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Poesi är som att dansa

F

ör en del kommer han utför ängarna i sjugareby, för andra brusar han nog mer likt en
vinterorgel. för några är han näktergalen
kommen i lund medan andra lyss till hans
sång efter skördeanden. någon drömmer om att i
lissabon där dansa de samtidigt som andra önskar
ett strängaspel att ljuvligt leka för alla hjärtan trånande och veka.
Vi har alla våra ingångar till stora diktare i form
av versrader, metaforer eller ibland hela dikter. för
mig var det mormor som blev vägvisare till erik axel
Karlfeldt och hans poetiska landskap. Hon hade lyssnat på honom en gång när han höll tal, berättade
hon. stått där i folkmängden och hört den store diktaren i något sammanhang, för mig oklart vilket.
men det var en upplevelse utöver det vanliga, menade hon.
mormor tyckte om Karlfeldts språk, hans sätt att
uttrycka känslor och stämningar med lekande lätta
rim och talande bilder. Och hon älskade rytmen och
musikaliteten, som gjort Karlfeldts poesi så tacksam
att tonsätta. men hon påpekade också att det ibland
var svårt att läsa dikterna när de väl blivit tonsatta.
man påverkades för mycket av melodin, som gjorde
att texten kom i skymundan, menade hon.
för mig blev ”intet är som väntanstider, vårflodsveckor, knoppningstider” den dikt som kom att följa
mig och som gör så fortfarande. inte bara för att den
är vacker och sann utan framförallt för att jag upplever den så rik. rik på tankar, klokskap och känslor.
detta är första gången jag skriver till er läsare och
medlemmar som nyligen vald ordförande i samfundet vid sommarmötet på biskops arnö. jag känner
både stolthet och ödmjukhet inför uppdraget. stolthet, eftersom jag vet hur mycket värdefull forskning
om Karlfeldt, som samfundet fokuserat på under
årens lopp och vilken entusiasm som genomströmmar samfundet när det gäller att sprida kännedomen
om hans verk och gärning. Ödmjukhet, eftersom jag
vet vilken kunskap om Karlfeldt som finns i samfundet bland så många av er och inte minst vilka personer som hållit i klubban innan jag tog vid.
jag tillät mig en enklare presentation vid sommarmötet men alla var ju inte där, så det kan vara lämpligt med några hållplatser under mina gångna sjuttio
år. jag föddes i Halmstad och tillhör den generation,
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Ordföranden
har ordet
Odd Zschiedrich

som kallats både propp och köttberg. eller som
merete mazzarella beskrivit det något mer dramatiskt – som en get som passerar genom en boaorm. i
Halland och skåne växte jag upp och gick i skola och
kom så småningom till högskola och universitet innan jag som lärare och sedan skolledare flyttade till
småland och Öland. jag gick långa vägen, som en
kollega sa till mig skämtsamt. började som elev och
slutade som skolchef.
för att göra en lång historia något kortare blev jag
så småningom ansvarig på Kalmar slott, där uppgiften var att levandegöra slottet – men på slottets villkor. det blev en balansakt mellan kommunala önskningar och riksantikvarieämbetets och fastighetsverkets regelverk. efter åtta år där, bland annat under
manifesterandet av Kalmarunionens 600-årsjubileum
1997, kom jag till svenska akademien som kansliansvarig och senare även verksamhetsansvarig för
nobelbiblioteket. jag hann under denna tid tjänstgöra
under fyra ständiga sekreterare, Horace engdahl,
Peter englund, tomas riad och sara danius. detta
föranledde en reporter att stillsamt fråga vem som
egentligen var mest ständig, sekreterarna eller den
kansliansvarige…
som slottschef i Kalmar hade jag haft en del med
Kungafamiljen att göra. de bodde ju på somrarna på
grannslottet solliden och ibland for de med gäster
över sundet för att visa upp det gamla unionsslottet.
det var framförallt så jag lärde känna Kungaparet och
övriga familjen. 2009 utnämnde HmK mig till kammarherre och 2015 till ceremonimästare och ansvarig
för ceremonistatens verksamhet vid hovet. i längden
blev de parallella uppgifterna vid hovet och akademien oförenliga på grund av den tid som krävdes för
uppdragen, så i maj 2017 avslutade jag mitt arbete vid
akademien men är fortfarande kvar vid hovet.
jag hade för övrigt den stora glädjen att tjänstgöra
KARLFELDTBLADET 2018:2

då Gunbritt berggren fick motta välförtjänt medalj
av Kungen och drottningen i juni 2016 på stockholms slott medan maken bo stolt såg på. det var ett
fint ögonblick och ett varmt tack för en betydande
gärning.

D

et finns flera en gång stora och betydelsefulla
författarskap, som tyvärr fallit i glömska. det
kan bero på att deras poesi eller prosa varit
för tidsbunden eller på att den nya tidens frågor inte varit deras. det är ofta sorgligt att konstatera
och beror självfallet inte alltid på den litterära halten
eller kvaliteten på deras verk.
Karlfeldtsamfundet är en god garant för att en av
våra stora diktares verk skall leva vidare. låt mig
erinra om portalparagrafen i stadgarna, där det står:
Karlfeldtsamfundet har till syfte att vidmakthålla och
stimulera intresset för erik axel Karlfeldts diktning
och bidra till ökad kunskap om hans verk och liv. det
är alls inte omöjligt att Karlfeldt tillhör de klassiska
mästare som går mot en renässans, menar inte bara
jag. Vi har en stor uppgift tillsammans att försöka
tillgängliggöra och sprida hans verk till de nya generationer som successivt vandrar in i vuxenvärlden.
låt oss hoppas att Karlfeldt, som den lyriker och diktare han var, även får hjälp av det påstående, som
man tillskriver Paul Valéry: prosa är som att gå, poesi
som att dansa.
jag ser med tillförsikt fram emot samfundets
kommande verksamhet! tack än en gång för det stora förtroendet!
Odd Zschiedrich

Nya medlemmar i
Karlfeldtsamfundet
Ferm, Olle........................................Sollentuna
Karlsson, Tomas.................................Bromma
Lindholm, Gunnar ...............................Vansbro
Nilsson, Gunvor................................Sköllersta
Olsson, Vera Maria .........................Stockholm
Stenberg, Anna.....................................Gnesta
Stenman, Patrik.......................................Falun
Tornefors, Kerstin ............................Vallentuna
Tornefors, Christer...........................Vallentuna
Waldenström, Elisabet....................Stockholm
Östmark, Thomas ..............................Västerås

Mika och Hans Larsson, barnbarn till Karlfeldt.

Gåva till samfundet
min allra första uppgi som nyvald ordförande i
Karlfeldtsamfundet var att på sommarmötet på
biskops arnö ta emot en gåva från syskonen mika
och Hans larsson. Gåvan bestod av en hårddisk
med ett rikt innehåll som överlämnades av Hans
som representant för familjen.
i hårddisken kan man botanisera bland handlingar, foton, filmer, telegram och mycket annat.
materialet har det gemensamt att det på olika sätt
har beröring med erik axel och Gerda Karlfeldt,
deras liv och deras gärningar. till hårddisken fogades även en del kompletterande material.
det är extra roligt att som första uppgi få ta
emot en så värdefull och intressant gåva. som alltid
ligger det givetvis ett stort arbete bakom, när materialet har överförts till och sammanställts i digital
form. Vi skall på olika sätt försöka låta medlemmarna i samfundet ta del av innehållet och styrelsen ber att få återkomma till detta. jag tackar än en
gång givarna å hela samfundets vägnar för den inspirerande gåvan!
Odd Zschiedrich

Sommarmöte 2019
i Rättvik
Planera redan nu in sommarmötet
nästa år. Vi möts i Rättvik andra helgen i augusti, 9-11 augusti 2019.
Mera information kommer i nästa
nummer av Karlfeldtbladet.

Vi önskar er varmt välkomna i samfundet!
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ÅRS- OCH SOMMARMÖTE 2018 PÅ BISKOPS ARNÖ

Kvinnor, sång och
Karlfeldt

K

arlfeldtsamfundet kallade till årsmöte tilllika sommarmöte på biskops arnö. mötet
i mälarens sköte lyckliggjordes även av
sköna augustidagar. några inledande frågor dyker upp: Kvinnor och sång? Och varför ett
möte på biskops arnö? Valet av denna anrika plats
hade flera kopplingar. en plats med anknytning till
Karlfeldts hustru Gerda, som vuxit upp i trakten.
något som präglade mötet, liksom de flesta möten
i Karlfeldtsamfundet, är den breda kulturella utblicken som bjuds, långt utöver skaldens egen diktning.

Den framstående gitarristen Mats Bergström introducerade charmfullt sin musik.

6

Fredag
mötet inleddes på sedvanligt sätt med ett varmt välkommen till deltagarna från ordföranden Claesbertil Ytterberg. därefter följde en inledning med
föredrag om skrivarsmedjan och den litterära plantskolan på biskops arnö folkhögskola, en introduktion i hur författare kan uppstå. en spännande berättelse om hur stöd finns för ambitiösa och förväntansfulla nya författare. sara Gordon, författare och
lärare vid biskops arnö författarskola berättade om
hur ett strängt urval av elever sker, och en kritisk
färd mot framtidens skrivande kan stödjas.
fredagskvällen avslutades med ett musikaliskt
möte med gitarristen mats bergström, som också
själv på ett utomordentligt charmfullt sätt introducerade sin musik. med gitarrens hjälp bjöds på en
kulturell resa med anknytning, mer eller mindre
till Karlfeldt. Gitarren som ett soloinstrument blev
för oss åhörare en stark upplevelse, kanske främst
genom några av mats egna tolkningar. ett largo av
bach, som mats spelade vid Olle adolphsons begravning gav en aning om var adolphsons egen
musikinspiration kanske fanns. detta med bachinspiration är knappast unikt, flera kompositörer
har ju betygat sitt beroende! dessutom kunde
kända stycken av ulrich neuman, och evert taube
KARLFELDTBLADET 2018:2

Christer Åsberg tog emot Karlfeldtpriset 2018 och höll ett föredrag om sin egen väg till Karlfeldt.

avlyssnas. Kopplingen mellan Karlfeldt och taube fick
senare en återkoppling.
Lördag
församlingen som infunnit sig till årsmöte fick ta del
av en överraskning: en av medlemmarna hade med
sig ett nyupptäckt karlfeldtmanuskript som orsakade
viss uppståndelse. lars falk och mika larsson tog sig
an uppgiften att granska närmare och återkomma.
(läs mer om detta på sidan 10.)
Årsmötet öppnades med välkomstord av samfundets ordförande Claes-bertil Ytterberg och diktläsning av mika larsson (Hjärtstilla). mötet avhölls i
sedvanlig ordning under ordförandeskap av bo Pettersson. till ny ordförande valdes Odd Zschiedrich
och anita Hård af segerstad till ny styrelseledamot
på två år. Årsmötet beslutade även om en höjd medlemsavgift för 2019.
styrelsen 2018-19 består av jørgen straarup, jon
Karlfeldt, anita Hård af segerstad, Odd Zschiedrich,
Gunilla stenman jacobson, anders back, johannes
rudberg, Yngve lennerstrand, Ola nordenfors, stina
Otterberg samt Christer rosenqvist, som är adjungerad från Karlfeldtföreningen i folkare (se bild sid. 30).
till övriga frågor hörde gåvo- och medaljutdelning. först ut var Hans larsson som till samfundets
nye ordförande överlämnade en hårddisk med ett
digitalt arkiv med handlingar, foton, och filmer som
rör Gerda och erik axel Karlfeldts liv.

Gunilla Stenman Jacobson gav en introduktion till Albertus Pictors måleri
inför besöket i Övergrans kyrka. (Foto:
Gunilla Stenman Jacobson från Odensala kyrka)

Vice ordförande Gunilla stenman jacobson avtackade så avgående ordförande Claes-bertil och gav
en tillbakablick på åren som gått. Han utnämndes till
hedersmedlem i samfundet och fick resestipendium
för en resa i Karlfeldts anda, samt en litografi av bo
ek föreställande erik axel Karlfeldt i gåva för att minnas både skalden och samfundet. Och en medalj fästes på hans kavaj.
Även Karlfeldtföreningen i Karlbo uppmärksammade vår avgående ordförande med en gåva över-

Författaren och läraren Sara Gordon berättade om
Biskops Arnös författarskola och Aase Fridegård
berättade om sin far, författaren Jan Fridegård,
och hans anknytning till Biskops Arnö.
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lämnad av vice ordförande Christer rosenqvist.
som sista ordförandehandling fick Claes-bertil
med värmande och berömmande ord av tacksamhet
överlämna en medalj till ebba nordström som i och
med detta sommarmöte avslutade sin tio år långa
tjänst som en i duon klubbmästare.
Årsmötet avslutades med att mika larssons son,
jon Karlfeldt, läste utantill mormors fars dikt sub luna
med en personlig introduktion. Han står som representant för en ny generation som berörts av erik axel.
Vi fick en presentation av jan fridegård, en av de
klassiska arbetarförfattarna och en gång en statare i
biskops arnös omgivningar. Hans dotter aase fridegård gav en djupt personlig och varm skildring av
sin far. Hon berättade med inlevelse om pappans debut med Lars Hård, och hur den i stort sett mottogs
av en nästan hånfull kritikerkår, men med ett lysande undantag: dåvarande pastorsadjunkten anders
frostenson i Gustav Wasa församling som tvärt om
såg till väsentligheterna och gav en mycket uppmuntrande recension. anders frostenson skulle
hela livet ha goda kontakter med diktare och arbetarförfattare.
därefter följde en ny diktsejour med ett Karlfeldskt
kvinnoperspektiv i ett samtal om ”nedslag i Karlfeldts
Gerdadiktning” mellan Ola nordenfors och Gunnar
birgegård (se sid. 14). den senare svarade också för
inlevelsedigra uppläsningar av valda dikter. en slutsats av genomgången av Karlfeldts kvinnodiktning
var givetvis de starka erotiska dragen, med minst sagt
mångbottnade kanske var vad Gunnar birgegård
föreslog ”Kvinnan är det starka könet!” för egen del
är jag beredd att instämma!
så kom vi till en annan av många höjdpunkter under dessa dagar: utdelning av samfundets Karlfeldtpris 2018 till den lärde Christer Åsberg, som mottog
diplomet ur margareta jonths hand. Prismotiveringen löd: ”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.”
Christer Åsbeg berättade om sin egen väg till
Karlfeldt – som så ofta för många av oss en väg med
både starkt emotionella och intellektuella inslag. (läs
hela anförandet på sid 20). som ordförande i Karlfeldtsamfundet 2001 till 2008, som föredragshållare
vid samfundets möten, som medarbetare både i
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Jon Karlfeldt, skaldens barnbarnsbarn, representerar en ny generation som berörts av Karlfeldt.

Gunilla Stenman Jacobson höll ett tacktal till avgående ordföranden Claes-Bertil Ytterberg.

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.

N

å, lever Karlfeldts sånger och diktning? jo,
nog fick vi en minst sagt intressant presentation av margareta jonth, som levandegjorde anna ihlis (för övrigt en kulla från
Västerdalarna) Karlfeldt-tonsättningar för 21:e århundradet! anna kunde tyvärr inte deltaga själv,
men hennes mycket personliga tolkningar, som återfinns på både Cd-skiva (Avskedet 1864-2018) och på
nätet har sannolikt blivit en väg för nya generationer
att ta del av Karlfeldt, över 90 000 avlyssningar på
nätet inom drygt 2 månader! anna känner, som hon
vittnar om, nära släktskap med de mer existentiella
KARLFELDTBLADET 2018:2

det Karlfeldtska draget av underfundig humor. Även
vår nyvalde ordförande Odd Zschiedrich tog till orda
och tackade för sommarmötet och gav oss en personlig presentation av sig själv.

Ola Nordenfors och Gunnar Birgegård läste och
samtalade om Karlfeldts Gerda-dikter.

Karlfeldtsamfundets tre senaste ordföranden: nyvalde Odd Zschiedrich, Christer Åsberg (20012008) och Claes-Bertil Ytterberg (2008-2018).

dikterna hos Karlfeldt, som exempelvis ”längtan heter min arvedel”.
Hur var det nu med sången? jodå, den som vanligt
utmärkta avslutningsmiddagen bjöd i god traditionell
anda på både vin, kvinnor och sång. ja, vinet förstås
i måttliga mängder, men sången från samfundets eget
sånghäfte leddes av margareta jonth med sedvanlig
glädje och skönhet!
under middagen framförde Claes-bertil Ytterberg
sitt tack till samfundet för avskedsgåvorna och för
åren som ordförande. därmed blev sommarmötet
både en punkt och en början. samfundets ordförande
under tio år tog således avsked som preses, möjligen
med ett visst vemod, men efter ett ytterst fullgott värv.
Claes-bertil är med andra ord numera en av landets
få som kan benämnas som en dubbel emeritus – biskop av Västerås stift och ordförande för Karlfeldtsamfundet. att Claes-bertils ordförandegärning fullbordades på ett gammalt biskopssäte rimmar väl med

Söndag
söndagen blev avslutningens och uppbrottets dag
från sommarmötet. den inleddes med ett morgonmöte med Gerda Karlfeldt, förmedlat av dotterdottern mika larsson. ett varmt och kärleksfullt porträtt av en blygsam men stark kvinna levandegjordes.
Gerda var också barnfödd nära biskops arnö under
enkla förhållanden, med en stark och varm mor. som
mika berättade bars mormor Gerda hela vägen genom livet av en känsla av enkelhet, möjligen av att
inte höra till de rätta kretsarna. men hon var ofta den
första lyssnerskan till erik axels dikter, men kanske
inte den första läsaren.
en kunnig introduktion av Gunilla stenman
jacobson om albertus Pictor och hans måleri under
senmedeltiden i flera kyrkor i östa svealand fick avsluta mötet på biskops arnö. därefter följde ett besök
i närbelägna Övergrans kyrka. således en guidning i
vår medeltida illustrationskonst för dåtidens kyrkomenighet, som vi tack och lov fortfarande kan både
njuta och låta oss inspireras av.
som en avslutande kommentar till ett ovanlig brett
och djupt sommarmöte (ja, i hård konkurrens med
andra möten) kan en kort dialog med mika larsson
om morfar erik axel tjäna. tre olika djupt allmänmänskliga perspektiv återfann vi hos morfadern: erotiken, de existentiella frågorna och humorn. några
underbara rader till Karlfeldt från beundraren evert
taube kan bekräfta de humoristiska dragen: ur Vals
i Provence:
Ett fikonträd på slaggströdd äng
och sotarn med sitt lod
det minner mig uti Provence
om Karlfeldts heta blod.
Det brann där oppi Dalarna
som eldat av bourgogne,
själv liknade han karlarna
här sunnanåt – en Dalarnas,
en senfödd bondesalarnas
Monsieur Bertrand de Born.
Stig Morling
Foto: Jørgen Straarup
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Ett återfunnet
Karlfeldtmanuskript

Kan Torsten Fogelqvist
ha fått med sig manuskriptet från Carolina
Rediviva?

M

an kan inte att tänka sig en bättre början på ett årsmöte än den vi fick på
Biskops Arnö. Tio minuter före förhandlingarna tog Elisabet Waldenström fram ett manuskript som hon hittat i en
diktsamling inköpt på Rönnells antikvariat i
Stockholm. Ärligt talat väntade jag mig inte mycket. Det finns många kopior och avskrifter av
Karlfeldts manuskript, men en blick räckte för att
övertyga mig om att det här var äkta vara. Karlfeldts handstil är lätt att känna igen och han
skrev på samma randiga brevpapper som i andra
manuskript från tidigt 1900-tal. Manuskriptet
innehöll en renskriven dikt och ett första utkast
till ”Dalmarsch” skrivet i hast.
Vi började med att ta en kopia, för tänk om
manuskriptet brunnit upp just när det kommit till
rätta! Jag inledde årsmötet med en kort beskrivning av fyndet och satte mig på kvällen för att
granska manuskriptet närmare. Det visade sig
vara intressantare än jag vågat hoppas. Nästa dag
presenterade jag mina slutsatser, men ni, alla läsare, är välkomna med kommentarer.
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Torsten Fogelqvist
Manuskriptet upptäcktes i en utgåva av Fridolins
poesi från 1914 (en sammanslagen utgåva med
Fridolins visor och Fridolins lustgård som gavs ut i
flera upplagor 1902-1922, red.anm.), som också
innehöll ett program från Karlfeldts begravning.
Det tyder på att ägaren kände Karlfeldt. Teorin bekräftades av en anteckning på pärmens insida om
att kommentarerna i boken är skrivna av Torsten
Fogelqvist. Det handlar om dateringar av olika dikter. Karlfeldt brukade ibland notera på manuskripten när en dikt var färdig och Fogelqvist sökte sådana uppgifter när han skev sin stora bok om Karlfeldt 1940.
Dikterna i manuskriptet finns tryckta i Fridolins visor (1898). Boken blev Karlfeldts genombrott hos publiken. Han studerade i Uppsala och
hälsade på hos Fröding för att diskutera sina dikter. Karlfeldts manuskript med Frödings anmärkningar förvaras på Carolina Rediviva och Fogelqvist kan ha fått med sig ett blad när han studerade samlingen.
Teorin styrks av att bladet hittades i en bok
KARLFELDTBLADET 2018:2

med påskriften ”Red af Upsala Nya Tidning”.
Boken kommer alltså också från Uppsala. Fogelqvist reste förmodligen till Uppsala för att studera
Karlfeldts manuskript och stannade vid Gamla
Torget för att hälsa på sina kollegor på Upsala
Nya Tidning. Där lånade han redaktionens exemplar av Fridolins poesi för att underlätta sitt arbete och både bok och manuskript följde sedan
med till Stockholm, där de blev liggande tills
Fogelqvist avled 1941.
Allt detta är en hypotes. Boken kan ha övertagits av någon Karlfeldt-kännare, som hade ett
originalmanuskript och glömde det i boken, men
det är mindre sannolikt. Torsten Fogelqvist
beundrade Karlfeldt högt och var dessutom en
personlig vän som vågade fråga om dikternas innehåll. Karlfeldt tillägnade Fogelqvist dikten
”Dryckesåret”, som trycktes i DN i februari 1930.
Samma år blev Fogelqvist huvudredaktör för kultur och politik i DN.
Fogelqvist fick i uppdrag av Norstedts förlag
att skriva en bok om Karlfeldt. Efter skaldens
oväntade död i april 1931 omarbetades boken till
en minnesteckning. Denna volym är enligt min
åsikt lättare att ta till sig än det stora verk
Fogelqvist skrev ett decennium senare. Fogelqvist
efterträdde Karlfeldt i Svenska Akademien och
kände sig naturligtvis förpliktigad att leverera en
värdig studie över skalden.
”En studentflamma”
Fogelqvist samlade Karlfeldts tal och sena dikter i
Tankar och tal (1932). Med så många publikationer på gång är det begripligt om ett manuskript försvann. Fogelqvist nämner inte dikterna i det återfunna manuskriptet och det är synd. Den färdigskrivna dikten är nämligen den ursprungliga och
hittills okända versionen av ”En studentflamma”.
Dikten kom med i de två första upplagorna av Fridolins visor men uteslöts sedan och trycktes först
om i Karlfeldts ungdomsdiktning (1934).
Dikten ”En studentflamma” nämns sällan och
är okänd för de flesta. Karlfeldt insåg förmodligen att det var misstag att ta in dikten, som enligt
min mening är vackrare i sin ursprungliga version
som vi kan se. Manuskriptet visar att dikten bestod av tre strofer, som Karlfeldt senare byggde
ut till fem, men något gick förlorat på vägen och
han strök senare sin dikt.
Frågan är varför. Fogelqvist avslöjade att
Karlfeldt reagerade ytterst häftigt när Tor Hedberg i sin recension av Fridolins visor spårade ett

inflytande från Fröding. Karlfeldt hade tillfälle
att tänka igenom saken men skickade ändå ett
obehärskat brev till Hedberg som han ansåg utpekat honom som plagiator. Hedberg blev ytterst
förvånad, men Karlfeldts känslor var äkta. Konsten hade blivit viktig och ett misslyckande var
katastrofalt.
”En studentflamma” är ett sådant misslyckande och det blev inte bättre av att Karlfeldt
gjorde om Frödings misstag. Fröding skrev två
odödliga strofer i ”Vackert väder”, men kände
sig tvungen att enligt tidens mode tillfoga några
strofer om en student och hans flamma. Anekdoter av detta slag var vanliga på 1880-talet,
men blev ofta en plåga för konstnärerna. Den
unge Zorn gjorde många bilder av hundar och
flickor med sorgsen uppsyn innan han fick måla
som han ville. ”En studentflamma” visar att
Karlfeldt också kunde gå i samma fälla. Den som
vill kan nu jämföra den ursprungliga dikten med
Karlfeldts version och undersöka om han kunde
ha gjort på annat sätt.
”Dalmarsch”
Det utkast till ”Dalmarsch” som finns i det återfunna manuskriptet är skrivet med den snabba
handstil Karlfeldt använde när inspirationen
flödade. Manuskriptet har överskriften ”Folkare-stigar”. Karlfeldt använde den i Fridolins visor
för att sammanfatta sex dikter, inklusive Dalmarsch, under rubriken ”Från Folkare-stigar”.
Karlfeldt nämnde också att Folkare är ett härad
i södra Dalarna för att förklara för läsarna var
han hörde hemma.
”Dalmarsch” har blivit en symbol för Dalarna.
Dikten brukar sjungas på Västmanlands-Dala
nation i Uppsala, men Karlfeldt marscherar inte
i dikten utan står på gården och ser dalkarlarna
vandra hem efter sommarens arbete. Detta ”masränne” till och från Mälardalen har fortsatt ända
in i vår tid. Karlfeldt såg det som barn, men minnet blev också en påminnelse om att han själv var
en av dem som måste söka arbete i Stockholm
och inte hade något hem att återvända till.
Karlfeldt skrev snabbt när han var i gång och
rytmen varierar i denna version. I utkastet har
den andra raden två versfötter: ”Marschen går
till Tuna / på heden den bruna”, men sedan blev
den längre: ”Marschen går till Tuna / på hed och
backar bruna”. Det gick ännu fortare i femte
raden, där rimordet ”spade” dyker upp för tidigt:
”Med spade och med / vi draga hem så glade”.
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Dikten tycks ändå ha varit färdig i
huvudet, för det mesta stämmer
med den tryckta versionen.
Marschen går till Tuna
på heden den bruna.
Marschen går till Mora
och bergen de blå.
Med spade och med
vi draga hem så glade
till skogarna de stora
och kullorna de små.
När en konstnär är på rätt spår
bryr han sig sällan om att rätta fel.
Karlfeldt gjorde några få ändringar
i den andra strofen, medan den
tredje helt saknar ändringar. Å
andra sidan skev han senare helt
om den. I manuskriptet låter tredje
strofen så här:
Och hör I folk i huset
tag korken ur kruset
låt sorgen gå åt fanders
och glädjen dväljas här.
Sätt på er största gryta
låt smör i gröten flyta,
för här är Sjungar Anders
och här är Krongårds Per!
Det är åter två takter i andra raden
och Anders rimmar med ”fanders”.
Karlfeldt tyckte kanske att det lät
konstlat, för han ändrade senare
strofen:
Du dystre far i huset,
hvi står ditt öl i kruset
och surnar än och skonas?
Låt glädjen dväljas här!
Du mor, sätt på din gryta,
låt smör i gröten flyta,
ty här är Sjungar Jonas,
och här är Krongårds Per!
Den fjärde strofen har nästan inga ändringar, men
en är viktig. Vandrarna vänder sig till ortens folk
med orden: ”I skördemän på vreten, som bärgen
och arbeten”. I manuskriptet har Karlfeldt ändrat
”skördemän” till ”bärgslagsmän”, för det var så-
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dana som bodde i Folkärna. Karlfeldt beskriver
kyrkorna kring Siljan som ”stå glimmande som
liljan / bespeglande sin prakt”, men i trycket valde
han en mer uttrycksfull formulering.
I bergslagsmän på vreten,
som sträven och arbeten,
gån med dit upp till Siljan
i dalemarschens takt!
KARLFELDTBLADET 2018:2

Gån med och skåden landen,
där kyrkorna på stranden
stå glimmande som liljan
uti sin hvita prakt!
Slutstrofen börjar med orden: ”Se, hagarna sig
färga / till höst vid Brunnbäcks färja”. Det är en
exakt bild av landskapet, som Karlfeldt ändrar
till det mer uttrycksfulla: ”Se, hagarna sig färga /
som eld vid Brunnbäcks färja”. Det är nog det
djärva rimmet på två likalydande ord, ”färga”
och ”färja”, som kräver en differentiering byggd
på eld och vatten, men det finns också en djupare
innebörd dold. Tolvmans Axel Eriksson stod i sin
barndom på gården och såg det vandrande följet

passera Dalälven vid Brunnbäcks färja. Hemmet
skulle gå förlorat, men på andra sidan väntade en
ståtlig fest med bröllop och kryckeståt för den
som gick med upp till Siljan.
Se, hagarna sig färga
som eld vid Brunnbäcks färja,
och älv och bäckar rinna
med hög och höstlig låt.
Inunder mörka skyar
vi hälsa våra byar.
För oss ska vaxljus brinna,
för oss skall föras ståt.
Lars Falk

Så fann vi manuskriptet
I VINTRAS gick vi in på Rönnells antikvariat på

Birger Jarlsgatan i Stockholm. På ett bord låg en
vacker och lite sliten bok, Fridolins Poesi. Författare Erik Axel Karlfeldt. Titeln och författarnamnet i rött och svart – fint utsirat. Jag började
bläddra lite. Med kommentarer av T. Fogelqvist
stod med blyerts på insidan. Och Upsala Nya tidning. Recensionsexemplar? Det fanns också ett
foto av Karlfeldt. En praktupplaga. Förlag var
Wahlström & Widstrand, utgivningsår 1914.
I mitt arbete som gymnasielärare i svenska
fanns Karlfeldt med. Vi brukade läsa och tala om
några dikter oftast Sång efter skördeanden, Hon
kommer utför ängarna vid Sjugareby (Jungfru
Maria) och kanske Vinterorgel. Jag hade också
kontakt med Karlfeldt under min uppväxt. Mina
föräldrar hade en liten dalagård i Våmhus där
somrarna tillbringades och pappa läste då och då
någon dikt av Karlfeldt – dalmålningarna på rim
och den mäktiga Sub luna minns jag särskilt. När
det var ”Musik vid Siljan” besökte mina föräldrar ofta Sånggården. Senare i livet hamnade jag
på sommaren i södra Dalarna, med Karlfeldtanknytning konstigt nog. Nämligen ett par mil
från Karlfeldtgården i Karlbo.
Boken gavs som en aftongåva till mig och redan
på hemvägen började vi läsa högt för varandra ur
boken. Flera dikter var kryddade med handskrivna
kommentarer. T.ex. Bra – G.F. ”Vacker vers” G.F.
”Ett vackert stycke” Gustaf Fröding och olika

datum. Det började bli lite spännande. Hade Gustaf Fröding läst och kommenterat dikterna och
Fogelqvist antecknat hans kommentarer?
Sen blev det än mer spännande. Ur boken föll
plötsligt ett hopvikt linjerat ark med handskriven
text på båda sidorna. Det var två dikter och vissa
rader var överstrukna och ändrade. Den ena dikten hette Folkare-stigar, där vissa rader var överstrukna och ändrade. Den andra var obearbetad
och utan namn. Senare har jag fått veta att den
hade titeln En studentflamma. Vi började långsamt
förstå att vi hade två dikter av Karlfeldt framför
oss – i originalskick, med hans handstil. Hur kunde detta papper ha hamnat i boken? Och vad skulle vi göra med det? Det var som att få direkt kontakt med Erik Axel och också lite overkligt.
Vi läste dikten Folkare-stigar och kände igen
Erik Axels landskap, Folkärna och Folkarebygden. Det blev dikten Dalmarsch. När vi läste den
i boken såg vi att vissa ändringar Karlfeldt gjort
i den handskrivna dikten ändrats igen i den slutliga versionen.
Till sommarmötet på Biskops Arnö tog jag
med mig boken och de handskrivna dikterna. Det
kändes som att ha med sig en liten hemlig skatt.
Det handskrivna dokumentet hör förstås hemma
i diktarkivet på KB.
Elisabet Waldenström f. Collste
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”Att reda de tankar som
växa till sång”
Här följer en återgivning av Sommarmötets samtal mellan Ola Nordenfors och Gunnar Birgegård
med nedslag i Karlfeldts Gerda-diktning. Texten
är det talade språket och inte ursprungligen avsedd som en tryckt artikel och dikterna lästes av
Gunnar Birgegård. Läs dikterna själv varefter de
dyker upp i texten!
OLA: Som litteraturvetare är jag impregnerad
med att undanhålla mig från biografiska tolkningar av dikter. Samtidigt vet jag att några av de
mest ortodoxa och puristiska av mina lärare som
framhöll för oss textens litteracitet, och pekade
på de – då nya – idéerna om dekonstruktion av
texten och att verkligen hitta djupet bakom orden, inte bara leta efter kopplingar till författarens eventuella meningar – just denna del av de
mest puristiska litteraturtolkarna hade ofta de
bästa och roligaste anekdoterna om de författare
som de skrev om. Det finns nog hos många av oss
litteraturvetare en skamfylld lust till de personliga
och biografiska detaljerna. Vi kommer inte att
väja för de biografiska detaljer, men vi kommer
också att försöka vidga perspektivet till en mer
allmängiltig syn på kärleksdiktningen. En sådan
dikt som definitivt går att läsa i ett biografiskt
sammanhang är ”Gökstölden”, som är direkt
hämtad från Gerdas barndom och den trakt som
vi befinner oss i. Den ingår i Fattigmansverser,
som också har ytterligare ett par dikter som funnit sitt stoff i Gerdas barndomsupplevelser, bl.a.
den tragiska händelsen där fem syskon dog.
Carin von Sydow, som har skrivit den grundläggande boken om Gerda och Erik Axel Karlfeldt,
har visat att det finns autentiska detaljer i dikten
t.ex. namnen på de indelta soldater som förekommer i dikten.

dikter i ett bredare perspektiv. Den biografiska
bakgrunden är det ju dessutom många här som
kan betydligt bättre än jag. Kärleksdikterna är
otaliga i Karlfeldts författarskap – det är tveklöst
så att skildringarna av kärlek är en drivkraft i
hans uttrycksbehov, i hans incitament för skapande. Och i flera av dikterna formulerar han samtidigt en paradoxal misstro mot orden, mot språkets förmåga att närma sig kärlekens natur.
En dikt som Gerda själv knöt till sin egen person är ”Häxorna”. Det är en lång och dunkel
dikt i fyra delar. Det är också en problematisk
dikt – det är många läsare som har haft påtagliga
problem med att komma till rätta med dikten
t.ex. Stina Otterberg som är ganska reserverad till

”Gökstölden” Flora och Bellona
Vi kommer att ägna en del tid åt de dikter som
mer direkt går att hänföra till Gerda Karlfeldt,
men vi kommer framför allt att ta upp kärleks-
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Omslagsbilden till Carin von Sydows bok ”Jag ville ha
sagt dig det ömmaste ord” om Erik Axel och Gerda
Karlfeldt.
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den i sin essäbok. Kopplingen här till Gerda är
det födelsemärke på skuldran som omnämns i inledningen av dikten (det har Gerda själv påpekat). Men att läsa dikten uteslutande som om den
handlade om Gerda vore naturligtvis fullständigt
missvisande. En del andra kommentatorer har velat härleda den till den omskakande kärlekshistorien som Karlfeldt hade med Aagot Lidforss.
Men inte heller det är särskilt tillfredsställande.
En så mångbottnad, mörk och svårtydd dikt låter
sig inte fångas med ett sådant nät. Häxorna har
också uppmanat till läsarter av vitt skilda slag –
somliga har i dikten velat se utslag av misogyni,
Agneta Pleijel föreslår en alternativ läsning, att
det är ”en förbannelse över den djävulska sexualiteten per se” och då med medlidande med kvinnan som fått bära skulden för den genom tiderna.
Och Olof Lagercrantz föredrar att fokusera på
Karlfeldts dragning till det demoniska i känslolivet snarare än att dela upp det på kön.
Häxor förekommer på flera ställen i Karlfeldts
diktning. En tidig motbild är ”Hos häxan” ur debutsamlingen som snarare skildrar manlig trolöshet än kvinnlig sexualitet. Fokus här är på den
unga kvinnan som vänder sig till häxan för att få
hjälp. Och den som i slutet bestraffas är den svekfulle mannen.
”Häxorna” Flora och Bellona
”Hos häxan” Vildmarks- och kärleksvisor
Så till en dikt som ifrågasätter möjligheten att i
ord förmedla vad kärlek är.
De tysta sångerna – det här är något som Karlfeldt inte vill att vi ska säga något om. Och samtidigt gör han det. Vi ska hålla käften om något
som vi längtar efter och vill ha. Samtidigt som
diktaren utsäger det omöjliga. Att det inte går att
prata om kärlek. Att sådana djupa upplevelser
inte riktigt går att förmedla med ord. Det är för
mig diktens märkliga utveckling i vårt innersta –
att den skapar nya utrymmen för våra möjligheter att tänka. Så kan det vara när vi läser Tomas
Tranströmer, så kan det vara när vi läser Kellgren, och så kan det definitivt vara när vi läser
Karlfeldt.
”De tysta sångerna” Fridolins lustgård
Det talas mycket om att sjunga en sång och en
visa som är ett annat ord för diktande. En intres-

sant detalj i ”De tysta sångerna” som belyser det
starka sambandet mellan kvinnan och diktandet
är att kvinnans kropp tar gestalt i verstekniska
termer, i jamber och dityramber. Men sångerna
är alltså tysta – ”själarna dikta den sång, som livet skall sjunga men aldrig förmår att ge röst som
den anats en gång”.
GUNNAR: Jag får en litet banal tanke. Handlar
det inte ofta om svårigheten, inte att uttrycka kärleken – det gör han ju – utan att uttrycka kärleken till den älskade. Är det inte också en manlig
klumpeduns svårighet att öppna sig och tala om
sin kärlek med sin älskade?
OLA: Nu gör vi ett litet avbrott i Karlfeldtuppläsandet och gör en jämförelse med andra stora
kärleksdikter i den svenska litteraturen. Den nya
skapelsen eller Inbillningens värld (Kellgren 1790).
När han skriver inbillningens värld så handlar det
inte om påhitt utan det betyder fantasi och vision.
Den kallas också Rondo efter att inledningsstrofen upprepas ett par gånger i dikten. Här hör vi
bara de första fem stroferna.
”Den nya skapelsen” (Johan Henrik Kellgren)
Kellgren – libertinen och fritänkaren – utgår här
alltså från bibliska förebilder. Men det här är
den nya skapelseberättelsen, där allt föds i en
blick från den älskade. Kärleken skapar en
värld. Så följer ett långt avsnitt där skapelsen ses
i hela sin skrämmande och fascinerande vidd
(dock fyllt av antiteser). Berg ställs mot djup,
ljus mot mörker. Men det är endast kärleken
som kan ge den förmågan att se världen och skapelsen: ”O lefvande förstånd af tingen!/ O snillets, känslans hemlighet!/Hvem fattade dig,
Skönhet? – ingen/ förutan den som älska vet.”
De bibelställen som särskilt ekar i Kellgrens dikt
är förutom Genesis Paulus 1:a brev till korintierna, Kärlekens lov: ”Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade
kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal.” Dessutom förekommer Uppenbarelsebokens En ny himmel och en
ny jord och givetvis Höga Visan.
Ett par av Karlfeldts dikter som anger kärleken
som en förutsättning för diktandet är ”Poeten till
sångmön” ur Flora och Bellona och ”Änklingen”
ur Hösthorn. ”Poeten till sångmön” är en relativt
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sen bild, skriven i skuggan av 1:a världskriget och
till viss grad präglad av uppgivenhet och dysterhet. Men det finns en tro trots allt på diktens
kraft – även på ålderns höst. Och dikten kommer
från sångmön, från ett återupplivande av den
kärlek som en gång förenat poet och sångmö.
”Änklingen” återvänder på nytt till tankefiguren
att kärleken bäst uttrycks genom tystnad, ty ord
blir bara munväder, förfalskar och fördärvar
hjärtats tal.
”Poeten till sångmön” Flora och Bellona
”Änklingen” Hösthorn
GUNNAR: När jag läser den här dikten tänker
jag mig att det här är en relation i ett sakta förfall.
En relation där de glider isär och bilden är så underbar med den breda floden som bara blir bredare och bredare och slutar i intigheten eller
oändligheten. Så kommer Ola och säger att det
är inte vilken flod som helst. Det är Lete och det
är döden som skiljer dem åt. Ola: Anledningen är
ju att dikten heter Änklingen. Jag är inte tvärsäker. Min läsning protesterar mot det biografiska.
Uppenbarligen var inte Karlfeldt änkling när han
skrev det.
OLA: ”Hur vi blevo till en ifrån två” står det i
”Änklingen”. Vi gör ett nytt avbrott och en jämförelse med en annan av de stora kärleksdikterna,
Erik Lindegrens ”Arioso”. Lars Lönnroth har i
en uppsats noterat att modernismens inställning
till kärleken ofta följer två riktningar – en sensuell, kroppslig och en mer esoterisk, andlig. Och
att detta polariseras en bit in på 1900-talet med
å ena sidan primitivism (D.H. Lawrence eller i
Sverige Artur Lundvist ) och å andra sidan högandlig erotik (T.S. Eliot). Lönnroth menar att Lindegren här i ”Arioso” förenar det orgiastiska
med det högandliga. Att kärleken ses som ”en
tillflykt undan världens elände och trivialitet” –
en helig plats eller ett heligt tillstånd. Livet är en
ökenvandring och kärleken oas.
GUNNAR: Vi får nu ställa om: bilderna är så annorlunda, metaforerena är inte Karlfeldtska, så
vi får ställa om vår tankevärld för att uppfatta
vad Lindegren talar om.
”Arioso” (Erik Lindegren)
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Fantastisk kärleksdikt! Den strävan efter att upphäva gränserna som kännetecknar Arioso kan
följas på flera nivåer i dikten. Att låta duet och
jaget uppgå i varandra, som man alltså kan hitta
en motsvarighet i Änklingen, att förena det fjärran med det nära, öknen med havet, himlen med
havet och jorden (också här liksom hos Kellgren
och Karlfeldt tycks kärleken tvinga fram att ställa
upp antiteser mot varandra, att låta motsatserna
förenas). Även språket, orden övergår i varandra
– förväxling, förvandling, förblandning, undrans
under, förnekat glidande till förseglat vikande,
törst blir till tröst. Och den fantastiska sammanställningen ”brytande havsvåg, roseneld och
snö”. (Kärleksmetafor som visserligen är modernistisk, men också får en att tänka på Petrarca
som ofta har den här sammanställningen av hetta
och kyla för att skildra kärlekens under eller Stagnelius!)
GUNNAR: Jag känner också att det finns en anknytning till musiken, både i diktens uppbyggnad
och namn. Lindegren var ju väldigt musikaliskt
kunnig så när man läser det här så känner man i
vissa partier att han egentligen skulle vilja ha ett
arioso, alltså musik. Ta det här som du läste ”förnekat glidande till förseglat vikande”, en typ av
variation som finns också i arior. Det kommer
liksom av sig självt som halvsång, men så kan
man inte göra när man läser den.
Samma sak med upprepandet av dyningen.
Gång på gång på gång. Det återkommer dessutom hur hon glider ifrån och kommer tillbaka,
kanske inte som en vaggsång, men som musik.
OLA: Det går förstås också att läsa den väldigt
kroppsligt, att det är en sexualakt som det handlar om. Det är också kopplat till månens genom
tiderna mytologiska krafter och fruktbarheten.
Lindegren är en oerhört musikalisk diktare. Dikten är hämtad ur diktsamlingen Sviter 1947 där
det finns flera dikter som är direkt kopplade till
musik. Så blev han också en av våra främsta
librettoförfattare. Kopplingen till Arioso att det
finns en sång även här är fullständigt riktig.
Så till en av de oftast citerade kärleksdikterna
av Karlfeldt som jag också menar har beröringspunkter med Arioso, nämligen ”Dina ögon äro
eldar”. Kärleken som eld är ju en urgammal litterär bild från antiken och framåt. Ni hörde den
nyss även i Lindegrens dikt. Också antiteserna
KARLFELDTBLADET 2018:2

ga. Hon skriver också något som jag upplever
som träffande, att ”Karlfeldts diktning – förutom
allt annat – erbjuder ett rikt material för ett studium av mansblivandets villkor under hans tid.
Och inte bara i hans epok.”
GUNNAR:Jag tänker också på att när man talar
med folk om Karlfeldt, om mansbilden som han
anses förmedla så är det som att man ser bara den
äldre Karlfeldt, han som alltid är välskräddad och
sekreterare i Svenska akademien. Den stora
mängden av kärlekslyrik är skriven när han var
en ung man. Han var inte mer än i trettioårsåldern när han skrev flera av kärleksdikterna som
vi talat om. Vi behöver justera tillbaka och tänka
på att han var en ung skald som inte hade belastningen av hela det borgerliga paketet som har
kommit efteråt.

En ung Gerda Karlfeldt.

finns i Karlfeldts dikt: brinna-svalna, höst-vår,
lust-längtan. Vi kan också notera rörelsen till och
från liksom i ”Arioso”. Och kvinnan uppges som
förutsättning för diktandet. Om dikten ofta har
uppfattats som nästan påfrestande maskulint orienterad tycker jag att Anna Ihlis i sin version av
den här dikten har en spännande idé när hon utformar dikten som en duett mellan man och kvinna och på så sätt kanske inte utplånar genusperspektivet, men ändå får en att uppfatta det på ett
nytt sätt. Dikten har liksom Kellgrens en klar anknytning till Bibeln, till Höga Visan, och då skulle
också dialogen mellan man och kvinna som Anna
Ihlis använder sig av (som just finns i Höga Visan) bli tydligare motiverad.
”Dina ögon äro eldar” Fridolins lustgård
I diskussionen av kärleksbilder hos Karlfeldt
kommer man oundvikligen in på de mansbilder
och kvinnobilder (viktigt med plural här!) som
finns i dikterna. Agneta Pleijel, som skrivit mycket klokt om Karlfeldts författarskap, ställer upp
en konflikt i Karlfeldts mansbilder: karlakarlen
ställs mot den veke diktaren, drömmaren. Skaparförmågan tycks kräva tillgång till det kvinnli-

OLA: ”Du ler”, som Gunnar påpekade, är en
dikt som vore den skriven långt senare, till Gerda.
Men den finns i Fridolins visor från 1898, innan
han hade träffat Gerda. ”Den gråtande bruden”
är egentligen hämtad ur Des Knaben Wunderhorn (en samling tyska folkvisor), och här skildras äktenskapet som en tvångströja. Karlfeldt
hade kanske själv ett tag svårt att finna sig i
äktenskapsrollen, men här är det alltså kvinnan
som står i fokus, det är hon, bruden, som berövas
sin ”kvinnofrihet med högburet huvud” som
Edith Södergran uttryckte det. I dikten heter det
”In i häkte skall du gå”.
”Du ler” Fridolins visor
”Den gråtande bruden” Hösthorn
Så till sist återvänder vi till en dikt som tvivelsutan har mycket med Gerda att göra, ”Väverskan”. Men då befinner vi oss inte här i trakterna
av Biskops Arnö, utan på Sångs i Sjugare och tidpunkten är långt senare. Det känns inte mer än
rätt att Gerda själv får föra ordet i ”Väverskan”.
Att Karlfeldt här rent konkret fick inspiration att
dikta när han hörde vävstolens dunkande, lite
asymmetriska gång har Gerda själv berättat. Vävandet – den sysselsättning som sedan Odysséen
har förknippats med kvinnan – blir nu också en
direkt konkret förutsättning för skaldandet.
”Väverskan” Hösthorn
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”Anna Ihlis får Karlfeldt att
både sjunga och dansa” (SvD)

Kulturarvet
lever!

F

örsta veckan av juni 2018 släpptes anna ihlis
Cd Avskedet 1864-2018 med egna tonsättningar av Karlfeldtdikter. den hade växt fram
gradvis under fyra års tid med början i en
uppmaning, eller kanske provokation, från Karlfeldtsamfundets skattmästare anders back till anna ihlis,
en musiker i tredje generation efter pappa ingemar
och farfar evert, som båda medverkar, instrumentalt
respektive postumt, på Cdn.
den 1 juni var det premiär vid en konsert i dalafloda, följd av konserter i borlänge, avesta och leksand. i dala-floda var initiativtagaren anders back
på plats och överlämnade på Karlfeldtsamfundets
vägnar blommor och lyckönskningar.
så här långt låter det som en mycket lokal historia.
avesta i söder, dala-floda i väster och leksand i norr.
tog det månne slut här? inte minst var det en fråga
som Karlfeldtsamfundets styrelse ställde sig. skulle
anna ihlis musik lyfta och ta med sig Karlfeldt i lyftet,
och kanske leda till ett förnyat intresse för den 154åriga poeten?
anna ihlis lyfte! reaktionerna i kultur-sverige på
hennes Cd var många och översvallande. anna ihlis
hade lyckats ta sig förbi standardbilden av Karlfeldt
som aningens gubbsjuk traditionalist och i hans liv
och dikt hittat en själsfrände, en person som upplevt
samma saker som anna och som hade gett uttryck
för sina upplevelser på ett sådant sätt att hon kunde
göra uttrycken till sina egna, i de språk hon behärskade, den genomkomponerade musiken och den uttrycksfulla sången.
dagen efter konserten i leksand (8 juni) hade Dagens Nyheter en större intervju med henne. i ingressen skriver Georg Cederskog: ”anna ihlis har skapat
tio syrerika sånger av de erik axel Karlfeldt-dikter
som hon håller högst. det tog fyra år. först var hon
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tveksam, sedan fick hon nya insikter om den storvulna skalden från dalarna.”
anna ihlis säger i intervjun ”…han hade den bacill
i sig som så många män med stor makt verkar få. men
när jag förstod att det också fanns en helt annan
karaktär inom honom än den uppblåst manliga så tog
jag det på största allvar att rättfärdiga den poesi som
också fanns inom honom”.
fem dagar senare, den 13 juni, är det dags för
Dagens Nyheters skivrecensent martin nyström att
strö rosor över Cdn och anna ihlis: ”anna ihlis får
Karlfeldt att både dansa och sjunga”. skivan betygsätts
med en femma (högsta betyg). ”när anna ihlis tolkar
erik axel Karlfeldt går hon tätt, tätt inpå orden med
sin röst, till och med retas lite, samtidigt som melodierna får dem att dansa mer oförutsägbart.”
lagom till midsommar skriver Dagens Nyheters
kulturchef björn Wiman en helsida om kulturarv.
uppenbart provocerad av försöken från högernationalistisk sida att lägga vantarna på och definiera kulturarvet ställer sig Wiman frågan var man hittar det.
Här, säger han, och pekar med hela handen på anna
ihlis Cd. i hennes kombination av en äldre text (med
de konnotationer som präglar äldre texter) och ett
modernt tonspråk, med hjälp av vilket hon solidariserar sig med erik axel, hans livsproblem, hans lust
och längtan, och hans konstnärskap, finner man ett
exempel på kulturarv. Karlfeldt är inget stängt kapitel,
inlåst i sin tids form och uttryckssätt, utan en person
som inspirerar tonkonstnärer. en gång i tiden inspirerade han Wilhelm Peterson-berger, i dag inspirerar
han anna ihlis. Kulturarvet lever när en annan tids
uttryck förstås och tolkas på nya sätt. björn Wiman
tar hjälp av ytterligare en styrelseledamot i Karlfeldtsamfundet, stina Otterberg, då han konstaterar hur
anna ihlis Cd ger substans åt ett fluffigt begrepp som
kulturarv, i ett läge då kulturarvsbegreppet löper risk
att bli ett avslutat, färdigdefinierat koncept à la sd: ”i
sin fina essäbok Älska, dricka, sjunga, leva, dö från
2014 frågar sig litteraturvetaren stina Otterberg om
det över huvud taget är möjligt att läsa Karlfeldt i
dag. Hennes fråga har denna försommar med eftertryck besvarats jakande av musikern anna ihlis från
Gagnef, som på skivan Avskedet 1864-2018 har tagit
tio av Karlfeldts dikter rakt in i vår tid. anna ihlis
tonsättningar ger liv åt det lite oklara begreppet
”kulturarvet” – ett ord vars starka laddning i den offentliga debatten bara kommer att öka under de närmaste åren.”
den andra stora stockholmstidningen, Svenska

Dagbladet, återger den 4 juni tts korta intervju med
anna ihlis. det gör också dalatidningarna. ”först
kände hon motstånd. Hennes bild av Karlfeldt som
pompös nationalskald och kvinnokarl skymde poesin
… men anna ihlis började läsa på om hans liv …
plötsligt såg hon det trasiga och sköra både i Karlfeldts person och dikter.”
Hur är det då med genomslaget. når anna ihlis
ut? Vem är det som lyssnar på hennes tonsättningar
och tolkningar av eaK? det är frågor som är svåra
att besvara, men man kan starta i ett enkelt kvantitativt mått. musikströmningsföretaget spotify (där förövrigt initiativtagaren anders backs son arbetar) anger hur många gånger någon har valt att lyssna till
anna ihlis. 2164 gånger i månaden, visar det sig. företagets informationssidor visar ingen information
om när räkningen börjar. en annan uppgift ger vid
handen att den nya Cdn strömmades 40 000 gånger
under de första två månaderna.

Omslaget till Anna Ihlis hyllade Karlfeldt-CD.
Foto: Marit B Ilis.

Karlfeldtsamfundet har många gånger aktivt medverkat till tonsättning av Karlfeldtdikter. det har alltid
blivit resultat så till vida att noter, lP- eller Cd-skivor
tillkommit. reaktionen på Avskedet 1864-2018 är
emellertid unik. erik axel Karlfeldts dikter har trängt
igenom den historiska ramen inom vilken de skrevs
och förmått att inspirera en konstnärlig tvillingsjäl
med tonsättningen och sången som primära uttrycksform. mötet mellan eaK och anna har blivit en suggestiv, modern, lödig musik med den tidsöverbryggande parallelliteten mellan två människoliv som
centralt tema.
Jørgen Straarup
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Min väg till

Karlfeldt
av Christer Åsberg

A

lla vägar bär till rom, och många vägar bär
till Karlfeldt. jag vill här i första hand skildra
min egen väg till honom, men i och med det
beskriver jag också andra vägar som jag inte
följde, men som jag senare har strövat på, vägar som
fört andra läsare till Karlfeldt, kanske just ni som lyssnar nu, när jag med några få ord vill tacka för den
lika oväntade som hedrande utmärkelsen att tilldelas
Karlfeldtpriset.
att beskriva närmandet till Karlfeldt i form av en
vandring är ju som sig bör. Vår diktare var alltid stadd
på vandring, inte bara på barriga folkarestigar i ungdomens dagar, i Vildmarks- och kärleksvisor, utan också på diktade vandringsleder i mogen ålder. den sista
samlingen, Hösthorn, inleds med en vandring mot
döden då skalden lägger ned sitt instrument ”vid konungens orgelomsusade tron”. Och i samma samlings
”Vandring” bjuder han oss, sina läsare, att följa honom antingen ner till ”blomstrande byar” fyllda av
”jordisk glädje” eller upp mot ”öde rymd och evighet”
längs en dunkel väg under ”valv av gran”. dur och
moll, eller som i dikten ”flora och bellona” ”det friska
liv” och ”den stilla död” rör sig sida vid sida, ren vid
ren, på vandrarens väg i Karlfeldts diktning och säkert
är det denna kombination av livslust och dödsmedvetande i förening med det raka tilltalet till läsaren
som fått många att välja Karlfeldt som sin diktare och
följeslagare. men det var inte denna existentiella väg
som blev min väg till Karlfeldt, i brist på förtrogenhet
och livserfarenhet antar jag.
mitt barndomshem var fyllt av böcker, mest med
min fars specialintressen orgelteknik och Chopin. lyrik var sällsynt men Karlfeldt fanns i en vacker jubileumsutgåva som aldrig öppnades men omgavs med
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Professor Christer
Åsberg, Karlfeldtsamfundets ordförande
2001-2008, var huvudsekreterare i Bibelkommissionen fram till 2001
och har bl.a. medverkat
som expert i Nationalencyklopedin och i
Strindbergsutgivningen.
Han har skrivit ett flertal
artiklar och uppsatser
om Erik Axel Karlfeldt.

vördnad, ungefär så som bibeln hanterades i de flesta
svenska hem vid den här tiden.
Ändå kände jag från barndomsåren Karlfeldt som
upphovsman till ordspråk och talesätt. min mor använde honom vid skickelsens skiften och i vardagens
varjehanda och det i en utsträckning som jag nu finner alldeles förbluffande: ”intet är som väntanstider”
och ”ljuvligheters ljuvlighet och krona” förstås, eller
”lilla lättingen min, lilla tättingen min, skall hon
sova fast klockan går på åtta” (när barnaskaran skulle
väckas), ”det står en vagn utan hästar vid porten”
(vid oväntat besök från stan), ”det andra f jag lär dig
är uttytt fjärdingsman” (när byns ordningsmakt
skymtade) och, på tal om mansgrisar, en kyrkoherde
eller en storbonde i sockenstämman: ”Han spände
sitt bröst, simulerade buk, som fogdar och gelikar
hava för bruk” osv., osv. ett vittnesbörd så gott som
något om Karlfeldts starka genomslag hos det svenska folket, inte minst den muntliga väg som alf Henrikson beskriver i dikten ”jultidningen”:
O kvällsmörka land där en bildkollektion
icke hang i varenda kiosk
men en dikt av Karlfeldt slog an en ton
som klingade ända till påsk!
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långt senare kom jag i kontakt med en annan, livskraftig muntlig tradition, elegantare, och retorisk,
odlad av bildade män, silverhåriga och silvertungade
karlfeldtianer som Åke synnerström, nils-johan
Höglund och Gösta berglund. för dem var Karlfeldt
med sin koncentrerade levnadsvisdom och sina i
koppar ristade aforistiska strofer en svensk Horatius.
Karlfeldt odlade, eller lät bli att undertrycka, en
folklig, ofta enkel, ibland grovkornig och burlesk humor som kom till uttryck i dikter som ”Kyrkherrn i
nor”, ”fem farliga f”, ”den blodiga sotarn” och ”bulan” eller ”till en sekreterare” eller till och med i
”Kyrkosångarne”, som en del högbrynta kritiker tyckte skämde Hösthorns diktare. folklig är också hans
förmåga att forma one-liners och talesätt. den egenskapen bidrog nog till hans popularitet. men det var
varken de horatianska sentenserna eller de folkligt
humoristiska talesätten som blev min väg till Karlfeldt. länge var dock ”fem farliga f” Karlfeldt för
mig, en dikt som väl numera ingen läser.

Litterära sällskap har blivit viktiga
institutioner för att hålla kunskap
och intresse för författarskapen
levande. Och jag vågar säga: Utan
Karlfeldtsamfundets utgivning hade
det inte kommit ut någon Karlfeldtlitteratur det senaste halvseklet.

jag har inget minne av att vi läste Karlfeldt i gymnasiet. Kanske nådde vi aldrig fram till 1900-talet, så
gick det ofta till i de historiska ämnena i den gamla
lärdomsskolan. Och den högbrynta litterära gymnasieklubben fosterländska förbundet ägnade sig inte
åt en provinsiell lantis som Karlfeldt. Vi som började
få lyriska intressen vände vår håg till något senare
idoler som ekelöf, Gullberg och Vennberg. Och det
var om stagnelius, inte om Karlfeldt, jag skrev ett enskilt arbete i sista ring.
runt 1960, där vi nu befinner oss, började svenbertil taube och arrangören och dirigenten ulf björlin ge ut en svit grammofonskivor som snabbt ökade
intresset för sång och visor. jag minns särskilt skivorna med bellman, taube, ferlin och historiska svenska folksånger, som jag härmade så gott det nu gick.

22

jag köpte också Karlfeldt-skivan, av den minns jag
bara den schwungfulla inspelningen av Petersonbergers ”sång efter skördeanden”, men skivan som
helhet bröt inte upp fördomen om Karlfeldt som en
röst ur och för det förgångna.
jag var under ett par studentår tämligen aktiv som
trubadur i enkla sammanhang. repertoaren var bellman, taube och samtida visor. Karlfeldt fanns aldrig
med i bilden. ”Vid färjestaden” var tröttsamt lång
och svårbegriplig och melodin gör sig enligt min mening bättre till nästa dikt i Ölandssviten, den poetiskt
verkningsfullare ”arken”. detsamma gällde ”i lissabon”. bo sundblads melodi är smittsamt tilltalande,
men blir lite tjatig i längden och döljer därigenom
scenväxlingarna i visan. den kan dock med fördel
användas till andra Karlfeldtdikter. det var lite av Visans Vänners lutsång över det hela. jag har senare försökt sätta melodier av det slaget till några dikter med
växlande eller ringa framgång.
jag avundas nu sådana som anna ihlis som förmått uppleva och förmedla den inneboende tonen
i Karlfeldts diktning, ungefär som han själv försökte
uppfatta ”brösttonen” hos de unga poeter som inbjudits till svenska akademien genom att undanskymd på en sidoläktare lyssna till dem utan att titta
på skaldefröna. Vi vet ju nu att han ofta hade en melodi i huvudet när han skrev, men ingen vet hur de
melodierna lät, troligen inte som ”svarta rudolf ”,
som vännen robert ”snorken” norrby skrev en sjömansvals till. Karlfeldt var inte främmande för folkliga tongångar, men hans egna inre melodier var
nog mera åt spelmanshållet misstänker jag. det vore
en angelägen forskningsuppgift att få bättre grepp
om detta. musiken har senare berikat min upplevelse av Karlfeldt men musiken blev inte min väg in till
Karlfeldt.
jag var inriktad på att bli lärare i svenska och historia, och blev det också, men Karlfeldt var frånvarande på den litteraturhistoriska institutionen, trots
att den leddes av Karlfeldtvännen Gunnar tideström. Högre seminariet producerade avhandlingar
om eliot och mann, italiensk futurism och svensk
barock. en som ivrigt propagerade för Karlfeldt i
detta sammanhang var majt bank, men hennes hängivna entusiasm var så påträngande att den snarast
verkade nedkylande och vi uppfattade inte efter förtjänst de många böcker om Karlfeldt och hans bakgrund som hon försökte pracka på oss. Hon representerade den då misskända biografiska vägen medan seminariet satsade på att försöka begripa den
polske fenomenologen och estetikern roman ingarKARLFELDTBLADET 2018:2

dens poetiska skiktteori som var tideströms nya
kärlek.
det var vid den här tiden, tidigt 70-tal, som litterära sällskap växte upp som svampar ur jorden en
fuktig höst. jag var med i ett stort antal, Hjalmar
bergmans, birger sjöbergs, frödings, ferlins, albert
engströms och alf Henriksons sällskap bland andra,
men inte Karlfeldtsamfundet. tvärtom. en sommarweekend på 70-talet for Kerstin och jag ut till Grisslehamn för att se på engströms ateljé och sola och
bada. På pensionatet gick jag ner före frukost för att
spana och upptäckte där några äldre litteraturhistoriker som jag kände, sten malmström bl.a., och undrade vad de gjorde där. förundrad rapporterade jag
till Kerstin: ”jo, dom säger att dom tillhör Karlfeldtsamfundet och ska ha sitt årsmöte här. tänk att det
fortfarande finns folk som håller på med den där
gamla stöten.”
30 år senare blev jag ordförande i just detta samfund och har räknat ut att jag då ägnade ungefär två
månader heltid om året åt den gamle stöten och hans
samfund. litterära sällskap har blivit viktiga institutioner för att hålla kunskap och intresse för författarskapen levande. Och jag vågar säga: utan Karlfeldtsamfundets utgivning hade det inte kommit ut någon
Karlfeldtlitteratur det senaste halvseklet.
många av sällskapen har ett lokalt ursprung och
domineras av folk från respektive bygd. Karlfeldt är
ju ett riksintresse, men vi får väl erkänna att det finns
några kärnområden för rekryteringen, siljansbygden,
folkare, med en lokal Karlfeldtförening i avesta,
uppsalatrakten och storstockholm medan det är
svårt att förkunna evangeliet om Karlfeldt norr om
Ödmården och söder om Kolmården. det är lätt att
hamna i en Karlfeldtgemenskap enbart av lokalhistoriska skäl. Men det var inte sällskapsvägen som förde
mig till Karlfeldt.

D

et var till föreningen i folkare jag sökte mig
när jag förstod att Karlfeldts födelsegård i
Karlbo låg på cykelavstånd, bara 3,5 mil,
från vårt dåvarande sommarviste i Västerfärnebo. det blev många turer fram och åter. i tolvmansgården fäste jag mig särskilt vid det lilla krypin
som påstods vara Karlfeldts studielya som gymnasist.
det kände jag igen, jag är själv uppväxt i en bondby
nära en större lärdoms- och läroverkstad, jag fylldes
av sympati och så hade jag tagit de första stegen in
på vägen till Karlfeldt genom att identifiera mig med
honom. under cykelturerna kunde jag begrunda en
del fake news från den folkliga Karlfeldtforskningen.

”den rike ynglingen” som enligt dikten och bibeln
hörde hemma på stranden av jordan var enligt denna
tradition en välbeställd bonde i Hökmora, och tanken, hur absurd den än var, gav mig en extra skjuts
var gång jag passerade Hökmora. sådana uppgifter,
inte helt främmande även för mer akademisk Karlfeldtforskning, knöt Karlfeldt och hans dikter närmare mig själv, vi kan kalla det en identifikationsprocess,
som jämnade vägen till Karlfeldt.
dessförinnan hade jag som medlem av bibelkommissionen varit med om en vallfärd till sångs i
samband med ett arbetssammanträde i tällberg.
då, 1975-76, visste jag ännu inte vad sångs var för
något, men jag fick vara med om audiensen hos
doktorinnan Gerda Karlfeldt och kände till min förvåning den undersåtliga respekt som de äldre ledamöterna, Harald riesenfeld, staffan björck och Karl
Vennberg visade, och jag förstod att den barska damen var en Very important Person. men till närmare umgänge med skalden själv ledde inte vallfärden.
sångs i sjugare med dess historia, dess planteringar,
dess Karlfeldtättlingar och dess generösa värdfolk
blev senare en viktig och berikande del av min tillvaro. många namn kunde nämnas, men jag uppehåller mig här enbart vid det tröga föret i portgången. jag tror att många har dragits till Karlfeldtsamfundet och därmed till Karlfeldt genom trädgården
på sångs och över huvud taget genom den botaniska kunskap och det hortologiska engagemang hos
skalden som den vittnar om. för dem är Karlfeldts
vackraste ord inte ”dina ögon äro eldar” eller ”sub
luna amo” utan dessa:
Jorden har fått sin vintermat
kväve, kali, fosfat,
vattnet, den bästa gåvan
kommer från ovan.
Svarta, hängande juver strömmen,
gömmen oss in i den långa drömmen,
hemmets dröm inom port och regel,
rasslande rutor och tegel.
Vi har inte haft många skalder som kunnat skriva sådant. Men det var inte planteringarna som ledde mig
till Karlfeldt.
sommarvistet i Västerfärnebo kan vi tacka vännerna doris och Gunnar lundh för. de var ju samtidigt aktiva i Karlfeldtsamfundet och de kunde lätt
värva oss som medlemmar. det är väl ofta så det går
till. det är det sociala umgänget, sällskapslivet inom
samfundet. som drar många till Karlfeldt. att träffa
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och umgås två tre dagar med gamla och nya vänner,
njuta av mat och musik tillsammans, lyssna till föredrag med eller utan anknytning till Karlfeldt är tillfredsställelse nog. författarskapet blir en senare bonushistoria.
men för mig var språket ingångsporten till Karlfeldt. inte just för att det skulle vara speciellt vackert
och virtuost, vilket det ju är, utan för att det är så
hantverksmässigt pålitligt och gediget. staffan bergsten, tomas tranströmer och jag hade på 70-talet startat en kurs i skapande svenska i uppsala och jag undervisade i metrik. lite senare var jag mycket aktiv
som dagsversförfattare i upsala nya och dn. jag vill
ju inte jämställa sådana aktiviteter med Karlfeldts
diktning, men de gav anledning att läsa honom utifrån frågan hur han bar sig åt. jag fäste mig vid hur
elegant han varierade och slipade på rytmer, former
och vokalföljder, för att ta ett enkelt exempel från
”Psaltare och lyra”:
Snabbt jagar stormen våra år
som skyar över hav.
Knappt tändes, år, din blida vår,
så bleknar glansen av.
en genomgående trokéisk rytm kan man tycka, tills
man ska läsa högt och finner att de första och tredje
versraderna som för ögat är så lika, måste varieras något, så att inledningsraden får en daktylisk förlängning innan trokérna tar vid. frasen ”knappt tändes
år” bör alltså läsas trokéiskt, lite snabbare än det daktyliska ”snabbt jagar”, märkte jag när jag i all hast måste översätta dikten till engelska för vår årsbok 2009
och bara fann tvåstaviga ord för ’snabbt’.
man kan också lägga märke till det karlfeldtska
favoritadverbet ”knappt”, vi känner det från många
av hans dikter, ”Häxorna”, ”sjukdom” eller t.ex.”jungfru maria”, ”knappt gnäggar hagens fåle, knappt bräker fållans kid, knappt piper det i svalbon och lundar”.
det skapar osäkerhet, börjar fålarna gnägga så smått
eller tänker de göra det, eller tänker de låta bli? Osäkerheten ger en rörelse i dikten. ett sådant ’knappt’
har jag bara mött hos bellman, t.ex. ep 78.
Han drar sig inte för att bryta av en rytm med avvikande rytmiska pauser; ibland är det svårt att se hur
han tänkt sig det hela. ”Häxorna iV” har fem suggestiva spondéer, ”långt, långt” (3 gånger), ”tungt,
tungt” och ”Kom, kom” och, men bara den första av
dem får bilda egen rad.
något man lär sig av Karlfeldt är att vara återhållsam med rimmen. Karlfeldt har överraskande ofta
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Men för mig var språket ingångsporten till Karlfeldt. Inte just för att
det skulle vara speciellt vackert
eller virtuost, vilket det ju är, utan
för att det är så hantverksmässigt
pålitligt och gediget.

ganska enkla rim utom när han vill excellera med
konstlade och ganska tröttsamma inrim. se t.ex. på
”Psaltare och lyra” med första strofens manliga rimföljd ”år-hav-vår-av-kos-gav-ros-grav”. Han generas
inte heller av att ordet ”år” möter tre gånger i diktens
inledning med olika betydelsenyanser. amatören –
eller rentav ett känsligt proffs som fröding – skulle
ha sökt efter synonymer. från andra strofen för han
in kvinnliga radslut och de fyra stroferna har olika
antal versrader. ingen störs väl av dessa oregelbundenheter, utom möjligen de som fåfängt bad Karlfeldt
skriva något andligt som gick att sjunga till en taktfast
psalmmelodi, nathan söderblom t.ex. Karlfeldt kunde reglerna, inklusive hur man bäst bryter mot dem.
lockas man in i det karlfeldtska språket fångas
man snart av de originella bilderna, vi har just mött
regnmolnens hängande svarta juver. Välkända är ju
”höstmånens röda kastrull” och ”molnets grå
madrass”. Kuslig aktualitet en rekordsommar som
denna har hans bild av moder jord i ”den yttersta
domen”:
Nu vissnar jordens gamla barm
utsugen, saftlös, platt och arm
Kraftfull är i samma dikt maningen till ärkeängeln
Gabriel att med domedagsbasunen blåsa bort alla folk
som vore de dun från ett örngott,
tills rymden ligger öde kvar,
ett sprucket, skakat bolstervar
Karlfeldt beskylldes då och då för felaktigheter i sitt
bildspråk, ofta orättvist. jag har bemött en del sådana
besserwisserkritiker i en uppsats i festskriften till
jöran mjöberg, men visst hajar man till ibland som i
”Ynglingen till jungfrun”:
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I dagg och renhet utan sot,
av ingen hand berörd,
så skall du stå vid mästarns fot,
du blåklint i hans skörd.
det är osannolikt att en bondson som Karlfeldt skulle
se något vackert i ett skördefördärvande ogräs som
blåklint, men blåklinten som ungflicksögon hade blivit en så stark poetisk konvention att skalden Karlfeldt måste foga sig. Han har dessutom friskrivit sig
från närsynt kritik i dikten ”Kurbitsmålning”, där
höstens och vårens bär och blommor i dalmålarnas
anda ogenerat får byta plats beroende på den poetiska
effekten:
Jag målar en vår
med nypon i snår,
jag målar en höst
med sippor på bröst
och därför låter han slånbuskar växa i bergsängs backar bara för att ’månen’ ska få ett lämpligt rim och
därför kan hans lyra i en dikt felaktigt ”slå klunken
som orren” av det enkla skälet att ”orren” rimmar
bättre på ”sporren” än det zoologiskt korrekta ”tjädern”. Karlfeldt tog det nog från den skämtsamma sidan, även i hans allvarliga dikter kan hans skämtlynne
skymta fram, och just den här dikten, ”min sångmö
är icke av Pinden”, har ett alfred Westlundskt anslag
där den felaktiga fågeln passar in. ”skämt och allvar
kunna vid mänsklig verksamhet, även av den viktigaste art, gå hand i hand”. det var slutsatsen i Karlfeldts tredjeopposition vid vännen e.n. söderbergs
disputation 1897 och den uppfattningen stod han fast
vid livet och författarskapet igenom.

M

in väg till Karlfeldt, då? man kan väl
säga att jag följde arbetslinjen. innan jag
ens var medlem erbjöds jag att hålla föredag över självvalt Karlfeldtämne vid
Vintermötet 1998. jag kunde inte då mycket om hans
dikter och beslöt i stället att ta rätt på hur författarskapet bedömts under 1900-talet. eftersom vi skulle
hålla till i börshuset i stockholm gav sig titeln till föredraget snart: ”Karlfeldt på börsen. Om hausse och
baisse för hans diktning.” det har ju varit påtagliga
fluktuationer i värderingen. föredraget, som krävde
ganska omfattande inläsning av diktverken, recensioner, kulturartiklar, översiktsverk osv., kan läsas på
samfundets hemsida och ska inte repeteras här. jag
läste det i förkortad form några år senare på den full-

satta friluftscenen vid tolvmansgården. regnet öste
ner, jag hade ingen ögonkontakt med publiken under
den timme det tog, jag såg bara paraplyerna i Karlbo.
men alla satt kvar till slutet. ”en fantastisk poet detta,”
tänkte jag, ”som har så uthålliga anhängare.”
Vinsten för mig var att jag blev skapligt inläst på
Karlfeldt och blev fast. de konstnärliga akademiernas
tidskrift Artes ville trycka föredraget men tyckte också att jag skulle föreslå en representativ Karlfeldtdikt
som ett slags illustration för alla läsare som inte visste
så mycket om Karlfeldt, som man sade. jag ville inte
ta någon av de klassiskt vordna dikterna, ”Vinterorgel”, ”sub luna” utan någon mer okänd, och jag fastnade för ”augustihymn” ur Flora och Pomona, som
var okänd för mig och som jag tyckte hade en rad typiska Karlfeldtdrag, t.ex. en ståtlig rytm och en till en
början svårgenomtränglig ordridå:
Ljunghedens glans och dunans prakt på gläntan
dö som en lång, högtidlig solnedgång.
det är inte ovanligt att en Karlfeldt-dikt inleds med
en kompakt och välklingande fras som denna, som
låter sig avkodas först efter upprepade läsningar men
innan dess bara låter vackert. men i ”augustihymn”
finns också omedelbart slagkraftiga bilder där naturen personifieras,
Skogen slår upp sin psalmbok och i väntan
prövar sin bas till höstens ottesång.
det är alltså sensommarens försiktiga stormbyar som
med sin sångövning ger ett förebud om de mäktiga
höststormar som ska komma, då de mjukare tonerna
från ”vårens alla lutor” smälter samman till en enda i
”stormens orgelfång”.
typisk för Karlfeldt är den erotisering av naturen
som diktarjaget anfäktas av i ”augustihymn”. skogar
och sjöar fylls av kärlekskranka väsen. trots att han
iklär sig den åldrande älskarens roll identifierar han
sig med ”den längtanssjuke lommen” och ”den älskogshete älgen” vars rop inne bland tjärnarna vittnar
om att de hoppas på en sista chans, en kärlekslivets
brittsommar, om man så vill. långt senare blev jag av
stina Otterberg upplyst om vilken viktig roll den här
dikten spelar i Olof lagercrantz familjehistoria.
jag blev också snart indragen i ett annat arbetskrävande företag som tvingade mig till omsorgsfull läsning av hela författarskapet, nämligen utgivningen av
Samlade dikter. när jag anslöts till utgivningskommittén hade man kommit långt men haft för kort tid på
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sig. den mycket vackra förstautgåvan, som kom ut år
2001 var därför behäftad med åtskilliga fel. jag ägnade
mig som ordförande åt att rätta fel och konsekvensrätta noter dels till pocketutgåvan 2002, dels till hemsidan i samarbete med Hans barenthein. Hemsidans
dikter är för närvarande den mest tillförlitliga utgåvan av Karlfeldts dikter.

I dåtidens cigarrbodar fanns ingen
”dam av ädel vandel”, och ingen
sjöman från fjärran östern gjorde
sig förtjänt att kallas ”du stolte
man av Kina”, men båda mådde

rudolf själv inbillar sig att denne bogserbåtsskeppare
i bottenhavet äger sångens eggande erotiska erfarenheter från alla breddgrader där den svenska handelsflottan haft sina trader. i ett visst ögonblick kan kärleken för en stund höja sig över det triviala. jag vill
gärna förstå Karlfeldt så och möter denna vilja tydligare uttryckt i den kvinnliga motsvarigheten till
”svarta rudolf ”, ”sång med positiv”, tankeväckande
nog i Flora och Bellona (ja, redan i Några dikter, 1916)
placerad alldeles bredvid ”svarta rudolf ” som ett
slags tolkningsnyckel eller låt oss säga feministiskt
motgift.
En dam av ädel vandel
som står i tobakshandel
hon sjunger mellan kaggarna i Ljunglöfs
mörka bod.

gott av att för en stund inbilla sig
att vara det.

därmed var min väg till Karlfeldt till ända.
Genom inläsning från scratch av dikter och forskning hade han blivit min favoritskald. en egenskap
förutom de antydda som jag uppskattar är att varje
ny läsning av en dikt ger upphov till nya tolkningar
på ett sätt som jag inte upplever när jag läser om andra favoriter som fröding, ferlin eller Gullberg. ett
exempel: det var först genom lars Gustavssons föredrag häromåret som jag fattade att ”i lissabon där
dansa de” inte handlar om hur man dansar på det
röda slottet i lissabon utan hur man festar i Pillmans glada hus i munga. det originella med Karlfeldt här är att han börjar med jämförelseledet och
utarbetar det till ett självständigt element innan han
utan något ”liksom” eller ”på samma sätt” går över
till huvudsaken. Han lurar oss läsare kan man säga,
men framförallt ger han en högre dignitet åt de kärleksövningar som utspelas i munga. Pillman blir en
portugisisk matador och västanvinden från salvador
fyller poetens bröst så att han blir en ”högkrönt
bröllopsälg”.
den här tendensen att lyfta upp köttslig kärlek
eller sund erotik till en högre nivå kan man vid förnyad läsning urskilja även hos den numera missaktade ”svarta rudolf ” som kurtiserar sin danspartner så
eldfängt att inte bara hon, ”den vitröda flickan”,
betraktaren och dansbanepubliken och kanske rentav

26

i dåtidens cigarrbodar fanns ingen ”dam av ädel vandel”, och ingen sjöman från fjärran Östern gjorde sig
förtjänt att kallas ”du stolte man av Kina”, men båda
mådde gott av att för en stund inbilla sig att vara det,
och den saluförda kärleken blir tack vare ordens
magi en hyllning till den rena kärlek som människorna känner inombords och värjer mot en sjaskig
verklighet.
Jag vet hans vissa kosa
då aftonen är när;
sitt hjärta och sin dosa
han till mitt altar bär.
det finns ett humanistiskt-demokratiskt patos hos
Karlfeldt vid sidan av alla beundransvärda språkliga
finesser och krumbukter:
Så mötas vi bland dosorna
som blänka vid din knut,
mot aftonen, då rosorna
och lyktorna slå ut.
det var en sådan Karlfeldt, med mänsklig bredd och
humor, språklig virtuos och hantverkare jag mötte vid
vägens slut, il miglior fabbro, ”den överlägsne rimsmeden”, som t.s. eliot med ett dante-citat sade om
ezra Pound.
tack för ordet och priset.
Christer Åsberg
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Mats Malm på Karlfeldts stol

L

itteraturvetaren Mats Malm har invalts i
Svenska Akademien på stol XI, där han
efterträder Klas Östergren, som tidigare i
år begärt utträde ur församlingen. Som bekant satt Erik Axel Karlfeldt på den stolen åren
1904-31.
Mats Malm är född 1964 och disputerade
1996 vid Göteborgs universitet på en avhandling
om nordisk göticism. Han var gästprofessor vid
Goethe-universitetet i Frankfurt am Main 199899 innan han blev professor i Göteborg 2004. Där
verkar han alltjämt vid Institutionen för litteratur,
idéhistoria och religion. Under årens lopp har
Mats Malm givit ut flera skrifter och vetenskapliga artiklar framförallt i ämnen som svensk barock, antikens poetik och fornnordisk diktning.
Sedan starten 2004 är Mats Malm föreståndare
för Litteraturbanken, som tillgängliggör svensk
skönlitteratur och andra texter av vikt för att öka
förståelsen av det litterära kulturarvet. Han har
dessutom startat Centrum för digital humaniora
vid Göteborgs universitet och föreningen Digital
humaniora i Norden. Han är även ledamot av
Vitterhetsakademien. Som en sidosyssla har Mats

Malm ägnat sig åt översättning av t.ex. isländska
sagor och Snorres Edda (tillsammans med Karl G.
Johansson) samt latinska texter.
Om sitt förhållande till den tidigare innehavaren av stolen och ständige sekretetaren i Svenska
Akademien skriver Mats Malm följande:
”Mitt förhållande till Karlfeldt har i hög grad
varit den entusiastiske nöjesläsarens. Därmed var
jag också tacksam för ett tidigt samarbete med
Karlfeldtsamfundet genom Christer Åsberg, som
gjorde att vi kunde tillgängliggöra Samlade dikter
i Litteraturbanken. På senare tid har jag mött
Karlfeldt på den märkliga omvägen förbi Ivar
Arosenius, som hade inspirerats av Karlfeldts
tidiga Dalmålningar men gjorde en helt egen
omtolkning av dalmålningsmotivet Ungdomskvarnen i Kvarnen 1905. Också Karlfeldt tog upp
motivet bland sina Dalmålningar, men först i
Hösthorn 1927. Karlfeldts omtolkning, Den underbara kvarnen (först tryckt 1919 vad det verkar), skruvar åt drömmen att bli ung på nytt på
ett helt annat sätt än Arosenius, också mycket
effektfullt.”
Odd Zschiedrich
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Karlfeldt och
statsministrarna

K

arlfeldt lär ha sagt att det värsta ögonblicket i hans liv var när han måste hälsa Hjalmar Hammarskjöld välkommen i Svenska
Akademien 1918. Det skedde förmodligen med ett sardoniskt leende. Karlfeldt hade haft
större sorger än så, men knappast någon mera
förödmjukande.
Känslorna var ömsesidiga beroende på att
Karlfeldt tjugo år tidigare haft en kärlekshistoria
med Hjalmar Hammarskjölds syster Mina Tisell.
För hennes del slutade det med skilsmässa från
Mauritz Tisell, som var rektor på folkhögskolan
i Molkom. Karlfeldt kom dit läsåret 1895-96,
men redan i mars 1896 måste han lämna sin
tjänst. Mina följde honom på tåget, men hennes
man hämtades hem henne i Deje.
Karlfeldt sökte förmodligen upp Mina för att
göra rätt för sig, men han blev avvisad av familjen. Hjalmar Hammarskjöld skötte sin systers
skilsmässa och fick också svara för hennes försörjning. Han hade ingenting till övers för Karlfeldt, som blivit känd som skald, men saknade
ekonomi och ställning.
Märkligt nog kom Hjalmar Hammarskjöld
och Karlfeldt på helt olika vägar att nå toppen i
den tidens samhälle. Hammarskjöld slutade som

Hjalmar Hammarskjöld var statsminister 19141917 och efterträddes på posten av Nils Edén
1917-1920.
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Mina Tisell Hammarskjöld

landshövding i Uppsala och statsminister, medan
Karlfeldt blev berömd som skald och sekreterare
i Svenska Akademien. De båda männen hade
mycket gemensamt, men kunde knappast tala om
det. Hammarskjöld var bara två år äldre än Karlfeldt. Ingen av dem dög till militärtjänst och båda
var kantiga i umgänget och behövde ensamhet.
Hammarskjöld lämnade varje år familjen för att
fara till Storlien, precis som Karlfeldt brukade
göra. Jordbrukskrisen på 1880-talet drev Karlfeldts far i konkurs 1885. Gården gick förlorad,
men samma öde drabbade Hjalmars och Minas
far Knut Hammarskjöld. Han förlorade Väderum i Småland 1882 och var tydligen ännu mer
lättsinnig med andras pengar än Karlfeldts far. I
båda fallen förskönade släkten det som hänt och
riktade sin bitterhet mot fordringsägarna.
Hjalmar Hammarskjöld tvingades avstå från
studier i klassiska språk och satsade på den mer
matnyttiga juridiken. Till skillnad från Karlfeldt
avlade han sina examina i snabb takt och blev
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Hjalmar Branting blev 1920 Sveriges första socialdemokratiska statsminister.

professor i privaträtt i Uppsala 1891. Hjalmar
Hammarskjöld visade sig vara en ypperlig förhandlare och togs snart i anspråk för olika uppdrag. Han vann kungahusets förtroende och förhandlade fram skilsmässan mellan prins Wilhelm
och Maria. Hammarskjöld deltog i förhandlingarna i Karlstad 1905, när Norge och Sverige gick
skilda vägar, och undanröjde på så vis en konflikt
som kunnat bli ödesdiger när han var statsminister under kriget.
Karl-Ivar Hildeman har skildrat händelserna i
Molkom i sin bok En löskekarl (1977). Där finns
inget porträtt av Mina, men jag fann ett sådant i
en släktkrönika om familjen Hammarskjöld redigerad av Beata Losman, Ur småländska rötter
(2005). Beata Losman har också skrivit de avsnitt
som handlar om Knut, Hjalmar och Mina Hammarskjöld. Brevväxlingen säger något om hur
släkten såg på Karlfeldt. Mina levde länge ensam
efter skilsmässan och Karlfeldt tog hennes död
1928 hårt. Han skrev flera dikter till Mina och
”Irina” och ”Du ler” trycktes i Fridolins visor
1898, samma år som skilsmässan blev klar. I
Karlfeldtsamfundets årsbok 2017 visar jag att två
andra dikter, ”Fru Lena på Trojenborg” och
”Lugnet”, förmodligen också handlar om Mina.
Hjalmar Hammarskjöld glömde aldrig en
oförrätt och som ledamot i Svenska Akademien
kunde han utnyttja sin juridiska sakkunskap till
att kritisera sekreterarens protokoll så att Karlfeldts knogar vitnade. Karl-Ivar Hildeman be-

rättade dessa detaljer för mig och nämnde att de
flesta kom från Anders Österling som efter
många påstötningar gav honom en intervju. De
vandrade utåt Djurgården fördjupade i ett samtal
om gamla tider, när Karl-Ivar plötsligt kom på att
han hade en provårslektion inne i Stockholm. Det
var ett svårt beslut, men han insåg att tillfället
kanske aldrig skulle komma tillbaka och fortsatte
promenaden.
Anders Österling är mer återhållsam i sina memoarer. Minnets vägar innehåller ett kapitel om
Svenska Akademien, där Österling öppenhjärtigt
berättar hur besvärlig Hjalmar Hammarskjöld
kunde vara, men han betonar också att Akademien hade nytta av hans juridiska sakkunskap.
Österling är lika kritisk mot Karlfeldt, som kunde
vara fryntlig nog vid deras möten, men plötsligt
kom det stråk av misstänksamhet som väckte
olust. Österling kunde gott ha berättat mer om
dessa episoder, som visar hur svårt Karlfeldt hade
att upprätthålla balansen mellan den tillknäppte
ämbetsmannen och den lynniga skalden.

H

jalmar Hammarskjöld visste som jurist
att han alltid hade rätt. Hans despotiska
natur gjorde att han tog emot ämbetsmännen en och en för att tvinga på dem
sina beslut. Dessa metoder gjorde samarbetet
inom regeringen besvärligt och Hammarskjöld
tvingades avgå i mars 1917 efter att ha varit statsminister sedan borggårdskrisen 1914.
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Sverige hade förändrats mycket under kriget.
Regeringen Hammarskjöld kunde inte lösa livsmedelskrisen och ersattes av en expeditionsministär under Carl Swartz. Vänstern vann valet
1917 och kungen måste acceptera att Nils Edén
blev statsminister. I praktiken hade Sverige blivit
en parlamentarisk demokrati, den förändring
som Karl Staaff förgäves försökte genomdriva
före kriget.
Nils Edén förklarade för kungen att Sverige
mycket väl kunde bli republik, varpå kungen
accepterade det demokratiska genombrottet. Tjugo år senare skrev Nils Edén sina minnen, men
arbetet avbröts av en brand innan han kom till
händelserna 1918. Boken trycktes 1969, lagom
till den nya regeringsformen som slutligen stadfäste överenskommelsen från 1918.
Nils Edén beskriver i sina Minnen sig själv som
en människa som aldrig eftersträvat någon annan
post än att bli professor i historia. Det är ett
märkligt påstående med tanke på att han också
blev studentkårens ordförande, riksdagsman,
partiledare och statsminister! Nils Edén hade stor
analytisk förmåga och såg klart hur han måste
agera för att nå sina mål. Typiskt nog föll han på
nykterhetsfrågan som inte intresserade honom
och blev sedan landshövding i Stockholm.
Till skillnad från Karl Staaff var Edén försvarsvän. Han ivrade för allmän rösträtt eftersom det
var orimligt att kräva att en person skulle offra
sitt liv utan att ens bli tillfrågad. Edén delade
Harald Hjärnes nationella ideal, men de gled isär,
eftersom Hjärne betraktade folket som en färdig
enhet, medan Nils Edén ville veta hur man skulle
bevara denna enhet.

Edén kom till Uppsala 1889 och blev genast
hänförd av den nya, nationella litteraturen. Han
citerar i sin bok Heidenstam, Fröding, Levertin,
Lagerlöf, Hallström och alla andra med ett undantag – Karlfeldt!
Det finns två tänkbara förklaringar. Den enklaste är att Karlfeldt slog igenom först i slutet på
90-talet när Edén var upptagen av andra uppgifter, men Edén kan också ha hört talas om Karlfeldts kärlekshistoria med Aagot Lidforss. Hon
var gift med advokat Erik Lidforss, som var Karl
Staaffs kompanjon. Staaff och Edén hade kanske
synpunkter på denna affär. I så fall kom Karlfeldts kärleksliv åter i konflikt med svensk inrikespolitik.
Karlfeldt kunde inte klaga över livet 1918.
Han måste visserligen hälsa Hjalmar Hammarskjöld välkommen i Svenska Akademien, men
kriget var över och hemma väntade två döttrar.
Karlfeldt hade under hösten gett ut en ny diktsamling, Flora och Bellona, som innebar något
nytt i hans diktning. Han blandades högt och
lågt, satir och visor och var mer personlig än förr.
Jag köpte nyligen en förstaupplaga av Flora
och Bellona för att se om det fanns några roliga
feltryck. Boken skämdes tyvärr av en yvig dedikation skriven i bläck. Först senare insåg jag att
Anna och Hjalmar, som tackade Signe Smith för
hennes tjänster, mycket väl kunde vara Anna och
Hjalmar Branting. Anna Brantings handstil stämmer rätt väl med dedikationen, men det intressanta är egentligen att Flora och Bellona 1918
var en passande present i det nya Sverige som
Branting och Edén ville skapa.
Lars Falk

Karlfeldtsamfundets styrelse
Efter årsmötet på Biskops
Arnö består styrelsen av:
Jørgen Straarup, Christer
Rosenqvist (adjungerad för
Karlfeldtföreningen i Folkare),
Jon Karlfeldt, Anita Hård af
Segerstad, Odd Zschiedrich,
Gunilla Stenman Jacobson,
Anders Back, Johannes Rudberg, Yngve Lennerstrand
och Ola Nordenfors. På bilden saknas Stina Otterberg.
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Årets Karlfeldtmedaljörer
VID SOMMARMÖTET fick två medlemmar mottaga samfundets medalj:
Claes-Bertil Ytterberg som avgående
ordförande och Ebba Nordström
som avgående klubbmästare. Ebba
har tjänstgjort lika länge som ClaesBertil – båda valdes in vid årsmötet
2008 i Sigtuna. Medaljerna är endast ett symboliskt uttryck för samfundets uppskattning och
tacksamhet!
Gunilla Stenman Jacobson

Sverker Sörlin och Anna Ihlis till Vintermötet
FÖREDRAGET på Karlfeldtsamfundets Vinter-

möte i Stockholm den 23 februari kommer att
hållas av Sverker Sörlin, idéhistoriker, professor
i miljöhistoria vid KTH och författare till en rad
böcker om nationalism, miljö, klimat, politik och
till biografier och litterära essäer. Hans senaste bok på svenska
är Antropocen – en
essä om människans
villkor (Weyler förlag).
Han mottog Augustpriset 2004 för Europas idéhistoria och Stig
Ramels historikerpris
2018. Sverker Sörlin är
förbundsordförande
för Folkuniversitetet.
Sverker Sörlin

Anna Ihlis har gjort succé med sina Karlfeldttolkningar på CD:n Avskedet (se sid 18). Hon
framför några av de nya sångerna tillsammans
med vännerna Hanna Enlöf och Anna Ahnlund.
Gunilla Stenman Jacobson

Anna Ahnlund, Anna Ihlis och Hanna Enlöf.
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Färg skall lysa, doft skall fara
na för flytten klara. Vid mosebacke torg, i en lägenhet
på 5 rum och kök, 4 trappor upp, skulle de få sitt nya
hem.

Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
www.sangs.se

Jag hyrde mig ett lantligt hus
på stenig ås, i luft och ljus.
För första gång på många år
förnam jag vinter, höst och vår.
I ekens hål en uggla höll
sin nattvakt medan regnet föll
och slöt med sina gälla skrik
min sömn i sagomörk mystik.
Du vinter då mitt hjärta skalv
mot himlens vindar som en alv
som i förnyad barndomstro,
yrvädersgamman, månskensro
tills Chloris väckte med sin drill
allt spätt och skärt i ung april!

E

fter vigseln i juni 1916 tillbringade familjen
Karlfeldt sin åttonde sommar i roslagen för
att sedan på senhösten flytta in i den hyrda
villan på lidingö, idag med adressen drottvägen 10. dikten Oktober är i manuskript daterad
23–24/4 – 18, då familjen upplevde sin andra vår i
deras första gemensamma hem, ett vackert beläget
lantligt hus ”i luft och ljus”.
man kan ana att redan i april hyser far i huset tvivel huruvida det är möjligt att bo kvar. avståndet till
arbetsplats och skolan i stockholm, vilket vid den här
tiden innebar att ta färja var tidsödande för far i huset
såväl som äldste sonen. redan efter sommaren, som
ännu en gång tillbringats i roslagen, har man planer-
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Nu är det höst igen. Vid stugans knut
har våra sista vallmor blommat ut.
Ej skall jag mer beså en trädgårdslist,
ej länka rankan kring en förstukvist.
Ur grinden rullar ut en ful kaross,
längs vägen träden stå som dystra bloss –
ett upplöst hem, som far i blåst och regn
till hårda, obekanta murars hägn.
Men kring den arma lilla plätt av jord
där barn och fåglar kvittrat, sång fått ord,
skall min oktoberlängtan ruva mörk,
som tjädern ruvar i en saffransbjörk.
med vallmo som vissnat och kala och dystra träd
längs vägen uttrycker skalden det vemod som familjen säkert kände inför uppbrottet.
Ej skall jag mer beså en trädgårdslist… Vi vet att
Karlfeldt under sommaren delgett vännen ankarcrona i leksand att han gärna ville finna en plats i trakten
och åter bli bofast dalkarl. ankarcrona hade inte varit
sen att spänna för sin blanka och bege sig till sjugare
och visa honom en ödegård han kände till. det var
en sensommardag under det stora kriget. de körde
in på bygatan och gick in på tunet till ödegården.
Karlfeldt blev överväldigad av det han fann. Han lämnade platsen med minnet av den urgamla oxeln som
ensam, skövlad men
stark, hade susat sunnandalskt för honom.
när han till sist i dikten talar om sin oktoberlängtan som skall
ruva mörk/ som tjädern ruvar i en saffransbjörk, anar man
att drömmar och längtan en dag skall infrias.
Blommande vallmo
på Sångs.
Foto: Jonas Palm.
KARLFELDTBLADET 2018:2

När Karlfeldt kom till Sjugare 1922 fanns, så vitt vi vet, en enda rosenbuske på gården, en kanelros, Rosa
majális. Under slutet av 20-talet tillkom många, gamla och doftande, som vi ömt vårdar. ”Färg skall lysa,
doft skall fara , vind och insekt skola tjäna” skriver Karlfeldt i sin Sommarpredikan, sista sommaren på
gården. Det är det just det som hänt! Den planterade vresrosen, Rosa rugusa, har med naturens hjälp befruktats och nu lyser och doftar denna underbara hybrid av kanelros och vresros mot oss. Den är sedan
två år registrerad med sortnamnet ”Fridolins Lustgård”. Foto: Gunbritt Berggren

H

undra år har gått. den ”arma lilla plätt av
jord” familjen lämnade på lidingö har här i
sjugare mångfaldigats. den trädgårdslist han
befarade att inte ha för att kunna beså blev
många, långa och breda, tillsammans runt trehundra
meter, därtill lustgård och stentäppa. men hur kom
det sig att trädgården blev så omfattande – så rik i sin
blomsterprakt?
efter några år av trevande försök på egen hand
förstod Karlfeldt att han behövde anlita en trädgårdsarkitekt. ester Claesson, landets första kvinna i yrket,
får uppdraget. när hon kommer till sångs finner hon
ideala förhållanden med byggnaderna samlade i
nordöstra delen av tomten så att trädgården kan planeras i ett sammanhang på de behagligt sluttande
ängarna mot sydväst, som också skulle lämpa sig för
terrassering. Viktiga `siktlinjer´ från boningshuset
genom trädgården skulle kunna mynna i sjön och
vidare ut över Opplimen. sjön skulle också vara en
garanti för livgivande vatten, i alla väder, utöver den
skönhetsupplevelse den bjöd.
ester Claesson imponerade på Karlfeldt med sitt

stora kunnande och sin trädgårdskonst. ingen hade
som hon kännedom om blommorna, deras egenskaper och krav, inte minst de perenna, som i hennes
tycke under lång tid underskattats. de var värda en
renässans! i Karlfeldt fann hon en själsfrände, botaniskt kunnig och i minsta detalj engagerad.
ett lustfullt samarbete inleddes. efter tre år kröntes
det med att ester Claesson fick rita ett lusthus, som
placerades på det lilla stycke mark Karlfeldt lyckades
addera till tomten, som också nere vid stranden gav
utrymme för en tvättstuga, en fäbodstuga med torvtak. ester Claessons idéer och trädgårdskonster kände
inga gränser och Karlfeldt lät sig förföras.
Viktigast av allt var ändå att finna en plats av jord,
där barn och fåglar skulle kvittra, och sång få ord!
den platsen finner familjen i sjugare, föräldrarna,
barn och barnbarn under sjuttio år.
så fortsätter det år efter år. barn och fåglar kvittrar
och sånger, som här fick ord en gång, sjungs om och
om igen av alla som vill dela dem med oss.
sjugare i allhelgonatid
Gunbritt Berggren
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En hjärtpunkt för kulturen

E

rik axels barndomshem i Karlbo vid dalälven
är en hjärtpunkt för kulturlivet i södra dalarna. Här möts barnfamiljer till skapande dagar,
vuxna till konserter och kontemplation. resande finner en skön atoll med färgstarka intryck av
konsthantverk, slöjd, blommande perenner, välsmakande måltider, kulturhistoriskt intressanta miljöer
och – mest av allt förstås – Karlfeldts lyrik, i dikter
och i atmosfär.
lars anders johansson med musiker gjorde Karlfeldts egen födelsedag till högtid och fest. i egna kompositioner – välkända för många i Karlfeldtsamfundet
– tolkade lars anders Karlfeldtdikters både vemod
och tillförsikt, i melodiska tongångar. Åtminstone tre
hundra besökare log i det gassande solskenet. enligt
tradition korades Årets fridolin – i år professorn och
folkbildaren nils-erik nilsson, som i årtionden genom nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet har bidragit till förnyelse på Karlfeldtsgården i Karlbo, inte
minst genom mångkulturella program med medverkan av nyanlända och andra invandrare. avesta kommuns kulturstipendium tilldelades den framgångsrika
sångerskan och körledaren mikaela eriksson.
i kavalkaden av sommarprogram i Karlfeldtsgårdens trädgård märks även Karlfeldtsgårdens Kulturverkstad om människor på flykt, författaren staffan
berglinds historiska föredrag om rovdjursdåd på

Karlfeldtsgården i Karlbo i sommarskrud. Här
bjuds på konserter, konsthantverk, välsmakande
måltider och naturligtvis Karlfeldts lyrik.
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Karlfeldtsgården i Karlbo
www.karlfeldt-folkare.se

1800-talet och mr udds trolleri för barnen. Gårdens
nya entreprenörer Kristin Kristensson och Carina
lundgren lantz fick god start i servering och värdskap. smolk i bägaren var räddningstjänstens sena
besked att mangårdsbyggnadens övre våning måste
stängas i väntan på ny utrymningsväg. minnesrummen med Karlfeldts egna möbler och gästabudssalen
kom därför att saknas oss denna sommar. Gårdens
nuvarande ägare avesta kommun och länsstyrelsen
dalarna söker nu finurlig lösning för att både skapa
säkerhet och värna den byggnadsminnesförklarade
miljön.
Karlfeldtföreningens höstmöte hade Karlfeldtsgården i Karlbo i fokus. lars Östlund, lokalhistoriker och
föreningens sekreterare, trollband åhörarna med sin
berättelse om gårdens öden under de mer än åttio år,
då den hade lämnat Karlfeldts familj. Vår andre sekreterare Christer rosenqvist lät Karlfeldtdikter
klinga på flygel.
i skrivande stund förbereds julmarknad i Karlbo.
till våren bjuder Karlfeldtföreningen till nya möten
med föredrag av samfundets tidigare ordförande Claes bertil Ytterberg och körsång av hans vänner. när
ny sommar nalkas, räknar vi med att gården i Karlbo
ska öppnas i sin helhet och välkomna alla och en var.
då läser vi ånyo: låt klinga våra dagar som vind i gröna hagar!
Karin Perers
ordförande
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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:
Trubaduren och låtskrivaren Lars Anders Johansson med musiker på Karlfeldtsdagen i Karlbo.

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

Böcker

Karlfeldts barnbarn Margta Karlfeldt Thulin är en
av gårdens konsthantverkare.

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

Ing-Marie Pettersson-Jensen, kulturchef i Avesta
kommun, tillsammans med Karlfeldtföreningens
styrelseledamöter Christer Rosenqvist, Lars Östlund och Lars Åke Everbrand.

”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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Karlfeldt och
Fridegård

I

tonåren såg jag ibland jan fridegård. Han bodde
på bredmansgatan i uppsala runt hörnet från vårt
hus. fridegård var kvinnornas man och man såg
honom ofta i samspråk med någon av de svartklädda damer som befolkade luthagen på den tiden.
en gång kom fridegård till Katedralskolan. Han
talade en timme i stället för morgonbön och det blev
en fantastisk upplevelse. Han berättade anekdoter
från sin egen skoltid på ett så storartat sätt att vi låg i
bänkarna av skratt. det var första gången jag hörde
en så lysande muntlig berättare. senare har jag undrat
hur han lyckades förvandla detta språk till den enkla,
raka prosan i sina böcker.
aase fridegård har ärvt sin fars talang och berättade livfullt om honom på biskops arnö. Platsen var
rätt vald. På andra sidan vattnet ligger Kristinedals
herrgård dit jan fridegård kom som barn. Hans far
arbetade livet igenom som statare och sonen gjorde
allt för att undvika hans öde. Ändå återvände jan fridegård gång på gång till trakten i sina böcker och i
verkligheten. trakten väckte också hans intresse för
forntiden. Vid Varpsund står ingvarstenen och påminner om att alla förr färdades på vattnet. fridegårds stoltaste ögonblick var när han själv fann ett par
okända runinskrifter i uppland.
aase förklarade att lägenheten i uppsala var det
första stadigvarande hem som fridegård haft sedan
barndomen. Han prövade alla möjliga sysselsättningar på 1920-talet och flyttade från plats till plats utan
att någonsin komma långt från mälaren. det dröjde
innan fridegård insåg att prosan var hans medium.
Han fick sitt genombrott med ”jag lars Hård” (1935),
när han nästan var fyrtio år. nu kunde han äntligen
gifta sig, men fridegård förblev en orolig själ och sökare livet ut.
min mormor brukade sitta på ottomanen och läsa
moberg, fridegård och bernard nordh. nordh var
också upplänning och lika läst men mindre uppburen
i litterära kretsar. bernard nordh bodde också på luthagen och umgicks med fridegård men nämndes
aldrig i skolan. alla dessa författare sålde sina böcker
via ett effektivt distributionssystem, men de var
tvungna att resa omkring och tala med sina läsare.
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Jan Fridegård vid sitt skrivbord. Foto: Privat.

det passade fridegård, men i längden blev han trött
på det.
fridegård skrev om samhällets olycksbarn, trälar
och statare som försökte överleva i kampen för tillvaron. Han hade själv levt samma liv och det betydde
mycket för honom att få ett brev från Karlfeldt. brevet
visar en ovanlig sida hos Karlfeldt. Han skriver till en
okänd författare, som skrev under pseudonym, men
visar obetingad sympati. Karlfeldt kan inte lova ekonomisk hjälp, men vet hur viktigt det är att uttala sig
om dikten.
Stockholm d. 20 sept. 1925
Herr Fride Johanesson.
Vid min återkomst har jag sett på Era dikter, som legat
på Akademien sedan början av juli. De har gjort mig
glädje genom sin ungdomligt friska ton. Jag tackar Er
för att Ni velat visa mig dem. Någon kritik vill och kan
jag icke uttala; all poesi bör få växa fritt, på egen hand,
på egen risk.
Med en vänlig hälsning
Eder E. A. Karlfeldt
brevet gladde fridegård fast det var långt till genombrottet. På biskops arnö finns en utställning om proletärförfattarna som vi besökte efter föredraget, men
fridegårdsmuseet vid Övergarns kyrka gjorde ännu
djupare intryck, när vi besökte det på söndagen. Här
finns en fullständig utställning om fridegård, som
inte bara beskriver hans kamp för att bli erkänd utan
också det dagliga arbetet under många år. museet rekommenderas varmt till alla som har vägarna förbi.
Lars Falk
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Ny styrelseledamot presenterar sig
BO BERGGREN PRESENTERADE mig på årsmö-

tet som ”Anita från Uppsala och Ål-Kilen”, en
presentation som gladde mig mycket.
Min hemstad är sedan mer än 55 år Uppsala
men byn Ål-Kilen, där vi har vår lustgård vid Dalälvens strand, är också mitt hem. Den tillhörighet
jag känner för den trakten och dess omgivningar
har haft, och har, stor betydelse för mitt närmande
till Karlfeldt och hans diktning. Ett närmande som
hade en mer trevande början för många år sedan.
När jag tog realen (1960) fick jag av min äldre
kusin antologin 100 Svenska dikter. I den samlingen finns dikten Jungfru Maria som jag kom att
fästa mig speciellt vid. Karlfeldt hade dock då svår
konkurrens av Karin Boyes dikt, Ja visst gör det
ont. Jag är fortfarande mycket fäst vid dikten
Jungfru Maria även om min analys av dikten idag
kanske skiljer sig från den romantiska tonårsflickans. Jag ser den dock fortfarande som en underbar dikt om en sommarnatt i Dalarna.
På det privata planet är jag gift med Peder och
i år har vi firat guldbröllopp. Vi har två barn och
jag är mormor och farmor till fem barnbarn. För
övrigt kan man väl kortfattat beskriva mig som
”kultur- och naturtant”.
I mitt yrkesliv har jag varit verksam i olika

funktioner inom utbildningsområdet. De
avslutande yrkesverksamma åren var jag
utbilningschef för en
avdelning vid Uppsala universitet som sitt
huvuduppdrag hade
att anordna utbildningar för skolledare.
Efter pensioneringen
har jag bl.a. varit engagerad i Uppsala senioruniversitet och i
Anita Hård af Segerstad
fem år ordförande för
den arbetsgrupp som tar fram program för
föreläsningsserier och studiecirklar. Intresset för
utbildning och fortbildning har jag alltså inte
släppt. Under de år jag varit med i samfundet har
jag imponerats av en verksamhet som erbjuder ett
såväl stimulerande och lärorikt innehåll som en
fin social gemenskap och jag känner mig entusiastisk inför att få vara med och arbeta med samfundets verksamhet.
Anita Hård af Segerstad

Vinnare av Ungdomens uppsatspris
UNGDOMENS UPPSATSPRIS instiftades av Karlfeldtsamfundet som
en hedersbevisning för skaldens
döttrar anna Karlfeldt-larsson och
ulla barenthein. syftet bakom priset
är att litterärt intresserade ungdomar
skall stimuleras att läsa Karlfeldts
diktning och formulera några tankar
kring hans diktning i en uppsats.
Priset utdelades första gången 2008.
efter styrelsens beslut inför samfundets jubileumsår vidgades priset
att även omfatta studenter. i år delades priset ut till tre studenter i uppsala, som skrivit sina b-uppsatser
om Karlfeldt.

1:a pris tilldelas Simon Thelaus för
uppsatsen Karlfeldts diktardräkter. En
studie av dikten som litterärt motiv i
E.A. Karlfeldts Hösthorn.
2:a pris tilldelas Beatrice Erkers för
Den nostalgiska Karlfeldt. Om minnet
hos Karlfeldt och Dalarna som svenskt
ideal och Alvin Blomberg för Karlfeldt och sommarens kvinnligt veka
röst. En genusperformativitetsstudie av
metaforer i tre Karlfeldtdikter.

Simon Thelaus

På nästa uppslag följer ett utdrag av
den vinnande uppsatsen som även publiceras i sin helhet på vår hemsida.
Gunilla Stenman Jacobson
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Karlfeldts diktardräkter
Utdrag ur det vinnande bidraget i Ungdomens uppsatspris

I

den här uppsatsen kommer jag att uppsöka ett av
centrallyrikens mest kärnfulla begrepp: ”dikten”.
som motiv är dikten en av den lyriska historiens
längst spunna garn. redan Pindaros virkade med
det i orden ”må min konst ge den vingar!” ur det
åttonde Pythiska odet. när Keats sedan skriver ”Where’s the Poet? show him! show him,/muses nine! that
i may know him” är det ett över två millennier oavbrutet nystande efter den lyriska strängens spännvidd
som åter uppenbarar sig. när ”dikten” framträder i
dikten uppstår en slags spegeleffekt, där existentiell
självmedvetenhet möjligen kan skådas i reflektionen.
Kanske finns där en ansats till att förklara sig själv för
det rum där den träder fram. ”dikten” i dikten kan
således ge upphov till en slags fragmenterad poetik
där spår av en diktares litterära ontologi kan finnas
implicerad.
---• Vilken funktion har ”dikten” som motiv och
”diktaren” som karaktär i Karlfeldts Hösthorn?
• Hur förhåller sig Karlfeldts sentida poetik till
modernismens diktsyn?
Analys
2.1 Tal vid Svenska Akademins högtidsdag 1919
lördagen den 20 december 1919 håller Karlfeldt ett
tal under den svenska akademiens högtidsdag (=
sah) där han tydligt berör dikten och diktarens roll
i en värld som just genomgått det stora kriget. i talets
anslag gör Karlfeldt klart ”att materialismen som
världsstyrande princip kommit på skam”, och att den
kommer att ”duka under för anden i världen”. detta
är ett inledande ställningstagande för en idealistisk
konstsyn som utvecklas när han i efterkrigstiden,
omdöpt till ”uppbyggnadens tid”, kallar på ”andens
arbetare” att åter resa kulturen genom den andliga
odlingen. (sah s.4) det är föremål för diskussion om
Karfeldts idealism är något han tagit upp från det
krav i nobeltestamentets på att litteraturpriset ska
delas ut i “idealisk riktning”. Här tar vi dock emot
den ofiltrerat, och konstaterar att det är en idealism
vars andliga manifestation kräver ett arbete utfört av
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en agent. (Vi har att tala om en andlighet.)
Om poesins förhållande till människan och världen säger Karlfeldt att den ”som känsla och åskådning
[är] ett grundelement i människans själ”. (sah s.5)
därtill påstår han att ”[r]ytmens makt över sinnet
sammanhänger med naturlag”. (sah s.6) jag uttolkar
här, via tyskans geist, ett synonymt förhållande mellan ”ande”, ”själ” och ”sinne”. Genom denna disposition ser vi att andligheten är möjlig att placera simultant såväl i världsalltet som individen. detta, i kombination med att poesins andliga villkor – känsla,
åskådning, och rytm – beskrivs i termer av grundelement och naturlag, ger uppfattningen att poesin styrs
av objektiva villkor. Poesin är för Karlfeldt på så sätt,
snarare än en intern affär, ett fenomen som uppstår i
en delad yttre verklighet. andearbetet, av vilken den
poetiska verksamheten är en del, kräver ett förhållningssätt till världssjälens lag, och diktarens uppgift
blir i denna tolkningslinje att genom dikten finna och
uttrycka känsla, åskådning, och rytm som finner en
meningsfull resonans med världssjälens lagar.
På flera sätt låter Karlfeldt dikten följa förläggningen av själen till yttervärlden. Karlfeldt säger att ”språket är orgel och basun och flöjt och violin, allt vad du
vill och kan”, vilket gör att diktens själva substans
uppstår när en delad rymd fylls av ljudvågor. (sah s.
6) detta hänger samman med att lyriken, som
delblanc skriver, för Karlfeldt skulle vara kollektivt
sångbar i kontrast till den modernistiska poesins internaliserade läsning. jag vill hävda att genom tonen
får språk, instrument, och allt som kan ge upphov till
välljud ett släktskap, vilket gör att samtliga dessa begrepp kan tolkas som “dikt” i Karlfeldts diktning. detta stärks dessutom av en observation som Otterberg
gör: det att sång, från såväl människor som fåglar, liksom musik, från såväl lyran som andra instrument,
har en nära symbolisk och etymologisk koppling till
dikten. i beaktande av den idealism Karlfeldt ger uttryck för blir relationen begreppen emellan metonymisk, där de enskilda ljudkällorna är del av samma
helhetligt universella klang. På samma sätt som med
rytm och ljud verkar dikten dela externa objektiva
villkor för till- och framväxt med det organiska livet.
KARLFELDTBLADET 2018:2

detta blir tydligt när diktens utveckling, som en del
av världsandens, beskrivs med bilder från växtriket.
anden är något som odlas, dikten sägs vara naturens
förtrogna, och både visdom liksom lögn blomstrar
genom poesin. (sah s.4, 8) dikten kan vara en producent av helande örter och det är i diktens möte med
nejderna ”dikt får sitt namn förklarat i ideell sanning”.
(sah s.9) därtill belyses i symbolerna Yggdrasil och
mimers brunn världsandens orubblighet i sammanväxten av natur och poesi. (sah s.4-5) dikten som
följer den naturgivna formen inte bara till rytm och
ljud utan även morfologi har ytterligare möjlighet att
bli en bestående manifestation av världsanden.
inte heller diktaren lyder under enskilda inre villkor. Karlfeldt säger att ”de stora skalderna ha alltid varit de stora sanningssägarna, mänsklighetens ledare,
lärare, tröstare.” (sah s.7) jag tolkar detta som att
Karlfeldt menar att en sann diktares arbete är extrovert. Vad än
världsandens faktiska teleologi
må vara, är diktarens och diktens
syfte att verka för dess sammanhållning och harmoni genom att
leda den mot dess mål och förmedla den sortens objektiva sanning som krävs för att överhuvudtaget tala om ett fenomen av
den yttersta verkligheten såsom
världsanden är. det finns här
också en aspekt av vård, att med
dikten läka de sår som uppstått i
världsanden. Karlfeldt säger
”Vad är det att vara en diktare?
det är att vara en förkunnare av
livets oförgängliga ungdom.”, och strax därinnan att
poeten kan agera läkare. (sah s.9)
---2.2.1 Hösthorn: ”Hösthorn”
Genom den musikaliska närhet som i det tidigare avsnittet beskrevs mellan diktandet och hornblåsandet
antyds i “Hösthorn" ett diktande diktjag. i första strofens tredje versrad ser vi att denne ”prövar att väcka
den klang som du [ett horn] väckt”. (Hh s.5) Hornets
ton riktas först mot våren innan den i fjärde och femte strofen skrider framåt då diktjaget ”blåser mitt
skallande horn till ert [höstmånadernas] pris”. (Hh
s.7) Vårmånaderna och höstmånaderna besjungs inte
bara, de ges också titlarna ”de tinande vindarnas greve, april,/och maj de ljuva dofters patron” respektive
”Oktober, de brusande floders regent,/ november, du

hertig av mörker och köld.” (Hh s.5,7) månadernas
begynnelsebokstav skrivs ut i versal, vilket förskjuter
orden från att vara allmänna substantiv till unika
egennamn. därtill markeras månadernas (jag skriver
även ut ”familjenamnet” i versal för att förtydliga betydelseförskjutningen) personliga prägel även av sin
funktion i diktens satsbyggnader. månaderna är subjekt som aktivt handlar när diktjaget säger att ”i gåven”, ” i sägen”, och ”i skriden”. relationen mellan
diktjaget och månaderna är en där de båda växelvis
utgör subjekt och dativobjekt. det är en dubbelriktad
relation av transaktioner snarare än en av enkelt riktade ackusativa aktioner.
båda parter betecknas genom begrepp som styrs
av det utbyte som relationen ger upphov till. diktjaget
omtalar själv i versraderna ”länge jag följt [er] som
ett tjänande hjon”, och ”gen mig mitt orlov och gen
mig betyg/och sägen mig an som en
dugande dräng” i termer som anspelar på undergiven tjänstgöring.
(Hh s.5-6) med hänsyn till detta
och de ovan nämnda tituleringarna
framställs månadernas som naturens adliga välgörare. det är dock
inte fullt så enkelt som att diktjaget
är fullkomligt underdånig den övre
klass månaderna utgör. i utbytet
med Våren varvar diktjaget ”jag går
vart jag vill och jag blir hvar jag vill”
med ”jag skattar ej ringa den lön
som jag fått/i gåven mig, herrar,
båd kost och klenod:/en blåblick av
himlen, då allting var grått/och
strömmarnas sjungande takt i mitt
blod”. (Hh s.5-6) i utbytet med Hösten varvas ”jag
blåser mitt skallande horn till ert pris” med ”i sägen
er tjänare: Kom och förbliv”. (Hh s.7) diktjaget ser sig
fri i sitt varande i världen, men väljer ändå att tjäna
Årstiderna på deras uppmaning. Varken diktjaget
självt och eller månaderna är obligerade i sin handling mot varandra, de utför den vördnadsfullt och
givmilt av egen kraft. ”dikten” själv möjliggörs i en
av dessa transaktioner. tolkade som åskådning
respektive taktkänsla är ”blåblick för himlen” respektive ”strömmarnas sjungande takt i mitt blod” grundelementen för diktning. de kommer diktaren till
skänks för att denne cirkulärt ska kunna återbesjäla
den upplyfta koncentration av tid, plats, och natur
som månaderna utgör i världsalltet.
Simon Thelaus
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Karlfeldts utkast till dikten En studentflamma, som kom med i Fridolins visor men senare kasserades.

En studentflamma
av erik axel Karlfeldt ur Fridolins visor (1898)
jag tänker mer än uppå vin, min kära, på ditt bröst
och ängden doftar som jasmin, fast årets vänds i höst.
Och mitt i doften själv du står så spirande och späd
som uti örtagården vår ett spensligt lärketräd.
mitt hjärta diktar dagen lång om mun som ler så rödt,
som älskar socker, kyss och sång och allting ljuft och sött.
jag vet, den glöder som pion vid månens liljeljus
och hviskar som en majvindston i sträva nätters sus.
jag bär mitt hjärtas instrument till strandens hassellund,
ty hon, som har dess strängar spänt, är där i denna stund.
Knappt gungar mer ett frukttyngdt spö till ekorrns vinterkost,
där skörden går vid solig sjö i mikaelifrost.

