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Karlfeldtsamfundet
Karlfeldtsamfundet bildades 1966. Dess 
syfte är att stimulera intresset för Erik Axel 
 Karlfeldts diktning och bidra till ökad kun-
skap om hans verk och liv. Samfundet har 
ca 550 medlemmar och håller varje år ett 
sommarmöte (års möte) och ett vinter -
möte. Samfundet publicerar böcker i en 
skriftserie och ett medlems blad.   
Kontaktpersoner:  
Odd Zschiedrich, ordförande 
odd.zschiedrich@hotmail.com,  
tel. 076-771 11 66 
Gunbritt Berggren 
info@sangs.se, tel. 070-580 11 95  
Medlemsavgift inbetalas till sam- 
fundets bg 730-1716, pg 67 96 73-4  
eller Swish 123 457 25 41. 
Ordinarie medlem: 240 kr/år 
Familjemedlem: 120 kr/år 
Studerande: 120 kr/år 
Ständig medlem: 2 400 kr  
Adressändring 
Ärenden som rör medlemskap, adress -
ändring och  av registrering handhas av:   
Jon Karlfeldt 
Ribegatan 52, 164 45 Kista 
medlem@karlfeldt.org 
tel. 070-110 63 36

KARLFELDTSAMFUNDET INBJUDER TILL  

VINTERMÖTE  
 

Lördagen den 26 februari 2022  
kl. 13.30 i Missionskyrkan,  

St. Olofsgatan 40 A, Uppsala 
 

PROGRAM 
 

Karlfeldt, Descartes och  
drottning Kristina 

 
Föredrag av Lars Falk 

 
URUPPFÖRANDE! 

 
Richard Lindström, baryton, och pianisten 

Ludvig Nilsson uruppför tonsatta Karlfeldt -
dikter i närvaro av tonsättaren  

Joakim Andersson 
  

Kaffepaus (60 kr) 
 

Bjud gärna in vänner och bekanta!  
Fritt inträde 

 
Anmälan senast den 12 februari till vår  

klubbmästare Yngve Lennerstrand via e-post  
y.lennerstrand@telia.com eller tel. 070-826 71 24.  

 
Om den allmänna situationen med smitt -
spridning tvingar oss att förändra något 
 meddelar vi via e-post och vår hemsida.  

Ev. kan vaccinationsbevis krävas.  
 

För upplysningar och uppdatering av  
information, se vår hemsida: 

 
www.karlfeldt.org
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är Harry Martinson år 1956 utgav rymd eposet 
Aniara skrev en recensent att nu utkommer en 
bok som en hel generation gått och väntat på. 
Den låg rätt i tiden med andra ord. Vissa böc-

ker kan man gå och vänta på fast man egentligen inte 
är medveten om det, hur underligt det än låter. 
     En sådan bok fick jag i brevlådan för en tid sedan. 
Den har den lockande titeln En bro av poesi och är 
tänkt att vara just en bro till den lyriska världen för 
framför allt barn och unga. Här samsas Fröding och 
Topelius med Boye och Gullberg. Naturligtvis finns 
Lennart Hellsing med liksom Barbro Lindgren och 
Tage Danielsson, men även Gunnar Ekelöf och Vil-
helm Ekelund är representerade, vilket man kanske 
inte väntar sig i en bok till unga. 
     Dikterna har fått spännande illustrationer av olika 
konstnärer och bilderna samspelar fint med dikternas 
kärna och förstärker på så sätt läsupplevelsen. Dess -
utom finns några frågor vid varje dikt för att de unga 
läsarna lättare skall kunna reflektera över det man just 
läst. En lärarhandledning har också utarbetats inte 
minst med tanke på att alla sexåringar i Sverige får ett 
exemplar av boken som gåva nu i höst. Dessutom går 
Skolverket in och skänker en klassuppsättning av bo-
ken till alla lågstadieskolor. 
     Den kreativa idén och det noggranna urvalet av 
dikter svarar Ann Boglind och Anna Nordlund för. De 
har båda länge arbetat med barns läsupplevelser på 
olika sätt och båda ägnar sig åt didaktiska frågor inom 
ämnet svenska. Ann är knuten till Göteborgs univer-
sitet och Anna till Uppsala universitet. Tillsammans 
har de  tidigare bland annat arbetat med poesi för barn 
på  Litteraturbankens skola, som Dick Claesson talade 
om när han presenterade Litteraturbanken vid Som-
marmötet 2019 i Rättvik.  

Det är Svenska Akademien, som svarar för pro-
jektet, som ett led i den övergripande ambition och 
målsättning Akademien har att stärka svenska språ-
ket och litteraturen. Gustaf III ler förmodligen i sin 
himmel. 
     Erik Axel Karlfeldt är givetvis representerad i ut -
gåvan och dessutom med två dikter, Första minnet och 
Gratulation på en födelsedag i mars. Elisabet Ericson 
har illustrerat Första minnet medan Sven Nordqvist 

fått förtroendet vad gäller den andra dikten. Det är två 
sinsemellan mycket olika stämningar i bilderna men 
så är det ju även med de båda dikterna, som bekant. I 
Första minnet är det halt, svart och kalt, det är vind, 
stark vind medan i födelsedagsdikten lyser sol på 
 tapeten och någon stryker ditt gula hår med tack för 
ett lyckligt år. 
     Några av frågorna som följer dikterna är för Första 
minnet – vad tror du har hänt?, vad är det som dånar 
och brusar?, vad är ditt första minne? När det gäller 
Gratulation på en födelsedag i mars ställs frågan – 
vad får vi veta om den lilla flickan och hennes familj? 
och även – det står att det stormar där ute, vad menas 
med det?  
     I boken finns dikter för alla sinnesstämningar och 
årstider. Förhoppningen är att alla hittar rader som 

Odd Zschiedrich

Ordföranden  
har ordetN

En bok att vänta på



 talar direkt till hjärtat. Eller som Maria Wine skriver i 
den avslutande dikten i boken:  
 

Inom varje dikt  
lyser en liten lampa  
----  
Söker du tillräckligt länge  
finner du kanske även en lampa  
inom ditt djupaste mörker 

 
Det är en liten men angelägen bok, som inte bara öpp-
nar grinden mot det lyriska landskapet för de unga 
utan även stimulerar språket och fantasin. Som gam-
mal lärare i svenska kan jag inte nog framhålla det vik-
tiga i att man som ung genom att läsa och lyssna stän-
digt berikar sitt språk med nya ord och uttrycksmöj-
ligheter. Och att man inte bara tränar på att tala språ-
ket utan även får forma sina tankar i skrift. 

     Jag satt en gång för en tjugo år sedan i Bellman-
rummet i Börshuset och samtalade med Lars Forssell 
och vi kom in på skrivandets konst, där han själv var 
en mästare. Lars beklagade hur lite gemene man i all-
mänhet skrev numera. ”Idag skriver man på sin höjd 
protokoll på vintern och vykort på sommaren” sa han 
och skrattade på sitt karaktäristiska sätt med axlarna 
hoppande upp och ned. Men bakom den tillspetsade 
formuleringen låg en oro och ett allvar. 
     Språket skiljer sig från nästan allt annat i tillvaron 
som ständigt slits ned och nöts sönder efterhand som 
det används. Men ju mer du använder språket desto 
bättre blir det. Så lägg en diktsamling av Karlfeldt på 
nattduksbordet, så får du ett gott slut eller en god bör-
jan på dagen. Den diktboken kanske redan ligger där, 
invänder du. Lägg en dikt under huvudkudden då… 

Odd Zschiedrich
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Karlfeldts herbarier till Dalarnas museum i Falun
SÅ HÄR BERÄTTADE Gunbritt Berggren i Karl-
feldtbladet 2015:2 om hur det gick till när Karlfeldts 
herbarier hittades på Sångs: 

”Om du tar fram den la�ngsta stegen vi har kan 
du na� vinden pa� ladan. Vi gjorde det en dag och da�r 
go�mdes mer a�n vi kunnat ana. Med fyra inneha�lls -
rika herbarier skyndade vi till bordet i dagstugan, 
da�r vi lossade pa� bandens rosetter. Vi fann god ord-
ning med en inledande inneha�llsfo�rteckning efter 
familj fra�n a�ren 1915-1931. 

I ett brev fra�n Storlien den 26/7 1915, som slutar 
med ”Ka�ra kyssar till barnen och deras mamma 
fra�n far”, beskriver Karlfeldt trakten han beso�ker 
som o�dslig och storsta�tlig i sin dysterhet, och han 
la�ngtar hem. ”Men det va�xer ma�nga vackra och 
ovanliga blomster uppe pa� fja�llsluttningarna, och 
jag ta�nker pa� Folke och hans herbarium, som vi 
knogade med att o�ka, jag ska se till att fa� ner na�gra 
rariteter a�t honom...”  

Tidigt i barnens liv, innan fo�ra�ldrarna inga�tt 
a�ktenskap och innan na�gon egen tra�dga�rd kommit 
till, fo�renas familjen kring blommorna som ploc-
kas, examineras, pressas och la�ggs i herbarium. Det 
a�r bekant att Erik Axel var en entra�gen samlare av 
va�xter redan som ung och nu vet vi att det var en 
passion han bar pa� livet ut och ville fo�ra o�ver till 
sina barn. ” 

Om Karlfeldts intresse för växter och hans skol-
ning i samlande talade vår egen botanikprofessor 
emeritus Bengt Jonsell på sommarmötet i Falun 
2016, vilket blev upprinnelsen till årets vackra bok 
om Karlfeldts vilda flora.  

De nyfunna herbarierna, tillika med ett från 
Karlbo, togs så småningom om hand av Bengt Jon-
sell och blev lagda i frys på botaniska institutionen 
i Uppsala för att bli av med små skadliga kryp. Där-
efter har de legat på institutionen i väntan på att få 
en permanent plats för framtiden. Nu har det gläd-
jande beskedet kommit från Dalarnas Museum i 
Falun att man vill ta emot samlingen och förvara 
den där och göra den tillgänglig för hugade forskare.  

Gunilla Stenman Jacobson 

Foto: Dalarnas museum
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arlfeldt tyckte om Västerås. Där tillbringade 
han sina finaste skolår, fick nya vänner och 
upplevde sin första kärlek. Frågan är om 
han skulle ha gillat dagens Västerås. Den 

rivningsvåg som drabbade Sverige på 1970-talet gick 
hårt fram i staden, även om det hus där han själv 
bodde under skoltiden finns kvar i ett skyddat kul-
turområde.  

Lyckligtvis skonades Västerås stadshotell, där Karl-
feldtsamfundet genomförde sitt årsmöte efter ett 
 up pe håll vållat av Corona-pandemin. Hotellet är 
byggt i vacker jugendstil och en begåvad arkitekt har 
lyckats bevara dess charm under en omfattande 
 modernisering. Det finns gott om vinklar och vrår i 
byggnaden och det var inte många medlemmar som 
lyckades lista ut den kortaste vägen till sina rum 
 innan mötet var över. Ett åttiotal medlemmar hade 
kommit till Västerås och alla var översvallande glada 
över att se varandra igen under ett intensivt dygn 
 ägnat skalden och hans verk.  

Mötet inleddes med att ordföranden Odd Zschied-

rich hälsade alla välkomna till Västerås med Gert Fyl-
kings klassiska ord ”Äntligen!”, som brukade utropas 
när Nobelpristagaren i litteratur skulle kungöras. 

Stina Otterberg introducerade författaren och 
 läkaren Eva Ström som gav sin syn på en av Karlfeldts 
största dikter, Träslottet. Det blev en ny och inträng-
ande läsning av dikten. Eva Ström fäste sig särskilt vid 
vilka röster som talar i olika avsnitt. Dikten handlar 
om hur beroende vi är av barndomen och hembyg-
den, men också hur vi själva förändrar dessa bilder 
under livets gång. Karlfeldt valde till slut intressant 
nog att inte skaffa sig ett sommarboende i trakten av 
Avesta utan bosatte sig i Sjugare längre upp i landska-
pet. I ett samtal efter föredraget medgav Eva Ström 
att det fanns en personlig komponent i hennes intres-
se för dikten. Hennes egen far brukade läsa högt ur 
dikten och han var själv en av dem som lämnade lan-
det för staden. 

Efter kaffet belystes dessa frågor på ett annat sätt 
när Lillemor Karlsson vid Martin Koch-gymnasiet i 
Hedemora berättade hur hon får sina elever att stu-

Årsmötet i Västerås  
Äntligen kunde 
vi samlas igen!

K

Karin Perers berättar. Trevlig samvaro kring middagsbordet. 



dera Karlfeldt och skriva uppsatser om hans dikter.  
Det är ingen lätt uppgift. De flesta eleverna känner 
inte ens till Karlfeldt och de har svårt att förstå hans 
språk. Moderna elever är inte heller vana vid att läsa 
högt och måste vänja sig vid det.  Det är lika viktigt 
att inte förenkla dikterna, för då blir de ointressanta. 

Den bästa metoden är en gradvis träning, där ele-
verna först får välja ut en dikt som passar dem och 
dess utom välja ut en lämplig dikt åt en kamrat. Ett av 
de viktigaste momenten är att varje uppsats granskas 
och kritiseras av en opponent i klassen. Alma Ekroos, 
som vunnit första pris, berättade hur eleverna upp-
levde denna process och hur det kom sig att hon valt 
dikten Mikrokosmos. Dikten är full av svåra ord och 
bort glömda begrepp, men just därför tilltalade den 
henne och visade hur komplicerad och sammansatt 
människan är.  

Årsmötet genomfördes snabbt och effektivt med 
Bo Pettersson från Leksand som ordförande. Odd 
Zschiedrich omvaldes som ordförande i Karlfeldt-
samfundet på ett år. Tyvärr måste två medlemmar av 

styrelsen avgå på grund av tidsbrist. Stina Otterberg 
och Jon Karlfeldt avtackades högtidligt och valbered-
ningen hade lyckats finna goda ersättare i Johan Tysk 
från Uppsala och Gunnar Kärrbom från Västerås. Den 
senare var på plats och fick presentera sig själv.  

Middagen blev en glad tillställning i hotellets stora 
festsal. Det var en tämligen trött skara som mötte upp 
på söndag morgon, men programmet blev inte mind-
re ambitiöst för det. Stina Otterberg och Fredrik Sjö-
berg diskuterade årets bok och svenskarnas syn på 
naturen. Bengt Jonsell kunde inte själv komma och 
presentera sin vackra bok om Karlfeldts vilda flora, 
men Fredrik Sjöberg som skrivit förordet var i god 
form och formulerade sina åsikter lika utmanande 
som vanligt. 

Efter kaffet gav Ola Nordenfors en gedigen över-
sikt av hur olika kompositörer genom åren tonsatt 
Karlfeldts dikter och förvandlat dem till sånger. 
 Antalet tonsättningar har ökat snabbt på senare år 
och det är påfallande hur ofta de unga musikerna väl-
jer dikter som tidigare legat obeaktade. Ola lyckades 
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Eva Ström höll föredrag om Träslottet.

Intresserade åhörare. Lillemor Karlsson, Odd Zschiedrich och Alma Ekroos.

Stina Otterberg samtalar med Fredrik Sjöberg. 
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få tekniken att fungera perfekt och vi fick höra en 
rad exempel på kända och mindre kända ton -
sättningar. Karlfeldts betydelse för sina samtida 
 framstod smärtsamt klart i berättelsen om Knut 
Håkansson som dödssjuk ägnade sig åt att tonsätta 
Brusala för kör.  

Wilhelm Peterson-Berger är sedan länge för-
knippad med Karlfeldt och särskilt kring sekelskif-
tet, när de umgicks flitigt, förmådde han lägga 
 något extra också till stora dikter som Längtan 
 heter min arvedel. Minst lika spännande var det att 
höra om geniet från Malmberget, Bo Nilsson, och 
hans tonsättningar av delar av dikten Sjukdom och 
om Robert Sunds tonsättning av De tysta sångerna. 
Vi väntar otåligt på att denna kavalkad av analyser 
ska komma i tryck! 

Efter lunch avslutades årsmötet med att Karin 
 Perers och Lars Östlund förde oss tillbaka till den 
trakt där allting började och slutade. Karin beskrev 
hur Axel Eriksson växte upp i Folkärna och kom till 
Västerås från gården vid Dalälven. Dit återvände 
han som färdig student för att se gården säljas på 
auktion. Lars hade samlat alla tillgängliga uppgifter 
om begravningen i Folkärna 1931, då kistan fördes 
från Stockholm till skaldens hembygd. Det blev en 
fascinerande översikt av hur det officiella Sverige 
och ortens befolkning såg på Karlfeldt vid denna tid.  

Det var en skara nöjda medlemmar som lämna-
de Västerås med ett varmt tack till styrelsen för ett 
gediget och innehållsrikt program.   

Text: Lars Falk 
Foto: Johannes Rudberg,  
Hans Larsson, Lars Falk  

 

Ola Nordenfors Odd Zschiedrich

forts. Årsmötet i Västerås

Nästa år är det 100 år sedan familjen Karlfeldt flyt-
tade in på Sångs. Reservera 6-8 juli för en resa till 
Dalarna. Vi planerar för sommarmöte i början av juli 
för att få uppleva Sångsträdgården i full sommar-
prakt. Mycket tyder på att dessa dagar också sam-
manfaller med nya föreställningar av Himlaspelet. 

Vi har uppmärksammat att det är 90 år sedan Karlfeldt 
dog 1931, men det är också ett jubileumsår. Det är 90 
år sedan skalden fick Nobelpriset i litteratur postumt. 
Vår hedersmedlem,Karlfeldts barnbarn, Hans Baren -
thein har skickat in en bild på programmet från pris-
ceremonin där det tillkännagavs att 1931 års Nobelpris 
tillerkänts Erik Axel Karlfeldts diktning.

Års- och sommarmöte i  
Leksand 6-8 juli 2022

För 90 år sedan…
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Nya i  
styrelsen

Karlfeldtsamfundets styrelse 2021-2022

JOHAN TYSK: Jag är född och uppvuxen 
i Falun. År 1972 var jag en av deltagarna i 
Faluns vinnande lag i Vi i femman. Värn-
plikten fullgjorde jag vid Signalregementet 
S1 i Uppsala åren 1979 till 1980. Jag läste 
matematik samtidigt och kunde påbörja 
forskarutbildningen i matematik hösten 
1981. Två år senare flyttade jag till UCLA 
och disputerande där på en avhandling om 
minimalytor i december 1986. Sommaren 
året därpå flyttade jag till New York där jag 
var så kallad Ritt Assistant Professor fram 
till 1991, då jag fick en tjänst vid Uppsala 
universitet. År 2006 blev jag befordrad till 
professor i matematik. Sedan 2014 är jag 

vicerektor för vetenskapsområdet för 
 teknik och naturvetenskap. Fullbordandet 
av Nya Ångström är högt uppe på min 
agen da. Från första juli i år är jag inspektor 
för Västmanlands-Dala nation, vilket är ett 
uppdrag som sätter mig i kontakt med 
både nuvarande  och tidigare studenter på 
ett härligt sätt. 

Mitt intresse för Karlfeldt väcktes under 
mina åtta år i USA och den hemlängtan 
jag då kände. Ingen beskriver som Karl-
feldt denna längtan för en person som föl-
jer en livsbana som skiljer sig från tidigare 
generationers. Det är med stor glädje och 
tacksamhet jag börjar arbetet i styrelsen. 

GUNNAR KÄRRBOM: Jag är född 1964 
i Gagnef i Österdalarna. Efter teologiska 
studier i Uppsala prästvigdes jag 1989 av 
biskop Claes-Bertil Ytterberg i Västerås 
domkyrka. Min fru heter Solveig och vi 
har tidigare varit bosatta i Djura prästgård 
och Mora prostgård. Efter åren i Ovan -
siljan med Vasaloppet, Musik vid Siljan 
och Anders Zorn gick flyttlasset till stifts-
staden Västerås. Vid längre ledigheter åker 

vi gärna till Hälleviksstrand med vildkap-
rifoler och öppet hav. Mina intressen är 
sång, musik, historia, kultur och samhälls -
frågor. Jag är tjänstledig viss del för att skri-
va en bok om greveparet Gustaf och Eva 
Lewenhaupt och 1800-talets folkväckelse. 
Jag känner mig hedrad att ha blivit invald 
i Karlfeldtsamfundets styrelse och är lad -
dad att missionera även inom detta om -
råde. 

Karlfeldtsamfundets styrelse efter årsmötet i Västerås. Övre raden från vänster: Ola Nordenfors, Christer 
Rosenqvist (adjungerad för Karlfeldtföreningen i Folkare), Johannes Rudberg, Yngve Lennerstrand, Johan 
Tysk, Gunnar Kärrbom. Nedre raden: Odd Zschiedrich, ordförande, Gunilla Stenman  Jacobson, vice ord-
förande, Anita Hård af Segerstad och Anders Back. 
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id vintermötet 2007 instiftade samfundet 
Ungdomens Karlfeldtpris. Syftet med priset 
är att ungdomar i gymnasieåldern (under 20 
år) skall stimuleras att läsa Karlfeldts dikning 

och formulera några tankar kring sin läsning i en 
uppsats. Prissumman är 10 000 kronor och kan för-
delas på högst tre pristagare,  

Under flera år har många uppsatser, och också vin-
nare, kommit från elever vid Martin Koch-gymnasiet 
i Hedemora som där haft Lillemor Karlsson som 
 lärare i svenska. En lärare som verkligen har fått sina 
elever att intressera sig för och fördjupa sig i Karlfeldts 
diktning. Det har därför känts angeläget för oss i sam-
fundet att få veta mer om Lillemor Karlssons arbete.  

Vid höstmötet i Västerås i oktober 2021 blev det 
möjligt att i ett personligt möte få uttrycka vår upp-
skattning av Lillemor Karlssons insatser och också 
veta mer om hennes arbetssätt i det samtal Odd 
Zschiedrich hade med henne. I samtalet deltog också 
Alma Ekroos som i 2020 års uppsatstävling fick första 
pris för sin analys av dikten Mikrokosmos.  

Ett slumpartat möte på högskolan i Dalarna med 
en kvinna som läst litteraturvetenskap blev upprin-

nelsen till Lillemors eget intresse för Karlfeldts dikt -
ning.  När jag frågade henne hur det var att läsa litte-
raturhistoria, berättade Lillemor, svarade kvinnan att 
det kan vara lite problematiskt med mitt efternamn, 
men det förstår ju du som är från Säter sa kvinnan, 
som hette Karlfeldt. 

Så småningom blev det en lärar examen i historia 
och svenska för Lillemor och arbete på gymnasiet i 
Hedemora, där hon ser många användningsområden 
för Karlfeldts lyrik. Dikterna är förhållandevis korta, 
men med texter som gynnar läsförståelsen och också 
ger eleverna möjlighet att fritt tolka och analysera. 
Lillemor betonar vidare att språk inte bara är gram-
matik och ord utan också litteratur och kultur, att läsa 
litteratur av god kvalitet är därför viktigt för att lära 
sig ett språk och en kultur.  

I årskurs 3 får Lillemors elever i uppgift att i en 
uppsats analysera en dikt av Karlfeldt och också lära 
sig att opponera på varandras uppsatser. Samtidigt 
som Lillemor framhåller att man inte får förenkla för 
mycket så handlar det om att anpassa analysmetoder-
na till varje elevs motivation.  

Alma Ekroos berättar att hon snabbt fastnade för 

Ungdomens Karlfeldtpris

Karlfeldt främjar läsförståelsen

V

Lillemor Karlsson och Alma Ekroos med bysten av Karlfeldt mellan sig.
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Ungdomens Karlfeldtpris  
Två elever från Martin Koch-gymnasiet får 
pris för sina uppsatser: 
 
Filip Matsson: En fader  
Malika Bakic: Erik Axel Karlfeldt –  Höstens 
vår 
 
Karlfeldtsamfundets högskolepris  
Karlfeldtsamfundets högskolepris 2021 till-
delas i år tre B-uppsatser vid litteraturveten-
skapliga institutionen vid Uppsala universitet. 
Samtliga pristagare är studerande på lärar-
utbildningens ämneslärarlinje. Uppsatserna, 
kan kortfattat sägas, belysa vilka förutsätt-
ningar gymnasieskolans styrdokument ger 
för att arbeta med äldre lyrik och analyserna 
utgår från Karlfeldts lyrik. Priset fördelas lika 
mellan: 
 
Clara Edström: Karlfeldt och ämnes planen. 
Siri Strand: Karlfeldt i ett annat sekel. En 
analys av sju elevtexter. 
Alfred Dino Svahnberg; Förutsättningar för 
äldre lyrik i gymnasieskolans svenskämne. 
Exemplet Erik Axel Karlfeldt. 
 
Vinnarna är inbjudna till Vintermötet för att få 
sina diplom. Uppsatserna, som är synnerli-
gen intressanta för alla som är intresserade 
av hur vi engagerar nästa generation, finns 
att läsa på vår hemsida www.karlfeldt.org. 

Karlfeldtsamfundets 
uppsatspriser 2021

dikten Mikrokosmos. Dikten förklarar människan på 
ett nytt sätt och var därför intressant att analysera. 
Det arkaiska språket säger Alma vidare innebar en 
tröskel att komma över ”men sen flöt det på”. Att Karl-
feldts dikter skulle vara för gammaldags för dagens 
elever håller inte Lillemor och Alma med om och 
menar att dikterna låter sig väl tolkas i nutida sam-
manhang. Samtalet avlutades med att Alma fick mot-
taga sitt diplom och Lillemor ett diplom till skolan. 

Anita Hård af Segerstad

Styrelsen för Karlfeldtsamfundet har beslutat att till-
dela Bengt Jonsell Karlfeldtmedaljen. Medaljen kom-
mer att överlämnas vid Vintermötet i Uppsala den 26 
februari 2022. Motiveringen till utmärkelsen lyder en-
ligt följande: ”Professor emeritus Bengt Jonsell för -
länas Karlfeldtmedaljen för att han genom utgåvan 
Karlfeldts vilda flora låtit botaniken slå följe med 
 lyriken på en lärorik och pedagogisk vandring genom 
Erik Axel Karlfeldts diktning.” 

Odd Zschiedrich 

Bengt Jonsell tilldelas 
Karlfeldtmedaljen

Nya medlemmar i  
Karlfeldtsamfundet
Abdennabi, Farouk Kobba  . . . . . . . . .Solna 
Abdennabi, Najet  . . . . . . . . . . . . . . . .Solna 
Boman, Inger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avesta 
Carlsson, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . .Örebro 
Englund, Klas  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avesta 
Esselin, Annelie  . . . . . . . . . . . . . . . . .Avesta 
Everbrand, Lars Åke  . . . . . . . . . .Hedemora 
Fordell, Gabriella  . . . . . . . . . . . . . . . .Bålsta 
Kärrbom, Gunnar  . . . . . . . . . . . . . .Västerås 
Lundkvist, Lillebil . . . . . . . . . . . . . . . .Avesta 
Sonnbäck-Hagfeldt, Kerstin  . . . . . . .Avesta 
Stjernström, Lena  . . . . . . . . . . . .Stockholm 
Söderblom, Jens . . . . . . . . . . . . .Stockholm 
Taube, Maria  . . . . . . . . . . . . . . . .Stockholm 
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et har sagts om Karlfeldt att hans dikter ”lät-
tare låter sig sjungas än förstås”. Det är onek-
ligen ett respektlöst, snudd på ofint på -
pekande – det är Sven Delblanc som är upp-

hovsman – men han tillägger också, till tröst för alla 
oss som saknar Karlfeldts vidsträckta beläsenhet i 
 bibel och bondepraktika, i vitterhet och vetenskap, i 
filologi och folktro, att ”god poesi har ju ofta den 
egenheten att den inte behöver helt begripas för att 
uppskattas”. 
     Det ligger en hel del i Delblancs påstående. Det 
 talas mycket om sång och sjungande i Karlfeldts dik-
ter – och han har också i mycket hög grad lockat ton-
sättare. Man brukar ofta låta ordet sång bara vara ett 
annat ord för dikt. Men för Karlfeldt förefaller det 
som om begreppen sång och dikt har blivit så orga-
niskt sammantvinnade att sången, sjungandet i dess 
egentliga mening blivit en nödvändig förutsättning 
för diktandet. Och det tycks tonsättarna instinktivt ha 
känt. I Arne Bergstrands bibliografi från 1986 kan 
man räkna till bortåt 800 skilda tonsättningar, och nu, 
när vi håller på att inventera beståndet för en ny bib-
liografi, ser vi att antalet har ökat markant. Och ännu 
mer har inspelningarna av tonsatta Karlfeldt-dikter 

förmerat sig sedan den tiden. Jag kommer att ge ex-
empel på sånger från olika tider och av olika tonsät-
tare, men det är nog ofrånkomligt att det blir en viss 
tonvikt på Wilhelm Peterson-Bergers tonsättningar. 
     De sångerna bär tydliga vittnesbörd om det nära 
och hjärtliga förhållande som rådde mellan P.-B. och 
Karlfeldt. P.-B. menade att de två hade en ”inre, psy-
kologisk valfrändskap” och att Karlfeldt var P.-B.:s 
specielle favoritskald finns det ingen tvekan om. Han 
tonsatte 34 dikter av Karlfeldt i olika sammanhang. 
Vid Karlfeldts död skrev P.-B. att hans dikter ”motsva-
rade på något egendomligt sätt just vad jag själv ville 
skapa”. Dikterna var så ”påtagligt konstfulla, men sam-
tidigt så fyllda av stark lidelse”. En annan anledning 
till att P.-B. drogs till Karlfeldts dikter var naturligtvis 
den trofasta hembygdskärleken i texterna. ”Sång till 
skördeanden” är just en dikt som måste varit oemot-
ståndlig för P.-B. 
     Karlfeldt och P.-B. umgicks också en del privat – 
och eftersom bägge hade rätt livligt temperament 
hade de en del sammandrabbningar. Och det bör ha 
varit med lite kluvna känslor som Karlfeldt lyssnade 
till P-B:s sånger. Vi vet att Karlfeldt nynnade fram sina 
dikter, att han skapade dikterna med ett ofta precise-

D

Att reda de tankar  
som växa till sång

Erik Axel Karlfeldt – från text till ton 



rat melodiunderlag eller en grundpuls som stöd för 
formandet av dikterna. För en sådan diktare måste det 
vara extra känsligt att få sina dikter tonsatta, omsatta 
av en helt annan persons musikaliska känsloliv och 
fantasi. Just den sången vi nyss hörde lär Karlfeldt ha 
haft en del invändningar till – framför allt rytmise-
ringen av ordet ”Fridolin”. Tage Danielsson har en 
gång försökt leda i bevis att det hela måste bero på en 
felläsning av P-B, att han trodde att det stod ”Här 
 dansar Fridolf Rhudin!” 
     Karlfeldt har själv framhållit lyrikens intima sam-
hörighet med musiken i ett ofta citerat direktörstal i 
Svenska Akademien 1919. Situationen då var att ett 
ohyggligt krig nyss hade avslutats, ett krig som hade 
fått de flesta estetiskt och humanistiskt sensitiva per-
soner inom och utom Sverige att inse att världen ald-
rig mer skulle bli sig lik, att många av de gamla vär-
dena tycktes krossade. Dessutom kom en ny moder-
nistisk poesi att tränga sig fram, och det var en form 
av dikt som Karlfeldt kände sig främmande inför. 
Karlfeldt vägrade i sitt tal ge upp tron på lyrikens 
framtid, och som stöd för sin uppfattning anförde han 
människans behov av en rytmiskt och melodiskt 
klingande diktform: ”Rytmens makt över sinnet sam-
manhänger med en naturlag, och dess rikedom är 
oändlig. Och språket är orgel och basun och flöjt och 
violin, allt vad du vill och kan.” 
     Karlfeldt både ville och kunde – som få andra 
svenska diktare. Den rytmens spänst och den språk-
prakt som bär hans dikter har obestridligen funnit re-

sonans hos läsarna, vare sig vi nu anser att vi förstår 
dem eller inte. Och tonsättarna drogs alltså obevekligt 
till hans poesi. En sådan tonsättare som mot slutet av 
sitt liv intresserade sig för Karlfeldts diktning var 
 Boråstonsättaren Knut Håkanson. Dikten ”Brusala” 
är en sällan tonsatt dikt – möjligen har mångtydighe-
ten och tankerikedomen avskräckt tonsättare. Även 
Håkanson har i brev till Uppsalatonsättaren Josef 
Eriksson tillstått sin tveksamhet för att tonsätta dik-
ten, sin rädsla för att musiken inte skulle kunna göra 
rättvisa åt dikten. Han är vid den här tiden (hösten 
1929) allvarligt sjuk, men under konvalescensen till-
kommer som i en kort skapareruption en rad Karl-
feldt-sånger: ”Och igår kväll nödgades jag, nästan mot 
min vilja, att även sätta ’Brusala’ för blandad kör – 
denna underbara dikt som jag under ’normala förhål-
landen’ knappast skulle vågat mig på.”  
     Brevet avslutas med en darrigt handskriven bly-
ertsbekännelse som innehåller en ovanligt naken och 
rörande skildring av tillblivelseförloppet för ett av 
svensk körlyriks mest älskade och sjungna stycken: 
 
Käre Josef – detta dikterades, därför ville jag ej säga 
mera. Måste dock för dig omtala att detta sista anfall 
gjort mig förtvivlat ledsen. Så underlig och kraftlös 
 efteråt har jag ej känt mig ngn gång förut. […] 
     Denna långa Brusala – sex körsidor – skrev jag mest 
i natt – mellan 11.30 och 2.30 – med värk i ryggen, 
 ångest och urinbesvär. Nerverna läto mig ej sova, och 
så tände och släckte jag ideligen och rafsade ner nästa 

Wilhelm Peterson-Berger: ”Sång efter 
 skördeanden”. Thomas Lander, sång, 
 Anders Kilström, piano (MSCD 619) 
 
Knut Håkanson: ”Brusala”. Rilke-ensem -
blen, dirigent Gunnar Eriksson (SCD 1112) 
 
Knut Håkanson: ”Slottstappning”. Gabriel 
Suovanen, sång, Hans-Erik Goksöyr, piano 
(PSCD 707:1) 
 
Wilhelm Peterson-Berger: ”Längtan heter 
min arvedel”. Erland Hagegård, sång, Jan 
Eyron, piano (Sterling CDA 1661-2) 

Wilhelm Peterson-Berger: ”Gammal 
 ramsa”. Erland Hagegård, sång, Jan Eyron, 
 piano (Sterling CDA 1661-2) 
 
Anna Ihlis: ”Första minnet”. Anna Ihlis, sång 
(MX17CD0001) 
 
Sven-Eric Johanson: ”Psaltare och lyra”. 
 Robert Sunds Kammarkör, dirigent Robert 
Sund (KSAMF 1401) 
 
Bo Nilsson: ”En längtan för längtans skull”. 
Tommy Körberg, sång, Stefan Nilsson,  piano 
(CAP 21458) 
 
Robert Sund: ”De tysta sångerna” (Fridolins 
lustgård). Robert Sunds Kammarkör, dirigent 
Robert Sund (KSAMF 1401)
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parti i skisshäftet. På f.m. idag gjorde jag sista affilning-
en, och vågade mig upp att spela den. Jag kom då i så-
dan affekt att jag storgrät vid slutet. Jag har aldrig i mitt 
liv gjort någon musik som gripit mig så in i hjärtat – 
jag tyckte att jag sjöng en svanesång om hela mitt elän-
diga livs fröjder och lidanden, om allt outsägligt ljuvligt 
och hemlighetsfullt jag upplevat, om allt som ingen 
utom jag förstått och kännt just så, om allt som skall 
slockna ––. Därför grät jag så. Ingen förstår livets fest 
så som den som kanske snart måste lämna den ––. 
 

Så kan en tonsättare bli förlöst av en dikt. Dikten 
formulerar erfarenheter som tonsättaren kan känna 
igen sig i. Därav följer den så ofta upprepade syn-
punkten från tonsättare, att man inte väljer en dikt – 
man väljs. Jag ska inte analysera vad Håkanson gör 
med dikten i sin tonsättning, men jag kan rekommen-
dera Stina Otterbergs fina analys i Älska, dricka, 
sjunga, leva, dö.  
     En annan av Knut Håkansons Karlfeldt-förtoning-
ar som tillkom vid samma tid är av ett helt annat slag: 

”Slottstappning”. Håkanson har bara tonsatt den förs-
ta delen av diktsviten (som i fem bilder målar upp en 
adelssläkts förfall). Den första delen gör bokstavligen 
skäl för namnet ”Slottstappning”, där slottets herre 
presenteras. Han beskriver sig själv som en ”njutning-
ens son”, och han är verkligen en robust sybarit som 
inte försummat något av livets goda. Men numera, på 
den livsbana som stupar allt brantare utför, är det 
mest druvans glöd som fångar hans intresse. När han 
vällustigt betraktar höfters rundning är det flaskor 
han har i åtanke. Han är medveten om att han tillhör 
en utdöende ras (”nedåt, ja, nedåt lutar min bana / i 

dessa frälsets yttersta år”), men för baronen innebär 
det mest vägen ner till vinkällaren, där han kan sitta 
och dricka sig ”ständigt mera förnäm”. 

 
ag nämnde att det märkliga som händer när en 
dikt tar tag i en tonsättare inte är så lätt att för-
klara. Sven-Eric Bäck (som inte ägnade sig så 
mycket åt just romanser) har kallat det för 

 ”denna den mest mörklagda magi i den absolutaste av 
konstarter”. Och samtidigt som Karlfeldt möjligen 
ibland kunde känna sig missförstådd i tonsättningarna 
var det obestridligen så att sångerna beredde väg för 
hans dikter – inte minst P.-B.:s tonsättningar.  
     En av Peterson-Bergers många fiender var opera-
sångaren John Forsell. Han var sin tids mest uppbur-
ne baryton, men P.-B. hade vid något tillfälle skrivit 
ned honom i en av sina recensioner på ett även för P.-
B. ovanligt nedrigt sätt. Så när de bägge råkade stöta 
på varandra utanför Operan en dag klippte Forsell 
helt sonika till P.-B. Lite grann som när Ingmar Berg-
man många år senare gav en i hans ögon perfid tea-

terrecensent en rejäl hurring. Bråket mellan P.-B. och 
Forsell blev tacksamt för skvallerpressen och fyllde 
rätt många spaltmeter tiden därefter. Men om Forsell 
alltid avskydde P.-B. medgav han att just ”Längtan 
 heter min arvedel” var en fantastiskt fin romans. Och 
det är det onekligen. Lyssna gärna lite extra på ackom-
panjemanget som är uppbyggt av två motverkande 
rytmiska rörelser, som ger en känsla av att man kan 
höra två taktarter på en gång, både 3/4-takt och 6/8-
takt. Både dikt och tonsättning uttrycker vemod, sak-
nad, längtan efter något som försvunnit. Dikten gjor-
de stort intryck i sin samtid – typiskt är ju att när Pär 

Några Karlfeldt-tonsättare genom åren: Wilhelm Peterson-Berger, Knut Håkansson, Anna Ihlis och Sven-
Eric Johansson. 

J
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Lagerkvist ett tiotal år senare ska ge uttryck för sin 
generations tidsuppfattning travesterar han Karlfeldt. 
Då är det inte melankoli som representerar de unga 
diktarna – det är ångest: ”Ångest, ångest är min arve-
del”. 
     De allra flesta av P.-B:s Karlfeldt-tonsättningar till-
kom i början av 1900-talet. Och vänskapen mellan 
Peterson-Berger och Karlfeldt hade ”något så att säga 
dubbelbottnat” enligt P.-B. Orsaken skulle, menar P.-
B., vara att hans tonsättningar av Karlfeldt-dikter 
 blivit så populära – och vad värre är, att de skulle ha 
”bidragit till att göra hans dikter kända och populära”. 
När Peterson-Berger tyckt sig märka att Karlfeldt plå-
gades av sångernas popularitet, så att det kunde tolkas 
som att tonsättningarna drog fram dikterna istället 
för tvärtom, påstår P.-B. att han blivit så bestört att 
han av ren taktkänsla avstått från att tonsätta Karl-
feldt-dikter i ett helt decennium (onekligen ett vac-
kert exempel på en storsinthet som väl både samtida 
och senare bedömare haft svårare att uppfatta hos den 
giftige recensenten P.-B.). Det var först när Karlfeldts 
sista diktsamling Hösthorn kom ut 1927 och som blev 
en exempellös försäljningsframgång som P.-B. ansåg 
sig fri att åter tonsätta Karlfeldt. 
     ”Gammal ramsa” ur Hösthorn är en dikt som loc-
kat fram den sida av Peterson-Berger som man mer 
sällan hör – den veke, inåtvände, känslige. Gerda Karl-
feldt har berättat att de inledande orden i bönen – 
”Ave Maria, benedia” – var en fras som hon burit med 
sig från sitt föräldrahem där den fick inleda afton -
bönen. ”Benedia” är just ett sådant arkaiserande ut-
tryck som Karlfeldt måste ha funnit oemotståndligt, 
både genom de ålderdomliga associationer det upp-
väcker och genom den variationsrikedom det erbju-
der som rimord. Också formen, förbönen, med dess 
möjlig heter till variation bör ha tilltalat. Att ramsan 
ursprungligen förekommit vid aftonbön visste säkert 
inte  Peterson-Berger. Men det är å andra sidan inte så 
konstigt att han självmant anlagt en ton av troskyldig 
fromhet, ja, just som en andaktsstund på sängkanten. 
Det är med barnets innerlighet som tonsättaren har 
återgivit dikten. Den ska framföras just ”som en vagg-
visa” har han föreskrivit. 

 
et finns många teorier om förhållandet mel-
lan ord och ton, många sätt att försöka kom-
ma åt vad som händer när en dikt blir ton-
satt. En idé som jag själv har blivit mer över-

tygad om stämmer är att i en tonsättning tar musiken 
över orden. Susanne K. Langer, en amerikansk estetik-

filosof, uttryckte det i sin bok Feeling and Form som 
att musiken ”sväljer” texten: ”Sången är inte en kom-
promiss mellan poesi och musik, även om texten i sig 
är ett storartat diktverk; sång är musik.” När en dikt 
tonsätts blir den en sångtext och fungerar på musi-
kens villkor. Detta, att musiken fixerar en känsla, en 
stämning, en atmosfär som man möjligen bara upp-
levt som antydd i dikten kan upplevas som en svaghet 
i diktens tonande uppenbarelse, i dikten som sång, 
men den kan också uppfattas som en styrka i musi-
kens övertygelsekraft – musiken som övertalare, 
ibland t.o.m. betvingare. Tonsättningen kan öppna 
 vägen till diktaren.  
     Nästa sång är betydligt nyare. Det är Anna Ihlis 
tonsättning av ”Första minnet”. Många av er känner 
nog igen den – från Anna Ihlis samling av egna Karl-
feldt-sånger som finns på CD:n Avsked. Det är ju en 
dikt som skiljer sig en del från annan lyrik av Karl-
feldt. Den är mer spartansk, enkel i sin utformning, 
inte alls så ”ordfrodig” (ja, det är ett ord som jag just 
hittat på), inte så leklysten i språkupptäckter som 
Karlfeldt ofta är. När jag själv för första gången läste 
den associerade jag till Tomas Tranströmer – håg-
komsten som ett bleknat fotografi från barndomen. 
Och bedömningarna av dikten har också skiljt sig åt. 
Somliga har sett det som ett öppnande mot en mer 
modernistisk uttrycksform, andra som Arne Melberg, 
har snarare betonat att det är ett utnyttjande av en 
medeltida balladform. 
     En fin detalj i Anna Ihlis tonsättning är att hon i 
diktens sista strof framhäver barnets bild av håg-
komsten genom att låta just ett barn sjunga med, som 
om barn och förälder hand i hand går till den begrav-
ning som dikten rimligen handlar om. 

I en av de många dikter som besvärjer musikens, 
sångens förmåga att skapa ett accepterande av livets 
villkor är ”Psaltare och lyra” ett sällsynt vackert exem-
pel. ”Giv psaltare och lyra/ då mödan görs oss lång./ 
Betag oss ej den dyra,/ den ljuva lust till sång.” Göte-
borgstonsättaren Sven-Eric Johansson har i en av sina 
allra finaste körsånger (ofta, men kanske inte tillräck-
ligt ofta sjungen av svenska körer) givit uttryck för 
denna lust till sång och dikt och också för behovet av 
tilltro och religiös förtröstan (som inte är så vanligt 
förekommande hos Karlfeldt). Här låter Sven-Eric 
 Johansson tonsättningen utmynna i den påtagliga 
prägel av bön som dikten andas, i en homofon körsats 
till skillnad från den mer polyfona sättning som tidi-
gare har fått gestalta dikten. 
     Från Sven Eric-Johansson till en yngre tonsättare, 

D
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Bo Nilsson, som kom fram som purung tonsättare i 
slutet av 1950-talet (han gjorde en sensationell debut). 
Han kallades för Geniet från Malmberget och sågs då 
som en hårdkokt avantgardist. Men han har många 
andra sidor i sitt tonskapande. Många av er kommer 
säkert ihåg TV-uppsättningen av Hemsöborna med 
Allan Edwall och Sif Ruud. (Jo, det gör ni!) Det man 
ibland har glömt bort är att den mycket lyriska, stäm-
ningsfulla musiken till TV-serien är skriven av Bo 
Nilsson. Han skrev också sånger med personlig 
 prägel, ibland med egen text, ibland med andras (som 
t.ex. Cornelis Vreeswijk). Och Karlfeldt. I sångcykeln 
Ravaillac har han samlat några av dessa. I sången med 
text av Karlfeldt utgår han från dikten ”Sjukdom”. Han 
har valt de två första delarna i den dikt som just är 
uppdelad som fragment, nästan som en sjuklings 
bloggar. Minnen blandas med syner, visioner och 
 feberfantasier. 

För många av oss som läst hela dikten ”Sjukdom” 
kan Bo Nilssons tonsättning av de två valda delarna 
kännas överraskande saklig i sin enkla, lite folkvisep-
räglade tondräkt. Men med ett stråk av vemod som 
så ofta har sammankopplats med svensk folkton. Det 
är också ett fint exempel på det som Eva Ström så fint 
uttryckte det i det föredrag vi nyligen hörde; att det 
alltid finns ”siktdjup” i Karlfeldts diktning – att det 
finns en nivå till att tränga ned i. Samtidigt blir det 
också en illustration av det som Susanne K. Langer 
påpekade. Musiken tar över orden, gör texten till sin. 

 
å till Robert Sunds körtonsättning av ”De tysta 
sångerna” – det här är ju något som Karlfeldt 
inte vill att vi ska säga något om. Och samtidigt 
gör han det. Att vi ska hålla käften om något 

som vi längtar efter och vill ha. Samtidigt som diktar-
en utsäger det omöjliga. Att det inte går att prata om 
kärlek. Att sådana djupa upplevelser inte riktigt går 
att uttrycka med ord. Det är för mig diktens märkliga 
utveckling i vårt innersta – att den skapar nya utrym-
men 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. Och möjligen kan också musiken hjäl-
pa orden på vägen, förmedla det som inte så lätt låter 
sig formuleras i språk. 

En intressant detalj i ”De tysta sångerna” som be-
lyser det starka sambandet mellan kvinnan och dik-
tandet (och sången!) 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”. 

Nå, hur var Erik Axel Karlfeldt själv som sångare? 
Enligt några vittnesbörd var han väl egentligen inget 
vidare. Men han tyckte om att sjunga! Christer Åsberg 
har koncist sammanfattat det med orden: ”Han hade 
säkert platsat på någon av de bortersta bänkraderna 
vid Allsång på Skansen!” 

I ett brev till Peterson-Berger 1902, när Karlfeldt just 
hade fått en samling av P.-B.:s Karlfeldt-tonsättningar, 
beskriver Karlfeldt i versifierad form sin tacksamhet 
över sångerna. Och dikten avslöjar också det nära vän-
skapsförhållande som rådde mellan de bägge: 
 
     Lös den bundna sångens fåle, 
     lös den oförsagdt och fritt. 
     Jag vill sitta kvar och småle 
     åt din glada nordlandsridt. 
     Låt en tonvår genomtåga 
     nejden, där jag lekt och stridt. 
     Föga lyster mig att fråga: 
     Hvad är mitt och hvad är ditt? 
 

Titeln till föredraget, ”Att reda de tankar som växa 
till sång”, är hämtad från en av de sena dikterna, 
 ”Väverskan” från Hösthorn. Den är som bekant nära 
kopplad till hustrun Gerda, och till det lite asymmet-
riska dunkandet från vävstolen som rent konkret gav 
Karlfeldt inspiration att dikta. Vävandet – den syssel-
sättning som sedan Odysséen förknippats med 
 kvinnan – blir nu också en direkt förutsättning för 
skaldandet. Och vävande har ju också traditionellt 
 använts som en metafor för diktande. Dikten ”Väver -
skan” finns i en mycket fin tonsättning av Algot 
 Haquinius, men dessvärre har jag inte lyckats hitta en 
inspelning av den sången. Så den dikten får ni läsa 
själva – just som en ”tyst sång”. 

Ola Nordenfors 
 
 
Föredrag vid Karfeldtsamfundets höstmöte 16 okto-
ber 2021 i Västerås. Föredraget bygger delvis på ett 
 föredrag som jag höll vid Karlfeldtsamfundets vinter-
möte och som publicerades i Mellan myrten och rönn. 
Tolv texter om Erik Axel Karlfeldt, red. Hans Landberg, 
Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 30. Där finns också 
hänvisningar till citat som förekommer i texten.

S
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ördagen den 11 september var styrelsen för 
Karlfeldtsamfundet inbjuden av Karlfeldt -
föreningen i Folkare att besöka ett par platser 
i Avesta kommun med koppling till den store 

skalden. Vid samlingen på Karlfeldtsgården på mor-
gonen togs vi emot av Christer Rosenqvist, som är en-
gagerad i båda sällskapen som vice ordförande i för-
eningen och som adjungerad ledamot i samfundet. 

Med Christer vid mikrofonen i bussen ledsagades 
vi sedan kunnigt genom vacker och Karlfeldtrik Fol-
karebygd. Första uppehållet gjordes i Hyttbäcken, där 
vi fick en trevlig rundvandring tillsammans med 
Anna Thomasson, som, biträdd av Gerd Rosenqvist, 
sedan inbjöd till kaffe med rikliga bull- och kakfat. 

Därefter fortsatte färden genom det skiftande kul-
turlandskapet till Folkärna kyrkogård. Stilla i begrun-
dan och tacksamhet framför skaldens imponerande 
och ståtliga gravsten ställde vi en vacker blomster -
bukett framför stenen. 

Nästa anhalt var Brovallen och Erik Larsgården 
med de fina och mycket speciella dalmålningarna, 
som vi beundrade. Rundturen slutade sedan där den 
började på Karlfeldtsgården i Karlbo, där vi intog en 
välsmakande lunch. Kommunfullmäktiges ordföran-
de Blerta Krenzi hälsade välkommen till bords till-
sammans med övriga presidiet. Vid lunchen anslöt 
även flera ledamöter i styrelsen för Karlfeldtförening-
en med dess ordförande Karin Perers i spetsen.  

Vi tackade varmt för den välordnade och trivsam-
ma dagen och delade ut den alldeles purfärska boken 
om Karlfeldts vilda flora till kommunens och för-

eningens representanter. Så gick vi uppför trappan till 
övervåningen för kaffe, då Karin Perers berättade om 
gården innan vårt eget sammanträde förklarades öpp-
nat. Vi kände alla att det var en extra dimension att 
genomföra styrelsemötet i Karlfeldts barndomshem. 

Odd Zschiedrich

En dag i Karlfeldts spår

Anna Thomasson guidade i Hyttbäcken.

Styrelsen samlad utanför Träslottet. Vid lunchbordet på Karlfeldtsgården i Karlbo.
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ikten Träslottet tar sin utgångspunkt i Karl-
feldts mors födelsegård Hyttbäcken. Jag 
hörde den första gången som barn, uppläst 
av min far för mig; jag inte ens hade börjat 

skolan då. 
Minnet av den första läsningen jag hörde har 

stannat kvar i mig av en särskild anledning, det var 
när min far läste raderna: 

 
Apostlarna och profeterna 
med vadmalsrock och kaskett 
spatsera ännu på tapeterna 
kring sjön Genesaret. 
 
Då kände jag en egendomlig kroppslig sinnesför-

nimmelse, det var som att det gick två korslagda blix-
tar genom mig, och det blev plötsligt alldeles ljuvt 
och stilla inuti mig. Jag genomfors av en rysning som 
ändå var njutningsfylld. Vad var det som hände? 

Skönheten i orden hade påverkat mig, och jag 
hade fått min första medvetna estetiska upplevelse 
av poesi. Jag var så pass liten att jag inte förstod 
 diktens innehåll men jag drabbades av klangernas 
speciella skönhet. Det var något med de spetsiga t-
ljudens krock med s-ljudet som triggade i gång upp-
levelsen, och sen den dagen blev jag fast för poesin. 
Att det var Karlfeldt som gav upphov till det ser jag 
inte som en tillfällighet, han var en mästare i klang, 
i rytm och i versmusik.  

Jag tilltalades alltså, eller rättare sagt blev helt fång-
ad av musiken, långt innan jag kunde tillgodogöra 
mig diktens innehåll. Inte förrän i vuxen ålder kunde 
jag förstå den på ett mer intellektuellt plan – diktens 
emotioner är så sammanvävda med innehållet. 

Varför älskade då min far – som så många andra 
i hans generation – dikten? 

Min far var liksom Karlfeldt son till en bonde. Far 
var den förste i sin  skånska släkt, och den ende av 
bröderna som fick studera (döttrarna var det däre-
mot inte tal om att kosta på högre utbildning). 
 Orden att tala med bönder på böndernas sätt och 
med lärde män på latin kunde han identifiera sig 
med, även om han gick på en teknisk högskola, 
 Chalmers i Göteborg och studerade till civilingen -
jör. Sin studentuppsats skrev han om Karlfeldt och 
Fröding. Han kunde liksom många i sin generation 
(född 1912) identifiera sig med att vara född i ett 
bondesamhälle, men utbilda sig för ett annat slags 
samhälle. Det var inte minst detta som gjorde Karl-
feldt till en generationsdiktare,  

Dikten om släktgården blev för denna generation 
som tog steget från jordbrukssamhället till akademi-
kersamhället en påminnelse om arvet bakåt i tiden, 
en förankring i en tid som rymde mycket av upp-
brott och förändring. En gård som gick i släkten – 
som Hyttbäcken i Karlfeldts dikt – var något som 
man i bondesamhället var stolt över. De som hade 
lämnat denna livsform kunde se tillbaka på den, som 
ett uttryck för stabilitet och identitet, i en ny tillvaro 
där dessa värden höll på att försvinna. 

Vad var då Hyttbäcken för en gård – och varför 
betydde den så mycket för Karlfeldt? I Staffan Berg -
stens bok om Karlfeldt kan man läsa att en vän till 
honom, Carl Mangård, kallat Hyttbäcken för en helig 
plats för Karlfeldt. 

Gården uppfördes 1799 sedan en äldre gård för -
störts vid brand, och sedan byggdes gården till med 
en andra våning där det fanns en stor gästabudssal 
som kommer att figurera i dikten. 

Något som också var viktigt för Karlfeldt var att 
Hyttbäcken hade en släktbok, där det omsorgsfullt 
noterades om bröllop, dop och begravningar, och där 

D
av Eva Ström

Tankar kring  
 Träslottet
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alltså Karlfeldt kunde följa halva sin släkts historia 
och här få sin förankring i tiden. På så vis kom han 
i kontakt med sina anfäder. Det var här som Karl-
feldts mor Anna Jansdotter föddes 1830 och här stod 
hennes bröllop våren 1851 i fyra dagar, därefter flyt-
tade hon och hennes förste make till Tolvmansgår-
den som var brudgummens gård. Efter elva år dog 
mannen och Anna blev änka med tre barn. Några år 
senare gifte hon sig med Karlfeldts far Erik Eriksson 
och Erik Axel föddes som första barnet i detta gifte, 
den pojke som blev poet och senare bytte namn till 
Karlfeldt.  

Den ståtliga bergsmansgården Hyttbäcken ägs än 
idag av släktingar till skalden. Hyttbäcken var en gård 
som var ståtligare och ännu mer traditionsmättad än 
Tolvmansgården, åtminstone i Karlfeldts ögon. 

 
en vad var det för en dikt som jag blev så 
fängslad av som barn? Vad stod det 
egentligen i den? Vad betydde de vackert 
klingande raderna egentligen, utöver det 

musikaliska välljudet? Jag ska göra ett försök att läsa 
dikten strof för strof. Träslottet är således en dikt i 
fyra avdelningar. Den första strofen den första avdel-
ningen lyder: 

 
Uret slår på hammaren  
och märker tidens flykt. 
Vi haver du dig på kammaren 
Så sörjande innelyckt? 
 
Att uret slår på hammaren betyder att klockan 

slår, att tiden går. Man kan tänka sig ett golvur, som 
slår för hel och halvtimme. Att uret slår på hamma-
ren har en lätt aggressiv klang. Det är alltså inte en-
bart positivt att tiden flyr. Nästa två rader är avfat-
tande på ålderdomligt språk. Varför har du så sör-
jande låst in dig på ditt rum? skulle det kanske kun-
na heta på normalsvenska. 

Att vara innelyckt kan förstås vara ett en aning 
långsökt rimord på flykt – men så tycker jag också 
att det går en knappt märkbar underström till det 
stora traumat i Erik Axel Karlfeldts liv – hans fars 
fängelsedom. Att vara i fängelse är bokstavligen att 
vara innelyckt. Fadern hade dömts för förfalskning 
av sina släktingars namnteckningar och dömdes till 
straffarbete i två år och förlust av medborgerliga rät-
tigheter i fem år.Fadern försattes i konkurs, familjen 
fick gå från hus och hem och Tolvmansgården, där 
Karlfeldt föddes, gick på exekutiv auktion. Fadern 

avtjänade sitt straff i fängelset i Västerås. Det var det 
stora traumat i Erik Axel Karlfeldts liv, och det in-
träffade samtidigt med att  han tog sin studentex-
amen 1885 här i Västerås. 

Tolvmansgården var också ett ståtligt träslott, det 
förlorade Träslottet, som så småningom inköptes av 
Sune Karlfeldt, Karlfeldts son. Men det är som vi har 
hört inte denna gård som dikten skildrar, nej det är 
Hyttbäcken, som gått i moderns släkt, en lovprisning 
av denna ståtliga bergsmansgård. Så vänder sig Karl-
feldt till sitt modersarv i stunder av sorg och förned-
ring. Vad är det diktens du sörjer i de första strofer-
na? Det får vi aldrig veta. Men dikten fortsätter: 

 
De nattutsprungna häggarna 
de vaja blomstertungt 
och dofta utom väggarna, 
där sommaren lyser ungt. 
 
Vakna är svalorna 
och humlor och honungsbin. 
Vinden rider på falorna 
Sin sunnanhäst med vin. 
 
Utanför den instängda kammaren råder alltså en 

underbar försommar med svalor, humlor och blom-
mande hägg. Metaforiskt är försommaren en tid för 
den första ungdomen,  den tid  innan Karlfeldt drab-
bades av det förkrossande traumat. Här far en vind 
vinande över slätterna och återkallar en lyckligare 
tid.  Diktjagets tankar går nu till dessa svunna lyck-
ligare  tider: 

 
Fara vi ut i hans ljumma spår 
och fara så snabbt och vitt, 
att vi fara förbi de dumma år 
som löpt se’n vår sista ritt? 
 
Diktjaget vill uppenbarligen inte tänka på ”de 

dumma år” som löpt sen vår sista ritt. Diktjaget  vän-
der sig bort från det stora traumat i sitt liv och i stäl-
let tänker han tillbaka på tiden innan det hände, ” då 
han är femton år på nytt”. Han gör ett återbesök med 
minnets hjälp i denna tid och frågar sig om allt är 
som förr: 

 
Brinna de bleka lågorna 
i smedernas sotiga skjul? 
Dansa de branta vågorna 
kring frustande vattenhjul? 

M



Kuttra de blåa duvorna 
och ropar den gråa gök? 
Dallrar ännu över gruvorna 
Den rosiga rostugnsrök? 
 
Hyttbäcken var en bergsmansgård. Bergsman var 

en person som hade rättigheter att syssla med gruv -
drift. Det man bröt var framför allt järnmalm som 
gick i berget som ådror av järnoxid. I rostugnar ros-
tades den krossade järnmalmen, vilket betydde att 
den upphettades så att svavel och fosfor avgick.  Det-
ta gav upphov till den karaktäristiska röken som poe-
ten beskriver i romantiska ordalag. Rostugnsröken 
är ”rosig”. Nästa steg i järnhanteringen var att redu-
cera järnmalmen, så att syret i järnoxiden förenade 

sig med kol, så att koldioxid bildades samt rent järn.  
Detta skedde i en masugn som eldades med träkol, 
som framställdes ur en kolmila. Det var alltså många 
steg i järnframställningen, och det behövdes både 
kolmila, rostugn och masugn för att tillverka järn, 
som kunde tappas i form av tackjärn ur masugnen. 
Men sedan skulle också järnet smidas – det stod 
smederna för. I de här raderna förstår man att i trä -
slottets närhet ägde hela processen rum –  från rost-
ningen i rostugn till smidet i smedernas sotiga skjul. 
Det var en förindustriell process, hantverksmässig, 
knuten till bergsgårdarna, och den var i Bergslagen 
och Dalarna ekonomiskt inbringande. Bergsmännen 
kunde bli förmögna och tjäna gott med pengar på 
denna arbetsintensiva hantering. 

Det är allt detta som diktjaget skildrar med stark 
nostalgi. Han säger: 

 
Allt vill jag se som jag sett det förr. 
Och intet får vara förbytt. 
Husfru i furuslottets dörr, 
du är femton år på nytt. 
 
Inget kan hejda tiden, men med poesins hjälp kan 

vi bevara minnesbilderna och skapa konstverk av 
dem. Det är inte minst detta som Karlfeldt försöker 
göra i nästföljande avsnitt som beskriver ett återbe-
sök i gården hos en sentida kvinnlig släkting, den han 
kallar sin ”fränka”, där  minnen av tidigare besök ock-
så blandar sig i hans aktuella upplevelse. 

Så kommer del 2. Vi träder nu in i den stora gäs-
tabudssalen i Träslottet. 

 
För du mig in din gästabudssal 
till dröm och aftonro? 
Dagern är skum och luften sval 
som i det förgångnas bo. 
 
För du mig in i din högtidssal 
till ro och aftondröm? 
Månen står still som i Ajalons dal 
över tidens vilande ström. 
 
I dessa två strofer talar diktjaget om hur månen 

står still och att även tiden som så plågsamt har fort-
satt  att gå  också  bringas till vila. Ajalons dal är en 
dalgång och historisk stad i Palestina, nordväst om 
Jerusalem. I gammaltestamentlig tid var detta grän-
sen mellan Juda rike och Israel. Det återgår till ett 
 bibelställe ur  Josua 10:12-13. 

Där står: Och Josua talade till Herren på den dag 
Herren gav amoréerna i våld: han sade inför Herren, 
Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne i Ajalons dal. 

Gud har således förmågan att få sol och måne att 
stå still, och därmed stanna tiden. Det är just ett så-
dant benådat, för att inte säga gudomligt ögonblick 
som äger rum i dikten när diktjaget träder in i sin 
mödernegård. 

Han träder in, ja bjuds in till sin mödernegård. 
Om nu fadersarvet var tungt att bära, finns moders -
arvet och denna bergsmansgård dit han får tillträde, 
dit hans dikt får tillträde. Han bjuds helt enkelt in i 
det allra finaste rummet smyckat med dalmålningar 
och Ajalons dal är möjligen ett av motiven på dessa. 
I de fyra följande stroferna skildras dalmålningarna 
som pryder väggarna.  

Fanns det då dalmålningar i Hyttbäcken? Det 
 råder delade meningar om det, men Karlfeldts lev-
nadstecknare Carl Mangård  lutar åt att det  inte fun-
nits det, utan att de  är en produkt av diktarens fan-
tasi. I dikten Träslottet finns de dock bestämt: 

 
Apostlarna och profeterna 
med vadmalsrock och kaskett 

21

Så vänder sig Karlfeldt till sitt 
 modersarv i stunder av sorg och 
förnedring. Vad är det diktens 
du sörjer i de första stroferna? 
Det får vi aldrig veta. 
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spatsera ännu på tapeterna  
kring sjön Genesaret. 
 
I de nästföljande tre stroferna skildras dalmål-

ningarna  ännu mer konkret och ingående. Nu kom-
bineras de bibliska bilderna med figurer ur bonde-
samhället. 

 
Bruntarna och blackarna 
med svallande svans och man 
knoga uppför backarna 
med heliga män i kaftan. 
 
De grå och apelkastade 
de synas knäa trött 
på svankig rygg belastade 
med fromt och frodigt kött. 
 
David står på hög altan 
och ser på Batsebas bad. 
Ulliga jordar gå vid Jordan 
och beta av oljebad. 
 
I de två förstnämnda beskriver Karlfeldt humo-

ristiskt hur de naiva dalmålarna skildrar de välfödda 
och frodiga prästerna. Den tredje strofen är mer 
 problematisk. Den beskriver när David, kungen, får 
syn på den vackra Batseba och grips av sexuellt begär.  
Han sänder efter henne, de ligger med varandra och 
hon blir gravid. Han ser då till att hennes man Uria 
som är soldat, ställs i främsta ledet och blir dödad, 
vilket misshagade Gud. Det var diktrader som kunde 
skildra livet på Gamla Testamentets tid – men att 
människor hade att kämpa med otrohet och sexuella 
begär är ett evigt ämne i alla tider. 

Karlfeldt intresserade sig för dalmålningar och 
har som bekant gjort en hel diktcykel, Dalmålningar 
på rim, med den bekanta dikten Elie himmelsfärd. 
Dalmålningarnas omplantering av bibliska motiv i 
hembygden är säkert inspirationskänsla till hans 
vackra dikt om jungfru Maria:  

 
Hon kommer utför ängarna vid Sjugareby. 
Hon är en liten kulla med mandelblommans hy. 
 
Dalmålningar är ett begrepp för det tapetmåleri 

som utfördes av dalmålare i slutet av 1700-talet fram 
till slutet av 1800-talet, alltså under ungefär 100 års 
tid.  Det finns även i angränsande landskap. Motiven 
är ofta religiösa och lokalbetonade med människor i 

typiska folkdräkter. När de välbärgade bönderna 
byggde ut sina hus med ett extra rum för fest blev 
dalmålningarna populära som väggdekoration. De 
inbyggda rökgångarna  i husen gjorde att det sotade 
mindre, och de större fönstren kunde ge ljus och få 
målningarna att framträda. 

De idag kända dalmålarna uppgår till ca 150 
 stycken, huvudsakligen från Rättvik och Leksand. 
Dalmålningarna var förstås statussymboler, visade 
upp välstånd och rikedom, och också kultur, all -
mogens egen stolta kultur. 

Karlfeldt fortsätter den andra avdelningen av sin 
dikt med två avslutande strofer.  

 
Vet du, en gång, då jag kom på besök 
och satt i din ryttaresal, 
grep jag prins Absaloms bruna ök 
som flydde i Efraims dal. 
 
Lustigt jag red som till sommarfest 
genom gökskog och näktergalsland. 
Det är den diktens flygande häst 
som bär mig ännu ibland. 
 
Nu omnämns den stora salen i huset som ”en 

 ryttaresal”, i tidigare strofer har den kallats ” gästa-
budssal” och ”högtidssal”. Ryttaresal kan syfta på de 
många hästar som finns avbildade, bruntarna och 
blackarna, de som bar prästerna, de grå och apelkas-
tade. Nu inför poeten ytterligare en häst i skaran, 
nämligen Absaloms bruna ök. 

Vem var då Absalom? Han ansågs på sin tid vara 
världens vackraste man. Han var son till kung David, 
men anstiftade ett uppror mot honom.  När han flyd-
de undan sin fars härskaror fastnade han med sitt 
långa, vackra hår i ett träd och blev upphunnen och 
dödad av sin fars män.  Det han red på – i Bibeln är 
det en mulåsna – blir i Karlfeldts dikt en häst. 

Det är förvånande att Karlfeldt nämner denna 
episod i så lyckliga ordalag. I dikten har han gripit 
Absaloms häst och är på flykt, men denna flykt har 
ingenting av krig eller strid över sig. Nej, diktjaget 
 rider lyckligt som till sommarfest genom gökskog 
och näktergalsland, inspirerad, färdig att dikta. 
 Bildligt talat har han både hoppat in i målningen och 
 sedan lösgjort sig från den och använder den i sin 
dikt så att hästen på målningen blir till Pegasus, dikt-
konstens flygande häst.  

Man kan metaforiskt säga att Karlfeldt med dik-
tens hjälp magiskt löst den plågsamma situationen 



av en son i bitter konflikt med sin far, en far som 
kommer att dödas av sin fars män.  Vi kan se det som 
en metapoetisk insikt om vad dikten kan göra – 
nämligen omskapa den smärtsamma verkligheten, 
till en tillvaro som går att uthärda. Karlfeldt har ma-
giskt förvandlat en dödlig faderskonflikt till dikt och 
därigenom nått befrielse.  

Under de lyckligt inspirerade raderna om diktens 
flygande häst anar vi möjligen en underström, den dol-
da smärtan från Karlfeldts eget liv, och faderns tragiska 
öde, som han aldrig diktade direkt om i sina verk. Möj-
ligen förklätt, möjligen ytterst förborgat. Jag menar att 
vi här förnimmer denna underström. Kanske är nyc-
kelordet rent av flykt. Dikt kan vara en tillflykt, men 
också en flykt undan det alltför plågsamma. 

 
i har nu kommit till del III i den fyrdelade 
dikten och scenen har växlats. Från en man-
ligt dominerad scen förs vi nu till en kvinnlig, 
Vi befinner oss i ett rum, där det förvaras 

 kistor, i ett sorts linneförråd. Också här visar sig går-
dens rikedomar och tillgångar: 

Öppna de tunga kistor av ek 
som gömma bak väldiga lås 
den åldriga skatt som tiden gjort blek 
men som varar och sent förgås. 
 
Bred kläden och dukar på bord och bänk; 
mot sjunkande, skyröd kväll 
vill jag se de vita smyckenas blänk 
och brokig bonad och dräll. 
 
Om föregående avsnitt således tillhör den manliga 

sfären, där hästarna, apostlarna och ryttarna höll till, 
och där ett manligt otrohetsbrott liksom en dödlig 
strid mellan far och son är teman, har vi nu trätt in i 
en kvinnlig sfär. Kistor och skrin är hos Freud en 
symbol för kvinnan, och linnekammaren där hem-
giften förvarades en bild för bondhustruns rikedom 
och det välde hon rådde över. 

Inför våra ögon breds här en skatt av olika textilier 
ut, också sådant som i bondkulturen gav status. Kan-
ske var det hemvävt av gårdens döttrar i generationer, 
och sparades självklart för att användas vid hög -
tidliga tillfällen. Ändå vilar något melankoliskt och 
sorgset över scenen, tiden har gjort skatten blek, men 
den varar. Kvällen som avtecknar sig bakom fönstren 
är skyröd, det verkar vara sent i Träslottets liv, allt är 
länge sen.  Så kommer de vackra raderna, som också 
ger mig rysningar: 

 
Där ligger den brudstass andlös och tom 
som burits på klappande bröst. 
Hur fjärran den vår då dess lin stod i blom 
och hur fjärran dess spånadshöst! 
 
Åter snabbkopplas tiden, brudstassen blir en bild 

av bruden som bävande gifte sig, det var länge sen 
 linets blommor blommade, och bilden av brudstas-
sen som är andlös och tom, vittnar om död, förgäng-
else och tomhet. De skyröda kvällarna, och den tom-
ma brudstassen får sin förklaring i nästa strof: 

 
Tankfull du ser på slinga och list, 
du unga i änkedräkt; 
du bar dem av alla brudarna sist 
i din ärbara bergsmanssläkt. 
 
Vem är den unga kvinnan i änkedräkt? Det låter 

också som en referens till  Karlfeldts egen mor, som 
så tidigt gifte sig, hamnade på Tolvmansgården och 
redan  i 30-årsåldern blev änka och gifte om sig med 
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Denna brudkista som tillhört Britta Ersdotters står i 
Hyttbäcken. 

V
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Karlfeldts far och där sonen Erik Axel Eriksson föd-
des, han som sedan blev Karlfeldt. De dödas och de 
levandes öden tvinnas samman och blir till sång och 
dikt: 

 
Det sjunger i vindens växande vin 
som stråkar med sällsam ljus 
kring de dödas och levandes brudelin 
i den sal där min moder stod brud. 
 
Vi har sett att vindens vinande blir en bild för 

sången och dikten, och det som leder till diktarens 
inspiration. Nu blir det metapoetiska inslaget ännu 
starkare när nästa strof beskriver diktens tematik: 

 
Det sjunger om blomstrens prakt som blir blek 
och om lyckans väv som består, 
det sjunger om glädjens fladdrande lek 
och om trohet i många år. 
 
Blomsterprakten blir blek, men lyckans väv består. 

Lycka, glädje, trohet. Det är stora och vackra ord, 
kanske besvärjande. Karlfeldt diktaren vänder sig i 
vilket fall som helst till modersarvet för att finna 
dem. Och han fortsätter sedan han vandrat upp till 
sitt gästrum: 

 
När jag stiger dit upp till mitt vilorum 
uppför trappornas knarrande trä, 
då ville jag böja av vördnad stum 
för de sovandes minne mitt knä. 
 
Det susar i kammarn på vinande loft 
om det trogna blod som jag ärvt, 
och det svävar som gammal lavendeldoft 
kring kuddens skinande lärft. 
 
Vördnad inför de sovandes minne är vad diktjaget 

bekänner sig till. Det var för Karlfeldt personligen 
inte svårt att hysa detta inför moderns släkt. Men för 
fädernearvet blev det mer komplicerat. 

Karlfeldts fars öde har utförligt behandlats i litte-
raturen. Det förhöll sig så att när Erik Eriksson över-
tog Tolvmansgården, övertog han också skulder från 
hustruns förre man, som han inte kunde bli fri från. 
Dessutom var han tvungen att lösa ut de tre äldsta 
barnen så att de fick sitt farsarv. I själva verket var  
gården till 9/10 skuldsatt. När så Karlfeldt skulle få 
studera var detta naturligtvis kostsamt. Och det var i 
den desperata situationen som fadern förfalskade 

släktingars namn på skuldsedlar, vilket gav honom 2 
års straffarbete och 5 års förlust av medborgerliga rät-
tigheter. Gården Tolvmansgården fick som tidigare 
sagt säljas på exekutiv auktion, men köptes långt se-
nare tillbaka av skaldens son, Sune Karlfeldt, och do-
nerades så småningom till Avesta kommun där den 
nu har blivit ett välbesökt turistmål.  

Fadern dog endast 51 år gammal som en bruten 
man, ”Då ville jag böja av vördnad stum, för de 
sovan des minne mitt knä”. Kunde Karlfeldt innefatta 
sin far i de raderna? Eller är det i själva verket detta 
brustna öde som gjorde Karlfeldt till skald? En skald 
som kunde dikta om löskerkarlar, om de utstötta, om 
de som kom fjärran väga, och som inte tilläts höra 
hemma någonstans? 

Men i dikten Träslottet besjungs det oproblema-
tiska  arvet från moderns släkt. Det avslutande partiet 
slutar med att poeten tar farväl av sin släkting efter 
besöket, stärkt och upplyft av det. 

 
Jag sov i den dånande stormnatt 
med vaggande ro i min själ. 
Du bröt mig vid grinden en stormhatt 
och räckte mig den till farväl. 
 
Du sade: ”Jag anar din färd blir hård 
och din väg blir stormig och lång. 
Välkommen igen till din frändegård 
om det lyster dig vila en gång.” 
 
Karlfeldts släkting som nu är gårdens mora bjuder 

honom både farväl och välkommen tillbaka. Trots 
stormen som rasar därute har han sovit gott och fått 
vila. Stormhatten som bryts är märklig – det är en 
 giftig blomma, som väl får sin plats i dikten inte enbart 
för att rimma på stormnatt. Den får bli en bild för viss-
heten att diktjagets väg kan bli giftig och farlig.   

Vördnad inför de sovandes minne är 

vad diktjaget bekänner sig till. Det 

var för Karlfeldt personligen inte 

svårt att hysa detta inför moderns 

släkt. Men för fädernearvet blev det 

mer komplicerat.
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Men stormhatten har en dubbelbetydelse. Det är 
inte enbart en blomma, utan också benämningen 
på en stilig cylinderhatt, av det slag som brukade 
bäras av herrar med höga befattningar i högtidliga 
 sammanhang. Och 1906, det år när Karlfeldt gav ut 
Flora och Pomona, fick han antagligen tillfälle att 
bära en sådan hatt. Han hade 1904 invalts i Svenska 
Aka demien, och han var nu en nationalskald som 
många kunde identifiera sig med. Iklädd stormhat-
ten talade Karlfeldt som han uttryckt det ”med lärde 
män på  latin”, men i den här dikten återknyter han 
till sin bondesläkt där ”han talte med bönder på 
bönders vis”. 

Det talas ibland om att Karlfeldt gjorde en ena-
stående klassresa. Jag vill vända mig mot det påstå-
endet. Att stamma från en bergsmansgård som Hytt-
bäcken och även Tolvmansgården var om något en 
överklass, bondeklassens egen överklass. Hyttorna 
tillverkade det eftertraktade järnet, som var en vara 
som kunde skänka ett stort välstånd till bergs -
männen och de bönder som hade rätt till gruvdrift. 
Det var därigenom man kunde bygga dessa ståtliga 
bondgårdar/ bergsmansgårdar/herrgårdar och det 
var därigenom man kunde pryda sina hem med dal-
målningar vilket sker i den här dikten, som i sig är 
en dalmålning på rim. Stormhatten – symbolen för 
karriären till diktarsamhällets parnass – innebar 
 säkert konflikter, vilket en upphöjd position inte säl-
lan för med sig. Men i den här dikten vill poeten på-
peka att han stammade ur ett annat slags överklass 
som gav honom en betydligt stabilare grund att stå 
på – åtminstone delvis. 

Det råder mycket storm i raderna, stormnatt, 
storm hatt och stormig, och  över huvud taget blåser 
det mycket vind genom dikten från första delens bli-
da sunnanvind som för med sig minnena  till poet-
jaget. Det susade i sovkammaren både av vinden som 
ven utanför, och också av blodet som pulserade i 
diktjagets ådror. Och han känner efter besöket en allt 
starkare samhörighet med sitt modersarv: 

 
Ja väl, jag har känt som jag ärvt litet malm 
från fädernas flammande här. 
Jag har stått i din smedja vid släggornas psalm 
och smitt på ett klingande svärd. 
 
Och vinden från hembygdens fala och hed 
må vara min reskamrat 
och föra mig genom kamp och fred 
som en sjungande glad soldat. 

Här kan man notera att diktjaget talar om ” fäder-
nas flammande härd”. Det är som han ändå via mo-
dern också kan inbegripa sin far i det positiva arvet. 
Bergsmansgårdens smideshantverk blir en parallell 
verksamhet till diktandet, en liknelse för hans smi-
dande av dikt, rim och meter. Det han smider – ett 
klingande svärd – kommer honom till hjälp i livets 
oundvikliga strider. Klangen är viktig, stålets kvalitet 
blir  en symbol för diktens. 

I de två sista raderna knyts åter tankarna till 
 modern: 

 
Men väl ska jag drömmande tänka 
ibland på ditt bondeslott 
och dig, min vårögda fränka, 
som går där min moder gått. 
 
Och drar jag ej hemåt till vila förr 
så möt mig vid lönnarnas lund, 
när den öppnar sin korsprydda koppardörr 
till min sista fädernegrund. 
 
Lönnarnas lund är kyrkogården och koppardör-

ren syftar på dödens kopparport. Det kallar Karlfeldt 
sin sista fädernegrund. Återigen återkommer ordet 
fäder – i en dikt om moderns släkt. Det är förstås en 
syftning på alla de anfäder som ryms på denna sista 
av släkten – men vill jag tro också på fadern, den som 
inte nämns i dikten, men som ger den så mycket av 
dess storm, turbulens och dynamik. 

Kontakten med Karlfeldts dikt går numera kanske 
inte så mycket via jordbruket och bondesamhället 
som via naturen, den natur som är så hotad för oss 
just nu. I dikten talas det om blommande hägg, blom-
mande lin, lavendel och så den demoniska storm -
hatten. Kännedomen om att jorden är hotad kanske 
kan ge oss en ny förståelse till Karlfeldt. Den järnhan-
tering som beskrivs i dikten, med rostugnar och in-
direkt masugnar försöker man nu bedriva på andra 
sätt, med metoder som inte alstrar koldioxid. 

Centralt i dikten står dalmålningarna, vissheten 
att människan inte kan leva utan konst, utan bilder, 
utan kultur. Om nu inte Karlfeldt gick i fädernas spår 
och blev bergsman och bonde, blev han istället en 
dalmålare som också ingick i traditionen. På så vis 
är dikten Träslottet inte bara en hyllning till moderns 
barndomshem Hyttbäcken, utan också en meta -
poetisk dikt som hyllar konsten och dikten, och låter 
dem verka utanför tid och rum.  

Eva Ström 
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et skulle egentligen ha blivit en konsert med 
Dalasinfoniettan sommaren 2020, men pre-
cis som allt annat sköts det upp. På initiativ 
av Musik i Dalarna ändrades planerna till att 

göra en inspelning tillsammans.  
– Inspelningsveckan är ett minne för livet! säger Anna 
Ihlis. Tillsammans med Dalasinfoniettan i Joakim 
Unanders fantastiska arrangemang, mina vänner och 
medmusiker Anna Ahnlund, Hanna Enlöf och Björn 
Sima har musiken fått en ny och tidlös tondräkt. Det 
jag kände när jag valde dikterna och skrev musiken 
är förstärkt med all den dynamik en klassisk orkester 
kan bjuda på. Jag är så glad över det här musikaliska 
mötet och ser mycket fram emot när vi får dela med 
oss av resultatet!  

Karlfeldtsamfundet stiftade först bekantskap med 
Anna Ihlis 2016 på sommarmötet i Falun och sedan 
igen på Vintermötet 2019 i Stockholm, där hon char-
made alla med sina egna tonsättningar av Karlfeldt. 
Nu har hon alltså spelat in en ny skiva, Det ömmaste 
ord, tillsammans med Dalasinfoniettan. Samfundet 
har varit med och stöttat projektet till en liten del. 
     Joakim Unander är en av Skandinaviens ledande 
operadirigenter ur den yngre generationen.     
– Jag har längtat efter ett projekt som det här, säger han. 
Jag skulle kunna säga att jag som arrangör skapat något 
nytt och annorlunda i Annas sånger med mina arran-
gemang – att sångerna får nytt liv i och med dessa be-
arbetningar. Men sanningen är att sångerna redan hade 
allt det där i sig från början. Det jag gjort är egentligen 
att projicera dem på en större yta, och översatt dem för 
orkestern. Och ibland lagt in lite av mig själv.  

Skivan, som släpptes i november, har fått ett myc-
ket varmt mottagande. En av recensenterna är Lisa 
Wall på Sveriges Radios Kulturredaktion, som van-
ligtvis är skeptisk till fenomenet där en popstjärna ska 
göra musik med symfoniorkester – men hon blir to-
talt golvad av skivan. Så här skriver hon:  

”Alla vill ha en symfoniorkester. Jag menar, herre-
gud så maffigt med harpa och stråkar, kanske några 
flöjter? Månget popsnöre känner sig manad att arran-
gera och dirigera musik för symfoniorkester, men de 
flesta lämnar mig med något snopet. Det blir liksom 
varken eller. Det krävs ganska mycket för att få en 
stråksektion att rocka och det krävs ganska stora ord 
för att en rocken ska bli symfoni. En orkester hamnar 
liksom alltid på avstånd – de kräver sitt rum för att 
bli inspelade. Kanske blir det extra svårt när man 
sjunger poesi. Ett äldre språk och konsonantvickande 
ordföljder är också svårt att få att rocka. Med all den-
na antipati så var min längtan efter Anna Ihlis nya 
 album – tonsatta dikter av Erik Axel Karlfeldt, inspe-
lat tillsammans med Dalasinfoniettan – kanske inte 
riktigt där. Överväldigad får jag stanna cykeln på vä-
gen hem, för jag ser inte längre mattorna av höstlöv 
för stråkarna har pressat andan ur mig. Refrängernas 
längtan får mitt hjärta att värka. Jag börjar lyssna på 
allvar: Hur har de mixat orkestern? Alla instrument 
är nära, nära. Karlfeldts stora ord har fått en lika stor 
symfonisk kostym av Joakim Unander och tillsam-
mans med den poppiga ramen och den skira rösten 
skapas något helt nytt. Som rockar varje ord. Anna 
Ihlis nya album ”Det ömmaste ord” är en pärla.” Red. 

”Anna Ihlis nya  
album är en pärla!”

DET ÖMMASTE ORD – Anna Ihlis  hyllas för  Karlfeldt-
 ton sättningar i ny dräkt med Dalasinfoniettan. 

D

Joakim Unander och Anna Ihlis under inspelningen. 
Foto: Jons Jonna  Andersson



nder 1970-talet träffade jag ofta Signe Sand-
berg, systerdotter till Karlfeldt. Signe Sand-
bergs mor, Karlfeldts halvsyster Kristina 
 Vilhelmina (Mina) Andersdotter, född 1859, 

var den yngsta av de tre barnen i Anna Jansdotters 
äktenskap med Anders Mattsson. Efter Anders 
Matts sons död gifte sig Anna Jansdotter med sin 
syssling Erik Eriksson med vilken hon fick fyra barn. 
Bland dem var Erik Axel äldst, fem år yngre än sin 
halvsyster Mina. 

Signe Sandberg ville gärna framhålla vad hon hört 
om glada dagar på Tolvmansgården, hur barnen upp-
levt hemmet innan gården såldes på auktion. Och hon 
berättade vad hon hört om sin mors bröllop. Vackra 
Karlbo-Mina, som modern kallades, stod brud 1879. 

I brev till Erik Axel, som gick i läroverket i Västerås, 
skriver brodern Per (min farfar) att bröllopet ska äga 
rum den första november. Fadern skriver och hoppas 
att sonen fått ”bjudningsbref” och ”du måste väl be-
gära lof från skolan både Lördagen och Måndagen”. 
Fadern sänder 10 kronor till respengar och ber att det 
som blir över lämnas till hyresvärdinnan. 

Bröllopet varade i dagarna tre, musik och glädje 
stod högt i tak på Tolvmansgården. Och den 15-åriga 
Erik Axel var med. 

Efter upplösningen av barndomshemmet 1885 
ville Karlfeldt inte gärna tala om sitt gamla hem. Efter 
samtal med Signe Sandberg förstår jag att Mina och 
Erik Axel ofta talade gemensamma minnen, då de 
träffades. De talade om Tolvmansgården, både om 
glädjen och tryggheten under barn- och ungdoms-
åren och om sorgen då de förlorade hemmet. Mina 
var en  anförvant som under alla år stod Erik Axel 
nära. 

Från sin morbror Erik hade Signe Sandberg fått 
höra om bakgrunden till dikten Avskedet i Hösthorn. 
Dikten handlar om ett sjukhusbesök Karlfeldt hade 
gjort, ett sista besök hos sin halvsyster Mina 1926. 
 

Jag hörde du var dålig, 
så kom jag till din bädd. 

 
Vackra Karlbo-Mina kom att sluta sina dagar på 
Stockholms sjukhem på Kungsholmen 1926, 67 år 
gammal. Hon dog av cancer. 

Vi står du så plötsligt för mig 
du bleknade, vackra bild? 
Vill du nicka mig tröst i den djupa höst 
där jag känner mig sänkt och förspilld? 
Den stunden nu från den stunden då 
av ett människoliv är skild. 
 

Det är en vemodig, ledsen Karlfeldt jag möter i dikten. 
Vad har det blivit av livet? Vad har det blivit av allt det 
han drömt om och hoppats på? Han känner starkt 
 ålderns höst. Så ser han bilden av Mina, som nästan 
vardagsmuntert hade tagit adjö av honom. För mig är 
det en bild av både den unga vackra kvinnan och den 
vars liv under en vår ”smalt bort som snö”. 

Döden skiljer stundens nu från avskedsstundens 
då. Men ”den stunden då” kan även vara minnen från 
glada dagar på Tolvmansgården. ”Då” kan också vara 
förtvivlans minnen från ett upplöst hem. Mellan min-
nena från Tolvmansgården och ”den stunden nu” lig-
ger ett livs många år. 
 

Du hälsade glatt: ”Jo, jag lever än. 
Stig fram och var inte rädd.” 

 
Man kan här ana, att Mina kände sin brors ängslan 

för åldrande och död. Hon ville trösta honom, vara 
glad och tala lugnt. Hon ger honom en kyss. Sådana 
ömhetsbetygelser var inte vanligt att man gav varand-
ra inom syskonskaran. 

Dikten är för mig i hela sin suveräna enkelhet en 
berättelse om liv och död 
och om två människors 
nära kontakt. Kanhända 
kunde minnet av Minas 
vardagliga glädje och själv-
klara visshet om dödens 
närhet ge brodern ”tröst i 
den djupa höst”.  

 
Carin von Sydow 
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Tankar om dikten Avskedet

U

Texten är tidigare publicerad i  
Karlfeldtbladet nr. 2/2011.



Jag skulle önska att jag själv var ung, då jag nu talar 
till er, unga gäster i Leksand från skilda delar av vårt 
land. Jag ville inte tala till er som en magister utan som 
en som är delaktig av era egna känslor och intryck. 
Ungdomen är den rätta vandringstiden. Då ser man 
och bevarar det man sett, då lär man och glömmer inte. 
För den unge vandraren är varje ny nejd en vinning, 
som icke förspilles, en tavla vars färger inte blekna… 
Jag var ungefär vid er ålder, då jag för första gången 
beträdde den nejd där ni nu står. Jag var skolyngling 
och vandrade till fots med en kamrat genom Dalarne. 
Den vandringen vart i viktiga punkter bestämmande 
för mitt liv… Minnena voro djupa och bestående och 
jag har sökt mig tillbaka hit…och kan därför hälsa er 
som en slags värd på stället. (Ur Kungl. Krigsveten-
skapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 5, 1979) 

 
et var inför 75 gymnasister som sommaren 
1929 var förlagda i Dalregementes läger på 
Rommehed som Karlfeldt var kallad att tala. 
Det Langenskiöldska Övningskompaniet 

 genomgick en grundläggande militär skolning i två 
månader. Midsommarhelgen firades dock i Leksand 
och Karlfeldt, Sjugarebo sedan åtta år tillbaka, talade 
till skaran unga män från Plintbergs klack söder om 
Tällberg med storslagen utsikt över Siljan. ”Karlfeldt 
höll ett fosterländskt tal till det andäktigt lyssnande 
kompaniet.” 

Den lilla byn Sjugare, som finns omnämnd redan 
på 1400-talet, bestod av fjorton små hemman på 1880-
talet, när den unge Axel Eriksson som sjuttonårig yng-
ling företog sina sommarvandringar.  Det var naturligt 
att följa Dalälven upp till ”Övre Dalalagen”.  Leksand 
nådde han en söndagsmorgon och han fick möjlighet 
att delta i gudstjänsten i Leksands kyrka. ”Vilken skal-
lande psalmsång i templet! Jag for över Siljan på en 
beskedlig ångbåt, såg Rättviks kyrka, som blickar vi-
dast över vattnet av alla, landsteg i Mora, där Tessins 
torn och stapeln med klockornas berömda treklang 
reste sig på den låga stranden. Jag kom ut i byar som 
skrämde mig med sin ampra stämning av forntid intill 
hedendom och spetälska…” Axel drog söderut igen, 

mot Rättvik och vänligare bygder. På Karlsviks Gäst-
giveri i Rättvik fick han mat och logi för 0.50. Dagen 
därpå erbjöds han skjuts ½ mil  0.25 mot Leksand.  
Från någon av byarna norr om Sjugare tog vandrandet 
vid igen och han fann till aftonen ”en mindre sjö vid 
landsvägen ungefär halvvägs mellan kyrkorna. Det 
äktdalska namnet stannade i minnet och hela anblic-
ken för övrigt.”  Alla citat ur I Dalarne 1926. 

Nu är det hundra år sedan Karlfeldt planerade att 
åter bli bofast dalkarl och komma i hägn och lä med 
de sina, som han själv har formulerat sig. Under hös-
ten 1921 och följande vår förvandlades en av de äldsta 
gårdarna i Sjugare, Ollasgården från 1680-talet, till 
Karlfeldts Sånggården, i dagligt tal Sångs. 

Vi vet att Karlfeldt var väl förtrogen med trakten. 
Vi vet också att hustru Gerda däremot aldrig någon-
sin besökt Leksandsbygden. När Gerda Karlfeldt i en 
intervju med Anders Y. Pers, dåvarande ordförande i 
Samfundet, får frågan hur det var att komma första 
gången till detta nyresta hem i Sjugare svarade Gerda 
Karlfeldt: 

 
 Jag visste ju att Erik lärt känna människor och lyn-

nen i Siljansnejden vid täta visiter alltsedan sekelskiftet, 
visserligen mest hos Zorns i Mora. Det lugnade, men 
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inte helt. … Därför kan jag aldrig glömma den tredje 
januari 1922. Vi vistades över helgen hos Zorns i Mora. 
Det hade rapporterats att vårt sjugarebygge hunnit så 
långt att det fanns mur och tak i dagstugan. Jag hade 
aldrig varit där.  Vi tog tåget de fyra, fem milen till Väst-
gärde, där Västgärds Johan och Jonas stodo redo att 
packa ner oss mellan slädfällarna - det skulle bli många 
gånger sedan!  

Det var kallt och klart när vi kom över Bergängs-
backar och såg ner på Opplimen och där låg Sjugare 
och log i solen med flaggor i topp vid alla gårdar. Oj, 
vad flaggar de för, utbrast jag. Erik som anade bättre, 
gav mig en armbåge och talade kvickt om något annat. 
Kan man tänka sig, flaggorna var för oss! Och i dag -
stugan sken brasan hög över verktyg och hyvelspån, och 
Olas Johan bjöd på kaffe och brännvin. Och vi var bliv-
na sjugarebor. (Ur Karlfeldts Sjugare, Karlfeldtsamfun-
dets skriftserie, 6, 1975) 

 
Den 22 maj kunde familjen flytta in i ett hem att 

nyttja för helg och fritid, sommar som vinter. Första 
sommardagen restes flaggstången av byns karlar, 
högst av alla. Här skulle Sångfar finna arbetsro i 
Gammelstugan, medan barnen lekte på ängen och 
Gerda gärna försvann till vävkammaren. Färg skulle 
lysa, doft skulle fara, vind och insekt skulle tjäna i 
trädgården som skulle finna sina former under åren 
som följde. I trädgården skulle doft och dikt, färg och 

form flätas samman, ”natur och ande skulle finna 
var andra”. 

Till sommaren vill vi hissa flaggan i topp för Sam-
fundets Sommarmöte! 

 
     Falun och Sjugare   

Gunbritt och Bo Berggren

Jag målar en ros 
och lilja därhos, 
en ingen tror, 
en ingenstans gror, 
och blott till mitt hjärtas nöje  
jag slingor och kransar snor. 
 
– – – 
 
Nu slutar mitt värv. 
Jag går med min skärv, 
en ingen minns, 
en ingenstans finns. 
Men hundrade år och mera  
kurbitsen står stolt som en 
prins. 
 

ur Kurbitsmålning 
(Hösthorn, 1927)



Furan på höjd och granen i dal 
de ljuda alltjämt som en sträv principal 

 
ondsonen Erik Axel kände sitt landskap och 
olika skogsmarkers olika förutsättningar. 
Barndomens absoluta närhet till naturen gav 
kunskaper som följer med in i den vuxne 

mannens dikter. Utöver lyrisk skönhet, rymmer hans 
verk så många folkbildande dimensioner. Att Karl-
feldts dikter lever och läses i den stora rörelse som 
samlar skogsägande familjer är alltjämt sant. I den, 
milt uttryckt, spänstiga debatt som nu pågår om 
svenskt skogsbruk, är det spännande att tänka på att 
hundraårig lyrik tillför sakliga skildringar av skogar-
nas verkliga förhållanden. 

Till Karlfeldts förnämliga guidningar i skog och 
mark, fogar vi nu Karlfeldts vilda flora – samfundets 
förnämliga nya bok, där Bengt Jonsell för oss in i 
 lyrikens botanik, till olika biotoper och olika årstider. 
Hos oss i Karlfeldtföreningen i Karlbo läggs boken på 
främsta plats när Erik Axels barndomshem öppnas 
för stämningsfull julmarknad, en helg i Advent.  

Kring årsskiftet läser vi – som alltid – “Vinterorgel” 
och blickar både bakåt och framåt. Sommaren på Karl-
feldtsgården i Karlbo summerar vi som synnerligen 

framgångsrik. I pandemins så stängda tid, blev vår öpp-
na Karlfeldtsgård en oas att hämta kraft och mod i. Den 
sköna trädgården bjuder generösa utrymmen för vän-
ner och föreningar att mötas. Många  besökare ström-
made till, tog tillvara utbud från både servering och 
konsthantverkare, deltog i kultur program och gjorde 
sig på andra sätt delaktiga i Erik Axels groningsgrund.  

Karlfeldtsdagen blev magnifik, med Jon Karlfeldts 
trollbindande tal och starkt berörande konsert av 
 Sofia Sandén med musiker. Mångsidige kulturskapa-
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ren Olle Kronberg korades till Årets Fridolin, och fle-
ra hundra åskådare fördelade sig respektfullt på går-
dens stora gräsmatta.  

Gustav Eriksson Vasa och hans förankring bland 
bergsmännen i bland annat södra Dalarna stod i 
 fokus för föredrag om de skeenden, som banade väg 
för Vasas mobilisering inför striden mellan danska 
soldater och bondehär i Brunnbäck år 1521. Ing-
 Marie Pettersson Jensen, disputerad arkeolog och nu 
Avesta kommuns kulturchef, var fängslande talare, en 
solig sommarlördag. Växlande väderlek – och ändå 
talrik publik – var det när Karlfeldtföreningen gav 

nytt liv till temat Poetry & Peace. Karlfeldtdikter i nya 
tonsättningar framfördes av Sara Korpela och Hassan 
Abo Alshamlat, en grupp musiker med rötter i Syrien 
gav orientalisk touch och i eritreanska kören St Abu 
Libano framträdde både barn och vuxna.  

Till höstmöte samlades Karlfeldtföreningen – till-
sammans med Södra Dalarnas lokalhistoriska säll-
skap – i Krylbo församlingsgård. Vår egen sekreterare 
lokalhistorikern Lars Östlund målade med ord en 
 berörande berättelse om Erik Axels farbror Aron och 
livet på Erik Larsgården i Brovallen. 

Karlfeldtsgården i Karlbo har under hösten hållits 
öppen varje vecka, torsdag–söndag. Kärt besök fick 
vi i september, när Karlfeldtsamfundets styrelse gäs-
tade gården efter rundtur i andra Karlfeldtmiljöer i 
Folkare. Avesta kommun, som är ägare till Karlfeldts 
barndomshem, företräddes av kommunfullmäktiges 
hela presidium.  

Nu tillönskar vi i Folkare alla Karlfeldtvänner gott 
nytt år! Vi möts igen – om inte förr, 
så i vårflods veckor. 

 
Karin Perers 

Karlfeldtföreningens  
ordförande 

Lars Östlund presenterar Karlfeldts farbror Aron 
och originalhandlingar från Erik Larsgården.

På temat Poetry & Peace sjöng eritreanska kören 
St Abu Libano.

Samspråk på Karlfeldtsdagen, fr.v. Kerstin Sonn-
bäck Hagfeldt, Sofia Sandén och Mika Larsson.

Årets Fridolin skribenten Olle Kronberg med dip -
lom, blomma och Karlfeldtföreningens ordförande.



Vid Andersmässtiden 1520 kom en ung man ut ur 
Långhedens skog, passerade den korta sträckan från 
den första dalabyn Brovallen till älven och fortsatte upp 
åt Dalarne. 

Förmodligen väckte han till en början föga upp -
seende, där han gick från socken till socken, bondklädd, 
försiktigt yppande sig för en eller annan bekant bland 
herremännen, och av dem mött ibland med vänskap, 
ibland med svek. 

Men för bönderna på kyrkvallarna kring Siljan av-
slöjade han sig och sina planer. Då lågo konungens fog-
dar och deras utskickade redan efter honom, och hans 
väg i vårt landskap tecknades av faror och äventyr, som 
folkets mun bevarat och utsmyckat. 

Vi ha alla hört dem. Vi veta, att det var en skidlö-
pare med det minnesrika namnet Engelbrekt, som fick 
föra honom åter från ödebygdsvägen uppemot Norge. 

I Mora korades han av ombud från de östra och 
västra socknarna i Ovandalarne till ”Sveriges rikes 
 hövidsman” och fick sexton raska unga karlar som liv-
vakt. 

Med några dalpojkar omkring sig slungade alltså 
den ungdomlige äventyraren sin stolta, om än föga 
 imponerande rikshövdingstitel i ansiktet på konungen 
av Danmark, Norge och Sverige, Kristian, med de olika 
 vedernamnen bondekonung och tyrann, och på dennes 
beskyddare påven i Rom. 

 
å inledde Erik Axel Karlfeldt sitt tal vid 400-
årsjubileet av slaget vid Brunnbäcks färja, bara 
ett stenkast härifrån, för 100 år, en månad och 
två veckor sedan. Det var ett slag som, med 

Karlfeldts ord, ”var den första upplivande framgången 
i ett farligt företag, som allt för väl kunnat misslyckas”, 
och vars betydelse för Gustav Vasas väg mot Sveriges 
tron inte ska underskattas. 

Då var 15 tusen åhörare samlade. I år skulle 500-
årsminnet av slaget högtidlighållas, men coronapan-
demin begränsar oss än, och antalet närvarande fick 
hållas närmare 15 än 15 tusen. 

Men även utan pandemi – hade så många samlats 

för en sådan sak idag? Jag tror inte det. I informa-
tionsåldern är världens alla ändar närmre oss än de 
någonsin varit, och vi översköljs ständigt av nutiden 
i sådan omfattning, att det utrymme som återstår i 
huvudsak måste ägnas åt det som komma skall, med 
lite plats för det som varit. 

Det här behöver inte vara fel. Det är, om ni frågar 
mig, helt i sin ordning att vi ägnar mer uppmärksam-
het dessa dagar åt de fruktansvärda översvämning -
arna i Europa, monsunregnen i Indien och skogs-
bränderna i Nordamerika, och vad de siar om för 
framtid i klimatförändringarnas spår, än åt en hän-
delse här i Dalarna för ett halvt årtusende sedan. 

Men ändå kan jag inte låta bli att tänka, att någon-
ting går förlorat. Något av betydelse också för nutiden, 
och för framtiden. 

Erik Axel Karlfeldt var min mormorsfar. Han dog 
över 50 år innan jag föddes, så jag kände honom inte 
mer än någon annan här. Men självklart var han när-
varande under min uppväxt. 

Min barndoms somrar tillbringades på ”den andra” 
Karlfeldtsgården, Sångs i Sjugare. På den tiden var 
gården fortfarande öppen för allmänheten de flesta 
dagar, och besökare guidades runt i trädgården och i 
diktarstugan. 

Jag tyckte om det. Det var lite som att bo på ett 
 museum, och ha tillåtelse att smyga runt bakom 
 kulisserna och innanför avspärrningarna. Och också 
att få titta på människorna som kom dit, och se och 
höra deras reaktioner på det de såg och hörde. 

Jag följde med på guidad tur efter guidad tur och 
lyssnade, och till sist kunde jag nog ärligt talat guida 
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lika bra som kullorna som arbetade med det. En gång 
fick jag också göra det, nio år gammal, när en busslast 
pensionärer blivit försenad och anlände en timme  
 efter stängning. Dricksen jag fick var, jämfört med 
min månadspeng, betydande. 

Och så var det Musik vid Siljan-festivalen varje år, 
då hundratals – ja, till och med över tusen som mest 
– kom för att lyssna på Karlfeldtsprogrammet på går-
den. Och varje år läste min mamma Mika sin morfars 
dikter, medan jag satt i gräset och lyssnade ihop med 
min mormor, skaldens dotter. 

Mina jämnåriga visste som regel inte vem Karlfeldt 
var. De flesta av dem känner inte heller idag till mer 
än namnet, om ens det. Det lärdes inte ut i grundsko-
lan, och inte heller på gymnasiet, för merparten av oss 
80-talister. Ett skäl, tror jag, kan vara att hans språk 
lätt kan upplevas som lite ålderdomligt och svår -
begripligt, och med många referenser till sådant som 
inte tillhör den allmänna bildningen för min genera-
tion, vare sig det handlar om bibliska motiv eller den 
svenska floran. 

Så vad fångade då mig? Vilken var min väg till 
Karl feldts, gammelmorfars, dikter? Var det så enkelt 
som att jag blev marinerad i dem som liten? Nej, inte 
riktigt. 

En viktig del var faktiskt musiken. Därför är jag 
också så glad över sådana som Sofia och Anders, som 
genom nya tonsättningar gör dikterna tillgängliga för 
en ny publik. För personer som förmodligen aldrig 
skulle ha plockat upp ett exemplar av Fridolins visor 
och andra dikter och börjat läsa, men som nyfiket 
lyssnar när Sofia sjunger, och lär känna Karlfeldt den 
vägen. 

Som barn fångades jag också av de dikter som näs-
tan var som sagor. Ja, jag kunde behöva lite hjälp att 
förstå en del av orden, men som liten är det inte svårt 
att ryckas med av Jone havsfärd, som berättar om 
 Bibelns Jona i valfiskens buk. Eller att skratta åt slutet 
av dikten Kyrkosångarne, där vanliga människor ser 
en automobil för första gången och tror sig skåda nå-
got i sanning heligt. 

Men det var som ung tonåring som jag faktiskt hit-
tade hem bland dikterna, och fann att jag hade något 
gemensamt med min anfader. 

 
Det sitter en längtan i bröstet. 
Jag vet ej vart den vill fly. 
Knappt är det till mänskornas gröna land, 
och knappt till den blåa sky. 
 
Knappt är det till livets oro, 
och knappt till vilan i mull. 
Det är en längtan på egen hand, 
en längtan för längtans skull. 
 

Dessa rader finns en bit in i den långa dikten Sjuk-
dom i samlingen Flora och Bellona från 1918. Och 
denna längtan på egen hand var något mitt tonårsjag 
kände väldigt väl igen sig i. Det var de raderna som 
fick det att säga klick. 

Efter en hel uppväxt full av Karlfeldtsdikter (inklu-
sive den här – jag hade helt säkert hört den förr, men 
bara inte varit mottaglig för den än) så var det först 
när jag, kanske tretton år gammal, läste detta, eller 
hörde mamma läsa det, som jag förstod, verkligen 
förstod, att det fanns något i den här poesin som inte 
bara talade till människor för 100 år sedan, utan till 
mig. 

Så jag fortsatte läsa, och jag hittade längtan på fler 
platser. Och trots försäkran om motsatsen i “Sjukdom” 
så hittade jag såväl längtan till livets oro, som längtan 
till vilan i mull. Där fanns längtan efter det som varit 
och efter det som väntade. Och det fanns mer av den 
där märkliga, oformliga längtan för längtans skull. 

Christer Rosenqvist, Jon Karlfeldt och Karin 
 Perers i Karlbo på Karlfeldtdagen. 
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Vem är du och var kommer du från? 
– Det vill jag och kan jag ej säga. 
Har intet hem, är ingen mans son, 
ej hem eller son skall jag äga. 
Jag är en främling fjärranväga. 
 
Vad är din tro och din religion? 
– Jag vet blott att intet jag visste, 
och var jag ej av den rätta tron, 
så trodde jag dock ej miste! 
Gud har jag sökt, den förste och den siste. 
 
Hur var ditt liv? – Det var storm och nöd 
och kamp i en enda veva; 
det var gäckad längtan och fåfäng glöd 
och små glimtar ur molnens reva. 
Jag är så glad att jag fått leva. 
 

Det var En löskerkarl, ur Fridolins visor från 1898, och 
där, liksom i många andra dikter finns längtan med 
som ett motiv, och ett viktigt sådant. 

Men talar man om Karlfeldt och längtan, då är 
ändå det första som många kommer att tänka på dik-
ten Längtan heter min arvedel, från år 1900, där han 
beskriver den som slottet i saknadens dalar. Längtan 
är en klagande ström, men den är också ljuvlig som 
doften från humlornas bon. 

Också här, liksom i ”Sjukdom”, finns det ett par 
 rader som brände sig fast i mig: Du som mig sjunger 
om dagen i dröm, sjunger om natten mig vaken. 

Just så var det. Just, precis, den känslan fanns där 
hos mig, och säkert hos otaliga andra lätt melanko-
liska tonåringar – vid det senaste sekelskiftet lika väl 
som vid det, då orden skrevs. 

Och säkert även idag. Jag tror absolut att Karlfeldts 
diktning kan fortsätta finna nya fans på 2000-talet, 
trots sitt bitvis svårtillgängliga språk. Det gäller bara 
att hitta de där rätta raderna, som skapar igenkänning 
och känslan av samhörighet. 

Det kan – det kommer – vara olika rader och olika 
teman för olika personer. Men att det var just i läng-
tan som jag fann något alldeles särskilt i min mor-
morsfars dikter var nog ändå inte en slump. För jag 
tror att längtan i sig hade en alldeles särskild betydelse 
för honom, bortom att bara vara ämnet för en rad 
dikter. 

Så här skrev han i dikten Rimsmeden, från 1898. 
Jag läser den första halvan av dikten – och för er som 
inte har stenkoll på hur en äldre smedja fungerar: 
 Ässjan är den härd i vilken stålet hettas upp för att 
kunna smidas. Det kräver höga temperaturer, och så-
dana nås endast om ässjan matas med syre, genom att 
man blåser en stadig ström av luft på den. Utan blås, 
inget smide. 

 
Nu, grova smide från min tankesmedja, 
skall släggan gå och pröva vad du tål. 
Jag vet, att länkar brista i din kedja, 
men vet jämväl, att där finns ärligt stål. 
Ur hemmets gruva och på egen svedja 
jag bröt mitt järn och redde till mitt kol, 
grep hammarn – fast, som förr om tärnans medja 

     – och längtan blåste på min ässjas bål. 
 
Låt oss återvända till Brunnbäck i juni 1921 och 

till en annan längtan. 
 

Dagens minne uppfordrar till enighet. Nu är den sto-
ra söndringens tidsålder inbruten. Folken riva sönder 
varandra, folken riva sönder sig själva invärtes. 

Det är som kroppar, vars alla lemmar och inälvor 
äro i strid med varandra. Världshjärnan är förvirrad, 
världshjärtat är förstockat i hat. 

Vi ringa män på Brunnbäcks strand ha så litet att 
säga till om, våra ord räcka ej långt, och ordknapphet 
anstår oss bönder och bönders söner i denna skränets 
guldålder. 

 
Ord från för 100 år sedan. En annan tid, en annan 

värld. Men ändå fullt möjliga att känna igen sig i idag. 
Sorgligt nog. 

Den söndring och splittring som min gammel-
morfar talade om då hängde samman med det bara 
ett par år tidigare avslutade världskriget och dess 
 efterdyningar. Men också med demokratins intåg i 
Sverige – några månader senare skulle de första valen 
med fri och lika rösträtt för såväl män som kvinnor 
hållas i vårt land. 

Sammanhanget är ett annat idag. Men likväl känns 

Karlfeldts längtan – efter enighet, 
 efter fred och efter solidaritet – var 
tydlig i hans tal vid Brunnbäck för 
ett sekel sedan. Samma längtan är 
inte svår att känna idag.
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världshjärnan förvirrad, och världshjärtat förstockat 
i hat. Karlfeldts längtan – efter enighet, efter fred och 
efter solidaritet – var tydlig i hans tal vid Brunnbäck 
för ett sekel sedan. Samma längtan är inte svår att 
känna idag. 

Någonting går förlorat om vi alltid enbart ser nuet 
och det kommande. Perspektiv, om inte annat. Och 
kanske en möjlighet att lära oss något. 

”Stån ihop för Sveriges bästa!” Den uppmaningen 
till enighet och gemenskap önskade Erik Axel att 
 Dalarnas folk skulle sända ut i riket för ett sekel sedan. 
Dit blickar jag bakåt, för att därifrån blicka framåt. 

Jag vill avsluta med en sista dikt. En av Karlfeldts 
greatest hits, och också en av de där gammelmorfar 
och jag fann varandra, genom längtan. Den heter Sub 
luna, under månen, och återfinns i diktsamlingen 
Hösthorn från 1927. 

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

Karlbo 20 juli 2021 
Jon Karlfeldt 

MOA EKBOM vid Göteborgs universitet har gjort 
ett intressant påpekande beträffande min artikel i 
förra numret av Karlfeldtbladet. Jag föreslog att 
Karlfeldt hämtat sin berömda liknelse i "Sång efter 
skörde anden" ur Iliaden.   
     Se, med livrockens väldiga skört på sin arm  
     hur han dansar var flicka på balen varm 
     tills hon lutar - likt vallmon på slokande skaft -  
     så lycksaligen matt mot hans barm.  
När flickan lutar sitt huvud mot Fridolin påminner 
liknelsen om en scen ur den åttonde sången av Ilia-
den. Bågskytten Teukros träffar en av Priamos söner 
och när ynglingen faller sjunker hans huvud, tyngt 
av hjälmen, ner mot axeln likt en vårlig vallmo som 
böjer sig i regnet. 
     Moa Ekbom disputerade på Vergilius och som 
lärd kvinna på latin noterade hon att Karlfeldt också 
kan ha hämtat sin bild från denna skald.  Vergilius 
använder nämligen samma bild som Homeros när 
han skildrar hur Nisus vapenbroder Euryalus dör i 
Aeneidens nionde sång, raderna 434-7.  
     ... inque humeros cervix collapsa recumbit 
     Purpureus veluti cum flos succisus aratro 
     Languescit moriens; lassove papavera collo 
     Demisere caput, pluvia cum forte gravantur  
Ingvar Björkeson översätter dessa rader så här.  
     ...och tungt mot skuldran faller hans huvud 
     såsom när plogens kniv skär av en purpurröd  
     blomma 
     och den försmäktande dör, som vallmon på  
     utmattad stängel 
     sänker hjässan, böjd av en häftig regnskur mot  
     marken.  
Karlfeldt kan alltså ha hämtat bilden av vallmon an-
tingen hos Homeros eller Vergilius. Den som vill 
veta mer kan kanske finna något spår i den kursplan 
som gällde vid Västerås läroverk på 1880-talet. Det 
spelar egentligen inte så stor roll vem som är källan. 
Under antiken förväntade sig publiken att bilderna 
skulle vandra från skald till skald. Den konstnärliga 
skickligheten bestod i att använda välbekanta bilder 
på ett nytt sätt. Publiken ville både känna igen sig 
och samtidigt uppleva något nytt.  

Lars Falk

Lärda kvinnor på latin
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