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Kallelse till samfundets årsmöte
11 augusti på Biskops-Arnö
Karlfeldtsamfundets medlemmar kallas härmed till
årsmöte lördagen den 11 augusti kl. 9.00 på
Biskops-Arnö. För mera information, se inbjudan
till års- och sommarmötet 2018 på sidan 30.
Om en medlem har ett ärende att behandla på årsmötet skall förslag inkomma skriftligen till styrelsen
minst fjorton dagar i förväg.

Ungdomens Karlfeldtpris
Den 10 juni ska man senast ha skickat in sitt bidrag till Karlfeldtsamfundet uppsatstävling om Erik
Axel Karlfeldt. Tävlingen år öppen för alla födda
1997 eller senare. Prissumman uppgår till totalt
10 000 kronor. Mera information finns på
www.karlfeldt.org.

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
ger ut en årsskrift och ett medlemsblad.
Kontaktperson:
Gunbritt Berggren
info@sangs.se
tel. 070-580 11 95
Medlemsavgift inbetalas till
samfundets plusgiro 67 96 73-4
Ordinarie medlem: 220 kr/år
Familjemedlem: 110 kr/år
Studerande: 110 kr/år

Nya medlemmar i
Karlfeldtsamfundet

Adressändring
Ärenden som rör medlemskap, adressändring och avregistrering handhas av:

Jacobsson, Per ........................................Västerås
Lennartsson, Tore .........................................Gävle
Sjöström, Kirsti .........................................Bromma
Zschiedrich, Odd ..................................Stockholm

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

Vi önskar er varmt välkomna i samfundet!

www.karlfeldt.org

Min sista ruta i bladet

D

et är sällan man vet när något är ”sista gången”. Tanklöshetskänslan döljer för det mesta
sådant. Men när jag nu slår på datorn för att
skriva denna ordföranderuta vet jag att så är
fallet. Vid sommarmötet på Biskops-Arnö tar någon
annan över ordförandeklubban. Och jag vet att den
kommer att hamna i goda händer. Samtidigt vet jag
att jag inte blir ”färdig” med Karlfeldt.
Han har förföljt mig ända sedan barndomen då
jag tillbringade somrarna hos min moders släkt i Folkarebygden. Jag är inte säker på att de kände till så
mycket om skalden, men jag insöp en känsla av stolthet: Han var ju en av oss!
Sådant kan en gymnasist meditera över när han
på håltimmar eller i väntan på bussen hem till Surahammar på Västerås stadsbibliotek beundrande
skummade igenom hela den svenska litteraturen. Jag
hade ju ändå mött Karlfeldt i min barndom!
När jag sedan hamnade som biskop i Västerås och
fick en svensk nobelpristagare från stiftet (jag fick
egentligen tre, eftersom Selma Lagerlöf länge bodde
i Falun och Tomas Tranströmer är en hedersvästeråsare) fann jag det självklart ett engagera mig för
skaldens minne som en form av kulturell värnplikt.
Därför var det inte svårt att ställa upp i Karlfeldtsamfundet.
Invalsmötet var för mig lite splittrat. Jag måste åka
från Sigtuna under endera av dagarna för att borta i
Bergslagen hantera efterdyningar av Estoniakatastrofen. Men sedan dess har varje möte med samfundets
medlemmar varit en ”dans på rosor”. Kunnighet, engagemang och vänskap har varit ledord som aldrig
behövt revideras. En uppslutning kring vår gemensamma beundran av Karlfeldts diktning och ett glatt
igenkännande när vi mötts.
Kanske har samvaron mellan alla programpunkter vid våra möten varit väl så viktigt. För att alludera
på Ekelöf: ”Det jag har skrivit har jag skrivit mellan
raderna.”
Sedan skall ni veta att Samfundet haft och har en
fantastisk styrelse. Konstruktiva samtal med en gemensam lidelse för sakens bästa och alldeles utan
konflikter (!). Jag som aldrig tyckt om sammanträden tycker att dessa har varit verkligt roliga. Och är
tacksam för de miljöer där de ägt rum.
När jag nu slutar är det samtidigt som vår förre
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Ordföranden
har ordet
Claes-Bertil Ytterberg

ordförande Christer Åsberg lämnar sin plats i Litteraturkommittén. Vad Christer betytt för samfundet
går inte att uttrycka på några rader här. Jag vet att jag
inte skulle ha klarat mig utan hans stöd.
Därför är det en glädje för mig att nu få vara med
att ge honom Karlfeldtpriset innan jag slutar. Få förtjänar det bättre!
Claes-Bertil Ytterberg

Tävling för litteraturstuderande
Utnyttja B- eller C-uppsatsen till att tävla
om ett Karlfeldt-pris!
Karlfeldtsamfundet utlyser en uppsatstävling
för uppsatsskribenter på B- och C-nivå inom
litteraturvetenskap eller angränsande ämnen.
Uppsatsen ska behandla Erik Axel Karlfeldts
diktning och författarskap.
Prissumman är 15 000 kr. Sista inlämningsdatum för uppsatsen är 15 juni 2018. Uppsatsen ska skickas till Karlfeldtsamfundets ordförande, dels i papperskopia till:
Claes-Bertil Ytterberg, Ankargatan 10, 5 tr.
723 48 Västerås
dels som e-post: andersback42@gmail.com
Vid eventuella frågor, kontakta gärna
Ola Nordenfors
ola.nordenfors@littvet.uu.se
eller Stina Otterberg
stina.otterberg@gmail.com
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Foto: Kerstin Hulter Åsberg

Karlfeldtpriset 2018 till
Christer Åsberg

K

arlfeldtsamfundet har beslutat att tilldela
professor Christer Åsberg 2018 års Karlfeldtpris med följande motivering:
Christer Åsberg tilldelas Karlfeldtpriset
2018 för sina utomordentliga kunskaper om Erik
Axel Karlfeldts liv och verk och för sin unika förmåga att levandegöra och popularisera dessa.
Som den ordets mästare han är, har han under
många år inspirerat och berikat Karlfeldtsamfundet genom sina eleganta och spirituella framställningar.
För Karlfeldtbladets läsare kräver pristagaren
knappast någon presentation. Som ordförande i
Karlfeldtsamfundet 2001-2008, som föredragshållare vid samfundets möten, som medarbetare
både i Karlfeldtbladets redaktion och i dess spalter
samt samfundets bokutgivning är han väl känd. I

dessa sammanhang har vi imponerats av de närmast outtömliga kunskaper om Karlfeldts liv och
verk som demonstrerats tillsammans med en lysande pedagogisk briljans.
Christer har i Karlfeldtsammanhang bl.a. redigerat Kring Siljan och Sångs, Erik Axel Karlfeldt
och Leksandsbygden och utgivit ett kommenterat urval av skaldens tal under titeln Till bönder
och till lärde män. Han har också skrivit böcker
om bl.a. OD och Uppsala stadsteater. Under lång
tid var han huvudsekreterare i Bibelkommissionens arbete med den nya bibelöversättningen
Bibel 2000.
Priset kommer att utdelas under Karlfeldtsamfundets sommarmöte på Biskops-Arnö i augusti.
Claes-Bertil Ytterberg
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Bildning i fokus
på årets Vintermöte

Foto: Anders Rising
Läkaresällskapets hus, ritat av Carl Westman, ses
som det första exemplet på svensk nationalromantik.

L

äkaresällskapets hus är som gjort för Karlfeldtsamfundet. Sedan tre år hålls vintermötet
i dessa lokaler bakom Klara kyrka. Huset ritades av Carl Westman och betraktades snart
som det första exemplet på svensk nationalromantik.
Detta pionjärverk blev färdigt samtidigt som Karlfeldt
skrev Flora och Pomona (1906). Den som vill kan
jämföra väggdekorationerna i högtidssalen med Lydia
Skottsbergs omslag till Karlfeldts bok. Albert Engström sa en aning nedlåtande att omslaget påminde
om en ”frökatalog”, men det var kanske bara avund.
Vår klubbmästare, Ebba Nordström, beskrev inledningsvis historien bakom byggnaden. Läkaresällskapet grundades 1807 och hundra år senare kunde
man ta sitt nya hus i besittning. Ett sekel senare är
Läkarsällskapet en stor organisation med 17 000
medlemmar som gärna upplåter sina lokaler för kulturella ändamål.
Den fulltaliga publiken hajade till när man fick
höra att gitarristen Mats Bergström skadat handen
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Håkan Sund ryckte med den äran in som pianoackompanjatör åt Mikael Samuelsson sedan gitarristen Mats Bergström skadat handen.
KARLFELDTBLADET 2018:1

Årets Vintermöte lockade en stor publik till Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.

Ola Nordenfors, styrelseledamot och Ebba Nordström, klubbmästare.

Odd Zschiedrich, Svenska akademiens f.d. kanslichef, höll föredrag med rubriken: Vad är bildning?

några dagar tidigare. Skulle det bli mässfall när så
många kommit för Mikael Samuelssons skull? Tvärtom! Med tur och skicklighet hade arrangörerna ordnat fram en ny ackompanjatör med en dags varsel.
Håkan Sund gjorde en fantastisk insats vid flygeln
och ingenting märktes av den brådska som måste ha
präglat förberedelserna. Mikael Samuelsson sjöng
med stor humor och inlevelse och Håkan gjorde inpass som om de samarbetat i många år. Det blev en
lång kavalkad hämtad ur den svenska sångskatten.
Den började med Karlfeldts egen favorit, Bellman,
och följdes av Elias Sehlstedt och Olle Adolphson.
Mikael Samuelsson sjöng visan om tavelnasaren som
tröttnat på sina affärer som en påminnelse om konstnärens lott. Många blev förvånade över att höra att
Östen Warnerbring skrivit den fina sången om hur
det kändes att som tioårig pojke se ljusen tändas på
andra sidan Öresund i Köpenhamn 1945. Mest rörande var ändå Birger Sjöbergs sånger, som Mikael
Samuelsson givit nytt liv på två album. ”Basens sorg”

handlar också på ett påtagligt sätt om dragkampen
mellan konst och liv.
Applåderna ville aldrig ta slut sedan Mikael Samuelsson och Håkan Sund avslutat sin föreställning.
Efter en paus för förfriskningar svarade Odd Zschiedrich på frågan: ”Vad är bildning?” (se sid. 16 ff). Den
skulle ha intresserat Karlfeldt, som gjorde en märklig
bildningsresa på sin tid. För sina generationskamrater
blev han en förebild som inte kunde överträffas,
bondpojken från ett ruinerat hem som lyckades nå
toppen både som poet och ämbetsman. Karlfeldtsamfundet har många skäl att återkomma till detta tema
under kommande år.
Lars Falk
Foto: Jørgen Straarup
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Vad ville
Karlfeldt
ha sagt?
av Hans Landberg

D

et har länge stått klart att dikten Sub luna,
som Karlfeldt lät ingå i sin sista diktsamling
Hösthorn (1927), är av största betydelse för
förståelsen av hans liv och diktning. I den
första volymen av Karlfeldtsamfundets skriftserie
SUB LUNA och andra Karlfeldt-essäer (1966) lade
Karl-Ivar Hildeman grunden för all senare analys. I
nummer 46 av skriftserien Älska, dricka, sjunga,
leva, dö. En essä om Erik Axel Karlfeldt (2014) låter
Stina Otterberg Sub luna bilda själva ramen för sitt
porträtt av Karlfeldt. Dikten är, säger hon, ”en programförklaring för både liv och diktning och den
ger ett återsken över hela författarskapet”.
Det är alltså ingen helt obetydlig sak när Christer
Åsberg i ett av sina briljanta bidrag till samfundets
årsbok 2017 redogör för den häpnadsväckande
iakttagelsen att Sub luna alltsedan början av 1930talet återgivits i grafiskt förvanskad form.
Efter att först ha publicerats 1925 i den form vi
fram till nu känt den har dikten i Hösthorn 1927
genom oregelbundna indrag av vissa rimmade versrader givits en lite egenartad form och Åsberg analyserar i detalj skillnaden mellan versionerna. En
kommentar från Karlfeldt själv ger belägg för att
formgivningen i Hösthorn verkligen svarade mot
hans intentioner och inte var resultatet av ett tryckeritekniskt schabbel. ”Jag är nu nöjd med uppställningen av ´Sub luna´. Jag ville att dess breda ton
skulle avspeglas i trycket, även om det, typografiskt
sedt, bleve oegentligt” säger Karlfeldt i ett brev till
förläggaren under korrekturarbetet.
Så här ville Karlfeldt att dikten skulle te sig för
läsarnas ögon:
KARLFELDTBLADET 2018:1

Sub luna
(Uppställning i Hösthorn, uppl. 1-6)

Sub luna amo.
Mörk är min brud,
brinner i bruna kvällar,
dansar i månglitterskrud,
doar som nattglim
under en kornblixtsky,
svalkar som morgondaggen,
växlar som nedan och ny.
Sub luna bibo.
Mörkt är mitt öl,
svartmältat korn dess kärna,
skummet som månglittermjöl.
Tankar och löjen
sväva kring kannans rund,
sväva som läderlappar,
sväva som guldlöv i lund.
Sub luna canto.
Mörk är min sång,
suckar som våg i vassen,
rullar som bränningens gång,
reser sig trotsig,
sjunker tillbaka tung,
ebbar sin tid och flödar,
gammal och kvalfullt ung.
Sub luna vivo.
Mörkt är mitt liv,
ringa och vanligt i öden,
sorger och tidsfördriv.
Gärna jag delar
tingens förgängliga lott,
lycklig att lida och njuta
jordlivets fulla mått.
Sub luna morior.
Mörk är min grav.
Giv mig åt namnlös torva
eller åt vind och hav:
vilan i mullen,
eller ett skärat sto,
fladdrande som min längtan
fladdrat mot månklara lo.
9

Åsberg grämer sig över att han inte tidigare, trots
sina intensiva studier av texterna, upptäckt att diktens
uppställning "normaliserats" i senare utgåvor. Det behöver han inte göra tycker jag. Han förtjänar beröm för
sin skarpsynthet. Karl Ivar Hildeman citerade i sin studie 1966 också Karlfeldts kommentar om diktens uppställning men missade vad den avsåg!
Är det den lite självplågande grämelsen som gör att
Åsberg inte riktigt gillar vad han upptäckt? Han inte
bara konstaterar att Karlfeldts formulering om diktens
”breda ton” är lite svårbegriplig. Den standardiserade
versionen ser han som så ”uttrycksfull, naturlig och
överlägsen” (min kursivering) att han inte gärna vill tro
sina ögon när han läser den Karlfeldt själv ville ha. Han
antar att ”uppställningen är gjord för ögat snarare än
som anvisning för högläsning” men kan inte se någon
gemensam förklaring till de längre indragen. Respekten för Karlfeldts konstnärskap kräver dock att vi försöker få en rimlig förklaring till varför Karlfeldt föredrog en viss grafisk profil i Sub luna. Lite provocerande
säger Åsberg att ”litteraturvetare inom och utom professionen brukar vara duktiga på att förklara bakgrunder och egenheter i Karlfeldts diktning, men här tror
jag nog att de flesta måste gå bet.”
Stimulerad och lite utmanad kände jag mig redan
när Åsberg i Karlfeldtbladet 2014:2 först redovisade sin
upptäckt. Efter några trevande resultatlösa funderingar
blev problemet kvar, lite som en sten i skon. När Åsberg nu återkommer i mer provocerande form utmanas jag på nytt. Det må vara anspråksfullt men jag kan
inte låta bli att försöka förstå vad Karlfeldt var ute efter.
Det är nog är gagnlöst att söka en entydig förklaring
till de enskilda typografiska särdragen. Den uppställning Karlfeldt förklarade sig nöjd med kanske var en
kompromiss som omöjliggör sammanhängande förklaringar. Han konstaterar ju också själv att den grafiska uppställningen är ”oegentlig”. Kanske måste man
också bjuda på oklarheten i formuleringen ”bred ton”.
Karlfeldt behövde ju inte inför förläggaren i detalj beskriva den nya formgivningens innebörd. Hans kommentar till korrekturet är inte formulerad med samma
precision som dikten. Huvudbudskapet var att han nu
var nöjd.
Man måste nog närma sig problemet från en annan
utgångspunkt och fråga sig varför Karlfeldt alls ville
förändra den grafiska formen och tydliggöra diktens
”breda ton”?
När han arbetade med utgivningen av Hösthorn
hade nio år gått sedan den föregående diktsamlingen.
Hans ställning på den svenska parnassen gjorde förväntningarna höga och han visste att diktsamlingen
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skulle möta en bred publik, vida större än de litterära
kretsarna och gruppen vana poesiläsare. Han visste
också att denna publik skulle möta en annan skald än
den de trodde sig känna och en diktsamling med en
annan grundton än de förväntade sig. Karlfeldt var 63
år och hade börjat fysiskt åldras. Han kände nog att
Hösthorn skulle bli hans sista diktsamling men också
att den litterära modernismen trängde sig fram och
hotade att förvisa till det förflutna den verskonst och
den litterära form han med mästerskap behärskade.
Det var kanske rentav så – vågar man säga det? – att
Karlfeldt själv kände att en formfulländad, välrimmad
dikt med kittlande metaforer hos oss vanliga lite lättjefulla läsare ibland glider ner och sväljs för lätt? Formen blir ett ytskikt som täcker över innehållet.

J

ag tror att när Karlfeldt insåg Sub luna-diktens
centrala ställning i diktsamlingen, och i hela
sin diktning, ville han försäkra sig om att den
blev läst, inte bara betraktad, reciterad eller
sjungen. Läsaren skulle genom en viss upplösning av
den fasta formen stimuleras till en intensivare läsning
och därigenom lättare förstå vad Karlfeldt ville ha sagt
när han talade om sitt mörka jordeliv under månen.
Åsberg har lyft fram den läsanvisning som står oss
till buds när vi antar Karlfeldts utmaning från 1927 och
läser, verkligen läser, texten ånyo.
Redan i diktens disposition – själva livspanoramat
”älska, dricka, sjunga, leva, dö” – är bredden ju uppenbar, men Karlfeldt har avsett också något mer, en
”bredd” även i andra dimensioner.
Den metaforiska anknytningen till den aristoteliska
världsbilden – med en celest sfär skild från den sublunära – som diktens namn och omkväde ger är, som
Hildeman påpekat, grundläggande. Karlfeldt låter
måncykeln och dess växlingar ge en bild av livet under
månen. I den första strofen växlar hans mörka brud
inte bara gestalt utan också ”som nedan och ny”. I den
tredje strofen, om sin diktning, återknyter han till
månen genom de starkt betonade radparet att sången
”ebbar sin tid och flödar, gammal och kvalfullt ung”
där rimraden ges det extra indraget. Spännvidden –
bredden – illustreras dessutom genom ytterligare radpar: ”suckar som våg i vassen – rullar som bränningens” gång”, ”reser sig trotsig – sjunker tillbaka tung” också de med associativ anknytning till ebb och flod.
Man kan konstatera att det extra indraget ges åt den
versrad som sammanfattande karaktäriserar mer än
beskriver hans diktning.
I den andra strofen, ”Sub luna bibo” finns ingen
direkt anspelning på den sig ständigt förändrande
KARLFELDTBLADET 2018:1

måncykeln ”Månglittermjöl” som en bild av ölskummets kontrast mot det mörka ölet får räcka för
att hålla månbilden kvar. Men den sublunära tillvaron präglas inte bara av sin föränderlighet utan
också av sin förgänglighet. ”Tankar och löjen” svävar, utan fäste. Liknelsen med läderlappar (ett mer
poetiskt laddat ord än fladdermöss) må väl tolkas
just som ”fladdrande” men den här viktigare liknelsen, den av Karlfeldt särskilt betonade, är ”guldlöv i
lund”. De fallande höstlöven är förgänglighetens särskilda symbol.
När Karlfeldt i den tredje strofen talar till oss om
sin diktning vill han, naturligt nog, inte tala om någon förgänglighet, men när han i den fjärde strofen
sammanfattar sitt personliga liv under månen bejakar han just dess förgänglighet. Han gör det lycklig
över att lidit och njutit – och han betonar det –
”jordlivets fulla mått”. Formuleringen anknyter
direkt till talet om ”bredd” och samma strof konkretiserar han, och betonar, hur även ett ”ringa och
vanligt” liv spänner över "sorger och tidsfördriv".
”Tidsfördriv” kan väl uppfattas som en smula opoetiskt men kan – kanske också betingat av ett rimbehov – ses som en markering av det ringa och vanliga i hans livsöde.
I den femte strofen, ”Sub luna morior”, handlar
det inte längre om jordelivet; dess föränderlighet
och förgänglighet. En ny dimension tillkommer.
Som ett alternativ till begravning under ”namnlös
torva” aktualiserar Karlfeldt och betonar, att han kan
ges till ”vind och hav”. (Eldbegängelse var på 1920talet inte ett lika självklart alternativ som idag). Därmed förändras perspektivet och blir transcendent.
Till ”ett skärat stoft” ges möjligheten att ”fladdrande”
bryta igenom det sublunära livets begränsning och
närma sig det celesta, de ”månklara loft” som hans
tankar under månen fladdrat kring. Anknytningen
till de ”svävande” tankarna i diktens andra strof ”läderlappar” och ”guldlöv i lund” – är för mig
uppenbar.
Jordelivets föränderlighet och förgänglighet och
bejakandet av dess villkor är diktens huvudtema.
Till detta kommer den fladdrande längtan efter något därutöver. Nog berättigar det, tycker jag, Karlfeldt att tala om dess ”breda ton”.
Tack Christer för att du gav mig anledning läsa
om!
Hans Landberg

Omslaget till Anna Ihlis nya skiva med egna
tonsättningar av E.A. Karlfeldts dikter.

Anna Ihlis aktuell med nya
tonsättningar av Karlfeldt
I juni släpps Anna Ihlis album Avskedet 1864-2018
med tio tonsättningar av diktaren E.A Karlfeldt och
bland de allra första att få ta del av tonsättningarna är
Karlfeldtsamfundets medlemmar. Samfundet har
stöttat Anna Ihlis skivprojekt genom att köpa in ett
antal cd-skivor som samdistribueras till medlemmarna med detta nummer av Karlfeldtbladet.
I förordet till den skriver Anna: ”Varje dikt som
har blivit musik är sin egen saga, sin egen, film och
sitt eget album. Varje ljudbild är en upplevelse av Erik
Axel Karlfeldts ord, omsatt till musik, min nutid och
vår samtid. Ett fantastiskt möte över tid och rum.”
Mötet av dikterna från dåtid och musiken från
nutid har resulterat i en genrefri skiva där varje dikt
har fått den kostym som Anna upplevde att den
skulle ha.
I sommar framför Anna Ihlis sina tonsättningar
under en konsert med titeln Anna Ihlis & Erik Axel
Karlfeldt "Så lika vi är" som ges på bl.a. Avesta Art
den 5 juni och Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare den
3 juli.
Avskedet 1864-2018 har kommit att bli ett högst
personligt album med ett djupt möte i poetens ord.
Varje dikt har en förankring i livet som pågått under
tiden, en musikalisk diktresa där dåtid och nutid
möts och suddar ut skillnader mellan man och kvinna. Livet kokar ner till tre komponenter: kärleken,
döden och naturen.
Red.
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Årsbok 2018

Lagercrantz om Karlfeldt

Å

rets bok är en nyutgåva av en åttio år
gammal studie som bevarat sin aktualitet.
Den unge poeten Olof Lagercrantz skrev
1938 en bok om Erik Axel Karlfeldt,
Jungfrun och demonerna, illustrerad av Bertil Bull
Hedlund. Den utgick från en trebetygsuppsats i
litteraturhistoria, som han just färdigställt vid
Stockholms högskola. Karlfeldt, död sedan sju år,
var vid den här tiden ett något stelnat nationalmonument, inte bara genom sin nobelprisbelönade diktning utan också genom sin offentliga verksamhet som akademisekreterare och talare, en sinnebild för trygg och helgjuten svensk manlighet. I
Lagercrantz’ tappning förvandlas han i sju kapitel
med olika teman till en ungdomlig diktarkollega
som på ett levande språk vill tyda vindarnas viskningar och rop och pejla själarnas dunkla djup,
ständigt prövande de rätta orden och rytmerna för
naturens hemligheter och kärlekens och drifternas
förirringar.
Karlfeldtstudien var den första i en lång rad liknande suggestiva tolkningar av Lagercrantz’ litterära valfrändskaper och följeslagare, ofta med inslag av självporträtt: Dante och Strindberg, Proust
och Ekelöf, James Joyce och Joseph Conrad, och
många fler.
Lagercrantz’ studie uppskattades inte bara av
yngre läsare utan också av äldre Karlfeldtforskare.
Torsten Fogelqvist kallar i sin stora Karlfeldtbiografi (1940) hans analyser ”träffande” och
”fruktbärande” och lyfter särskilt fram hans
”sinnrika” kapitel om Karlfeldt som ”vindens diktare”. Och i en recension i Vestmanlands Läns Tidning – en av ett 40-tal recensioner som ägnades boken – sammanfattade Emil Liedgren sitt positiva
intryck: ”Måtte den vackra boken finna många
uppmärksamma läsare och föra yngre släktled djupare in i Karlfeldts diktning.” Det är en förhoppning som kan knytas även till nyutgåvan.
Än i dag kan Lagercrantz’ Karlfeldtstudie stimulera till en aktiv och aktualiserande läsning av
skaldens diktning. God hjälp på traven får vi
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genom att nyutgåvan kompletteras med för- och
efterord av två nutida litteraturvetare och kritiker,
Stina Otterberg och Arne Melberg. Stina disputerade 2010 på en avhandling om Olof Lagercrantz’
kritik, Klädd i sitt språk, och skrev 2014 en studie
av Karlfeldts dikt ”Sub luna”, Älska, dricka,
sjunga, leva, dö (Karlfeldtsamfundets skriftserie
nr 46). Hon ingår numera i Karlfeldtsamfundets
styrelse. Arne skrev under sin tid som professor i
allmän litteraturvetenskap i Oslo flera verk om
essäer, lyrik och läsning och utgav 2017 en studie
av Lagercrantz’ författarmonografier, Läsaren
Lagercrantz. Han talade om Karlfeldtstudien vid
samfundets vintermöte 2017, refererat i Karlfeldtbladet 2017:1.

Karlfeldtsamfundet ger ut boken som faksimilutgåva. Det exemplar som använts som underlag
för nyutgåvan hade av författaren och illustratören dedicerats till det blivande samfundets förste
ordförande Anders Yngve Pers. Dedikationen
återges i faksimilet – en hälsning på åtta decenniers håll till dagens Karlfeldtläsare.
Christer Åsberg
KARLFELDTBLADET 2018:1

Lars-Erik Larsson
Foto: SVT Bild

Det röda
korset
Dikt och
kantat

K

arlfeldts dikt ”Det röda korset” i Flora
och Bellona brukar inte uppmärksammas
så ofta, men i samband med att den fyllde
hundra år skrev jag om den i Karlfeldtbladet 2017, både i nr 1 och nr 2, och den analyserades även av Claes Ahlund i årsboken Träffpunkt Karlfeldt. Ingen av oss hade uppmärksammat att dikten har tonsatts i kantatform av ingen
mindre än Lars-Erik Larsson. Denna försummelse skulle vi ha hånats för av den nitiske bibliografen Arne Bergstrand om det inte hade varit så illa
att inte ens han hade lagt märke till detta Larssons opus 30 i sin mer än fullständiga förteckning
Karlfeldt i musiken, 1984.
I Röda korsets handlingar finns ett handskrivet
partitur av Larsson för recitation, barytonsolo,
blandad kör och orkester, enligt Gunnar Nyby, Historiska glimtar. Korta utdrag ur Svenska röda korsets 125-åriga historia, en internprodukt som samfundaren Kåre Eriksson välvilligt ställt till mitt förfogande. Jag har själv inte sett partituret, men angivelsen tyder på att Larsson delat upp den monologiska dikten, ursprungligen ett deklamationsnummer vid en välgörenhetssoaré, i recitativ, soli, körsatser och orkesterinslag, alltså en vanlig kantatform som Karlfeldt var väl bekant med, han skrev
ju flera kantater och uppmanades att skriva ännu
fler. Så han hade säkert inte haft något att invända.
Men varför komponerade Larsson kantat-

musiken? Partituret är daterat ”Lidingö d. 8. 5.
1944.” Larsson bodde vid den här tiden på
Lidingö. I handlingarna finns ingen uppgift om
framföranden men man får väl anta att det var
fråga om en beställning, kanske från Röda korset, kanske från Radiotjänst. Den arbetstyngde
Larsson tog sig knappast tid för något eget initiativ av det här slaget. Det borde gå att spåra något
framförande om det verkligen förekommit.
Ett framförande tjugo år efter komponerandet
kan dock noteras. Carlhåkan Larsén säger i sin
monografi Lars-Erik Larsson, 2008, där Det
röda korset finns upptagen i verkförteckningen,
att Larsson under sin tid som director musices i
Uppsala 1961-1965 då han ledde Akademiska
kapellet fick möjlighet att framföra vokalverk
eller lyriska sviter som t.ex. Förklädd gud, (s. 232
f.). Den 23 april 1964 uppförde kapellet och
Upsala körförbund hans kantat Det röda korset
med recitation av Margita Liljefors och med Rolf
Leandersson som barytonsolist. Upsala Nya Tidnings recensent Carl Godin, tidigare OD:s dirigent och stf director musices före Larsson, sammanfattade evenemanget: ”Kantaten gjorde mycket stark verkan i den klara, samlade gestaltning
den fick.”
Så kan alltså ytterligare en kantat läggas till
Karlfeldts verklista.
Christer Åsberg
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Tora Vega Holmström
i Karlfeldts fotspår
Hur präktigt lefva vi i Juda städer!
Vi gå med tänkespråk på våra kläder
och långa sköna börsar i vår hand.

M

ånaden är maj och året 1905 – den svenska
huvudstaden är en dramatisk plats under
unionskrisens, rösträttens och strejklagarnas dagar. Den unga konstnären Tora Vega
Holmström (1880-1967) besöker för första gången
Stockholm. Hon fascineras av Konstnärsförbundets
jubileumsutställning och tecknar ett självporträtt
framför slottet med Karlfeldts ovan citerade ord som
motto. Under vistelsens gång mötte hon, av en slump,
sin idol, och beskriver händelsen i ett brev till en vän:

”I dag har jag också haft förmånen att se själva Fridolin.
Jag hörde honom bara säga
ett enda ord, men det var betecknande nog: Blåsippor. H.
W. [Harald Wieselgren] och
jag kommo hem från Haga,
och han kom in i spårvagnen
vid Tegelbacken, hälsade på
H.W. och såg mina blommor. Han såg ut som vederhäftigheten själv. Jag skulle tro att han diktar i medvetslöst tillstånd. Undermedvetet, menar jag, ej rusigt.”
Holmström fick Oscar Levertin, Verner von
Heidenstam och Karlfeldt med modersmjölken. Hon
växte upp vid Hvilans folkhögskola i Åkarp utanför
Lund. Där var fadern föreståndare. När hon under
studieåren reste till München tog hon med något av
Goethe, och för ”svenskheten” något av Karlfeldt. En
månad efter spårvagnsmötet reste Holmström till
Dalarna, först inackorderad hos Carl Larsson i Sundborn, senare hyrde hon ett hus vid Siljan. Detta var
första gången Holmström vandrade i Karlfeldts fotspår. Konstnärens biograf Birgit Rausing skriver att
Ryttaren (1921). I Tora Vega Holmströms anteckningar finns en alternativ titel, Den rike ynglingen.
Målningen finns på Helsingborgs konstmuseum.
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”hans strofer skulle komma att följa henne livet ut”.
Det går att se flera spår av diktaren i hennes konstnärskap.
Vi ha arv av vår fader, vi ha märg av hans märg,
och en livsglöd som aldrig blir sval.
Det förnöjer oss att vistas på de stormdigra berg,
men vi trivas ej i trångsinnets dal.
Våra egna förstå ej vår brinnande håg,
och de klaffare höja sina gnyn;
men vi blicka utan fruktan upp mot djurkretsens tåg,
där det tecknar våra öden i skyn.
”Lejonets barn” är en dikt som ständigt återvänder i
Holmströms tidiga produktion. 1907 får hon i uppdrag att illustrera vännen Anders Österlings diktsamling Årets visor. Hon har genomgående fokuserat på
stjärntecken och varje dikt belyses av ett särskilt
dekorativt motiv från respektive årstid. Vinjetterna
tangerar jugendstilens stiliserade växtlighet och litteraturkritikern Fredrik Böök kallar dem ”sinnrika och
fyndiga, säkra i linjerna och smakfulla”. För Lejonets
stjärntecken väljer Holmström en kentaurliknande
mansvarelse som spänner ena armen över huvudet.
Denna posering återvänder fem år senare i två oljemålningar, dels i en ofullbordad skiss med titeln
Lejonets barn, dels i Bastubadaren, båda målade under en vistelse i Finland. Där utvecklade hon den
mosaikteknik som gjorde henne till en modernistisk
pionjär.
Enligt Staffan Bergstens Karlfeldtmonografi är
”Lejonets barn” ett slags självporträtt där: ”författaren
ställer samman egenskaper som förtecknas i Bondepraktikan med idealiserade drag han nog gärna ville
besitta.” Karlfeldt föddes den 20 juli och ville räknas
till Lejonets stjärntecken, trots att det saknades ett par
dagar dit. Holmström kan knappast ha känt till detta
självbiografiska inslag, däremot såg hon garanterat ett
existentiellt tema i zodiakens tecken.
Hennes andra resa i Karlfeldts fotspår ägde rum
sommaren 1919 när hon tog sig till Öland. Året innan
hade Holmström legat halvblind i Spanska sjukan och
förgäves försökt läsa den nyutkomna Flora och Bellona. En vän och modell, Nils Nilsson i Västerkälen, läste då för henne de första raderna ur dikten ”Sjukdom”:
Jag seglar till ett fjärran land,
Ett fjärran land.
Jag ser en strimmande båk.
En av Holmströms viktigaste målningar är den dynamiska Ryttaren (1921) som ägs av Helsingborgs
konstmuseum. Bakgrunden består av ett böljande

Självporträtt 1905.

ökenlandskap och i förgrunden står en bredaxlad ung
man. Han sträcker fram sin högra hand samtidigt
som en piska skymtar under armen. Motivet präglas
av en dubbelhet, mellan ett abstrakt landskap och en
konkret figur. I Holmströms egna anteckningar förekommer ibland en alternativ titel, Den rike ynglingen,
efter Karlfeldts långa dikt:
Min rygg är rak och i mitt bröst
en mäktig yvan bor,
förty min ungdom är så sund,
min rikedom så stor.
Diktens tonfall präglas av en ånger vilket väl överensstämmer med modellen i Holmströms tavla. I själva
verket var den unge mannen invalidiserad efter skador i skyttegravarna från världskriget.
Femtio år efter mötet i Stockholm befinner sig en
åldrad Holmström i Lund. Konstnären är präglad av
reumatism och har svårt att hålla i penslarna, istället
skapar hon med pastellkritor och palettskrap. Bland
de sista arbetena finns Vandring mot Emmaus
(1959). Gryningstemat är skildrat utifrån både Rembrandts Emmaus-tolkningar och Karlfeldts ”Höstpsalm”. Detta var den dikt Holmström bar inom sig
mot slutet av livet. I ett brev från tiden skriver hon:
”Jag läser utantill mäst – Karlfeldts”, varpå hon skriver
ner de näst sista stroferna ur minnet:
i aftonlandet är min ro belägen
mitt Emaus bland kullarna på vägen
Adam Korpskog
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Vad är

bildning?
av Odd Zschiedrich

V

i var på väg hem efter en trevlig middag.
Det var domprosten Åke Bonnier, förläggaren Susanne Hamilton och jag. När vi skulle
skiljas sa Susanne: – Mina herrar, det har
precis kommit ut en bok av Martin Ingvar: Vad är
vetenskap? Det finns en hel serie som en gång började
med Ernst Billgrens: Vad är konst? Vilka böcker skulle ni vilja skriva?
Åke Bonnier var blixtsnabb: – Vad är tro? Men det
kom ett stift emellan så det blev ingen bok. Jag tänkte
lite längre: – Vad är allmänbildning? eftersom jag vet
att i det gamla enhetssverige, om vi får kalla det så,
fanns en minsta gemensam nämnare som gjorde att
man kunde förvänta sig att vissa saker kände de flesta
till, vissa saker hörde till kulturarvet. Så är det inte
längre med nya traditioner, främmande religioner
och språk i bostadsområden och på arbetsplatser.
Så skildes vi åt och det gick några år. Då kom
Susanne Hamilton tillbaka: – Nu kan du väl skriva
den där boken vi talade om. Men då hade jag ändrat
mig och ville vidga rubriken till Vad är bildning? som
omfattar mer. Man hade dessutom börjat tala om
bildning i olika sammanhang. Under ett antal år tidigare hade det nästan varit ett fult ord. Jag vet att man
på 40-, 50- och 60-talet talade om bildning i vårt land,
men så blev det ett ord som lades åt sidan. Nu hade
det kommit tillbaka på ganska bred front. Jag kom
alltså genom middagen in köksvägen till det här med
bildning och hade börjat fundera över vad det är.
Det märks att när man ställer frågor om bildning
har folk svårt att definiera. Man vet ungefär vad det är,
ungefär som humaniora, men ska man uttrycka det i
en mening är det svårare. Många tillgriper Ellen Keys
kloka formulering som är ungefär hundra år gammal:
KARLFELDTBLADET 2018:1

Odd Zschiedrich arbetade under 25 år i skolans värld som lärare,
rektor och skolchef.
2003-2017 var han
kansliansvarig vid
Svenska Akademien.
2009 utnämndes han till
kammarherre vid ceremonistaten på Kungliga
slottet. Odd Zschiedrich är medlem i flera
sällskap inom kulturområdet.

bildning är det som är kvar när man har glömt det man
har lärt sig. Den gäller fortfarande. Jag har i princip
anammat samma tanke, men formulerat den på ett något annat sätt: bildning är den kunskap och de erfarenheter som blivit en del av personligheten. Böckerna i
bokhyllan vänder oss som bekant ryggen tills vi tar i
dem och tills vi aktivt arbetar med texterna. Jag tycker
det är en förklaring, som håller ganska väl.
En del definierar bildning utifrån vad det inte är.
Många gånger kan detta vara ett bra sätt att komma
i kontakt med ett ords egentliga innebörd. Vad är
bildning inte? Bildning är framför allt inte utbildning.
En utbildning har alltid ett specifikt mål. Man ska
lära sig hur en maskin fungerar eller tala ett språk
osv. Det rör sig om en avgränsad kunskapsmassa,
som man ska tränga in i. Den kan vara omfattande,
men det är ändå en inriktning mot något speciellt.
Ett nyttoideal man arbetar mot. Man lär sig för att
klara av ett prov, vara i ett land eller sköta en maskin.
Vad har jag för nytta av det här? undrar elever
ibland. Den frågan är inte alltid lätt att svara på. Men
i ryggsäcken bör det finnas även sådant som inte hela
tiden är nyttorelaterat utan som kan vara bra att ha
när nya, oväntade situationer dyker upp. I stället för
att lära inför provet lär man för livet. Ofta sådant som
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är obegränsat och icke mätbart. Min mor talade
ibland om att hon träffat en så fantastiskt bildad person när hon varit på middag hos någon väninna. Då
menade hon inte enbart en person som rabblat upp
fakta och berättat en mängd saker utan en person
som också var noga med hur han eller hon uppträtt.
Det är som i ordstävet vett och vetande, eller som andra säger hut och hållning – alltså inte enbart det innehållsmässiga utan också det formmässiga.
Många menar att vara bildad är att kunna se saker
från olika håll. Det ligger mycket i det. Jag tänker på
när jag som mycket ung läste Olle Hedbergs serie om
Hans och Blenda. En gång var de på Rivieran och såg
i ett skyltfönster en fantastisk fågelbur i rotting. Ingen
fågel fanns i buren och luckan var öppen. Då säger
Blenda: – En väg ut till frihet för fågeln. Hans svarar
blixtsnabbt: – Och en väg in för katten. Båda hade
naturligtvis rätt men såg saken på olika sätt.
Jag satt en gång på De Svenska Historiedagarna.
John Lukacs, en historieprofessor som skrivit om
Churchill, Hitler och Stalin, skulle tala. I salen satt
forskare, historielärare och museimänniskor – alla
hade med historia att göra. Så säger Lukacs: – Ni har
alla besjälats av tanken att söka sanningen men jag
ber er sluta med det. Det blev tyst i salen och alla började titta på varandra och undrade om professorn
drabbats av någon åkomma. Det här stämmer ju inte
alls. Som historiker och arkeolog skall man väl alltid
söka sanningen. Lukacs tar på nytt till orda och
säger: – Det är inte fel att söka sanningen, men det
är en omöjlig uppgift för den riktiga sanningen finner ni aldrig när ni går tillbaka i tiden. I stället är er
viktigaste uppgift att förjaga lögnen.
Det kan verka som om det är samma sak men
med en helt annan infallsvinkel. När jag hade visningar på Svenska Akademien brukade folk ibland
provocerande säga: – Vad är så speciellt med Svenska
Akademien? Det står t.ex. alltid på första sidan i DN
och SvD att en ny ledamot har blivit invald. Det står
aldrig om detta när någon blivit invald i Skogs- och
lantbruksakademien. Är ni äldst eller rikast?
– Nej, fick jag svara, det finns de som har mycket
större tillgångar. – Men något måste väl vara unikt
med Svenska Akademien? fortsatte man fråga. – Ja, en
sak kan man säga om Svenska Akademin som slår de
andra akademierna: den är i särklass minst. Då ler folk
och tycker att det där är väl inget att berömma sig för.
Det är emellertid den enda av de tio svenska kungliga
akademierna där alla kan sitta vid ett bord samtidigt
och diskutera gemensamt. Det är den akademi där alla
vet om någon inte är närvarande. Det är inte social
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kontroll, utan social omsorg eftersom man inte är fler
än som flest aderton. Flyttas lampan och man ser problem från annat håll faller skuggorna på annat sätt.
Att kunna se saker på olika sätt fångas mycket bra
i en ganska liten bok Peter Englund skrev för ungefär
tio år sedan. Den heter Silvermasken och handlar om
drottning Kristina. Jag citerar från sista kapitlet:
I december 1965 öppnades graven. Sedan det tunga
sarkofaglocket av marmor lyfts av hittades en mycket
enkel kista, vittrad, trasig och täckt av vitt mögel och
nedfallet murbruk. Den praktfulla begravningsklädseln hade sedan länge multnat ner till en skör rödbrun
materia i vilket det glimtade fragment av brokad och
spets. I de delvis sönderfallna handskarna skymtade
enstaka vita fingerben. Några tunna mörkbruna hårlockar stack fram vid pannan. Spiran var oanfrätt där
den vilade i de tomma handskarnas grepp och den förgyllda kronan likaså. Men bäst bevarad var silvermasken. Det märkliga med den är att minen skiftar beroende från vilket håll den betraktas. Ömsom syns den
rofylld, ömsom bister, och skådar man snett bakifrån
ser det faktiskt ut som om hon ler.
Man uppfattar saker olika och det ena behöver
inte vara rätt och det andra behöver inte vara fel. Att
vara bildad är att krypa ur sitt eget skal, titta in i hur
en annan människa tänker och förstå att de argumenten också kan vara värdefulla.

N

å, det blev så småningom en bok om bildning. I många böcker finns ofta ett centralt
avsnitt, en portalparagraf, och i mitt fall blev
det följande avsnitt, som jag tycker är det väsentliga när det gäller bildningsdebatten.
Att tro att man kan bli bildad efter en veckoslutskurs är en missuppfattning lika grov som om man tror
att vägen till bildning ligger i en handbok som ger resultat efter några timmar. Missuppfattningen ligger i
att man tror att bildningens enda dimension är att
kunna räkna upp namnen på de sju dvärgarna, USAs
presidenter, Sveriges landshövdingar eller något liknande. Det är naturligtvis inte fel att kunna detta, men det
har väldigt lite med bildning att göra. Att vara bildad
är att med kunskap och fakta som grund kunna dra
slutsatser, inse sammanhang och klarlägga orsakskedjor. Siffer- och namnakrobatik kan vara trevligt, men
en bildad person nöjer sig inte med tabeller, diagram
och namnlistor. Han eller hon vill förstå, vill kunna
kombinera nyvunnen kunskap med erfarenhet man
skaffat sig tidigare på olika områden, och det är egentligen först då som kunskap blir riktigt intressant. Som
ett medel att nå vidare, inte som ett mål i sig.
KARLFELDTBLADET 2018:1

När man talar om bildning är det många som tänker enbart på boklig bildning; den klassiska bildning
man får sig till livs genom fostran i viss mån och i
skolan. Den är inte den enda formen av bildning.
Den litterära bildningens tre hörnpelare när jag gick
i gymnasiet för många år sedan hette Tegnér, Geijer
och Rydberg. Den triangeln finns inte längre på samma sätt utan har ersatts av Stagnelius, Almqvist och
Söderberg – allting vid sidan om Strindberg och
Lagerlöf naturligtvis. Hörnpelarna förändras och får
nya namn.
Jag känner mig till exempel extremt obildad när
jag är i skogen tillsammans med en god vän, som ser
saker jag aldrig skulle upptäcka. Det är hans område.
Han bromsar ner farten och böjer på ryggen, när jag
bara går förbi. Det är fantastiskt att vara med en person som kan, och kan förmedla, så att man känner
sig bra mycket klokare efter den där skogspromenaden. Bildning kan vara och verka på olika sätt. Lika
viktig som den bokliga är t.ex. handens bildning som
Ernst Billgren skrivit om. Att det också via handen
och skapandet finns en bildningsvärld som öppnar
sig valv efter valv.
Ofta är det befrämjande med korsbefruktning av
olika slag. Jag har haft mycket att göra med en advokatbyrå, där en av advokaterna sitter med i advokatsamfundets styrelse. Han har berättat för mig att de
senaste åren har man bjudit in författare, bl.a. Theodor Kallifatides, som fått ge sin syn på etik, på rätt och
fel utifrån ett eget perspektiv. Att möta personer, som
inte arbetar med juridik, men som personligt kan reflektera över frågeställningar som de blivande juristerna skall arbeta med måste vara fruktbart. På Yale
University finns en medicinprofessor som har lagt in
en obligatorisk kurs i konsthistoria för blivande medicinare. Det försvaras med att läkarstudenter i sina
möten med patienter alltför ofta litat enbart till nya
tekniska hjälpmedel. Därför behöver de skärpa observationsförmågan och förmågan att se hela bilden.
Tittar vi tillbaka i ett kortfattat historiskt perspektiv, ser vi att bildningsbegreppet inte är något nytt
utan fanns i de äldre medelhavskulturerna. Målen
när de unga skulle kunna träda in i det vuxna samhället var två: att få en orientering i tillvaron och att
utveckla personligheten. Vi ser det i Egypten, i Babylonien, hos bramanerna i Indien osv. Man skulle
få en inre kompass, som var de första stegen på väg
mot vishet och balans. Sinologen Göran Malmqvist
har berättat om mandarinerna, de kinesiska ämbetsmännen, som hade krav på sig att ha läst och kunna
redogöra för innehållet i de klassiska konfucianska

skrifterna. Vi känner den grekiska och romerska kulturen där idealet var de ungas fostran och där sedan
talekonsten blev den allra yppersta formen av bildning. En god talare hade att följa de fyra hörnpelare,
som talekonsten alltid varit uppdelad i. Movere – att
beröra åhörarna, delectare – att behaga åhörarna,
persuadere – att övertyga åhörarna och docere – att
lära och undervisa åhörarna.
Så kom medeltiden, eller den katolska tiden som
man ibland säger, då bildningen gick genom katolska
kyrkan, och därefter renässansen. Min gamle historielärare hade ett mycket speciellt sätt att förenklat
definiera skillnaden mellan medeltid och renässans.
Om man råkade ut för problem, i riket eller enskilt,
under den katolska tiden gick man in i sin kammare,
knäppte händerna och bad till Gud om hjälp. När det
blev problem under renässansen gick man till ritbordet eller laboratoriet och försökte lösa det själv. En
grov förenkling, men det ligger mycket i detta att
man såg på saker och ting på olika sätt.
På 1700-talet ser man att det fanns två huvudlinjer
när det gäller bildningen i Europa. Ordet bildning på

Många tillgriper Ellen Keys kloka
formulering som är ungefär hundra
år gammal: Bildning är det som är
kvar när man har glömt det man
har lärt sig.

svenska har vi för övrigt fått från tyskans Bildung,
mycket beroende av att vi anammade den tyska traditionen. Men det fanns en annan tradition på brittiska öarna. Det var den högborgerliga kulturen, aristokratin, som skapade ett ideal där gentlemannen
skulle vara kunnig på en mängd områden men framför allt belevad och mångsidig. Det blev ett sätt att
skilja obildade från bildade. Det skulle med andra
ord märkas vem som kunde saker och ting och som
kunde uppföra sig. Den tyska traditionen uppstod
däremot som kritik mot ståndssamhällets inskränkthet och fyrkantighet. Centralfigur var Wilhelm von
Humboldt, som sedan fick ett berömt universitet
uppkallat efter sig i Berlin. Många brukar påstå att
det är det första moderna universitetet i Europa.
På universiteten har man alltid undervisat och
forskat men nu inträdde något nytt. Det var de ingå-
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ende analyserna och omvärderingarna som fokuserades. Traditionell kunskap skulle kunna ifrågasättas
när man gjorde nya rön inom olika verksamhetsfält.
Bildningen i Tyskland kom genom universiteten men
riktade sig inte enbart till det ledande skikt även om
det var långt ifrån alla som bedrev universitetsstudier.
Genom universiteten togs bildningen till vårt land,
där begreppet folkbildning så småningom blev nyckelord. Bildningen kom i vårt land framför allt att bli
en framträdande faktor hos de stora folkrörelserna, i
någon mån genom idrotts-och nykterhetsrörelsen
men framför allt genom arbetar- och kvinnorörelsen.
Mycket kom sedan att ske i folkbildningens namn,
där folkskolestadgan kanske är det tydligaste exemplet på förändring.
Det är lite roligt med 1820-talet i vårt land. Ni kan
kontrollera i era gamla historieböcker om det står något om 1820-talet. Oftast ingenting. Vad hände i Sverige under 1820 talet? Jag ställer frågan i min bok:
Karl XIV Johan var kung i Sverige 1818 -1844. Han
försökte till varje pris undvika krig och inledde Sveriges
långa fredsperiod. Man kan säga att neutralitetspolitiken etablerades. Men det var inga stora händelser som
ägde rum i vårt land under 1820-talet. I stället skedde
en långsam stabil tillväxt på olika områden. Det blev i
historiskt sammanhang grunden till vårt moderna Sverige. Ekonomin sanerades, bankväsendet etablerades,
jordbruket effektiviserades, sjukvården utvecklades, hygienen blev bättre vilket ledde till minskad spädbarnsdödlighet. Yrkesskolor började införas och så småningom, några årtionden senare, kom beslutet om allmän
folkskola. Det hände ganska mycket som var viktigt på
1820-talet och som kom att ha återverkningar långt
fram i tiden. Det är intressant, eftersom man ofta uppehåller sig vid helt andra årtionden när man blickar
bakåt i historien.
Vi ska inte glömma definitionen av bildning. Jag
har några vittnesbörd om detta t.ex. som det fint formulerats av den finske bildningsprofeten Johan Vilhelm Snellman som skrivit så här:
– Den humanistiska bildningen är den kunskapsart, vilken – utan att äga någon omedelbar användning i det dagliga livet – avser att bibringa förståndet
skärpa, stärka viljan och odla känslan för det sköna.
Till gentlemannaidealet hörde att man skulle göra
en grand tour, en resa till kontinenten, gärna till
medelhavsländer som Italien och Grekland. Målet
kunde också vara Frankrike eller Tyskland. Som ni
vet har även människor i modern tid rest och gjort
bildningsresor i bokstavlig mening genom bl.a. Sveriges Televisions förmedling. Vi behöver inte gå långt
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”Den humanistiska bildningen är
den kunskapsart, vilken – utan att
äga någon omedelbar användning i
det dagliga livet – avser att bibringa
förståndet skärpa, stärka viljan och
odla känslan för det sköna.”
(Johan Vilhelm Snellman)

här i salen för att hitta exempel på detta. Liv Strömqvist har, när hon fick frågan att koncentrerat svara
på vad bildning är, sagt så här: – För mig handlar
bildning om vilja och förståelse, både hos oss själva
och tidigare generationer, att vi kan ta till oss det som
har tänkts, sagts och skrivits av andra. Det är den vetgirigheten, den känslan av förening med andra människor och tider som jag tycker att det handlar om.
Horace Engdahl, Liv Strömqvists medresenär, har
sagt mycket om bildning, bland annat detta: – Vi måste
komma ifrån uppfattningen att bildning är detsamma
som lärdom eller omfattande minneskunskap. Det
finns människor som pluggar in en stor mängd kulturhistoriska fakta, men som ändå är idioter. Det handlar
alltså inte om kunskapsgrad, även om det alltid är värdefullt att vara kunnig på olika områden, utan i stället
om ett förhållningssätt. Den som från början vet hur
allting är och har alla värderingsfrågor besvarade i förväg, ja, mer obildad kan man väl inte vara.
Wilhelm von Humboldt på sin tid ville framhålla
att kunskap aldrig är fel, men man måste alltid vara
beredd att omvärdera den, eftersom det är en ständig
rörelse i kunskapsflödet. Man måste ständigt vara beredd att ifrågasätta sina egna tankar. Jag tycker att
dessa utsagor vi lyssnat till tillsammans utgör essensen av vad det handlar om.
Jag hade förmånen att träffa Lennart Koskinen
några gånger innan han blev biskop på Gotland. Han
talade mycket om arbetslivets etik. Jag blev glad när
jag många år senare fann följande avsnitt av honom,
som borde stå anslaget på alla lärarrum. Han skriver
om begreppet paidagogos.
Paidagogos i den antika miljön var ofta en frigiven
slav som föräldrarna hade stort förtroende för på grund
av slavens omdömesförmåga, erfarenhet och människokärlek. Han undervisade sällan i vår moderna mening genom att tala om hur det ena eller det andra förhöll sig. Istället tog han den unge eleven i handen och
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ledde honom till torget för att lyssna på filosoferna, eller
till hamnen för att se på de främmande fartygen och
berätta om de länder de kom från, eller till krukmakarens eller snickarens verkstad för att eleven skulle få
lära sig händernas skicklighet och utveckla ögats känsla
för skönhet. Han lyssnade mer på elevens livsfrågor än
skedmatade med svar på frågor eleven aldrig ställde.
Hans uppgift var fostran i ordets djupaste mening.
Skolan har en fantastiskt viktig uppgift. Jag hade
en underbar metodiklektor, som undervisade oss i att
bli lärare. Han hade en tendens att vända på begreppen ibland. Han sade t.ex. så här:
– Ja, ni har hört att när ni kommer ut och ska undervisa ska ni bygga på elevernas intressen. Men jag säger inte så. Vid sidan av detta, som i och för sig inte
är fel, är det er skyldighet som lärare att skapa nya intressen hos eleverna så att de får chansen att blomma
inom nya områden.
Han sa också att om man var duktig i biologi och
kemi så skulle man bli språklärare. Vi tyckte att det
lät väldigt konstigt, men då sa han att det är först när
man själv har haft problem i ett ämne som man till
fullo förstår elevernas svårigheter. Framme vid svarta
tavlan hade han en linjal. Den var inte graderad i dm
och cm utan i årtal. Så fort klassen arbetade med något i svenska historien satte han upp en bild som symboliserade t. ex. Gustav III under linjalen. Talade man
om franska revolutionen eller något annat ute i världen satte han upp en bild om detta över linjalen. Detta gjorde att alla visste ungefär hur långt det är t.ex.
mellan Moses och Gustav III och vad som hände ute
i världen och i Sverige samtidigt.

V

i talade om litteratur tidigare. Då närmar vi oss
det känsliga ordet kanon som diskuterats mycket. Rättesnöre, eller som det egentligen uttrycks i uppslagsböckerna, fastställd norm.
Det kanske just är ordet fastställd som har irriterat.
Något, som sagts en gång för alla och inte kan ändras.
Men det kommer ny litteratur hela tiden, så naturligtvis måste en del förändringar ske även om mycket
står sig väl över tid. Det finns listor över de bästa filmerna, de bästa skådespelarna, de snabbaste bilarna,
de vackraste kläderna osv. Det kan man bedöma, det
verkar ofarligt. Men att säga att den här boken bör
man läsa är nästan suspekt. Jag tycker tvärtom att det
är bra att ha de litterära orienteringsskärmarna. Sedan kan man ju springa vidare och själv göra en bedömning av vad man tycker om eller vad man inte
tycker om.
Det bestående och varaktiga, som påverkar oss

även i vår tid måste besitta speciella egenskaper. Det
finns litteratur som är så värdefull att den måste betecknas som omistlig.
Vad kan man själv göra för att vara aktiv inom
bildningsområdet? Jag tror inte på veckoslutskurser
utan bildning är en livslång process, där nya erfarenheter ständigt måste erövras. När blir man gammal?
När man slutar vara nyfiken. Jag tror det svaret är
klokt i all sin enkelhet, för nyfikenhet eller vetgirighet
gör att man engagerar sig, lyssnar på andra och tar till
sig ny kunskap. Är man då även beredd att till viss del
omvärdera sådant man tidigare haft som en del av sin
personlighet uppfyller man kraven på bildning.
Vad är bildning egentligen? Kanske att både sitta i
skolbänken och lära in och vid köksbordet och diskutera och fundera. Min kamrat i Borås har i hela sitt
liv vid varenda val utnyttjat möjligheten att rösta och
han har alltid troget röstat på oppositionen. Det är
den högsta formen av demokrati, menar han. Oavsett
vilket parti som sitter vid makten så röstar han på
oppositionen för att bidra till ständig maktväxling.
Han har uppmanat mig till detsamma, men måste erkänna att jag inte följt rådet.
Det finns ett kapitel, som jag funderade på om jag
skulle ha med i boken eller inte. Det finns som bekant
en del berättelser man själv tycker är värdefulla, men
det är inte säkert att dessa intresserar andra. Jag strök
mitt avslutande citat ett par gånger, men det kom med
till sist i alla fall.
Kan man uppträda bildat i livets slutskede? En kvinna jag kände var mycket aktiv i sitt långa och händelserika liv. Hon var engagerad inte bara i arbetet utan
även i flera föreningar där hon gjorde stora insatser. Så
blev hon sjuk och fick succesivt begränsa sitt liv på olika
sätt under den sista tiden. Tidigare hade hon cyklat
runt i stan, men nu blev det promenader runt kvarteret. Så småningom fick hon hålla sig till trädgården och
hemmet för att slutligen bli bunden vid sängen. Hela
tiden visade hon tacksamhet för allt hon fortfarande
kunde utföra och inte bitterhet över det hon inte längre
kunde göra. Det var inte en mask gentemot omgivningen utan faktiskt en ärlig känsla förstod vi som mötte
henne. De som besökte henne under den sista tiden fick
se hur hon på ett mycket värdigt och bildat sätt hanterade en allt svårare situation då hon blev sämre och
mattare. Hon gav dem som stod henne nära en sista
lektion i konsten att leva, men också i konsten att dö.
Den kvinnan var min mor.
Odd Zschiedrich
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Karlfeldt
på franska

T

egnér brukade säga att översättningar liknar
fruar så till vida att de vackraste inte är de
trognaste. Det gällde framför allt översättningar från hans egen tid. De var sällan vare sig
vackra eller trogna. Läsarna ställde inga krav på översättningar och det dröjde länge innan det uppstod en
marknad för omsorgsfulla och kunniga översättare.
En lustig effekt av detta system var att översättningarna kunde överträffa originalet. Fröding översatte många dikter i sin ungdom för att öva upp sin
teknik. En av hans favoriter var Byron, som ofta slarvade med versen, medan Fröding skrev perfekt. Resultatet blev några av de finaste översättningar vi äger.
Inom prosan är sådana resultat inte ovanliga. Hjalmar
Söderberg påstod helt fräckt att Geijerstam lät bättre
i översättning!
Karlfeldt tillhörde inte denna kategori. Han är snarare ett exempel på hur svårt det är att översätta poesi.
Översättaren måste till att börja med öva upp sitt
språk till Karlfeldts nivå och vem är beredd att göra
den uppoffringen? Nobelstiftelsen har givit ut Karlfeldts dikter i översättning till flera språk, men resultatet är inte uppmuntrande.
Sådana tankar fick mig att med viss tvekan öppna
Anthologie de la Poésie suédoise med tvekan. Boken
är sammanställd av Jean-Clarence Lambert och utkom 1971. Lyckligtvis är det ändå alltid roligt att se
sina favoritdikter i ny dräkt. De franska översättarna
har för enkelhets skull avstått från rim och det gör att
bilderna framträder ännu tydligare. Det gynnar en
dikt som ”Vinterorgel”, som i fransk översättning av
C. G. Bjurström och A. Mathieu heter ”L´orgue de
l’hiver”. Anslaget är lika ståtligt som hos Karlfeldt.

Den mörka klangen liknar originalets.
Ditt tempel är mörkt och lågt är dess valv,
Allhelgonadag!
Det enda som klickar är inledningen till andra strofen
som kan vålla problem även för svenska läsare.
Det dagas ånyo, det klarnar så vitt,
det blånar så vasst.
Det växer en värld ur förgängelsens mitt,
en vit och fast.
Den låter så här i fransk översättning:
Le jour point à nouveau et sa lumière est blanche
Et son tranchant bleui.
Un monde dur et blanc
Surgit au milieu de la mort.
Orden ”blanche” och ”blanc” får återge orden ”vitt”
och ”vit”, men i själva verket menar Karlfeldt att det i
gryningen klarnar ”vida omkring”. Det framgår av det
ursprungliga trycket.
Det dagas ånyo, det klarnar så vidt,
det blånar så vasst.
Det växer en värld ur förgängelsens mitt,
en hvit och fast.
De germanska språken har två v-ljud och båda finns
representerade i dikten: ”vidt” och ”hvit”. Skillnaden
syns fortfarande i engelskan i stavning och uttal:
”wide” och ”white”. Karlfeldt behöll den gamla stavningen för att visa på en skillnad som inte länge hörs
i uttalet. Men läs ändå gärna Karlfeldt på franska!
Lars Falk

Sombre est ton temple : basse est ta voûte,
O jour de la Toussaint !
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Provins och centralmakt

S

Svenska Akademien gjorde ett par lyckade val
1904. Karlfeldt valdes in som den förste av nittiotalisterna och Frédéric Mistral och José Echegaray delade på Nobelpriset i litteratur. Akademien hade tydligen funnit ett nytt kriterium för bedömning av litteratur. Karlfeldt och Mistral var provinsiella diktare men lojala med centralmakten. Det hade
blivit viktigt och inga invändningar kom från Paris eller
Stockholm, trots att Mistral skrev på provensalska och
Karlfeldt hyllade Dalarna i stället för Sverige.
Tio år senare visade världskriget att det fanns
många svagheter i den europeiska nationalismen.
Många soldater fick order på ett språk de inte förstod
och stred för länder de inte kände. Mistral dog innan
kriget bröt ut, men Karlfeldt följde katastrofen med
sorg i hjärtat. Sverige lyckades stanna utanför kriget,
kanske därför att konflikterna med norrmännen lösts
redan 1905.
Jag brukade diskutera dessa frågor med Sven Björkman som undervisade i franska vid Uppsala universitet. Sven var specialist på de occitanska språken och
deras närmaste släkting – katalanskan. Han höll
många föreläsningar om Frédéric Mistral och det ledde till jämförelser både med Karlfeldt och utvecklingen i Katalonien. Vi möttes för 25 år sedan och Sven
nämnde att det fanns en intressant likhet mellan Karlfeldt och D’Annunzio, två skalder som annars inte verkar ha mycket gemensamt. D’Annunzio var djupt engagerad i italiensk politik och ledde ockupationen av
Fiume 1919 som motiverades med att befolkningen
talade italienska. Jag nämnde att Karlfeldt uttalat sig
negativt om D’Annunzio, trots att han som sekreterare
i Svenska Akademien ogärna gav uttryck åt sina åsikter. I Oration till skalder och kompaner skrev Karlfeldt
att sommaren 1930 i Sjugare fick han besök av en italienare ”som dyrkade D’Annunzio, vilken jag avskyr”.
Det är ett märkligt yttrande som antyder att D’Annunzio gjort intryck på Karlfeldt, trots att han senare
blev besviken på italienarens politiska och litterära utveckling. Sven påpekade att dikten ”Höstpsalm” inleds med en beskrivning som påminner om D’Annunzios med titeln Assisi.
Jag såg en rosenbuske, stänkt med blod,
jag såg ett rep som gnagt en tiggarländ,
och jag gick dädan, kvalmig i mitt mod
av dödbenskult och murken munklegend.

Karlfeldts dikt är så åskådlig att läsarna tar för givet
att han återger sina egna intryck, men det finns inga
tecken på att han besökt Assisi under sina resor till
Italien 1901, 1924 och 1928. Orden påminner om en
sonett av D’Annunzio som har titeln ”Assisi”. Den ingår i Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi,
ett verk som hör till D’Annunzios bästa. Det utkom
1903-04 och det är lätt att tänka sig hur den unge
Karlfeldt prövade sin italienska på dessa rader.
Anche vidi la carne di Francesco,
affocato dal démone carnale,
sanguinar su le spine delle rose.
(Se också Franciscus kött,
upptänt av kroppens demon,
blöda på rosornas taggar.)
D’Annunzio syftar på myten om hur rosenbusken
slutade bära törnen, när Franciskus ville piska sig med
grenarna. D’Annunzio beskriver också Assisi ”nel
fresco fiato della preghiera vesperale” (”i vesperbönens svala andedräkt”). Det påminner om den centrala strofen i Karlfeldts dikt:
Ditt väsen kom mig när i dagens glans
blott som en bländande och snabb vision,
men närmre under kvällens törnroskrans
och närmast som en andedräkt, en ton.
Nu står mitt Umbrien, skuggans land, framför mig;
jag kräver ej att se dig, blott jag hör dig,
blott då och då du bär min själ ett bud,
min vän i vind och skymning och min Gud.
När Sven Björkman begravdes i Sigtuna var det en
kär plikt att berätta om hans intresse för Mistral, Karlfeldt och D’Annunzio. Sven skrev om sin upptäckt i
Karlfeldtsamfundets årsbok 1998, Mellan myrten och
rönn, och här finns många bevis på den märkliga personkunskap som gav bredd åt hans omdömen. Som
professor i franska borde Sven ha varit nöjd när Nobelpriset i litteratur gång på gång gick till medelålders
män i Paris, men i själva verket beklagade han ofta att
det inte fanns plats för de unga författarna från forna
franska kolonier som nu skriver om det svåra problemet att skapa balans mellan provins och centralmakt.
Lars Falk
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Musik, poesi och blommor
Än ligger jorden full av vår och syra
och ältar som en deg sin tunga jäst

Ä

nnu vid vårdagjämningen låg snötäcket
mäktigt över tun och ängar. Att nå matkällaren för att hämta potatis till påskaftonen
sill var lika omöjligt som att nå fram till
komposten.
Men solen är pålitlig. Trots den stränga kylan om
natten hann den värma timmerväggen. Så en vacker
dag, av många under påsken, fick vi se den trogna
blåsippan titta fram i det bruna fjolårsprasslet nedan
timmerväggen.
Men vi fann också att det är hög tid att byta några
timmerstockar på vår gamla lada. Ollasgårdens lada
hade troligen funnits på gården i över trehundra år,
när Karlfeldt låter flytta den upp till gårdstunet. Mot
dess södra gavel placerades Gammelstugan, som herrarna Ankarcrona och Karlfeldt fann i Bjursås något
år senare. ”Det här var min farfars Gammelstuga,”
berättade en äldre man från Bjursås för mig en dag
när jag avslutat guideturen. Karlfeldt tyckte om benämningen och den har levt kvar. På 1940-talet in-

Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
www.sangs.se

reddes den gamla ladan till bostad åt sonen Sune
Karlfeldt med familj.
När vi övertog gården 1992 hade systrarna Anna
och Ulla disponerat bostaden i ”Lillstugan” sedan
mitten av 80-talet då Annas son Peter som ny ägare
genomförde en omfattande renovering av Sånggården. I vår har vi till vår stora glädje kunnat öppna
Lillstugan för vår dotter Karin med familj, som nu
med iver planerar för vad som ska åtgärdas innan
sommaren. Det är värdefullt för oss att de väljer att
tillbringa sin lediga tid på Sångs.
Samtidigt planerar vi för de evenemang som ska
äga rum. Vid följande tillfällen är ni alla varmt välkomna till Karlfeldtgården i Sjugare.
SÅNGSDAGEN den 26 maj kl. 14.00. Medverkande:
Boel Tengnér, tidigare Leksands Kulturhus, berättar
om sin nyutkomna bok som hon kallar Leksands trädgårdsmästare & handelsträdgårdar – en grön historia.
Alm Nils Ersson, altfiol, har tillsammans med musikerna Bernadetta Simeone, cello, Jonas Forsberg,
kontrabas och Ulf Skagerstam, piano, bildat Salongsensemblen. ”Vår musik är gränslös”, säger Alm Nils.
På Sångs är det lukt och doft, fåglar, humlor och bin
som ska inspirera dem. Om vädret tillåter är ni välkomna att ta med kaffekorgen.

Den 3 juli framför Anna Ihlis egna tonsättningar av
Karlfeldts dikter från sin nya skiva.
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MUSIK VID SILJAN-KONSERTEN den 3 juli kl.
14.00. Medverkande: Anna Ihlis framför egna tonKARLFELDTBLADET 2018:1

på Sångs i sommar
sättningar till E.A. Karlfeldts texter. Anna Almlund
och Hanna Enlöf ackompanjerar med sång och spel.
Anna Ihlis utger i juni ett nytt album. I förordet skriver hon bl.a. ”Varje ljudbild är en upplevelse av Erik
Axel Karlfeldts ord, omsatt till musik, min nutid och
vår samtid.”

ten Håkan Sund, verksam i Stockholm. De framträdde för fyra år sedan i Leksands kyrka tillsammans och
vill gärna göra det igen.

MUSIK VID SILJAN KONSERT söndag den 8 juli
kl. 15.00 i LEKSANDS KYRKA som avslutar musikveckan, präglas också av Karlfeldts verk. Vi väljer att
ha tak över huvudet. Medverkande: Anki Jones,
mezzosopran vid Göteborgsoperan, Lars Hjertner,
musikalartist och skådespelare vid samma operahus.
De är båda välbekanta. De ackompanjeras av pianis-

Vi ser fram emot en sommar med värme och svalka och gärna regn från ovan, enligt diktaren den bästa
gåvan för vår trädgård.

POESIVANDRING I DIKT OCH DOFT torsdagar
kl. 17.00 under juli månad med guide.

Sjugare i april
Gunbritt Berggren

Gomorron!
Ljuset
har tryckt på
PLAY
i grönfinkens
bandspelare
Markens
alla lakan
åker i sjön
Gräset reser sig
yrvaket
Hade vi inte
ett annat set?
Grönt?
Blommigt Ingrid Sjöstrand,
1990
Foto:
Alva Nordell
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Kultursommar i Karlbo
Om själv jag bor i en vårlig dal,
så låt mig bjuda dig dit!

J

a, som Karlfeldt själv i Flora och Bellona tänker
vi i Karlfeldtföreningen i Folkare och bjuder er
till vår fagra dalabygd. I väna dalgångar, på
raka åsar och i byn vid flod och mo välkomnar
vi alla lyrikvänner till ännu en sommar.
Karlfeldtsgården i Karlbo, där författaren föddes
och växte upp, håller sommaröppet för spontana besök. Här, där Karlfeldt lät sin oro sova i det förgångnas ro, förmedlar skrivkammare, salar, lustgård och
tun idag harmoni. Den som lyssnar, kan ana andaktsdova, heliga psalmackord…
Gårdens ägare, Avesta kommun, har engagerat
duon Två kullor som nya entreprenörer. Det är Carina Lundgren Lantz och Kristine Kristensson, och de
inleder säsongen med helgöppet i tidig juni och har
sedan öppet sex dagar i veckan från och med lördag
16 juni: tisdag-söndag kl. 10-17. Servering av kaffe
och maträtter. I röda sommarhuset medverkar, samordnade genom vår förening, konsthantverkare och
slöjdare.
Kulturprogram kommer, enligt god tradition, att
hållas på lördagar i trädgården i Karlbo, i år med början klockan två. Först ut är vi i Karlfeldtföreningen
som tillsammans med Avesta folkdansgille och fiolspelare inbjuder till ”Nu dansa vi vår dalkadrilj”, lördag 16 juni. Det blir nyskapad dans till några tonsatta
Karlfeldtdikter och andra sommarvisor.

Karlfeldtsgården i Karlbo
www.karlfeldt-folkare.se

På midsommardagen ljuder spelmansmusik på
gårdstunet kl. 11-12.30 – som på senare år med nyckelharpsgruppen Bergslaget.
Lördag 6 juli bjuds det somriga programmet ”Visor och jazz” med Karin Svenonius Kronstrand, sång,
och Eldar Levgran, piano.
Lördag 11 augusti framträder Capella Dolce –
Ann-Marie Josefsson, violin, Agneta Sonnebo, viola,
och Mats Björk, cello – med ”Idylliska sommartoner”,
detta program arrangerat av Studieförbundet Vuxenskolan.
Karlfeldtdagen firar vi som alltid på Erik Axels
födelsedag, den 20 juli, i år en fredag och i år klockan
två. Karlfeldtsamfundets Lars Anders Johansson
kommer och framför Karlfeldtdikter i sina egna nya,

Vid Karlfeldtföreningens
vårmöte i Krylbo församlingsgård i april berättade Jennie Tiderman Österberg om att
kalla ”från bodarna boskapen hem” och gav
även prov på hur det
kunde låta.
Längst till höger: Föreningens ordförande
Karin Perers hälsar välkommen.
Foto: Lars Östlund
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unga tonsättningar. ”I Fridolins spår” heter programmet och med på scenen finns fyra musiker.
Till firandet hör också högtidstal och korande av
Årets Fridolin.
Mera Karlfeldt blir det i Avesta Art i Avesta
gamla järnverk på kvällen den 5 juni, där Anna
Ihlis ger konsert med egna tonsättningar av tio
Karlfeldtdikter. Anna Ihlis arbete har ju skett på
samfundets initiativ och kommer även att lanseras
på skivan ”Avskedet 1864-2018”.

I

april samlades vi i Karlfeldtföreningen kring
kulturhistoria som har genklang i Karlfeldts
lyrik – vallkullornas lockrop och naturens
svar. Jennie Tiderman-Österberg, musikantikvarie vid Dalarnas museum, berättade om och gav
fascinerande prov på att kalla ”från bodarna boskapen hem”.
Genom Karlfeldtsgårdens Kulturverkstad kom
även flyktingar och andra nyanlända till vårt vårmöte. Med inramning av Psaltare och lyra gav de
den gripande föreställningen ”Ett annat land”,
byggd på deras egna berättelser. Kulturverkstaden
har nu hållits öppen i tre terminer och genom lyrik, musik, dramatik och måleri skapat nya band
mellan nya och sedan länge bofasta folkarebor.
Modernt finns Karlfeldtsgården i Karlbo också
på Facebook, med aktuella inbjudningar och små
berättelser. Följ oss gärna där! Vår plats på internet
är www.karlfeldt-folkare.se
Härligt är förstås att mötas, i verkliga livet.
Varmt välkomna!
Karin Perers,
ordförande

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

Böcker
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
för årsbok.
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Verksamhetsberättelse
2017

V

em minns den snö som föll i fjol, eller det
regn som föll i somras? Inte många, men låt
mig då erbjuda en uppfräschning av minnena. Det var kallt och i någon mån snö, då
verksamhetsåret 2017 inleddes. Karlfeldtsamfundets
Vintermöte är en av medlemmarnas viktiga möjligheter att diskutera Karlfeldt och ta del av varandras
tankar om skalden, ofta med draghjälp av specialister
som satsat extra på en speciell vinkling. Medlemmarnas diskussion brukar också ta fart när de inspirerats
av konstnärer av olika slag, oftast musiker, som tagit
sig an Erik Axel K.

Vintermötet
Vintermötet 2017 hölls den 4 februari i Svenska
Läkaresällskapets vackra hus i hjärtat av Stockholm,
ett stenkast fram Stockholms Centralstation. Två inslag utgjorde stommen denna minnesvärda dag. Först
ut var en grupp dalamusikanter, Sofia Sandén, Anders
Nygårds, Ian Carr och Staffan Lindfors. De framförde
en minimusikal med titeln Karlfeldt – Livet och kärleken och dikten, där de med nykomponerade sånger
till Karlfeldts dikter belyste relationen mellan den
unge diktaren i hans uppåtgående sociala karriär och
den starka kvinna, Gerda, som så småningom skulle
bli hans hustru. Minimusikalen är utgiven på CD
med titeln Drömmen och livet (2016), en skiva som
fick mycket bra recensioner. Professor Arne Melberg
höll Vintermötets föredrag. Melberg lärde känna
Karlfeldt via Olof Lagercrantz analys i boken Jungfrun
och demonerna (1938) och han analyserade i sitt
föredrag Karlfeldt ur Lagercrantz perspektiv.
Sångsdagen
Nästa tillfälle då många Karlfeldt-vänner samlades
var Sångsdagen, lördagen den 20 maj. Det var en gråmulen dag. I den något bistra majtemperaturen
värmde Sofia Sandéns sångframträdande och Uppsalakören Canzonettas framförande av bl a Karlfeldtdikter.
Sommarmötet
Sommarmötet ägde rum den 11-13 augusti i Tällberg.

28

Merparten av programpunkter och deltagare fick
plats på First Hotel Tällberg. Deltagarlistan omfattade
131 namn. Ett genomgående tema för sommarmötet
var Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare, och med inspiration från trädgården höll landskapsarkitekt Inger
Berglund från Falun på fredagen ett föredrag om Ester Claesson, den unga trädgårdsarkitekt som Karlfeldt gav i uppdrag att planera trädgården på Sångs.
Föredraget formade sig som en genomgång av de inspirationskällor som märks bakom Ester Claessons
verk, på Sångs och annorstädes, och som också märks
bakom en annan trädgård i Dalarna, Karin & Carl
Larssons i Sundborn. Men i motsättning till konstprodukten poesi, som ju enkelt bevaras genom tiderna, blir konstprodukten trädgård helt beroende av
kommande generationers arbete och vilja att bevara
konstverket. Trädgården på Sångs är den enda bevarade trädgården från Ester Claessons hand, tack vare
goda vårdare.
Salongsensemblen, bestående av Ulf Skagerstam,
Alm Nils Ersson, Benedetta Simeone och Jonas Forsberg, bjöd på en soaré av sådan salongsmusik som
kunde ha hörts på Karlfeldts tid, med eldiga stråkar,
taktfast pianospel och stadig bas.
Samfundets årsmöte fyllde merparten av lördag
förmiddag. Efter vederbörlig granskning beviljades
styrelsen, på uppmaning av revisorerna, ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016. Claes-Bertil Ytterberg omvaldes som ordförande. I Gunbritt Berggrens ställe,
eftersom hon valt att avsluta sitt styrelseengagemang,
valdes Jon Karlfeldt. Gunbritt Berggren avtackades på
vederbörligt sätt av årsmötet. Styrelsen fick med dessa
val och ett konstitueringssammanträde följande sammansättning:
Ordförande Claes-Bertil Ytterberg, Västerås
Vice ordförande Gunilla Stenman Jacobson, Uppsala
Kassaförvaltare Anders Back, Djura
Sekreterare Jørgen Straarup, Uppsala
Informationsansvarig Gunilla Stenman Jacobson
Biträdande informationsansvarig Jon Karlfeldt, Kista
Klubbmästare Yngve Lennerstrand, Djursholm
Klubbmästare Ebba Nordström, Uppsala
Ola Nordenfors, Uppsala
KARLFELDTBLADET 2018:1

Stina Otterberg, Göteborg
Johannes Rudberg, Enskede
Vid årsmötet tilldelades Margi Fält, mångårig guide på Sångs, Karlfeldtmedaljen.
Christer Åsberg hade ombetts att hålla föredrag
med tema från Karlfeldts behandling av första världskriget år 1917. Det briljanta föredraget – i god Christer-Åsberg-tradition – hade titeln Tsaren, staren, Stagnelius och Luther. Karlfeldtdikter 1917.
Gunbritt & Bo Berggren höll ett föredrag Minnen
från 25 år på Sångs, belyst med många bilder från hus
och trädgård. Efter en sådan kvalitativ introduktion
förflyttade sig sommarmötet till Sjugare för poesivandring. Vid nio stationer utspridda i trädgården
upplästes dikter. Deltagarna gick runt till stationerna
och lyssnade, allt medan trädgårdens dofter och färger ackompanjerade dikterna.
Tillbaka på First Hotel Tällberg var det festmiddag
med mycket sång och glam, samtal och tal.
Den avslutande söndagen ägnades ett föredrag av
Kersti Jobs Björklöf om Gustaf Ankarcrona, arkitekten bakom Sångsgården, tillika en av inspiratörerna
bakom hemslöjdsrörelsen. För att riktigt få ett intryck
av Ankarcrona gjorde sommarmötet en avslutande
utflykt till Holen och den gård där han bodde under
den senare delen av sitt liv. Här uppenbarade sig två
herrar, Erik Axel Karlfeldt och Ankarcrona själv
(skickligt spelade av Hans Barenthein respektive Johannes Rudberg), den förra sökande hjälp av den senare med ett projekt att förvandla en nyköpt tomt i
Sjugare till familjens sommarviste. Det var svårt att
höra deras samtal, eftersom sommarmötesdeltagarna
i egenskap av tillfälliga besökare ju inte ville vara till
besvär och lägga sig i, men det föreföll som de båda
herrarna kom överens om uppdraget till Ankarcrona.
Gunnar Birgegård läste Ankarcronas nekrolog
över Karlfeldt Från Fridolinåren till Sjugaregården
medan duggregnet föll över Holen. Den nyss omvalde
ordföranden Claes-Bertil Ytterberg hemförlovade
deltagarna och avslutade sommarmötet.
Priser
Ungdomens Karlfeldtpris tilldelades Amanda Rydelius och Anna Norrby, Uppsala.
Bokmässan
Vid Bokmässan i Göteborg 27-30 september var samfundet representerat med en egen monter. Förmodligen kommer det att bli sista gången som styrelsen
prioriterar Bokmässan. Visserligen finns det en chans
att möta mycket folk, men mässans inriktning på mo-

dern litteratur och en rad andra faktorer innebär att
det är relativt få som hittar vägen till montern med
Karlfeldtmaterial.
Utgivning
Årsboken Träffpunkt Karlfeldt, redigerad av Christer
Åsberg, innehåller texter om och av Karlfeldt. De tydliggör att Karlfeldt ”var och är både uppburen och
kontroversiell” (citat från Christer Åsbergs presentation i Karlfeldtbladet 2017:1).
Karlfeldtbladet
Karlfeldtbladet utkom med två nummer. Redaktör:
Gunilla Stenman Jacobson.
Karlfeldtgårdarna
Verksamhet som ligger samfundet varmt om hjärtat
ägde rum i Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare: trädgårdsvisningar, poesivandringar, konserter. I Karlfeldtsgården i Folkare fanns café och viss programverksamhet.
Styrelsens arbete
Styrelsens verksamhet under året samordnades i sammanträden följande dagar: 4 februari i Stockholm, 21
maj i Gammelstugan på Sångs, 11 och 12 augusti i
Tällberg och 21 oktober i Uppsala.
Antalet medlemmar i samfundet
Medlemskategori Nyårsdagen 2017 Nyårsafton 2017
Hedersmedlemmar
7
7
Ständiga medlemmar
22
23
Årsbetalande medlemmar
502
457
Familjemedlemmar
110
103
Icke-betalande bibliotek
—
3
Ungdomsmedlemmar
—
1
Summa
641
602
Obetalda i matrikeln
437
359
Ekonomi
Slutligen ekonomin. Samfundets verksamhetsintäkter
uppgick till knappt 360 TKR. Verksamhetsutgifterna
var något större, ca 740 TKR. Det resulterade i ett
verksamhetsunderskott på ca 300 TKR. Avkastning
på samfundets kapital minskade underskottet till 103
TKR. Detta underskott motsvaras av en positiv utveckling på den svenska finansmarknaden, så att
samfundets tillgångar (nominellt knappt 2,5 MKR)
ökat i värde med ungefär motsvarande belopp.
Styrelsen gm Jørgen Straarup
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En mötesplats för litteratur
INBJUDAN TILL ÅRS- OCH
SOMMARMÖTE 10-12 AUGUSTI
PÅ BISKOPS-ARNÖ
I år möts vi på den historiskt intressanta ön i en avsides vik i Mälaren. Avsides, men ändå nära Bålsta, Enköping och Uppsala.
Biskops-Arnös kända historia börjar på 1200-talet.
Då förvärvades ön av ärkebiskopsämbetet i Uppsala,
som snart lät bygga en borg för ärkebiskopen att residera i. Gustav Vasa övertog borgen i samband med
reformationen och på 1600-talet övergick BiskopsArnö till adeln.

Sedan 60-talet är Biskops-Arnö mötesplats för författare, kritiker, litteraturforskare och kulturförmedlare från hela Norden. I folkhögskolans längre kurser
intar litteraturen och skrivandet en framskjuten plats.
Vad har Biskops-Arnö för anknytning till Karlfeldt? Ingen direkt, men hans hustru Gerda Holmberg
stammade från dessa trakter. Hon konfirmerades i
Giresta kyrka och gallrade rovor på Ekolsund. Detta
var hennes hemtrakt. Det är också Jan Fridegård-land
och vi får ett möte även med denne författare liksom
Albertus Pictor som lämnat målningar efter sig i
många av kyrkorna i Mälardalen. Dessa möten kan
bli till inspriration för vidare utforskning på egen
hand. Välkomna!

Priser och anmälan
Vi bor på Biskops-Arnö i Bålsta. I Bålsta stannar
tågen flera gånger om dagen (pendeltåg och regionala tåg) och du kan boka transport från stationen till Biskops-Arnö via Bålsta taxi, fast pris ca
350 kr, telefon nr 0171-500 49. Adress: Biskopsarnövägen 30, 746 93 Bålsta. Telefon: 0171-826 76,
E-post: vandrarhemmet@biskopsarno.se
Paketpris för hela vistelsen per person:
Dubbelrum inkl frukost .............................2000 kr
Enkelrum inkl frukost ................................2000 kr
Endast måltider och deltagaravgift .........1100 kr
Dubbelrum inkl frukost , per natt ...................450 kr
Enkelrum inkl frukost, per natt .......................450 kr
Middag fredag kväll........................................120 kr
Lördag 2 x kaffe + lunch ................................240 kr
Lördag, drink o trerätters middag exkl. vin ....430 kr
Deltagaravgift .................................................300 kr
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Anmälan och bokning senast den 4 juli 2018
genom anmälningsblanketten och insättning av
avgiften på Karlfeldtsamfundets årsmöteskonto pg
1 28 78-5. Ange namn, telefonnummer och vilken
typ av logi som önskas på betalningsunderlaget.
Anmälningsblanketten skickas till:
Yngve Lennerstrand, y.lennerstrand@telia.com
eller Norevägen 29, 182 64 Djursholm
Ev. frågor besvaras av klubbmästarna
Ebba Nordström, mobil 0703-59 37 47
Yngve Lennerstrand mobil 070-826 71 24
Anmäl ev. särskilda behov (rörelsehinder, kost etc).
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Preliminärt program
FREDAg 10 AuguSTi
15.00 Incheckning och registrering
17.30 Hälsningsord av Claes-Bertil Ytterberg,
ordf. Karlfeldtsamfundet
18.00 Lätt middag
19.00 Biskops-Arnö som litterär plantskola
Lärare vid folkhögskolan
20.30 Musikaliskt divertissement med
Mats Bergström
Möjlighet till samvaro över ost och vin
LöRDAg 11 AuguSTi
09.00 Årsmöte med ordförandeskifte
Kaffepaus
11.00 Föredrag: Min far Jan Fridegård
Aase Fridegård
Möjlighet att se biblioteket
12.45 Lunch
13.30 Att ”reda de tankar som växa till sång”
Nedslag i Karlfeldts Gerda-diktning med
Ola Nordenfors och Gunnar Birgegård

Ärkebiskopsresidens
med anor från
1200-talet
Stora slott och små kyrkor är typiska för trakten
kring Biskops-Arnö. Feodaltiden satte djupa spår
som fortfarande gör sig gällande. Karlfeldt lärde
känna denna trakt genom sin hustru Gerda Holmberg. Hon växte upp i Husby-Sjutolft och gjorde
liksom hela familjen dagsverken på Ekolsund. Det
är hennes minnen Karlfeldt återger i ”Fattigmansverser”, där avståndet fortfarande är stort mellan
greve och statare. Jan Fridegård beskrev samma
värld i sina böcker och gjorde allt för att komma
ifrån den, men återvände så småningom och numera har ett museum i Övergran.
Området kring Biskops-Arnö fick sin prägel av
de gamla färdvägarna på åsen och ute i fjärden. De
var viktiga för ärkebiskoparna i Uppsala som lät
bygga en borg på Biskops-Arnö för att kontrollera
trafiken. Landhöjningen har numera förvandlat
den gamla knutpunkten till en avskild idyll som
lämpar sig utmärkt för kulturella möten.
Lars Falk

15.00 Utdelning av Karlfeldtpriset 2018 till
Christer Åsberg
Min väg till Karlfeldt
Christer Åsberg
Förfriskningar/kaffe
16.15 Min vän Erik Axel Karlfeldt
Anna Ihlis samtalar med Margareta Jonth
18.30 Samling till middag
SöNDAg 12 AuguSTi
9.30

Föredrag: Albertus Pictor
Introduktion till målarkonsten
Kaffe och avslutning
Utcheckning och avfärd i enskilda bilar till
Husby-Sjutolfts kyrka eller Övergrans
kyrka (ca 15 min bilfärd)
Visning av kyrkan

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

Den siste ärkebiskopen på Arnö blev Jakob Ulvsson. Under hans långa tid som ärkebiskop (1469–
1515) var Arnö ofta mötesplats för politikens stora
aktörer. Foto: Gunnar Sundgren, Upplandsmuseet
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Väverskan
Jag väver i flossa
en matta så lång,
som skogarnas mossa,
som rosendegång.
På den skall du vanka
och reda de tankar
som växa till sång.

Det sjunger på ängen:
Du gamla fiolin.
Den låter, refrängen,
som ”du gamla Fridolin”.
Jag väver dig dukar
som om halsen man brukar,
att kläda dig fin.

Jag väver en rya
för ditt gästabudshus,
med djärva och nya
och lustiga krus.
Jag väver dig drällen
att skina om kvällen
under blommor och ljus.

Och själv står du på gården,
just lik som du var.
Det skimrar av bården,
där skyttelen far.
Det lyser kring din panna.
Kom, ungdom, och stanna!
Kom, sommar, och bliv kvar!

Jag väver dig lakan,
sparlakan, med förlov,
att du längtar från vakan
till din gröna alkov.
Och vill du mig glömma
eller vill du om mig drömma,
så har du mitt lov.

Erik Axel Karlfeldt
ur Hösthorn (1927)

