingen till en av krigets följder – Spanska sjukan – in på kroppen. Mellan 50 och 100 miljoner
människor dog, varav nära 40 000 i Sverige. Knappt
någon släkt lämnades orörd.
Karlfeldtföreningen i Folkare flyttar sitt årsmöte –
och vårmöte – framåt i tiden. Föreningens stadgar
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rymmer en finurlig formulering om att årsmötet ska
hållas så nära Karlfeldts dödsdag som möjligt är. Möjligt blir det förstås först när alla medlemmar kan mötas utan att riskera hälsan.
Okuvligt planerar vi ändå för en sommar när Karlfeldtsgården i Karlbo kan hållas öppen för besök, ge
rofyllda stunder i Karlfeldts barndomsbyggnader och
trädgård, bjuda konsthantverk och slöjd, god förplägnad och varje lördag blomma fram med berikande
kulturprogram.
På midsommardagen ska nyckelharpsgruppen
Bergslaget traditionsenligt fylla gårdstunet med spel-

Karlfeldtsgården i Karlbo
www.karlfeldt-folkare.se
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En tidsresa genom
Folkarebygden
Nu ville jag girigt samla
all nejdens drömmande fägring och sång
och minnena, unga och gamla,
som sjunga i natt liksom livet en gång,
nu ville jag dofterna fånga
som välla ur vårnattens jäsande brygd,
och föra dig med på min långa,
min ovissa väg, du min Folkarebygd!
ERIK AXEL SKRIVER om sin hembygd i dikten
Uppbrott. För den som vill fördjupa sig i Folkarebygden finns nu den helt nya boken Folkareboken
– En tidsresa genom Avesta, By, Folkärna och Grytnäs. Startpunkten tas i förhistorien när inlandsisen
ännu täckte stora delar av södra Dalarna och de
första människorna sökte sig dit. Med rön från den
senaste forskningen går resan fram genom seklerna in i vår egen tid. Lokala skeenden sätts i större
regionala och nationella sammanhang. Här skildras Folkare – dess gränser, naturförutsättningar
och människor. Längre kapitel varvas med kortare
tematiska fördjupningar och personporträtt. Förstås finns både Karlfeldt och hans miljöer med.
Folkareboken är utgiven av Avesta kommun.

mansmusik. En sensommarlördag, 22 augusti, ska
Karlfeldtföreningen och Avesta Folkdansgille med
dikter och danser presentera ”I Karlfeldtsspår för
framtids danser”. Övriga lördagar fylls av allt från
musik och lokalhistoria till familjeaktiviteter och
ungas spelkultur.
Karlfeldts egen födelsedag, måndag 20 juli kl.14,
firar vi med program av främsta klass: Fram på trädgårdsscenens tiljor träder Sofia Sandén, sångerska,
musiker och Karlfeldtkännare, som i vintras tilldelades Region Dalarnas stora kulturpris på 100 000 kr.
Karlfeldt, ackompanjerad av annan lyrik, är programmets inriktning, och medverkar gör även Ian Carr, gitarr, och Staffan Lindfors, kontrabas. Erik Axel Karlfeldts barnbarnsbarn Jon håller högtidstalet och
”Årets Fridolin” tilldelas Avesta kommuns kulturpris.
Om inte förr, välkommen då, till Karlbos sköna gröna
Karlfeldtsglänta.
Karlfeldtsgården i Karlbo är öppen 31 maj, 6-7 juni
och från och med 13 juni varje dag, utom midsom-

Författare är Maths Isacson, Ronnie Jensen, Karin
Perers, Ing-Marie Pettersson-Jensen och Lars Östlund. De skriver med stor kunskap inom arkeologi,
ekonomisk historia, historia och kulturhistoria –
och med stark kärlek till Folkare. Boken har 508
sidor och är rikt illustrerad med foton och kartor.
Karlfeldtföreningen säljer boken i Karlbo för 250
kr. Den kan också sändas med Post Nord, med 100
kr i tillägg för vadderad påse och porto. Kontakta
Karin Perers för beställning: karin@perers.se eller
telefon 0226-31010.
maraftonen, fram till och med 16 augusti. Sensommarhelgerna 22-23, 29-30 augusti och 5-6 september
hålls också öppet. Dagliga öppettider är kl. 10-17.
Karlfeldtföreningens trevliga och lärorika resor,
gemensamt i buss, på Karlfeldts Folkarestigar kan
förhoppningsvis genomföras på höstkanten. Håll utkik på www.karlfeldt-folkare.se och på Facebooksidan för Karlfeldtsgården i Karlbo. Där presenteras
också konsthantverkarna och slöjdarna som medverkar i sommar, trädgårdscirkeln som arbetar under ledning av Birgit Broström och gårdens entreprenör Kristin Kristenson.
Snart grönska gärden och vretar,
snart blomma täppa och äng...
Med önskan om tillförsikt sänder
Karlfeldtföreningen varma hälsningar!
Karin Perers
Karlfeldtföreningens ordförande
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Verksamhetsberättelse
Karlfeldtsamfundets verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
Antalet medlemmar i Karlfeldtsamfundet var den 31
december 2019 533, varav 404 fullbetalande, 95 familjemedlemmar, 24 engångsbetalande eller ständiga
medlemmar, 2 ungdomsmedlemmar, 1 biblioteksmedlem samt 7 hedersmedlemmar.
Årsmötet hölls på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik den
10 augusti 2019.
Styrelsen har efter detta årsmöte och efter att samma
dag ha konstituerat sig inbördes följande sammansättning och ansvarsfördelning:
Ordförande: Odd Zschiedrich
Vice ordförande: Gunilla Stenman Jacobson
Sekreterare: Johannes Rudberg
Kassaförvaltare: Anders Back
Klubbmästare: Yngve Lennerstrand
Informationsansvarig och ansvarig för medlemsregistret: Jon Karlfeldt
Övriga styrelseledamöter: Anita Hård af Segerstad,
Ola Nordenfors och Stina Otterberg.
Dessutom har Christer Rosenqvist under hela året
fungerat som adjungerad styrelseledamot representerande Karlfeldtföreningen i Folkare.
Vid årsmötet valdes Odd Zschiedrich till ordförande för ett år. Årsmötet beslöt vidare att antalet styrelseledamöter skall vara åtta jämte ordföranden samt
omvalde tre ledamöter för en tid av två år, nämligen
Jon Karlfeldt, Ola Nordenfors och Stina Otterberg.
Kvarstående ledamöter – redan valda fram till årsmötet 2020 – är Anders Back, Anita Hård af Segerstad,
Yngve Lennerstrand, Johannes Rudberg och Gunilla
Stenman Jacobson. Jørgen Straarup lämnade styrelsen
efter sex år som sekreterare och avtackades därvid
med Karlfeldtmedaljen.
Styrelsemöten: Styrelsen har under 2019 hållit fem
protokollförda styrelsemöten, nämligen i Stockholm
den 23 februari, på Sångs i Sjugare den 25 maj, i Rättvik den 9 augusti och den 10 augusti (det sistnämnda
ett konstituerande styrelsemöte) samt i Uppsala den
18 oktober. Mellan mötena har styrelsen stått i löpande kontakt via främst e-post.
Revisorer: Vid årsmötet valdes för en tid av ett år
auktoriserade revisor Lars Kylberg (firma Öhrlings
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PricewaterhouseCoopers) och William Nisser som
revisorer för ett år till och med årsmötet 2020.
Vidare valdes auktoriserade revisor Niclas Bergenmo (firma Öhrlings PricewaterhouseCoopers) och
Christer Hultvall till revisorssuppleanter för samma
period.
Valberedning: Inför årsmötet 2019 bestod valberedningen av Inger Back, Bo Berggren (sammankallande) och Gunnar Birgegård. Då Bo Berggren undanbett sig omval utsåg årsmötet Claes-Bertil Ytterberg
till ny ledamot av valberedningen till årsmötet 2022.
Inger Back är sedan tidigare vald till årsmötet 2021
och Gunnar Birgegård är vald till årsmötet 2020. Årsmötet utsåg Inger Back till ny sammankallande i valberedningen.
Medlemsavgift: Årsmötet beslutade att årsavgiften
skulle vara oförändrad, det vill säga 240 kr per medlem, 120 kr för tillkommande familjemedlem med gemensam adress, ungdom och studerande under 30 år,
samt 2 400 för ständigt medlemskap.
Ekonomi: Årsbokslutet för Karlfeldtsamfundet för år
2019 visar på ett mindre överskott. Verksamhetens
underskott uppgick till drygt 300 000 kr. Genom en
stadig uppgång på samfundets värdepapper under
året kunde dock verksamhetens underskott täckas av
utdelningar och vinster vid värdepappersförsäljning.
Marknadsvärdet på tillgångarna vid årets slut översteg det bokförda värdet med 383 000 kr. För en mer
detaljerad ekonomisk redovisning för verksamhetsåret hänvisas till det årsbokslut som skickas ut till
medlemmarna.
Administration: Samfundets medlemsregister har
administrerats av Jørgen Straarup och efter honom
Jon Karlfeldt medan Anders Back har ansvarat för
samfundets bokföring.
Anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR): Styrelsen har under året tagit fram
de rutiner och dokument som krävs utifrån den allmänna dataskyddsförordningen (mera känd som
GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation).
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kommittén även arbetat med planering av såväl 2020
som 2021 års kommande utgåvor i skriftserien.
Karlfeldtbladet: Samfundets medlemsblad Karlfeldtbladet har utkommit med två fylliga nummer under
året. Redaktör och huvudansvarig för tidskriften har
varit Gunilla Stenman Jacobson, biträdd av den rådgivande redaktionskommitténs medlemmar Lars
Falk, Cari Hildebrand och Odd Zschiedrich. Nya
nummer av medlemsbladet läggs löpande ut som
PDF-filer på samfundets webbplats.
Webbplats och Instagramkonto: Samfundets webbplats www.karlfeldt.org har ett rikt informationsinnehåll och nytt material har under året på styrelsens uppdrag löpande tillförts genom Cari Hildebrands försorg.
Samfundet startade i februari 2019 även ett konto på
Instagram, där ett 40-tal inlägg publicerats under året.
Antalet följare har efterhand stigit till drygt 200. Instagramkontot har redigerats av Stina Otterberg.

Sommarmötets traditionsenliga bukett med blomsterprakt från trädgården på Sångs.

Skriftkommittén: Samfundets medlemmar har under
året erhållit nr 51 i samfundets skriftserie, Christer
Åsbergs En vän i vind och
skymning. Uppsatser och föredrag från två decennier med
Karlfeldt. Deltagarna i sommarmötet erhöll boken på
plats i Rättvik, övriga per
post. Denna bok och även
ett antal andra böcker från de senare årens utgivning
har nu registrerats i Bokinfo-databasen, vilket dels innebär att de lätt kan beställas av fysiska bokhandlar
som så önskar, dels att de finns tillgängliga för köp via
nätbokhandlarna Adlibris och Bokus, en viktig fråga
för våra skrifters synlighet.
Skriftkommittén har under året bestått av Ola
Nordenfors, Stina Otterberg, Johannes Rudberg (sammankallande) och Odd Zschiedrich. Under året har

Samarbete med Karlfeldtgymnasiet i Avesta: Samfundet har inlett ett samarbete med den skola som sedan 2000 bär Karlfeldts namn, nämligen Karlfeldtgymnasiet i Avesta, och mötts av positivt gensvar från
skolans ledning. I slutet av augusti ordnades ett möte
för förstaårseleverna med information om Karlfeldt
och Karlfeldtsamfundet. Gunilla Stenman Jacobson
talade och musikgruppen Jordemor från Sjöviks folkhögskola medverkade. Samfundet skänkte också en
klassuppsättning på 30 exemplar till skolan av Vägen
till Nobelpriset, den vackra, rikt illustrerade boken
som kan fungera som en introduktion till Karlfeldts
liv och verk.
DELS: Samfundet är medlem i DELS (De Litterära
Sällskapen i Sverige) och stöder därigenom den samordning och de goda initiativ som kommer ut av denna samverkansorganisation, bland annat utgivningen
av den litterära tidskriften Parnass. Under året nominerade styrelsen tre av Karlfeldts dikter till den planerade DELS-kampanjen ”Sverige läser”, nämligen
”Vinterorgel”, ”Längtan heter min arvedel” och ”Första minnet”.
Samfundets priser: Karlfeldtpriset utdelas inte varje
år, utan så skedde senast 2018 till Christer Åsberg.
Juryn, som utses av styrelsen, har dock löpande kontakter och består f.n. av Camilla Hammarström, Margareta Jonth, Stina Otterberg (sammankallande) och
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Odd Zschiedrich. Inget Ungdomens Karlfeldtpris
delades ut under 2019. Styrelsen valde att detta år
istället koncentrera sig på att etablera ett förhoppningsvis långsiktigt samarbete med Karlfeldtgymnasiet i Avesta (se ovan).
Vintermötet: Vintermötet gick av stapeln den 23
februari 2019 i Börssalen i Stockholm med cirka 140
deltagare. Mötet inleddes med ett välkomstanförande
av samfundets nye ordförande Odd Zschiedrich, varefter Elisabeth Lindmark avtackades med en stor
blombukett för sina år i samfundets skriftkommitté
av styrelseledamoten Ola Nordenfors. Därefter fick
deltagarna höra om det återfunna manuskript med
Erik Axel Karlfeldts handskrivna dikter ”Dalmarsch”
och ”En studentflamma”, som Elisabeth Waldenström
funnit i sitt i ett antikvariat inhandlade exemplar av
Fridolins poesi. Elisabeth Waldenström medförde manuskriptet redan till sommarmötet 2018 på Biskops
Arnö, där det väckte stor uppmärksamhet, och nu vid
vintermötet donerade hon det till Kungliga biblioteket,
där det införlivas i Karlfeldtarkivet. Styrelseledamoten
Johannes Rudberg tackade henne och mottog manuskriptet å Kungliga bibliotekets vägnar.
Härefter var det dags för idéhistorikern Sverker
Sörlin, som höll ett mycket uppskattat föredrag under
rubriken ”Bildning, folkbildning och kulturarv i vår
tid och några tankar om litterära sällskap”. Anförandet
följdes av en frågestund.
Efter paus med förfriskningar framförde Anna
Ihlis, Anna Ahnlund och Hanna Enlöf ett halvdussin
visor från CD:n Avskedet 1864-2018. Anna Ihlis har
på ett personligt och nyskapande sätt med stöd av
samfundet tonsatt tio av Karlfeldts dikter. Skivan, som
utkom 2018, har fått ett mycket fint mottagande av
såväl publik som kritik.
Sommar- och årsmöte: Årets sommarmöte inkluderande årsmöte hölls på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik
den 9-11 augusti och samlade 102 deltagare.
På fredagskvällen välkomnades deltagarna av samfundets ordförande Odd Zschiedrich och efter kvällsmat var det dags för kvällens första gäst: Göran Greider, poet, samhällsdebattör, chefredaktör, som inför
en uppmärksam publik förmedlade sina tankar och
associationer kring Karlfeldt under rubriken ”I trädgården hörs andra ekon”. Den vackra sommarkvällen
avslutades sedan med ett mycket uppskattat musikaliskt divertissement med Åsa Sundstedt, accordeonist,
frilansmusiker och kantor i Orsa kyrka och med med-

34

verkan även av hennes make, skådespelaren Lars
Lindström som läste Karlfeldts dikt ”Kyrkosångarne”.
Lördagen inleddes med årsmöte, som öppnades med
välkomstord av Odd Zschiedrich. Därefter diktläsning då Jørgen Straarup läste ”Hösthorn”. Till ordförande för årsmötet valdes Claes-Bertil Ytterberg.
Odd Zschiedrich omvaldes till samfundets ordförande för ytterligare ett år. Styrelsen i övrigt förändrades
enbart genom att Jørgen Straarup avgick efter sex år
som sekreterare. Han avtackades av ordföranden för
sina insatser i samfundets styrelse under sex år och
erhöll Karlfeldtmedaljen. Traditionsenligt avslutades
årsmötet med diktläsning, då Annika Straarup läste
”Den misskände spelmannen”.
Efter årsmötet talade Daniel Werkmäster om de
två konstnärerna Jerk Werkmäster och Verner Molin.
Daniel Werkmäster är chef för Uppsala konstmuseum
och barnbarn till Jerk Werkmäster. Han är också ordförande i Mörksuggefonden som har en särskild
koppling till Verner Molin. Daniels mycket intressanta och stimulerande föreläsning illustrerades av ett
stort antal bilder av de båda konstnärernas alster.
Efter lunch talade Litteraturbankens föreståndare
Dick Claésson om ”Den digitaliserade Karlfeldt – om
Litteraturbanken och det litterära kulturarvet”. Under
sin föreläsning visade han lite av de fantastiska möjligheter som erbjuds via webbplatsen www.litteraturbanken.se och berättade och exemplifierade också
hur materialet där hela tiden utökas.
Professor Gunnar Ternhag berättade därefter om
”Hjort Anders – byspelmannen som klev upp på
estraden”, om spelmannen Hjort Anders Olsson från
Bingsjö och hans liv och gärning med anknytning till
Uppland och Bror Hjorth. För att illustrera framställ-

Flox på Sångs

KARLFELDTBLADET 2020:1

Göran
Greider
gästade
sommarmötet i
Rättvik.

ningen fick vi höra riksspelmannen Hady Prett spela
olika låtar som gjorde det hela levande.
På lördagskvällen samlades vi till festlig middag med
sång och glad gemenskap. Mika Larsson höll under
kvällen ett uppskattat tal, senare publicerat i Karlfeldtbladet.
På söndagen for vi till Sångs för att återigen få göra
en poesivandring. Gunbritt Berggren tog emot oss
och hade förberett ett program av diktläsning vid olika stationer i den vackra trädgården. I grupper vandrade deltagarna runt och kunde njuta av skaldens ord
och den fina miljön. Några av de frivilliga uppläsarna
hade själva valt ut sin dikt och förklarade varför. Till
sist avslutade samfundets vice ordförande Gunilla
Stenman Jacobson sommarmötet och tackade vårt
kära värdfolk för den sköna upplevelsen och hemförlovade mötesdeltagarna.
I anslutning till sommarmötet genomfördes en enkät om mötet och framtida sommarmöten bland deltagarna och senare uppmanades även medlemmar
som inte deltagit vid årets möte att besvara enkäten.
Enkäten gav styrelsen ett värdefullt underlag att ta
med sig i det fortsatta arbetet.
Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare: Banden är starka
mellan Karlfeldtsamfundet och Karlfeldtsgården
Sångs i Sjugare och även detta år fick styrelsen gästa
gården och hålla ett av sina styrelsemöten i den oförlikneliga miljön där.
2019 fyllde Musik vid Siljan 50 år och lika länge
har Sångs varit en aktiv part och en scen inom ramen
för konsertserien. Jubileet firades på ett förnämligt
sätt med en jubileumskonsert på Sångs under Sångsdagen den 2 juli. Medverkade gjorde spelmän under
ledning av Alm Nils och Kungs Levi. Både Alm Nils
och Margareta Jonth, som också medverkade, var
med redan vid den första konserten 1969. Detsamma
gäller även skaldens barnbarn Mika Larsson som reciterade sin morfars dikter såväl 1969 som 2019. Vid

årets arrangemang medverkade även hennes kusin
Hans Barenthein med uppläsning. Övriga medverkande musiker och sångare var Henrik Berg, Ian Carr,
Anki Jones, Staffan Lindfors, Anders Nygårds och
Sofia Sandén. Gunbritt Berggren höll ihop programmet och har även författat en artikel om hela arrangemanget i Karlfeldtbladet.
Även om den publika verksamheten på Sångs numera är mer begränsad än tidigare år så genomfördes
även under 2019 de uppskattade poesivandringarna
på torsdagar under juli månad och även ett antal förbokade besök med guidade visningar.
Karlfeldtsgården i Karlbo: Vid Karlfeldtdagen på
Karlfeldtsgården i Karlbo den 20 juli – skaldens 155årsdag – medverkade samfundets ordförande Odd
Zschiedrich med ett anförande, senare publicerat i
Karlfeldtbladet. Vid sammankomsten svarade Anna
Ihlis med vännerna Anna Ahnlund och Hanna Enlöf
för musiken. Samfundet och Karlfeldtföreningen i
Folkare har även på andra sätt haft ett konstruktivt
och effektivt samarbete under året, med den i
samfundets styrelse adjungerade representanten för
Folkare-föreningen Christer Rosenqvist som en förmedlande länk.
Övrigt: Många medlemmar har under året gjort värdefulla och uppskattade insatser i den anda som stadgarna formulerar som ”att vidmakthålla intresset och
vidga förståelsen för Erik Axel Karlfeldt och hans verk”.
Allt kan tyvärr inte redovisas i årsberättelsen, men styrelsen vill gärna tacka alla som under året bidragit med
stöd och intresse för samfundets verksamhet.
Enskede den 5 april 2020
För styrelsen
Johannes Rudberg, sekreterare
Du SOM är MEDlEM i Karlfeldtsamfundet
är vår bästa Karlfeldt-ambassadör. Tipsa
gärna en vän om medlemskap i vårt unika
sällskap. Vårt uppdrag och mål att hålla Karlfeldts författarskap och liv levande är inte
möjligt utan medlemmar. Kom ihåg att betala
medlemsavgiften om du hör till dem som betalar årligen. Utan den kan vi inte hålla aktiviteter eller ge ut publikationer. Tack för ditt
stöd!
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De blindas dag
När sista prakten flammar
av lundarnas fackelfest,
i låg och vänlig kammar
jag sitter som din gäst.
Det finns ej ljus på bordet,
fast dagens glans är svag.
I dunkel löper ordet
i kväll, på de blindas dag.

Bland röda georginer,
som smycka den blå kuliss,
en stjärna går fram och skiner
som pingstens gula narciss.
Men höst som festligt prålar
och rymdens och jordens vår,
du ser dem i färger och strålar
som intet öga förmår.

Som georginers låga
det brinner kring västerns port,
där Flora ut vill tåga
från denna höstens ort.
Det är som i blödande floder
förrunne all sommarens själ;
och dock för dig, min broder,
finns inget sommarfarväl.

Och nu jag blicken sluter
från dagens irrande färd
och gästar i stilla minuter
din egen förborgade värld.
Du räds ej mörka prången
där jag går vill och svag.
Så led mig på sagogången,
i dag är de blindas dag.

Men båda två vi stamma
från samma rika hus.
Oss födde natten till samma
benådade, furstliga ljus.
Jag har ett ord som vill tona
med kvällens mjuka vind,
ett ord som vill försona,
att jag fick arv och krona
och du, min broder, är blind.

Jag vill de röster höra
dem seende dag ej hör
och öppna fromt mitt öra
för skymningsalfernas kör.
Som regnbågsljus det skiner
kring milda stråkars drag,
det spelar som blå violiner
i dag, på de blindas dag.

Då livets bjärta fackla
förbrinner blekt och matt
och båda blint vi vackla
mot samma stora natt,
vem vet vad mörkret skall
gömma?
Men, blinde broder, jag vet,
att ingen som du kan drömma
om sol och salighet.
ur Hösthorn (1927)

Karlfeldts dikt "De blindas dag"
trycktes först i Svenska Dagbladet
den 16 oktober 1921. Detta datum
arrangerades de blindas dag för
första gången.

