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FÖR 80 ÅR SEDAN gick man i
väntans tider inför nedkomsten
av Hösthorn som inträffade la-
gom till Sankta Birgittas dag, en
dag som ju figurerar i samlingen.
Det fanns vid vårt möte i Rättvik
ännu två personer närvarande
som kom ihåg den stora dag då
Hösthorn publicerades. Döttrar-
na Anna och Ulla kunde berätta
hur pappa Erik på utgivningsdagen tog dem
med i taxi runt till Stockholms bokhandlar
för att beskåda skyltningen.

Men det var inte bara recensenter och
 lyrikläsare som gick i väntans tider hösten
1927. Bland många andra fanns en fru
Forssell på Östermalm i Stockholm. I slutet
av januari 1928 födde hon en son som döp-
tes till Lars. 

Lars Forssell blev en av våra verkligt sto-
ra poeter. Han avled i juni i år. Vi har i sam-
fundet anledning att minnas honom inte
bara för att han en tid ingick i vår styrelse
utan främst för att han under en tid av ned-
gång för karlfeldtintresset på olika sätt höll
minnet av skalden Karlfeldt levande. Han
skrev i BLM 1951 de ”Anteckningar om
Karlfeldt” som blev stommen till inledning-
en i en spännande urvalsvolym som kom ut
1957, De 29 dikterna. Kanske retade sig
några inbitna karlfeldtianer på att kanon
därmed inskränktes till ett så beskedligt an-
tal dikter och att några obligatoriska höjd-
punkter saknades, t.ex. Jungfru Maria och
övriga dalmålningar. Men de 29 dikterna
kompletterades av vad Forssell kallade ”En
visbok”, varmed antalet utökades med 10
nummer. I visboken ingick  relativt förbi-
sedda, otypiska karlfeldtnummer som ”Den
blodiga sotarn”, som inspirerade Evert Tau-
be till ”Vals i Provence”, och översättning-

en ur Des Knaben Wunderhorn,
”Låt brusa, barn, låt brusa”.

FORSSELL ÅTERKOM till Karl-
feldt i Författarnas litteraturhisto-
ria 1978 med en uppsats som se-
nare återuppstod i hans essäsam-
ling Vänner, 1991. Här gör Lars
Forssell ett försök att sätta in
Karlfeldt i en dubbel svensk tradi-

tion. Den ena utgår från den svenska skal-
dekonstens fader, Stiernhielm, som repre-
senterar ”en fullständig kontroll över de
språkliga medlen och ett suveränt behärs-
kande av den rytmiska smidesläran”. Den
andra är visdiktningens tradition som utgår
från den Lars Wivallius som skrev ”Klago-
visa över en torr och kall vår”. Här ersätts
kunnandet, kontrollen och behärskningen
med ”en viss frihet i de språkliga och ryt-
miska medlen. Versen vinglar, rimmen och
halvrimmen dansar, allitterationerna ham-
nar slumpvis än här än där och de lärda och
tunga anspelningarna ersätts av vardags -
tonfall och frisk naturiakttagelse”. 

Karlfeldt står, säger Forssell, med en
tung fot i båda traditionerna och förenar de
båda. ”Också i hans enklare, ’sjungna’ dik-
ter är retoriken och konstfärdigheten fullt
märkbar – detta behöver inte innebära kri-
tik – medan naturen i hans större dukar,
välkomponerade och mödosamt samman-
satta, lever ett sprittande egenliv som ofta
förtar intrycket av konstruktion.”

Forssell är inte okritisk mot Karlfeldt,
men då gäller det vissa tidstypiska och när-
mast privata drag, som kan spåras i den
närmaste umgängeskretsen och som Fors-
sell på sitt tidstypiska sätt överdriver,
”manbarhetskulten, sturigheten, kvinnoför-

Sommarmöte 
2008 i Sigtuna

Nästa års sommarmöte
 arrangeras den 22-24 augusti i
Sigtuna. Mer info i nästa num-
mer av Karlfeldtbladet. 

Bertil Jacobs blev Årets Fridolin
BERTIL JACOBS, Krylbo, har till-
delats utmärkelsen Årets Fridolin,
som delas ut av Avesta kommun.
Ur motiveringen: ”Med folkbilda-
rens glöd för både sakkunskap

och förmedling verkar Bertil
 Jacobs sedan mer än sextio år i
Folkarebygden. Skönheten i na-
turen och människans uttryck i
kulturen tolkar han finstämt - i
fotografier, kåserier och föreläs-
ningar. Bertil Jacobs har genuint
intresse och engagemang för Fol-
karebygden. I Karlfeldts spår har
han många gånger vandrat ge-
nom bygden med vaken blick och
känsla för djur, natur och kultur.
--- Under senare år har Bertil Ja-
cobs på eget initiativ samman-
ställt och utgivit sitt eget samlade
material i skriften "Kulturgårdar
i Folkare", där han i ord och bild
presenterar unika och intressanta
byggnader och miljöer i Folkare-
bygden och där Karlfeldtsgården
och Hyttbäcken ingår som själv-
klara objekt.”

forts. nästa sida

Sångsdagen 2008
Välkommen till Sångsdagen

lördagen den 24 maj

Styrelsen och fam. Berggren
www.sangs.se

Christer Åsberg

Ordföranden har ordet

Lars Forssell – en trogen Karlfeldtvän

Bertil Jacobs mottar utmärkelsen
Årets Fridolin av Karin Perers.

OMSLAGSBILDEN: Emma Zorn vid skrivbordet 1925. Fotografi -
erna som illustrerar artikeln på sid. 6-7 till hör Zornmuseet i Mora. 



aktet och den här och där uppstickande an-
tisemitismen”. Åtminstone de två senare
skamfläckarna har jag förgäves letat efter i
Karlfeldts diktning.

Lars Forssell är ärlig nog att ange källan.
Han säger sig minnas att ”Evert Taube en
gång berättade hur svårt han hade att för -
dra de hänsynslösa manschauvinistiska
övermänniskoideal som behärskade sam-
talstonen hos Karlfeldt, Zorn och Albert
Eng ström när de satt tillsammans kring
brännvinskaggen”. 

I ett tv-program från 2000 talar Lars
Forssell om den poetiska skaparprocessen.
Att skriva en visa var bara roligt. Men med

den ”riktiga”
poesin var det
värre. Då var
det inte Lars
Forssell utan nå-
gon gubbe inuti
honom som pre-
cis visste hur
han ville ha det.
Om Forssell sa
att nu räcker
det, det här är ju
bra, så kunde
gubben höras
muttra: ”Nja,

näe, det är nåt som inte stämmer här. Jag
jobbar vidare.”

Och så är det nog med alla riktiga skal-
der, menade Forssell. I sin essä för han sam-
ma resonemang om Karlfeldt:

”Karlfeldts diktning må växa ur en psy-
kisk kramp, ja en neuros. Hans konstfullhet
och självkritik kan sägas vara för stora;
därinne i sitt huvud satt han och hamrade på
sina dikter så att de skulle bli ’varaktigare än
koppar’; det är ett rent mirakel att så många
av dem ändå verkar självklara, naturliga,
förföriska och mänskliga. Han var ’il miglior
fabbro’, mästersmeden själv. Han arbetar
med sina dikter tills de blir exakt vad han av-
ser dem att vara. Det finns en synkronisering

mellan form och innehåll, känsla och rytm
som är enastående i svensk dikt.”

Karlfeldt använde som vi minns smed -
bilden i inledningsdikten till Fridolins visor
som han självironiskt kallade för ”Rimsme-
den”:

Nu, grova smide från min tankesmedja,
skall släggan gå och pröva vad du tål.

Inledningsdikten till Lars Forssells suveräna
sista diktsamling Förtroenden, 2000, är en
vinkande hälsning till den Karlfeldt som
Forssell själv har hamrat ut i sina porträtt
av föregångaren och en hyllning till det se-
riösa poetiska uppdraget. Den orimmade
dikten heter följaktligen ”Till en rimsmed”:

Skriva dikter
är att tro sig öppna Fort Knox
med en hårnål

Stå kvar vid ässjan, rimsmed
Låt kalla dig byidiot
utan att svikta i tron
utan att darra på släggan.

Och i samlingens mest storslagna dikt,
”Rek viem för ett barn”, skriven till begrav-
ningen av en tre månader gammal sonson,
som ger ord åt den stumhet en sådan trage-
di skapar, den tystnad som uppstår när
både frågor och svar vittrar ihop och faller
samman, låter Forssell Agnus Dei-partiet
inledas av ett citat ur Karlfeldts dikt i en lik-
nande situation, ”Första minnet”:

På en stol står en kista, den är liten och vit,
vi gå dit,
det är vind, stark vind.

Vi bevarar med glädje och tacksamhet min-
net av Lars Forssell, en stor poet och vis-
diktare och en trogen karlfeldtvän.

CHRISTER ÅSBERG
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Karlfeldtsamfundet inbjuder till 

V I N T E R M Ö T E

lördagen den 2 februari 2007 kl. 13.00
på Nybrokajen 11, Stockholm

FÖREDRAG

Karlfeldt och ungdomen
Christer Åsberg, ordf. Karlfeldtsamfundet

Sång av Ann-Kristin Jones, sopran
Ackompanjatör Henrik Alinder, organist i Kristine kyrka, Falun

Efter mötet finns tillfälle att samlas kring kaffe, 
te eller annan dryck (ej vid sittande bord).

Tag gärna med vänner och bekanta! 
Inträde 80 kr. Ingen föranmälan.

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Ahlqvist, Ulla .............................Jönköping
Ahlqvist, Håkan.........................Jönköping
Bergman, Håkan................................Mora
Ralén-Bergman, Elisabet....................Mora
Bogg, Ulla..........................................Falun
Eriksson, Lars ................................Uppsala
Östberg-Eriksson, Kristina.............Uppsala
Fries, Agneta ................................Hällefors
Fröst, Jan..................................Saltsjö-Boo
Hedquist, Margareta..................Stockholm

Hofvander, Bengt .......................Stockholm
Jacobsson, Birgitta .........................Uppsala
Körnings, Lisbeth....................Stora Skedvi
Rosendahl, Harriet ........................Uppsala
Rönnqvist, John.........................Hedemora
Jonsson Rönnqvist, Inger ...........Hedemora
Sahlin, Gun-Marie ....................Saltsjö-Boo
Wester, Annika ...................................Säter
Åtting, Lars-Olof.........................Rönninge
Åtting, Monica ............................Rönninge

Bilden hämtad ur Lütfi
Özköks fotobok ”Nordiska
poetporträtt”, 1969. 



ERIK AXEL KARLFELDT och makarna
Emma och Anders Zorn möttes första
gången på en middag i Uppsala 1903.
 Några år senare ägde Karlfeldts första läng-
re besök i Zorngården i Mora rum. Det var
under jul- och nyårshelgen 1905-06. Under
det besöket porträtterade Zorn skalden,
och denne följde också med upp till Gops-
mor, Zorns kombinerade fiskarstuga och
vildmarksateljé, några dagar. Det humo -
ristiska och uppriktiga tackbrev som han
skrev till Emma Zorn efter hemkomsten
den 11 januari 1906, är kännetecknande
för en korrespondens som upphörde först
genom skaldens död 1931. 

Karlfeldt återkom till Mora under Tret-
tonhelgen 1907. Det var en speciell högtid
för Zorn. Han anordnade då travtävlingar

på Saxvikens is
och samtidigt
fira des Tretton-
helgen på gam-
maldags vis med
trettondagssång-
are, en stjärngos-
separad. Att fira
Trettonhelgen i
Mora kom att
bli en stark tra-
dition för Karl-
feldt och varade
med få undantag
så länge han lev-

de och kom så småningom att inkludera
hela familjen Karlfeldt.

Den värme med vilken Karlfeldt tackar
för senast återkommer många gånger och
hyllningarna till Zorngårdens gästfrihet be-
skrivs på varjehanda sätt. Under alla år an-
das Karlfeldts brev också en ödmjuk tack-
samhet – inte minst för att han i Mora fick

en fristad som kom att betyda mycket för
honom. 

Vänskapen mellan Emma Zorn och
Karlfeldt såsom den utvecklade sig, hade
inte varit möjlig utan Anders Zorn. Dels var
vänskapen herrarna emellan en förutsätt-
ning för att även fru Zorn skulle kunna del-
ta i deras värld, dels var det Karlfeldts upp-
skattning av Zorn som gjorde det möjligt
att även efter Zorns död 1920 fortsätta um-
gänget med hans änka. För Emma Zorn var
det avgörande att hennes vänner respekte-
rade maken, och Karlfeldt visade vid ett
flertal tillfällen sin aktning och sin förståel-
se både för människan och för konstnären.
Karlfeldt beskriver detta i två tal, dels i
samband med avtäckningen av den zornska
gravstenen på Mora kyrkogård 1921, dels
vid invigningen av den stora retrospektiva
utställningen på Liljevalchs i Stockholm
1924. 

Och Karlfeldt och Zorn var nära vänner.
Betydelsefullt för detta var att Karlfeldt bi-
drog med dikter framförda vid två tillfällen
vilka framstår som några av Zorns mest be-
tydande insatser som konstnär och som
kulturpersonlighet. Det var dels en kantat
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till invigningen i Mora 1903 av Gustav
 Vasastatyn, Zorns viktigaste skulpturverk,
dels dikten En hornlåt inför den första spel-
manstävlingen i Sverige, anordnad av Zorn
i Gesunda 1906. En personlig, rättfram be-
skrivning av Zorn gör Karlfeldt i Kyrko-
sångarne (publicerad i Hösthorn 1927). Det
är också Karlfeldt som deltar i konstnärens
sista midsommarfirande 1920, den för
Zorn så innerligt viktiga högtiden, en min-
nesrik samvaro. Karlfeldt var också den vän
som alltid kom ihåg Zorns födelsedag och
dödsdag genom att sända blommor till fru
Zorn och till graven.

Emma Zorn svarade på Karlfeldts inkän-
nande vänlighet och uppriktiga omtanke
genom att på många sätt uppmärksamma
skalden, inte minst hans och familjens prak-
tiska behov. Oförglömligt för dem alla blev
Karlfeldts 60-årsdag som firades 1924 i
Gopsmor. Emma Zorn förstod att den upp-
burne skalden ville tillbringa sin högtidsdag
i avskildhet med familjen och ordnade en
minnesrik dag för dem. Och avskildhet fick
Karlfeldt så mycket han själv ville i Zorn -
gården. Framför allt efter 60-årsdagen till-
bringade han ofta någon tid om året utan
sin familj i Mora.

Ett stort lån från Emma Zorn var kanske
förutsättningen för att Karlfeldt kunde byg-
ga sig hemmet, Sångs i Sjugare, men hon
skänkte också många gåvor som än i dag
vittnar om hennes omtanke och uppskatt-
ning. Det är bl.a. den numera stora Mora-
rosen och Örnarna, det är kubbstolen och
grötskålen, men fru Zorn bekostade också
indragningen av värmeledningar i huset.

I ARKIVEN i resp. Zornmuseet och Uppsala
universitetsbibliotek förvaras korrespon-
densen mellan familjerna Zorn och Karl-
feldt. Det är ett försvarligt antal brev, vy-
kort och telegram som under åren utväxla-
des, och detta är källorna till skildringen av
den varma vänskap som växte fram under
åren. Från slutet av 1910-talet kom också

fru Karlfeldt att omfattas av vänskapen,
och för henne spelade fru Zorn en betydan-
de roll, inte minst genom sin ständiga om-
tanke om familjen. 

De gemensamma stunderna i Mora,
Stockholm eller senare i Sjugare måste na-
turligtvis ha bjudit på konversationer och
diskussioner rörande intellektuella, konst-
närliga och varför inte politiska ämnen.
Men hur de personliga mötena förflöt är
helt okänt, breven ger knappast någon dju-
pare insikt om hur umgänget utformade sig.
Breven är mer allmänt hållna även om Karl -
feldts flytande penna och Emma Zorns be-
rättande stil gör breven mycket läsvärda.

Zorn själv skrev inte mer än vad som var
nödvändigt, han låter hustrun stå för korres -
pondensen. Sedan Karlfeldt gift sig med sin
Gerda skriver även hon till Emma Zorn,
brev ofta fyllda av tacksamhet och omtanke.

Men Karlfeldt och Emma Zorn lade ald-
rig bort titlarna, det är fru Zorn och doktor
Karlfeldt. Varför? Kanske respekten – den
äldre kvinnan mot den framgångrike man-
nen – den ödmjukt tacksamme mannen mot
den välgörande vännen. Ingen tog initiativet.

BIRGITTA SANDSTRÖM
Fil.dr, tidigare chef för Zornsamlingarna, Mora

Vänner tills döden skiljer dem åt
Om en vänskap skildrad genom en korrespondens

Emma Zorn vid sitt skrivbord 1925.

Anders Zorns porträtt av
Karlfeldt från 1906.

Emma Zorn och Erik Axel Karlfeldt i Gopsmor
på Karlfeldts 60-årsdag 1924.
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I OKTOBER 2006 hölls en matiné på Skan-
sen Novilla med rubriken ”Vad är  mitt och
vad är ditt?” anordnad gemensamt av
 Peterson-Berger Sällskapet och Karlfeldt-
samfundet. Temat för kvällen var Peterson-
Bergers gärning som tonsättare av Karl -
feldts diktning. Sångarna Solveig Faringer
och Anders Larsson, ackompanjerade av
Lena Johnson, sjöng ett urval av PB:s sång-
er till texter av Erik Axel Karlfeldt. Vid till-
fället hölls två intressanta föredrag. Ett av
Lennart Hedwall betitlat ”En själsfränd-
skap. Wilhelm Peterson-Berger och Erik
Axel Karlfeldt” och ett av vår ordförande
Christer  Åsberg ”Att bli till en visa. Kring

Karlfeldt och musiken.” Christers kåseri
kan läsas på vår hemsida på nätet (www.
Karlfeldt.org) och Lennart Hedwalls tankar
kan man ta del av i det fylliga texthäfte som
åtföljer den cd som här introduceras. Ski-
van, som är utgiven på märket Sterling, är
framtagen med stöd från Karlfeldtsamfun-

det. Skivan aviserades vid sammankomsten
på Skansen och finns nu i handeln. 

Vad det rör sig om är överföringar av
LP-inspelningar från 1970-talet av två av de
på den tiden mest uppburna svenska
 romanstolkarna, tillika operasångare, näm-
ligen Helge Brilioth (1931-1998) och
 Erland Hagegård (född 1944). De beled -
sagas av två av de främsta  ackompanjatö-
rerna vid denna tid, Sven Alin (Brilioth) och
Jan Eyron (Hagegård). Skivan är ett fynd
för Karlfeldtvänner, för PB-älskare och för
dem som minns dessa sångare från den tid
när de stod på höjden av sin konst. Tilläg-
gas kan att överföringen från LP till cd rent
tekniskt är superb. 

Brilioth, som här benämns tenor, svarar
för 7 av de 25 sångerna  och Hagegård, som
kallas baryton, svarar för 18. Båda var från
början barytonsångare men övergick sedan
till tenorfacket. Här sjunger båda i ungefär
samma röstläge – hög baryton. 

25 SÅNGER, det innebär att skivan innehål-
ler samtliga tonsättningar av Karlfeldtdik-
ter, som PB gjorde för röst och piano. Han
gjorde dessutom åtta tonsättningar för
manskör och två för ”unison sång”. På ski-
van kommer sångerna i kronologisk ord-
ning (efter kompositionens tillkomst) med
början av fem sånger hämtade ur Fridolins
visor, komponerade 1900 och tryckta 1901,
bl.a. den som givit skivan dess titel.  De tre
sista sångerna är från Hösthorn, kompone-
rade 1927-28.

Skivan har även en engelsk titel, Time of
Waiting, eftersom skivan lanseras interna-
tionellt. I texthäftet finns samtliga dikter
översatta till engelska. Några är tolkningar
från 1920-30-talen men de flesta är orim-
made översättningar av Caj Lundgren (sig-
naturen Kajenn), Karlfeldtpristagare 1990.

Sven Delblanc har understrukit (bl.a. i

Intet är som väntanstider

CD-skivan ”Intet är som väntanstider/Time of
Waiting” innehåller samtliga tonsättningar av
Karlfeldt-dikter som Wilhelm Peterson-Berger
gjorde för röst och piano. 

Den Svenska Litteraturen) att Karlfeldts
dikt representerar ”den sångbara lyriken”.
Detta är givetvis en av förklaringarna till att
så många tonsättare har inspirerats till
 musikaliska tolkningar av hans dikter.
 Peterson-Berger, Karlfeldts vän och själs -
frände, torde nog vara den som Karlfeldt
själv uppskattade mest.

När man lyssnar till sångerna på denna
skiva inser man, att Peterson-Berger förtjä-

nar sitt rykte som den främste musikaliska
tolkaren av Karlfeldts diktning.

RAGNVALD JOHANNES 

CD-skivan kan beställas från Thorbjörn
Högberg, adress på baksidan av Karlfeldt -
bladet, och kostar 100 kronor plus porto.

Den sista blåklint som vid vägen blommar,
låt den för ro skull somna vid ditt bröst,
ett avskedsbudskap från en mulen sommar,
som somnar leende i guldklar höst.

Hur käckt du sjunger och hur friskt det 
svalkar

från ljusa vågor över strand  och lid!
Nu jagar tankarna som unga falkar, 
och nu är äventyrens trolska tid.

Bak dessa skogars böljande tapeter,
som skimra rönnbärsrött och furugrönt,
är världen full av sköna hemligheter,
av glans och sötma, dem  din  dröm 

blott rönt.

Kom – under vägen vill jag sakta sjunga
en vemodsfager visa, som  jag kan,
om sommarblomster vilka dogo unga
och om en längtan som förgäves brann.

Dock snart jag vänder över gröna gärden,
där vinden stryker sval från Rudö strand.
Tag  med min bästa hälsning då  på färden
till ungdomsdrömmens underbara  land.

Den sista blåklint som vid vägen blommar,
låt den för ro skull somna vid ditt bröst.
Din väg går jämn och rak mot sol och 

sommar,
min glider bort i dunkel och i höst.

Den sista  blåklint
DENNA UNGDOMSDIKT av Erik
Axel  Karlfeldt har endast varit
publicerad  vid ett fåtal tillfällen.
Han skrev den sommaren 1894 i ett
poesialbum tillhörigt den då 20-åri-
ga Ida Nordstedt, som vistades på
Norrnäs gård vid Näs bruk i By
socken i Dalarna. 

Karlfeldt var där som informator
åt  bruksförvaltarens söner och
kom att beundra den unga Ida.
Dikten har sänts in till tidningen
Kvällsstunden av Marianne Anders-
son, som funnit den i ett gammalt
tidningsurklipp.  Redaktionen har
fått den från Gösta Berglund.
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HUR SVENSK OCH DALSK Karlfeldt än ter
sig, tycks han stundom – på ena eller andra
viset – ha haft Italien i tankarna. ”Vinden
är en canzone” heter det i dikten Ölands-
melodier. Den capitolinska varghonan
skymtar i Till Bellona. Det sköna umbriska
landskapet, den helige Franciskus’ hem-
bygd, målas i Höstpsalm. Signor Backsello
dansar tarantella i Sång till säckpipa. Skal-
debrodern Fröding vandrar förbi, skrudad i
romersk toga. Titelpersonen i Till en apote-
kare har mediceiska anor. I rundradion, det
nya mediet,  kan ”en  bombasm från Rom”
nå  det lyssnande örat (Ungdom). Trentino-
Alto Adige, som Karlfeldt besökte 1925, ut-
gör bakgrunden för ett tal han höll ett par
år senare under rubriken Ett ofritt land.

Möjligen kan  också en dikt som Natt -
yxne räknas till dem som har italiensk an-
knytning. Blomman, som  kallas så, är för
Karlfeldt  kärleksgudinnans egen, ”älskogs -
örten”, på latin Habenaria bifolia. Med
andra namn heter den nattviol, nosserot,
satyrium. Lika erotiska symboler är kasdun
(Typha latifolia) och baldrian (Valeriana of-
ficinalis). Alla omtalas i dikten.

Som  sinnebild tydligast  av dem är kas-
dunet eller kaveldunet, rakt som en fallos.
Varifrån har Karlfeldt fått den liknelsen? Sä-

kert har han själv sett kaveldun vid insjöar i
Dalom eller vid älvstranden. Örten är, som
floran meddelar, ”tämligen allmän på  grunt
vatten”. Men i ingen annan dikt, där Venus
nämnes, gör han bruk av den symbolen.

Emellertid förekommer kaveldun på en
berömd målning,  som  Karlfeldt har skådat
både i reproduktion och original,  Botticel-
lis härliga Venus� födelse på Uffizierna i
Florens. Gudinnan kommer från havet, där
hon föddes, vit som en svan och ännu fuk-
tad av vågorna. I vinden fladdrar en mantel
– den skall torka henne – inte skyla det nak-
na. Till höger skymtar en lund. Hon närmar
sig varligt de örter som spirar på stranden.
Och vilka har målaren valt? Framför allt
kaveldun. Tyvärr har den detaljen, nere till
vänster, kommit bort i många återgivningar
av tavlan.

Det är inte bara Dalmålningar utlagda
på rim som Karlfeldt givit oss. Också ett av
ungrenässansens finaste bildverk har han
velat översätta till dikt. I varje fall – tror jag
– gör han  det i första strofen av Nattyxne.
Den är skriven i  imperfekt och antyder där-
med det som skedde en gång, kanske i den
klassiska södern. Venus, den överjordiskt
fagra, sjunker ned bland blommorna, ”mel-
lan kasdun och baldrian”.

Resten av dikten har tempus presens.
Här flyttas vi till nutiden, till   hembygden.
Det mörknar över scenen. Oskulden sudlas,
det är ”de skära drömmarnas öde”.  Venus
har blivit jordisk. Den demoniska kättjan
vaknar. Kände Botticelli den sidan av äm-
net? Omöjligt att säga. Men Karlfeldt kän-
ner den.

NILS UTHORN

Nils Uthorns upptäckt har tidigare refere-
rats av Carl-Erik af Geijerstam (Karlfeldt-
dikter, 1972) men beskrivs här av upphovs-
mannen själv.

Om symboliken i Nattyxne

Botticellis ”Venus födelse”

VID SAMLINGEN fredagskvällen välkomna-
de Christer Åsberg inte mindre än 175 Karl -
feldtvänner till sommarmötet. 

I sitt inledningsanförande anspelade han
på det meteornedslag, som för 360 miljoner
år sedan bildade Siljansbäckenet, en kos -
misk katastrof som blev ett ”lyckokast”. Ti-
diga besökande från in- och utland fascine-
rades av trakten och har berättat om sina
resor och vandringar i landskapet. ”Aldrig
sett något skönare”, för att citera ett par
engelsmän, som 1834 vände vid Bergsängs-
backarna. 

Senare beskrivningar har mera tagit fas-
ta på de etnologiska och folkloristiska in-
slagen.  I Johan Norlings bok Siljan fram-
träder en lokal självmedvetenhet och nedlå-
tande attityd mot grannsocknarna, som
kunde ta sig många uttryck. Antologien
Rättvik i dikten återger en spefull syn på
Leksand och Mora.

Om ”Dalmålningar på vägg” berättade
Roland Andersson, till professionen antik-
varie. Han är i färd med att avsluta ett ar-
bete om rättviksmålarna, som utgjorde fler-
talet av dalamålarna. På 1770-talet börjar
man måla skåp och möbler. Snart framträ-
der en kår av självlärda målare, fattiga men
hantverkskunniga småbönder, först i Rätt-
vik sedan i Leksand. Möbelmåleriets
rosmålning har släktskap med hälsingemå-
larna. I Ovanåker i Hälsingland dekorerar
storbönderna hela rum med blomsterurnor,
rosor som väller över urnans kanter och
som blir urbilden för ”kurbitsen”, en sym-
bol för liv och död.

Målarna gav sig ut på vandringar ända
till Norge och Åland och sökte de uppdrag
som stod att få. Idag finns bortemot 3500
dalmålningar registrerade, 70 % har biblis-
ka anspelningar, 30 % profana eller kungli-

Sommarmötet 2007 i Rättvik

Gunbritt Berggren läser Karlfeldt för en grupp årsmötesdeltagare. 

forts. nästa sida
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ga motiv. Husen i Jerusalem har tydliga
drag av byggnaderna i Falun. Motivet med
älvdalingarna släpande på Karl Johans sar-
kofag finns avbildat 1856. I Ernst Bosaeus’
sammanställning 1870 finns bland avbild-
ningarna även ”ungdomskvarnen”. I Ny
 Illustrerad Tidskrift 1883 ingår en artikel
med avritning av Jone havsfärd.

Genom åren har dessa målningar betrak-
tats på olika sätt. Under en tid anlade
många en nedlåtande och förlöjligande atti-
tyd. Men med det sena 1800-talets gryende
nationalism och känsla för provinsiell
egenart fick man upp ögonen för målning-
arnas kulturhistoriska och konstnärliga
värde, vilket räddat många från övermål-
ning och förstörelse. Idag betraktas de som
ett svenskt kulturarv.

”Erik Axel Eriksson, landsvägsriddaren
på vandring” kallade Gunbritt Berggren sin
återblick på den unge skolelevens vand-
ringsturer upp genom Dalabygden, vilka
han själv långt senare beskrivit i uppsatsen
I Dalarne. Man kan ganska noga följa hans

väg vid första resan 1881 upp genom landet
med sina ”stora byar med låga gårdar” men
också ståtliga kyrkor som i Rättvik – här
avtäckte Gunbritt konstnären Olof Arbore-
lius’ berömda målning av Rättviks kyrka,

som hon fått låna för sin framställning den-
na kväll – så som den måste ha tett sig för
ynglingen Erik Axel! 

’Landsvägsriddare’ kallade han sig när
han tillsammans med sin kamrat K.B. Wik -
 lund året därpå sannolikt utsträckte färden
ända till Idre och Särna. 1898 tar han i säll-
skap med Karl Trotzig i stället tåget till
 Insjön och fortsätter sedan på ’tramp hjul’
till Rättvik och Boda.

Minnena av dessa färder bar Erik Axel
med sig genom livet och det var dessa
 minnen som gjorde att han i mogna år sök-
te sig till trakten och blir ägare till Ollas-
gården (Sångs) i Sjugare by – ”en löskerkarl
i hägn”.

EFTER LÖRDAGENS årsmötesförhandlingar
berättade Birgitta Sandström, tidigare chef
för Zornsamlingarna, om vänskapen mel-
lan Karlfeldt och Emma Zorn. Bakgrunden
är de brev som förvaras på KB och  Zorn-
museet. (Se Birgitta Sandströms artikel på
sidan 6.)

Lördag eftermiddag fick deltagarna välja
mellan fyra olika utflyktsmål: Dalaskåps-
muséet i Övre Gärdsjö,  Jelkgården i Boda,
Aninagården i Sjurberg och Klockargården
i Tällberg.  Slutligen kunde man också be-
söka Leksands konstmuseum. Valet var
sannerligen inte lätt.

SÖNDAG förmiddag samlades alla i Rätt-
viks kyrka till ett program med ”Dalmål-
ningar på rim och orgelmusik”. Kyrkoher-
de Sven Trägårdh välkomnade, organisten
Roland Östblom spelade och Gösta Berg-
lund med sin omisskännligt dalaklingande
stämma reciterade Karlfeldtdikter. 

Härefter gick färden till Sångs, där Bo
och Gunbritt Berggren välkomnade och till-
sammans med sina medhjälpare tog oss
med in i boningshus och diktarstuga och till
rundvandring i den vidunderliga trädgår-
den. Efter smörgåslunch och förfriskningar
hemförlovade Christer Åsberg oss med någ-
ra sammanfattande och väl valda ord.

NILS-JOHAN HÖGLUND

Jelkgården i Boda där ägarna Knapp Lennart Pettersson och hans hustru Britta visade sitt
anrika hem.

Överst: Bo Berggren välkomnar till Sånggården. Under: Christer Åsberg och nye skattmästaren
Arne Forsell. T.h. Kersti  Nygårds Bond guidar i trädgården på Sångs. 



KARLFELDTSAMFUNDETS styrelse har be-
slutat att tilldela Gunnar Lundh samfundets
Karlfeldtmedalj. Gunnar Lundh har som
kassa- och kapitalförvaltare under tretton
år svarat för att samfundets löpande ekono-
mi och kapitalinnehav har utvecklats på ett
betryggande sätt, trots börsens svängningar,
så att samfundet har en stabil grund att
bygga sin fortsatta verksamhet på. Samfun-
det är inte minst tack vare
Gunnars insatser, utrustad
med, som vår skald säger,
”den allra sju sablaste bula”. 

Som kassaförvaltare har
Gunnar ingått i styrelsens ar-
betskrävande beredningsut-
skott och där med sin upp -
slagsrikedom, kunskap och
 erfarenhet, med finess och hu-
mor, gjort bestående insatser
och varit till god hjälp för
dem som under perioden varit
samfundets ordförande. Gun-
nars förmåga att driva för-
handlingar med bokförlag,

 artister och andra aktörer har varit till stort
gagn för samfundets verksamhet. Gunnar
har också ansvarat för att distribution,
 matrikel och andra världsliga ting hanterats
på ett kompetent sätt. När matrikelsiffror-
na visat på nedgång har Gunnar mer än
andra aktivt och stundom handgripligt sett
till att förlustsiffrorna parerats genom flitig
rekrytering. I Gunnar Lundhs väsen har

prosa och poesi bildat en
 legering av vilken den hård-
valuta präglas som motstår
alla börsras. Karlfeldt var
mycket enga gerad i utform-
ningen av latin ska inskriptio-
ner på  medaljer. Hinc robur
et securitas borde det stå på
den medalj som fästes på
Gunnar Lundhs bringa. Det
gör det nu inte, i stället står
den svenska översättningen
av denna latinska fras: Erik
Axel Karlfeldt.

CHRISTER ÅSBERG
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ATT RÖNNERDAHL skulle dansa i Fridolins
spår och därmed anknyta till Erik Axel
Karlfeldt var det nog inte många som tänkt
sig. Men när vi fick höra föredraget av pro-
fessor Lars Lönnroth kom många nya kun-
skaper oss till del. Föreläsaren började med
att säga att han inte visste så mycket om
Karlfeldt (han hade nya synpunkter när han
åkte hem) men som han sa: man kommer ju
inte förbi Karlfeldt – och Karlfeldt betydde
mycket för Evert Taube.

Taube var i unga år ofta gäst hos Albert
Engström och träffade där Karlfeldt. En
gång var Taube i sällskap med Albert
Engström och Karlfeldt på Den Gyldene
Freden. Efter att Taube föredragit sin visa
Karl-Alfred och Ellinor uttrycker Karlfeldt
sin erkänsla med orden “detta kommer ur
folkets djup”.

Taube ser Karlfeldt som den stora före-
bilden och han var imponerad av att Karl-
feldt kunde tala med bönder på bönders vis
och med lärde män på latin. Han såg Karl-
feldt som “en karlakarl” – tidstypisk mans-
chauvinism! När 90-talismen under senare
år kom att nedvärderas försvarades den all-
tid av Taube – som själv av Karl-Ivar Hilde-
man kallats “den siste nittiotalisten”.

Allt eftersom tiden gick började Taube bli
trött på sina egna visor och att bara vara
Fritiof Andersson i folkparkerna – han ville
bli uppskattad också i andra kretsar.

I “Rosa på bal” besjunges fröken Rosa
som 'en sångmö från Helikons berg', och
det är nu han skapar en ny figur: Rönner-
dahl. Hans nya alter ego har tydliga drag av
Fridolin i Karlfeldts diktning och vill vara
både folklig och lärd. Liksom Fridolin är en
brygga mellan Hellas och Pungmakarbo vill
Taube att hans lyra skall ge eko av Horatius
bland Sjösala tallar.

Taube längtade till Rom och den antika
världen. Han låter Rönnerdahl vandra i

Anienes myrtenlund. Denna lund är den
gamla staden Tiburs naturpark och här går
Rönnerdahl och målar. Han får se krögarens
dotter Sylvia som naken står vid vattnet och
hon blir en gudinna för Rönnerdahl. ”Är
Rönnerdahl tillfinnandes i Anienes myrten-
lund'” börjar ”Rönnerdahl målar”, som på
ett underbart sätt skildrar hans möte med
Sylvia,'min nymf, min fé'.

Kriget kommer och Taube måste stanna
hemma i Sverige. En av hans sista sånger är
Vals på Sunnanö, nu är Rönnerdahl gammal
och är inte längre någon kvinnokarl.

Taubes Vals i Provence har direkt an-
knytning till Karlfeldt och hans dikt Den
blodiga sotarn. Karlfeldt skriver:

Den blodiga sotarn sov bland slagg
i jungfrumariesänghalmsdagg.
Jordmust dryper, hio, hio, sotarehio, ur 

dina plagg.
Med nacken mot den blåa sten,
svart och röd i månens sken,
armarna höll du, hio, hio sotarehio, kring 

mina ben.
(hio, hio sotarnas yrkesrop enligt utsaga av
skalden)

Taube skaldar:

Men vild är Karlfeldts fejare
och vältrar sig med skrän,
när min är som en hejare
att skatta fikonträn.
Av blåa fikons röda saft
min sotare är våt,
han dricker vin, han skrattar glatt,
men brännvinstörstig och besatt
och kvalfylld i sin kärleksnatt
är sotarn nordanåt

När man jämför de båda dikterna mär-
ker man genast att Taubes dikt är mycket

Rönnerdahl i Fridolins fotspår
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lugnare. Karlfeldts sotare är en tämligen rå-
barkad karl, men också Taube låter i sin dikt
det kraftfulla, lite råa komma fram. Det
manlighetsideal som Karlfeldt hade, fascine-
rade i hög grad Taube. Han ville i mångt och
mycket efterlikna den beundrade skalden.

Lönnroth berättade en händelse, som
kanske är en skröna men låt så vara:

Karlfeldt och Taube var på besök hos Al-
bert Engström. Det dracks en hel del ädla
drycker och Taube somnade på en soffa. Då
löste Karlfeldt upp skosnörena på Taubes
lackskor i Albert Engströms åsyn och Taube
vaknade. Denna episod kan man tolka som
att Karlfeldt befriar Taube till att skriva. 

Att Evert Taube har tagit starka intryck
av Karlfeldt är tämligen klart. Man kan ock-

så jämföra Svarta Rudolf med Sjömansvisan
av Taube. Likaså är det uppenbart att Evert
Taube hyste en stark önskan att komma in i
Svenska Akademien.

Evert Taube har givit oss en ovärderlig
visskatt och Karlfeldt en ovärderlig dikt -
skatt. Två olika personligheter i svensk dikt-
ning men med olika slags folklighet, som vi
inte vill vara utan.

Avslutningasvis vill jag citera vad Taube
själv uttryckt:

Hos Phyllis må Horatius visor klinga
men dina sjungs av Karin Johansson.

KERSTIN BERGLUND

Karlfeldtmedaljen till Gunnar Lundh

Gunnar Lundh
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sättning till ”Humlor” efter att hon först in-
lett med Gunnar Wennerbergs ”Här är
gudagott att vara”. Och det var det sanner-
ligen denna underbara stund på lekängen
där vi satt inneslutna av syrendoft och äp-
pelgårdens spetsmönstrade gardiner.

UNDER FEM SOMMARKVÄLLAR vandrade
vi genom trädgården med poesin i handen i
grupper om 10 till 25 personer. Av naturli-
ga skäl valde vi oftast dikter ur Hösthorn.
Intressanta samtal utvecklades liksom un-
der den kväll vid Lustgården då vi fick ta
del av den medeltida klosterträdgårdens
mystik och historia av Syster Veronica. Som
traditionen varit på klostren, sedan urmin-
nes tider, har skalden förstått att på Sångs
hålla isär en lustgård för fägring och medi-
tation från medicinallisten för hälsa och bot
och till sist från köksträdgården som för-
sörjde hushållet. 

Fem ”munkar”, några vänner från Lek-
sands kyrkokör iförda röda korkåpor, som
framförde medeltida sånger bidrog med
sina vackra stämmor till att förflytta oss
bakåt i tiden. De anfördes av Mikael Bo -
ström Eric, organist i Leksand.

NÄR FÖRFATTARINNAN Birgitta Lillpers
den 3 juli mottog Karlfeldtpriset 2007 av
samfundets ordförande Christer Åsberg glitt-
rade Opplimens vatten som aldrig förr. Ja,
som jag minns glittrade allting denna dag. I
samtalet med Eva-Britta Ståhl kunde Birgitta
Lillpers lägga fram skrivandets ’hantverk’ på
ett sätt så att vi kände oss förstå och kunde
sedan lyssna till hennes dikt på ett nytt sätt.
Ett glittrande poetiskt samtal!  

Ann-Kristin Jones, sopran, inramade
prisceremonin med två sånger a capella från
Orsa och fortsatte Musik vid Siljan pro-
grammet Lovsång och vällukt välla med
Henrik Alinder vid pianot. De framförde
sånger av Wilhelm Peterson-Berger, Bo Lin-
de, Rune Lindström till texter av Björnstjer-
ne Björnsson, Erik Blomberg, Erik Axel

Karlfeldt och Harry Martinson och tre
sånger ur Songes av Carl Jonas Love Alm -
qvist. Ann-Kristins ögon glittrade ikapp
med hennes unga kristallklara röst. Som
lovsång sjöng vi I denna ljuva sommartid
och vällukt vällde från röda rosor och vit
schersmin.

”HÖGA VISOR jag saligt gnolar” var titeln
för Mikael Samuelsson som tillsammans
med Lennart Simonsson, piano och Svante
Henryson, cello, sjöng visor av Bellman,
Taube och Karlfeldt vid lördagens konsert.
Mikael behärskar det mesta en artist kan ta
sig för på en scen och trots ihållande regn
från tidig morgon samlades 500 åhörare på
ekängen. Den välsjungande Mikael och
hans skickliga musiker genomförde ett om-
växlande program som höll publiken fång-
en från första till sista stund. 

EN HÖGTIDSSTUND för oss alla på Sångs
blev Sommarmötets avslutning när vi till-
sammans fick ta emot och visa gården för
150-talet medlemmar. För er Karlfeldtvän-
ner ville vi också visa Dagstugan, eftersom
den är en så väl bevarad miljö från Karl-
feldts egen tid, samtidigt som den bär spår
av ett ännu levande hem. I likhet med Gam-
melstugan saknade den några värdefulla
”nummer” som utlånats till museet under
sommaren. 

Nathan Söderblom beklagade att någon
psalm av skalden inte skulle sjungas i Guds
kyrka, men som vi vet var det en tid snubb-
lande nära att så skulle bli med dikten Psal-
tare och lyra. Istället får vi varje år uppleva
Sånggården, Karlfeldts sista ’dalmålning’,
som en enda lång sommarpredikan där
ande och natur funnit varandra i välsignad
förening.

Välkomna åter!

GUNBRITT BERGGREN

VI LÄMNADE SJUGARE i går den 1 oktober,
den klassiska flyttardagen. Saffransgul
björk, gyllene asp och kopparröd lönn
blandad med den dova, gröna barrskogen
speglade sig i den stilla ”tjärnen”, Oppli-
men. Så vackert – och svårt att lämna för
”Kargheten är här föga kännbar, behaget är
övervägande…” ännu en sen eftermiddag i
oktober. 

En sista blick mot oxeln, öppen för vind
och frost, död men envis står den ännu. Ska
den trotsa ännu en storm, ännu en vinter?
Oxeln är det av skalden mest uppmärksam-
made trädet. Till ”Broder Wahlström”
skickar han ifrån Leksboda 30 augusti
1927 ett brev och lägger fram sitt önskemål
om vinjett till Hösthorn så här: ”Ett kraftigt
knotigt träd, hälst en oxel, med höstfärgade
löv bland det gröna, vore nog. Det kommer
också närmast dikternas stämning.”

Vilken stämning mötte den radioman
som den 2 oktober för 80 år sedan begrun-
dade denna bild och öppnade Hösthorn för
att läsa ut i etern. Före den 6 oktober, då
första upplagan redan var slutsåld, hade
skaldens nära vän Nathan Söderblom fått
ett exemplar i handen och han dröjde inte
med att sända sitt tack för den ”klenod”
han funnit. (se sid 20)

”Finns det någon större gåva än den att
kunna skänka åt människors glam och an-
dakt oförgängliga uttryck?”undrar ärkebis-
kopen i sin hälsning till skalden.

På Sångs får vi öppna sinnena för en
diktning som skänker människorna ”oför-
gängliga uttrycksmedel” för glam såväl som
andakt. Ofta har vi musiken till hjälp. Inte
sällan förstår vi att besökaren berörts mer

av dikten än de själva kunnat ana skulle bli
fallet. Det gäller våra årligen återkomman-
de gymnasister och besökare oavsett ålder.
Vi både skrattar och fäller en tår tillsam-
mans under våra konserter på ängarna så-
väl som vid de guidade besöken i Gam-
melstugan. 

SÅNGSDAGEN blev i år en hyllning till Lin-
né. ”Blommornas kärlek” lästes av Hans
Barenthein som inledning och den dikten
gick sedan som en röd tråd genom Matts
Holmers föredrag  ”Linné och Karlfeldt –
två själsfränder”, en titel som styrktes av
det Matts funnit under vårens fascinerande
studier kring de två. Att det fanns ännu mer
att berätta framkom av Christer Åsbergs
kåserande kommentarer till olika intressan-
ta och pikanta händelser från Linnés tid i
Uppsala. Moa Killander framförde sin ton-

Sommarrapport från Sångs i Sjugare

KARLFELDTSG�RDEN 
S�NGS I SJUGARE

Birgitta Lillpers och Eva-Britta Ståhl bjöd på
ett glittrande poetiskt samtal i samband med
att Karlfeldtpriset delades ut. 



VIKA KYRKA är känd för sina vackra mål-
ningar av evangelisterna. Karlfeldt hann
inte se dem innan han skrev ”Oxen i Sjöga”
(1918) utan dikten bygger i stället på Gerda
Boëthius’ skildring av restaureringen av
kyrkan. Gerda Boëthius berättar i Håg-
komster och livsintryck att Karlfeldt blev
särskilt int resserad av oxen och örnen.
”Han fällde dråpliga uttalanden om oxen,
som snabbt växte i hans fantasi till det un-
derdjur, som han härligen beskrivit i dikten.
Det hör dock till historien, att han först
långt senare begav sig till Vika för att bese
sin oxe. Han älskade kyrkan, men oxen
blev en oerhörd desillusion.” Den tålde inte
jämförelse med hans egen skapelse.

Ängel, blås i basunen,
bryt ditt sista sigill!
Smattra, örn,
kring kyrkans hörn
din apokalyptiska drill!
Ryten, I lejonlundar,
ert blodsevangelium!
Oxen ensam begrundar,
stor, sträng, stum.

Vad är en lejonlund? Ordet kommente-
ras knapphändigt i litteraturen. Karl-Ivar
Hildeman var själv från Vika och han har
analyserat dikten med hjälp av bevarade
manuskript. Karl-Ivar höll i stort sett med
Karl-Gustaf Hildebrand om att Karlfeldt
hämtat bilderna av de fyra evangelisterna
ur Uppenbarelseboken.

Och det första djuret war likt ett lejon,
och det andra likt en kalv, och det tredje
djuret hade ett anlete såsom en menniska,
och det fjerde djuret likt en flygande örn.
(Upp 4:7)

Dessa märkliga varelser levde snart sitt
eget liv på kyrkväggarna som symboler för
de fyra evangelisterna. Människan förvand-

lades till en ängel, som fick symbolisera
Matteus, lejonet svarade mot Markus, ör-
nen mot Johannes och oxen mot Lukas.

Liknande motiv förekommer inom
andra delar av den kristna konsten: keru-
berna avbildades om svepta av vingar och
med fyra huvuden av människa, tjur, lejon
och örn. Motivet kommer från Mesopota-
mien, där portarna till tempel och städer
bevakades av statyer av bevingade tjurar
(shedu) och lejon (lamassu). Karlfeldt an-
sluter till dessa föreställningar i sin beskriv-
ning av oxen: ”vingar gro kring hans bog”.

Hildeman kom till en rätt nedslående
slutsats: ”Karlfeldt hade besvär med lejonet
och lundarna, som han behövde av rimskäl,
då han med tillropens hjälp gick över till att
skärpa kontrasten mellan de övriga evange-
listsymbolerna och oxen. … Karlfeldt för-
söker manövrera sig fram: Lejon, fyll våra
lundar, men återgår till rytandet och resig-
nerar med det bara halvt adekvata ”lejon-
lundar” som dess upphov. Nödtvång mer
än bibelpassager förklarar metaforen.”

Det låter underligt att Karlfeldt skulle ha
svårt att rimma på ”begrundar”. Problemet
är att lejonet inte uppträder tillsammans
med ängeln och örnen i Uppenbarelsebo-
ken. Det kan ha lett forskarna på villospår,
åtminstone om de kräver att varje symbol
ska ha en innebörd som stämmer med den
tänkta källan (i detta fall Uppenbarelsebo-
ken). En sådan logik kommenterades syrligt
redan av Jonathan Swift.

As learned commentators view
In Homer more than Homer knew.

Karlfeldts dikt handlar inte om Uppen-
barelseboken utan om första världskriget,
som såg ut att vara för evigt sommaren
1918. Karlfeldt förknippade kriget med den
apokalyptiska kampen: ängeln blåser i ba-
sun och örnen skriker som i Uppenbarelse-
bokens åttonde kapitel, men där nämns
inga lejon. Hildebrand antog att lejonet
kunde vara den varelse som talar med tor-
dönsröst i Upp 6:1, men medgav själv att
det inte förklarar ordet ”lejonlundar”.

”Ryten, I lejonlundar” betyder förstås
att lejonet går i skogen och ryter. Det gör de
ofta i Bibeln, eftersom lejon gärna söker
vila bland skog och klippor. Enligt min me-
ning associerade Karlfeldt till ett särskilt le-
jon som är nära förknippat med krig. I den
apokryfiska Esras fjärde bok omnämns ”ett
rytande lejon av skogenom uppväckt”
(11:37). 

Versen är känd eftersom den gav namn
åt ”lejonet från Norden” – Gustav II Adolf.
Karlfeldt älskade stormaktstiden och för-
knippade världskriget med det trettioåriga
kriget, där kristna också stred mot kristna.
Det fanns grupper som hoppades att Sveri-
ge skulle gå med på Tysklands sida, men
Karlfeldt hörde inte till dem.

Uttrycket ”lejonet från Norden” upp-
kom i början av det trettioåriga kriget. Den
protestantiska befolkningen bävade för ka-
tolikernas härjningar och skräcken skapade

märkliga syner. I Nordslesvig såg befolk-
ning hur arméer från norr och söder drab-
bade samman uppe bland molnen och i
Eger såg man ett lejon besegra en örn. 

Efter viss tvekan gick Sverige med i kri-
get 1628. Den protestantiska propagandan
utnämnde genast Gustav II Adolf till ”lejo-
net från Norden ”med hänvisning till profe-
tiorna i Esras fjärde bok. Gustavs uppgift
var att besegra ”örnen”, kejsar Fredrik II i
Wien, som hade motsvarigheter under förs-
ta världskriget. Kejsarna i Tyskland, Ryss-
land och Österrike-Ungern förde örnar i
sina vapen och uppfattade sig som person -
liga garanter för sammanhållningen i sina
riken.  De avsattes alla vid krigets slut.

”Oxen i Sjöga” handlar om en värld i
förvandling. Putsen yr och gamla värden
förvandlas till stoft. Enligt min mening talar
Karlfeldt om världskriget via Esras ord:
”Ett rytande lejon ska uppväckas ur skogen
och göra slut på örnens regemente”. Lejon-
lundarnas blodsevangelium motsvarar då
de uppmaningar till våld som hördes i alla
de stridande länderna. Överallt förkunnade
kyrkorna att Gud stod på deras sida. 

Karlfeldt såg med sorg på blodsutgjutel-
sen. I dikten vänder han sig till oxen som
förkunnar Lukasevangeliets budskap om
frid på jorden. Oxen följer det nyfödda
 Jesusbarnet till fridens ängder och kanske
hör de änglarna sjunga: ”Ära ware Gud i
höjdene; och frid på jordene, och men-
niskomen en god wilje.” (Luk. 2:14) 

LARS FALK
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”Ryten, I lejonlundar...”

Bevingad assyrisk tjur, 700-talet f.Kr. (Oriental
Institute  Museum, Chicago)

Diskutera mera!
Redaktionen vill gärna uppmuntra en
levande debatt om artiklarna i Karl-
feldtbladet. Håller du med författarna
eller har du en annan åsikt? Skriv eller
e-posta till redaktionen. Adresser finns
på omslagets baksida. 

RED.



Upsala 19 oktober 1927
Benådade medmänniska.

Den dagen då Hösthorn lyste och försvann i boklådornas fönster hann jag
 skaffa mig ett exemplar, som jag genast slukade. Men det kan man icke. Själens
matsmältning räcker inte till. Det skall man icke. Och jag har redan gått till att
börja läsa och begrunda och läsa om igen och le och beundra och ledas in på
 banor där man glömmer sig själv och auktor för det Ena, Enda, Stora, Eviga, Nöd-
vändiga. Finns det någon större gåva än den att kunna skänka åt människors glam
och andakt oförgängliga uttryck? Jag förstår mycket väl att den gåvan måste  odlas
med en stark och ihärdig andes självtukt och ansträngning. Men säg, hur kan Du
måla en bild från Italien eller Dalarne i en kort rad? Hur kan Du hitta på att säga
att violoncellen sväller mörk? Dina ord få på det viset en valör som obarmhärtigt
och ofrivilligt sänker valutan på andras ordmynt. Tänk att Du, ----- har fått ytter -

ligare göra sådant som ”Änklingen”,
”Höst psalm”, ”Gammal ramsa”,
 ”Aftonbön”  innan Du och vi dö. När
jag läser dem, sörjer jag ännu mer över
att vi icke få sjunga psalmer av Dig i
Guds kyrka och församling. Men detta
är fåvitskt, ty ännu viktigare är att Du
sjunger oförlikneliga livs- och vardags-
och helgdagspsalmer åt kyrkosångarna
som stå där så livs levande framför
min syn – ack, en sådan teckning av
Anders och Eder alla tre för resten –
och oss alla i själarnas stora ekumenis-
ka kyrka, psalmer för tiden, några av
dem även för evigheten. -----

Tack för Din oförtjänta godhet att
skänka mig själv med Din tillägnan ett
begrundningsexemplar av Hösthorn,
en klenod.

Din tillgivne 
Nathan Söderblom

KARLFELDTBLADET 2007:2

21

KARLFELDTBLADET 2007:2

20

STARKARE än på mycket länge
är Karlfeldt i fokus i Folkare-
bygden och Avesta kommun.
Kommunfullmäktige har i höst
beslutat att ge gymnasieskolan
namnet Karlfeldtgymnasiet, och
nu vill kommunen lansera ett
särskilt Karlfeldtkort, laddat
med möjligheter för unga män-
niskor som väljer att studera och bo i Fol-
karebygden. Det är sex ungdomar från Ås-
garns Vi Unga i norra Folkärna som genom
medborgarförslag har tagit initiativ till att
lyfta fram Karlfeldt som profilnamn också i

ungdomars värld av studier och kultur. De-
ras engagemang har speglats fint, bl.a. ge-
nom reportage i Sveriges Televisions demo-
kratispegling. I den glada fullmäktigedebat-
ten, fylld av goda positiva förväntningar,
medverkade en av förslagsställarna, Kristina
Ehrling, 19 år. Gensvaret från fullmäktige -
ledamöterna var stort och här väcktes också
idén om en konstnärlig tolkning av Karlfeldt
– en skulptur, som utomhus i staden vänligt
och varmt välkomnar till ett möte. En ny ut-
maning för Avestas folkvalda! Gymnasie -
skolans nya namn träder i kraft i och med
läsåret 2008-2009.

Också de klassiska Karlfeldt-
miljöerna, inte minst Karl -
feldts gården i Karlbo, är le-
vande. Besökarna på gården
kan glädjas åt förnyad skylt-
ning, både vid vägarna och på
byggnaderna. Sommaren bjöd
som vanligt dagligt öppethål-
lande och ett stort utbud av

fina slöjdalster och kulturprogram. Karl-
feldtsdagen blev ett glansnummer med för-
fattaren Birgitta Lillpers, skådespelaren Lars
Hjertner och pianisten Mats Johansson.
Karlfeldts döttrar Anna och Ulla var heders-
gäster. Två dagar senare följde en annan
höjdpunkt, då kulturminister Lena Adel -
sohn Liljerot besökte gården och med skär-
pa och stort intresse diskuterade både Karl-
feldt och aktuell kulturpolitik.

I SKRIVANDE STUND förbereder Karlfeldt-
föreningen i Folkare vinterns aktiviteter.
Kommande möte uppmärksammar Linné -
året och särskilt Linnés okända Bergslags -
resa genom föredrag av Örjan Hamrin från
Dalarnas museum. Julmarknad återkommer
på Karlfeldtsgården med slöjd, konsthant-
verk, en ny lokalhistorisk bok om Folkare-
bygden och värdparets erbjudande om gröt
och glögg. Barbro Wahlberg samlar studie-
cirkel kring Karlfeldtsamfundets årsbok och
till våren planeras studie resa. 

Karlfeldtföreningen i Folkare har – bild-
ligt och bokstavligt – genomgått ett genera-
tionsskifte med ny ordförande och ny vice
ordförande. Vi som är nyvalda har mentorer
i våra familjer. Efter tolv år lämnade Ann-
Marie Perers ordförandeklubban till dotter
Karin, och Arne Eriksson lämnade rollen
som vice ordförande till sonen Jörgen, präst
i Svenska kyrkan. Alla blickar vi nu framåt.

Karlfeldtföreningen i Folkare genom 
KARIN PERERS, ORDF.

Karlfeldt i fokus i FolkarebygdenEn klenod bland recensioner

Anna Karlfeldt flankeras av pianisten Mats
 Johansson och skådespelaren Lars Hjertner. 

I SOMRAS fick jag i min hand denna recen-
sion av Hösthorn skriven av ärkebiskopen
Nathan Söderblom. Med respekt, beund-
ran och humor delger han hur han motta-
git diktsamlingen. Det är uppenbart att det

är en mycket nära vän som skriver och vi
kan ana att mottagaren satte stort värde på
dessa rader.

En klenod bland recensioner!
GUNBRITT BERGGREN

Nathan Söderblom, ärkebiskop 1914-1931



JAG FICK I MARS ett brev från Italien under-
tecknat Adriano De Angeli med en översätt-
ning av ”Ung kärlek” ut Vildmarks- och kär-
leksvisor. Jag antog att det kunde röra sig om
en ung student som läste skandinaviska språk.

Professorerna Sven Björkman
och Mats Forsgren fick se på
översättningen och de fann
att den mycket bra återgav
diktens innehåll men hade
några påpekanden. Då tog jag
kontakt med De Angeli som

till min förvåning visade sig vara en nybliven
pensionär, tidigare kommunal stadsplanechef i
en liten ort nära den som Karlfeldt säger ”skö-
na staden Vicenza”. Han har helt på egen hand
lärt sig svenska och är efter några besök i Sve-
rige stor älskare av vår natur och beundrare av

Karlfeldt. Han skriver själv dikter både på ita-
lienska och på venedigdialekt. Den första stro-
fen av ”Giovane amore” lyder så här i Adria-
no De Angelis tolkning:

Il suo giovane amore lei mi ha donato
una sera, nell'aria fresca del bosco.
Aleggiava intorno nel profumo del 

crespuscolo,
guardiano notturno, il cuculo suonava 

le ore della notte.
Per sentieri insinuandosi fra cespugli e 

ramoscelli,
dentro al paradiso sconosciuto delle ninfe,
camminavamo nell'oblio felice,
e nei sogni dell'esuberante presunzione 

giovanile.

CHRISTER ÅSBERG
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Bilder från sommarmötet i Rättvik

Välkomstmusik vid festmiddagen på lantbruksskolan. Gunbritt Berggren visar Anna Karlfeldt Larsson fotografiet
med döttrarna Karlfeldt och getterna Aron och Mose.

Skommar Hans Andersson, Lars von Sydow, Ulla Barenthein,
Anna Karlfeldt Larsson och Carin von Sydow.

Ingrid Ehn, Lars von Sydow och Carl-Olof Jacobson.

Ann-Marie Wigardt i Malungsdräkt. Hans Barenthein Birgitta Sandström

Karlfeldt på italienska

Ny kassaförvaltare Den underbara kvarnen

Adriano De Angeli

ARNE FORSELL, samfundets nye kassaför-
valtare, är 65 år. Han är uppvuxen i Boli-
den. Det innebär enligt min fru, som kom-
mer från samma trakt, att han är en rejäl
person. Därmed är egentligen ytterligare
presentation onödig.

För säkerhets skull: Arne Forsell tog
 examen vid KTH och har tillbringat sitt
 yrkesliv i näringslivet. Han har bl.a. varit
VD för Atlas Copco i Portugal och Norge
och VD för Mecman. Han avslutade sin
 yrkeskarriär som VD för Amersham Phar-
macia Biotech i Uppsala.

Arne har haft och har ett stort antal
uppdrag vid sidan av sitt arbete. Inte minst
har han erfarenhet av kapitalförvaltning –
som ordförande i Uppsala Akademiförvalt-
ning och som skattmästare i OD och i
Kungl. VetenskapsSocieteten i Uppsala.

Karlfeldtsamfundet är att gratulera som
fått Arne Forsell som kassaförvaltare.

GUNNAR LUNDH

KVARNHJULETS HISTORIA beskrevs i Skutt -
unge bygdegård i oktober, då Lars Falk talade
om ”Den underbara kvarnen”, en titel hämtad
från Karlfeldt. Föredraget lockade ett hundra
tal lyssnare som ville höra mer om lantliga
kvarnar och deras roll i dalmålningarna. Det
växande intresset för gammalt hantverk kunde
avläsas i många frågor och minnesbilder efter
föredraget. Karlfeldt använde gärna äldre tiders
hantverk för att visa på de förändringar i sam-
hället som blev särskilt påfallande under hans
tid. Karlfeldt tyckte också om att använda den
speciella  yrkesterminologin bl.a. i dikterna Dal-
målaren, Värds huset, Hästkarlar, Ljusstöpers-
kan, Väverskan, Vinter orgel. Styrelsen skulle
gärna vilja ordna en Karl feldtdag som bygger
på dikter med anknytning till olika hantverk.
Vore det inte intressant att nalkas Karlfeldt via
vardagliga sysselsättningar som matlagning,
vävning,  boskaps skötsel och orgelspel? Väl-
komna med förslag till styrelsen!

LARS FALK



Karlfeldtsamfundet
KARLFELDTSAMFUNDET bildades 1966. Dess
syfte är att stimulera intresset för Erik Axel  Karlfeldts
diktning och bidra till ökad kunskap om hans verk
och liv. Samfundet har ca 1 000 medlemmar och hål-
ler varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vinter -
möte. Samfundet ger ut en årsskrift och ett medlems-
blad. Hemsidans adress är www.karlfeldt.org

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

Medlemsavgiften på 180 kr/år (familjemedlem 70 kr)
sättes in på samfundets postgiro 67 96 73-4. 
Ärenden som rör medlemskap, adressändring och av -
registrering handhas av: 

Thorbjörn Högberg
Reimersholmsgatan 11, lgh 43
117 40  STOCKHOLM
Tel/fax 08-668 86 81

Karlfeldtbladet
utkommer med minst två nummer per år. 
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