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Parnass Karlfeldtnummer som
gåva till samfundets medlemmar
Till alla som får sig detta nummer av Karlfeldtbladet tillsänt
medföljer också ett specialnummer av litteraturtidningen
Parnass om Karlfeldt som ett
minne av jubileumsåret.
Parnass ges ut av DELS, De
Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd.

Sommarmöte i Vadstena 14-16/8
Års- och sommarmötet 2015 äger rum i Vadstena den
14-16 augusti. Mer information om program och anmälan
kommer i nästa nummer av Karlfeldtbladet!

Stina Otterberg tilldelas konststipendium för årsboken
Stina Otterberg, författare till Karlfeldtsamfundets årsbok, har mottagit ett av 2014 års
Adlerbertska konststipendier. Motiveringen
lyder: ”Stina Otterberg är litteraturvetare och
kritiker. I våras utkom Älska, dricka, sjunga,
leva, dö. En essä om Erik Axel Karlfeldt.
Otterbergs lärdom och stilkonst talar både
till fältets specialister och en upplyst allmänhet”. Stipendiet
som kommer ur den ”Adlerbertska Forskningsstielsen för
konstnärlig verksamhet” är på 50.000 kronor. Det delas ut av
Sällskapet Gnistan i Göteborg, en konstförening grundad
1878, då med bl.a. Viktor Rydberg som medelpunkt. På sid
32 summerar Christer Åsberg recensionerna av boken.
Under Bokmässan i Göteborg gjordes också en intervju
med Stinas Otterberg om Karlfeldt och årsboken som sändes
på Axess-TV den 24 november. Intervjun kan ses på Axess
hemsida: http://axess.se/tv/program.aspx?id=4168.

Vi behöver din e-postadress!
För att samfundet ska kunna nå ut med information och
tips till sina medlemmar snabbt och eﬀektivt är det en stor
hjälp om vi har era e-postadresser. Skicka ett mail till
info@karlfeldt.org – och glöm inte att även skriva ditt/era
namn i meddelandedelen!

Karlfeldtsamfundet
Karlfeldtsamfundet bildades 1966.
Dess syfte är att stimulera intresset för
Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra
till ökad kunskap om hans verk och liv.
Samfundet har ca 850 medlemmar och
håller varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vintermöte. Samfundet
ger ut en årsskrift och ett medlemsblad.
Kontaktperson:
Gunbritt Berggren
info@sangs.se
tel. 070-580 11 95
Medlemsavgift
Medlemsavgiften på 200 kr/år (familjemedlem 100 kr/år, student 100 kr/år)
sättes in på samfundets plusgiro
67 96 73-4.
Adressändring
Ärenden som rör medlemskap, adressändring och avregistrering handhas av:
Hans Barenthein
h.barenthein@gmail.com
tel. 070-516 47 11

www.karlfeldt.org

Man blir aldrig för ung för

J

ag skriver de här raderna när naturen är i färd
med att ikläda sig svältkostym. Jag känner inte
riktigt som Karlfeldt: ”Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svage kallar höst.” Jag
huttrar mera. Asparna har redan släppt sina guldmynt och björkarna sprider sin blanka småväxel i
vindbyarna. Det doar frostangripen senhöst och i
trädkronorna mumlar en vind som låter som ett preludium till Vinterorgel. Det är två veckor till Allhelgonahelgen och vi börjar ana slutet på jubileumsåret.
Det är kanske för tidigt att göra sammanfattningar
och slutreflektioner över året som gått.
Men några kantanmärkningar av personlig karaktär är kanske på sin plats redan nu. Vi har nästan
refrängaktigt återkommit till (tvångs)tanken eller
(tvångs)frågan om Karlfeldt skulle försvinna i vårt
lands kulturmedvetande med tidens obarmhärtiga
nötning. Som om den vore en fix idé eller föreställning hos den åldrande generation ”som beundrade
Heidenstam och tyckte att Karlfeldt var toppen” (Alf
Henrikson).

Nu ville hon lära sig och läsa mer av
denne man från en annan tidsålder
som plötsligt blivit något av en idol för
henne.

Mina upplevelser under det hittills gångna jubileumsåret gör att jag tror oron är obefogad. Jag har
under hösten tillsammans med en lokal västeråskör,
som sjungit tonsättningar av Karlfeldt, turnerat på ett
tiotal ställen i Västmanland och talat om Karlfeldts
liv och diktning. Jag har också hållit separata föredrag
om honom på Humanistiska förbundet och hos Föreningen Norden. På alla dessa ställen har det varit
många fler åhörare än jag ha anledning att förmoda.
Och jag har funnit en sorts ”Karlfeldtkunskap” och
”Karlfeldtkärlek” hos åhörarna som jag frapperats av
och förundrats över. Karlfeldt ”lever” verkligen om
än död sedan 1931. Jag tror att Gunnar Birgegård och
Ola Nordenfors har liknande erfarenheter från sina
framträdanden med Karlfeldtprogram.
Under Bokmässan i Göteborg dök det upp en ung
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Ordföranden
har ordet
Claes-Bertil Ytterberg

flicka i Karlfeldtsamfundets monter bland de litterära
sällskapen, helt entusiastisk. Hon hade av sin lärare i
gymnasiet uppmanats att ta sig an någon av de äldre
diktarna. Hon valde Karlfeldt som hon tidigare aldrig
hade hört talats om. Och nu ville hon lära sig och läsa
mer av denne man från en annan tidsålder som plötsligt blivit något av en idol för henne.
Min tanke inför denna uppenbarelse var tvåfaldig:
Man blir inte för ung för Karlfeldt! Hans lyrik är tidlös. Men de nya generationerna måste få chansen att
konfronteras med honom. Här kanske inte gymnasieskolans svenskundervisning ger eleverna en chans.
En författare kan bli en fotnot eller ett namn i litteraturhistorien som man läser om men om man inte får
konfronteras med de poetiska texterna stannar det
vid detta. Lyriken kräver en direktkontakt som kan
fungera som en sorts förlossning som ger Karlfeldt liv
också i nya generationer.
Vad kan vi göra åt detta? Kan vi bara lita på enskilda entusiastiska lärare eller extra intresserade elever?
Eller måste vi hoppas på nya läroplaner som på nytt
ger kunskapsutrymme för gammal och beprövad kvalitet? (Det sista är troligen en mycket reaktionär förhoppning!)
Allt nog: Att bringa nya generationer i kontakt
med vårt kulturarv är en uppgi som inte bara Karlfeldtsamfundet borde vara intresserat av. Ämnet berördes också i den konferens om ”Den förlorande generationen” som under Karlfeldtsamfundets ledning
genomfördes den sista helgen i oktober på Sigtunastielsen.

V

i har i Samfundet alltid med viss tillfredställelse hävdat att Karlfeldt är den svenske diktare som fått flest tonsättare engagerade.
(Många lyssnar ju också på Karlfeldtdikter
utan att veta att det är Karlfeldt som sjungs! Man tror
att det är Peterson-Berger eller någon annan.)
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Karlfeldt
På Bokmässan hörde jag Frödingsällskapets
ordförande hävda samma sak om Fröding. Vi bytte några ord om saken utan hårda ord. Det må
vara hur det vill i den prestigekampen men det är
ändå glädjande att Robert Sund berikat oss med
nya tonsättningar (som vi kanske skall sprida på
CD). Och Lars Anders Johansson berättade för
mig att han håller på med ny musik till både Karlfeldt och Heidenstam.

O

m att Karlfeldt inte är alldeles ute vittnar
också det mycket välvilliga mottagande
bland recensenterna som Samfundets
årsbok, Stina Otterbergs Älska, dricka,
sjunga, leva, dö fått, inte bara som lysande essäistik
utan också för sitt ämne. Mer om detta i separat
artikel! Dessutom har Samfundet det senaste året
fått 125 nya medlemmar, vilket är en rejäl ökning
i jämförelse med den annars årliga antalet nytillkomna.
Till slut: Stora utställningar om Karlfeldt har
ägt rum på Dalarnas museum, Kungliga Biblioteket och Nobelmuseét samtidigt som vi firat hans
150-årsminne både i Leksand/ Sångs och i Folkärna. I Avesta har Karlfeldt fått plats i en ”Avestas
Hall of Fame”, vilket betyder steninläggningar i
gatan. Han delar här plats med bl.a. speedwaystjärnan Tony Rickardsson, vilket måhända kan
locka till (positiv?) eertanke. Omslagsbilden vittnar om detta. Också sten i gatunivå slits så småningom ner. Men symboliskt kan steninskrien ge
oss en smula andrum.
Det känns privilegierat att få vara ordförande i
ett samfund som så väl håller liv i en 150-åring!

Karlfeldtsamfundet inbjuder till

VINTERMÖTE
i Västerås lördag 14 mars 2015
VÄSTERÅS DOMKYRKA
kl. 11.30
Tonsättaren Stefan Säfsten presenterar sin
tonsättning före konserten i domkyrkan.
kl. 12.00
Orgelmusik lördagar kl. 12.00 i Västerås domkyrka
är en tradition för många västeråsare. Redan på 1950talet startades denna serie med orgelmusikstunder,
som denna dag blir en del av vintermötet.

Vinterorgel
Erik Axel Karlfeldts dikt
tonsatt av Stefan Säfsten 2014
Lars Hjertner, recitation
Maria Helmér och Richard McGovern, orgel
KYRKBACKSGÅRDEN
kl. 12.45
Samling på Kyrkbacksgården (200 m gångavstånd
från domkyrkan) där lätt lunch serveras.
kl. 14.00

Karlfeldt eer Karlfeldt
Föredrag av Eva Haettner Aurelius,
Prof. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
Föranmälan till lunch senast den 7 mars till
Ebba Nordström, ebba.nordstrom@gmail.com
eller tel. 070-3593 747
Möteskostnad 150 kr betalas vid Kyrkbacksgården.
Bjud gärna in vänner och bekanta!
Se även annons på vår hemsida
(kan komma att uppdateras).

Röd strumpa, Anders Zorn 1916

Den förarglige
Karlfeldt
av Ulrika Knutson
Karlfeldt gillade kvinnor. Han var också en politisk idiot som längtade eer det gamla bondesverige, redan hotat av industrialism, folkrörelser
och emigration. Men även om han försökte fly
från samtiden så är den starkt närvarande i hans
dikt. Där dansar alla det förra sekelskiets mondänt exotiska kvinnobilder.

H

ar det funnits en värre tjejtjusare i svensk
poesi än Erik Axel Karlfeldt? Skulle vara
Tegnér, då. Men biskopen i Växjö var närmast stolt över sitt rykte som häradsbetäckare. Karlfeldt smusslade, ljög och spelade dubbelt,
medan han skulle leva upp till rollen som oförvitlig
Nationalskald och Dunderkarl.
När Karlfeldt dött 1931, defilerade hans kompaner
vid båren, och lade gråtande ner manliga, sunda,
starka, kärnfriska, och framförallt svenska blommor
i drivor. Den oﬃciöse Karlfeldt, Akademisekreteraren,
Lovtalaren och Dalapropagandisten är den förarglige
Karlfeldt. Poeten har klarat sig bättre. Tjejtjusarna har
ju en sida som inte skall föraktas, nämligen att de gillar kvinnor! Många män gör det icke. De tycker att
kvällen är förstörd om de måste tala med kvinnor. Det
hade Karlfeldt inget emot. Han berättade sagor och
drog vitsar. Politik talade han ogärna. För att säga som
det var: Karlfeldt var politisk idiot. I bästa fall humanitärt färgad, konservativt tolerant, i sämsta fall nationalistisk populist. Ingetdera med eertanke. Men –
han samtalade gärna med kvinnor.
Även om han försökte fly från samtiden, och längtade till ett bondesverige som redan var hotat av industrialism, folkrörelser och emigration, så är samtiden starkt närvarande i hans dikt. Den trängde sig in.
Ett exempel: Alla det förra sekelskiets mondänt exotiska kvinnobilder dansar där. Håkan på heden sitter
i nordanstormen och knyter nät och drömmer om

brudens långa färd. En piskad dotter till en träl i etiopisk bygd, med barm gul och brun. Och när vinden
slagit om från öster, längtar han i stället eer stäppens
eldiga zigenerska. Det var kvinnobilder i tiden.
I dikten ”Vild kärlek” kommer flickan och pojken
av tattarsläkt loss i en hölada: ”De voro käcka och fagra, fast jäktade, svultna och magra som skogarnas skadedjur.” Att han drog till med ”skadedjur” var förstås
olyckligt tidsbundet, men ingen slump. Metaforen
speglar en tidsbunden debatt om tattarfrågan och tattarplågan, fattigdom och bettleri. Men det unga paret
hos Karlfeldt sprakar av liv och passion och hopp:
De talte om livets gamman,
då tvenne vandra tillsamman
och tigga och stjäla i lag,
om hösten och marknadsfärden,
om strövtåg vida i världen –
tills, förstås, man blir fast en dag…
Tattarparet är nära släkt med Frödings ”I Kattebohult
bor det tattarepack, i Kattebohult bort i bo.” Men medan Fröding låter rackarna interagera med majoritetssamhället och spegla dess nidbild och korrigeringsambitioner via länsman, lagen, och den stackars missionspredikanten Alsterin, så nöjer sig Karlfeldt med att idealisera det unga vackra kärleksparet.
De är fattiga men fria bohemer, avundsvärda ur ett
bonde- eller borgarperspektiv. Det handlar, mycket
tidstroget, om ungdom, primitivism och vitalism.
Släkt med det unga paret är Maja hönstjuv som ”går
vart det lyster mig”.
I dikten Budskapet är det gamla ”skojarmor” som
lunkar genom värdshusallén. Mot en slant skall hon
söka upp diktjagets flicka, som sitter helt allen under hundstjärnans sken. Han kommer snart och
kysser henne med svala läppar. I ”Sång med positiv”
träffar vi:

7

Te aa no areois,
Paul Gauguin 1892

En dam av ädel vandel
som står i tobakshandel
hon sjunger mellan kaggarna i Ljunglöfs mörka bod.
Det tidiga nittonhundratalets publik visste att Karlfeldt i denna lätta ton besjöng en bordell. Många av
Stockholms cigarrbodar var nödtorigt kamouflerade bordeller. In kliver Sjömannen och gör den sköna
sin kur:
Så mötas vi bland dosorna
som blänka vid din knut,
mot aonen, då rosorna,
och lyktorna slå ut.
Både Birger Sjöberg och Evert Taube har hämtat näring i denna arketypiska bod, och troligen Dan Andersson också.
I den mer finstämda "För vägens vind", finns också ett tidstypiskt porträtt av den fallna kvinnan, i
romantisk dräkt. Rosenblad heter hon, ett namn som
Cornelis Vreeswijk adopterade direkt till sin visvärld
på sextiotalet.
Vem träder på det våta grus
vid fönstren till min höga sal?
En lock så mörk, en blick så ljus,
en hy så skär i urblekt schal?
Du arma, fallna rosenblad,
som virvlar bort i stormig värld?
Dikten slutar:
Jag minns från min ungdoms rus,
en ann som vägens vind tog fatt
--Jag minnes ej rätt vems felet var,
men kanske, kanske var det mitt.
Att tolka just den här dikten som personlig bikt av
Karlfeldt tror jag leder helt fel, med kunskap om hans
oerhörda känslighet runt den personliga integriteten.
Men det lilla tillägget skärper intresset för fröken
Rosenblad högst väsentligt, och ger också en realistisk bild av den utbredda prostitutionen och sekelskiets manliga beteendemönster, men i romantisk
och sedesam clairobskyr. Det är snyggt gjort.
Bilderna av exotiska kvinnor, från ärran länder
eller i marginaliserade socialgrupper, är mycket tidstypiska och mondäna, de förekommer i lyrik och
skillingtryck, i reklamen, på kakburkar, chokladkartonger, sherryflaskor och parfym. Och via Karl-
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feldt har flickorna fått liv, och överlevt i generationer
av populärkultur.
I ”Svarta Rudolf ” har en hel bukett av dessa
exotiska damer stämt möte. Här är flickorna från
Amsterdams glädjekvarter, och den långbenta polynesiskan i Samoamånens sken – känd från Gauguins
tavlor. För att inte tala om den "trettonåriga prinsessan med ebenholtshy". Den pedofila fantasin gladde
punschgubbarna vid förra sekelskiet, som fantasi.
Titta på Richard Berghs berömda målning Riddaren
och jungfrun (se bild sid 11). Har hon fyllt femton?
Det är en öppen fråga. Berghs bleka lilla jungfru är
släkt med Lukas Cranachs flickbrudar från ortonhundratalet. Det är en suggestiv målning, som har sin
hedersplats i kulturgalleriet. Flickan och riddaren står
i ett hav av utblommade maskrosbollar, som bidrar
till bildens eteriska skönhet, och till dess ödslighet.
Ulf Linde har skrivit i en essä om Richard Berghs intresse för darwinismen och evolutionen, att alla maskrosfröna symboliserar fortplantningen och drien till
liv. Men maskrosbollen är på samma gång en vanitassymbol, en bild av förgängelse och död. När jungfrun
blivit havande med ett av alla maskrosunen föder
hon grensle över en grav, som Beckett skrev. Riddaren
tittar beskyddande på flickan. Den enda färggnistan
KARLFELDTBLADET 2014:2

i bilden är riddarens besynnerliga knallröda plymer
som väller upp i fallosformation ur hjälmen. Och riddaren är porträttlik tidens kulturelle superhjälte Verner von Heidenstam. Som häcklades av samtiden för
att ha opassande böjelser för alltför unga fruar. Prinsessan Tuvstarr och Prinsessan med ebenholtshyn
gjorde sig alltid bättre i konsten än i verkligheten.

Å

ret 1906 stod Karlfeldt på toppen. Hans Fridolindikter är älskade, sedan ett år är han
medlem av Svenska Akademien. Hans diktsamling Flora och Pomona hälsas med jubel.
Fridolin tittar visserligen in här och var, här rider
ännu dunderkarlarna till häst, allesammans sjungande, ljungande, råmande, kråmande män, ingen slak
eller matt. Men här finns också plats för andra, oroligare tongångar.
De allra bästa dikterna, Häxorna och Nattyxne,
vågade kritiken inte ta i med tång. Detta var inte
kärnfriskt och manligt, detta bar skydrag av hemligt
och styggt. Men både kvinnor och män kunde tyst
känna igen sig. Det var en bragd.
Staﬀan Bergsten visar att recensenterna knappast
var med på noterna. Få kritiker vågade diskutera stoffet eller psykologin i dikterna, men undantag fanns.
Vera von Kraemer, Hjalmar Brantings styvdotter och
själv författare, anmäler i Socialdemokraten: ”‘Häxorna’ tilltalar mig starkt, här är omutligeheten klar och
allvarsam, och formen äkta Karlfeldtsk.” Birger
Bæckström i Göteborgs-Posten håller med: ”i ‘Häxorna’ brusar en djupare, tragisk ton.”
Här brusar också sexualiteten, inifrån. Läsaren
kommer inte undan, kan inte retirera till åskådarplats. Lars Gustafsson beskriver det så fint i sin essä
om Karlfeldts fantasi i Karlfeldtbladet:
”En särställning i samlingen intar den märkliga
diktsviten Häxorna. Det är inte utan att jag ibland
undrar hur han vågade publicera en text som skulle
ha – som det heter – ”platsat” hos den Huysmann
som skrev À rebours eller kanske hos den Georges
Bataille som skrev Histoire d’O.”
Förutom att det nog inte var Bataille som skrev
Berättelsen om O, en sadomasochistisk fantasi – det
var signaturen Pauline Réage – så har Gustafsson rätt.
Vad handlar dikterna om? Mindre om demoner, häxhammare, häxförföljelser och mer om en hardcore
scen, känd från såväl världslitteraturen som verkligheten. Gustafsson skriver:
”Äldre herre övertalar med uppbjudande av allsköns spännande löen ung dam att följa med hem
till hans avlägset belägna men imponerade boning.”

Långt, långt
bort i kvällarnas kväll
har skymningsfursten sin boning.
Grå står hans borg under blekblå päll
med irrande eldsken till skoning.
Tungt, tungt går vindarnas spel
och bruset ur flodernas töcken.
Det är Isacharums arvedel,
de ruvande drömmarnas öken.
Det är lätt att hålla med. Hur vågade Karlfeldt publicera det här? Inte för att ämnet inte var aktuellt, det
hade det varit sedan 1880-talet då erotik, sedlighet,
relationen mellan könen, prostitution och könssjukdomarna, var huvudämnet i kulturdebatten. Alla
hade en åsikt.
Nationalekonomen Knut Wicksell skrämde vettet
ur borgerligheten när han 1880 pläderade för preventivmedel och barnbegränsning i kampen mot fattigdomen. Han ivrade också för tidiga äktenskap så att
gossarna ”i sin nöd inte skulle välja det usla surrogatet” – att gå till prostituerade. Ibsen skildrade i Gengångare den hemsökta familjen Alving, där sonen blir
galen av faderns syfilis. Gerda von Mickwitz skrev
novellen Mässling, om hur unga frun får röda utslag,
smittad av sin äldre make. Men det är ingen barnsjukdom, det är syfilis i första stadiet. Ibsens kollega
Björnson kastade sig in i debatten med En handske –

Bilderna av exotiska kvinnor, från
fjärran länder eller i marginaliserade
socialgrupper, är mycket tidtypiska
och mondäna, de förekommer i lyrik
och skillingtryck, i reklamen, på kakburkar, chokladkartonger, sherryflaskor och parfym.

och krävde avhållsamhet även av de unga männen.
Han applåderades av den kristna kvinnorörelsen.
Då flög Strindberg i taket. I sina Giasnoveller berättar Strindberg om en ung man som blir sjuk i tvinsot, men inte av könssjukdom, utan av för l i t e sex.
Ingen kunde framställa avhållsamhetens följder i så
blekgula och dystervioletta nyanser som Strindberg.
Mitt i allt detta kom Ellen Key sättande med flaxande kjolar och predikade fri kärlek för alla, också
för flickorna! Luktsalt!
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Modigt hade hon hejat fram Frödings dikt En
morgondröm till skranket. Det var 1896, som Fröding
stod inför rätta. Dikten där han kallar saker vid deras
rätta namn, i fullt dagsljus – ”Eld i flamma, blod i
dans, han var hennes, hon var hans” – och där "flickan med vittskilda knän och med skälvande sköte”/
var ”den älskades åtrå i möte."
Det gick inte an. Både Fröding och Ellen Key utnämndes till ungdomens förförare. Priset var högt för
att utmana dubbelmoralen. Fröding blev visserligen
frikänd, men gruvligt förödmjukad på vägen, inte
minst genom vännen Heidenstams feghet. Heidenstam hade direkt uppmuntrat Fröding att inte backa,
men när det gällde konkret stöd svek han.
Karlfeldts kärleksscener undviker dagsljuset, är
förlagda till natten. Skickligt gör han läsaren till sin
förtrogna och medbrottsling – kliv in i texten och förlusta dig, på egen risk. Vem vet vad som händer, hur
du förändras. Trots att Karlfeldt är så noga med rekvisitan så handlar inte dikten om häxprocesserna,
utan om processerna i människans driliv. Tvånget
drabbar inte utifrån och in. Faderns lag, den grå
kaplanen, tystnar i dikten. Jaget bestiger själv lugnt
det flammande bålet. Och knappast som straﬀ. Och
så blandar han bort korten – vem talar i dikten? Som
Gustafsson visar är det hon och han och detet i fri
dialog:
Luen är full av djur ikväll,
full av eld, herr Uriel.
Mellan ugglevingarna brinna
vintergatsormens blanka äll.
Tag mig i famn och städ mig till din,
dansa mig yr i din lustgård in.
Jag är en ung och lågande kvinna,
röd är min själ och vitt mitt skinn.
Och så håller det på – i denna fantastiska uppvisning
av mystik och kättja, humor och medeltida skräckromantik. Så länge Karlfeldtsamfundet kan visa upp så-

Karlfeldts kärleksscener undviker
dagsljuset, är förlagda till natten.
Skickligt gör han läsaren till sin
förtrogna och medbrottsling –
kliv in i texten och förlusta dig,
på egen risk.
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dana här saker, så behöver man inte oroa sig för ungdomen. Detta är Heavy Metal, eller snarare Death
Metal Gothic, redan för hundra år sedan.

D

old mellan mästerverken i Flora och Pomona finns en liten bortglömd dikt, med titeln
”Lotus”. Även den laborerar med skräckromantiska bilder i gamla legender. Här
möter vi Behemot, flodhästen, som bökar eer näckrosor i Nilens dy. Fryne – är en grekisk hetär. Och
Sebulon i dikten är en judisk man.
Behemot, den plumpa besten, rullar sig i dyn
och smetar
smuts på stänglarna som vagga över Nilens
blåa vretar.
Si, han är en läckergom, och lotus, lotus helst
han betar.
Flora, unga blomstermoder, är ditt bästa barn
en Fryne,
född att locka med sin drömdo detta lystet
svullna tryne?
Sörjande jag går vid Nilen, och jag ser en bild i syne:
Sebulon, den flodhästlike, traskar kring och
blommor letar,
doande vid kristna stigar och på adeliga vretar
skälvande i månskensdrömmar, väntande hans
gröna betar.
”Kristna stigar” och ”adeliga vretar”. Vad är det fråga
om här? Det svullna trynet är ingen vacker bild. Men
trynet är inte konfessionsbundet i sig.
Här sjunger Karlfeldt i dalmålningar utlagda på
rim, om Eden, salighetens unga gård:
Vit och naken husmor träder
mellan rika trädgårdsland;
ärter blomma ibland fläder,
bönorna bland vallmors brand.
Grisen vaknar i sin stia,
gluttar ut
vid sin knut
mellan åbrodd och salvia,
fnyser med sin bleka nos
på en röd och daggig ros.
Den är verkligen fin. Visst är det något av Spadarvsakvarell över det hela, nakna husmor, bjärta blommor, skinande gris. Och halvt dolt i gyttjan, en refeKARLFELDTBLADET 2014:2

Riddaren och jungfrun,
Richard Bergh 1897

rens till Karlfeldts sexualmystika tematik. Här parodierar Karlfeldt med mästerskap sina egna teman,
sexualitetens och fortplantningens dubbla mystik.
Ärtor och bönor är i sig symboler för livsgrodden.
Ärter växer bland fläder – en universalmedicin i husapoteket, vid spådom, svettdrivning och smärtlindring, både vid tandvärk och förlossning. Bönor växer
i vallmors brand, associerat till opiums djupa sömn,
hallucinationer, lindring och kanske död. Och så grisen själv, sinnlighetens fryntliga utövare, men när nosen går i rosen vet man vad klockan är slagen.
Flodhästbestens namn Behemot förekommer också i Häxorna. Det är en av de fyra demonerna som
dansar med häxorna i dikten: Burian, Uriel, Behemot
och Isacharum. Så här låter Behemots vers:
Stolt är din dans på bullig fot,
studsande mjuk, herr Behemot.
Sluten hårt i scharlakansdräkten,
välver din kropp sina svällda klot.
Är jag dig värd, min ädle patron?
Har du ett fetare tjänstehjon?
Dansar en digrare fru i släkten,
vaggande fostret med tunga ron?

Behemots bulliga fot betyder plattfot. För en modern läsare är det ingen avgörande upplysning, men
samtiden avläste direkt den judiska associationen.
Den judiska plattfoten var ett lika viktigt attribut som
den krokiga näsan.
Enligt Lars M Andersson i boken En jude är en
jude är en jude har den judiska plattfoten att göra med
judens påstådda samröre med djävulen och med motståndet mot judarnas emancipation. Analogin med
djävulens bockfot, dold av skon, och judens konstigt
formade fot, ingick i den medeltida föreställningsvärlden. Det förbands med sjukdom, och judens förment linkande, struttiga gång.
På 1800-talet ersattes idéerna med en mer vetenskaplig terminologi. Judens plattfot och struttiga gång
var ett hinder för emancipation, militärtjänst, medborgerliga skyldigheter. Juden framställdes gärna som
en urban, förvekligad, eﬀeminiserad typ.
Lars M Andersson citerar Helen Fein, som listat
de vanligaste antisemitiska stereotyperna, sedan
medeltiden:
1. Juden är en förrädare och manipulatör. (Judas)
2. Juden är en utsugare som personifierar ocker eller
den moderna kapitalismen. (Shylock)
3. Juden är skeptikern, en ikonoklast, en revolutionär
som undergräver tron och auktoriteter. (Den röde juden, Marx, Trotskij)
4. Juden är en icke-mänsklig eller diabolisk mördare,
förgiare, förorenare.
5. Juden är en sexualbesatt våldsverkare och pornograf, och den judiska kvinnan en förförerska. (Den
liderlige juden)
Bilden av den flodhästlike Sebulon i dikten har
drag av utsugare och manipulatör, men framför allt
passar han in i den femte kategorin, juden som sexualbesatt och underförstådd rasskändare på sina
betesmarker; kristna stigar, adliga vretar.
I den folkliga svenska kulturen vid förra sekelskiftet hade juden sin självklara plats som drikucku.
Judarna har alltid varit få i det svenska samhället, få
men tydligt urskiljbara. Några av de stora moderna
handelsmännen, Sachs och Leja, bakom NK och
andra fina varuhus, var judar. Bankirerna Aschberg
och iel. Bokförläggarfamiljen Bonnier, för att ta
några viktiga namn. Vid sidan av dessa etablerade
familjer har man vid olika tider en invandring av fattiga judar från Ryssland och Polen. En del försörjer
sig som gårdfarihandlare och dyker upp i landsbygd
och byar. Båda kategorierna fångades tidigt i
skämtpressen. Inte minst i Albert Engströms Strix
och Söndags-Nisse.
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Stig Ahlgren beskrev stereotyperna i Svenskt
skämtlynne så här: ”Svärmodern, frimickeln, strixlöjtnanten och ockerjuden var lankor i en flottig kortlek,
de tog hem säkra stick i spelet om publiken.” En träﬀsäker beskrivning. Strixprästen fanns där också, ska
vi påminna om.
Den geniale tecknaren Albert Engström var som
bekant Karlfeldts nära vän, kanske hans allra bästa
vän. Per-Erik Lindorm skriver om Engström: Han var
ett barn av sin tid, en stor individualist och med en
stark känsla för det nationella. Rasist eller antisemit
var han inte. Han hade många personliga judiska vänner, t.ex. I sina memoarer 1927 skriver Engström ”att
hata en ras är för mig vidrigt”. 1934 var han noga med
att ta avstånd från ”det nazistiska judehatet”. Han hänvisade också till att hans gode vän Hugo Valentin,
redaktör för Söndags-Nisse 1894-1901, själv var av judisk börd.
Dikten ”Lotus” är inget av Karlfeldts mästerverk,
men inte heller något pekoral. Det är en liten elegant,
närmast förströdd, antisemitisk bagatell. Kanske är
det just förströddheten som är så obehaglig. Karlfeldt
är ju ingen glödande antisemit. Förutom den här dikten har han bara några få referenser till det förment
judiska i den moderna kulturen, t.ex. i ”Barmhärtighetens tempel”: Se, jordens judar komma/ med sina
penningpåsar.

När Sebulon sniffar längs kristna
stigar är det samtida svenska
äktenskap bland vänner i Stockholms kulturliv som Karlfeldt syftar
på. Var det någon som tyckte det
var kul?

Men även om han inte betonar antisemitismen
starkt, så ger den fond åt den manliga svenskheten.
Den storsvenska manligheten mår väl av en eﬀeminiserad pervers judetyp, med stor näsa.
När Sebulon sniﬀar längs kristna stigar är det samtida svenska äktenskap bland vänner i Stockholms
kulturliv som Karlfeldt syar på. Var det någon som
tyckte det var kul?
En välvillig tolkning av dikten skulle förstås vara
att Karlfeldt i bilden av Sebulon tecknar ett parodiskt,
ekivokt självporträtt. Att han själv känner sig befryndad, själv är en av dessa män, som vägledda av sitt
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känsliga organ, sniﬀar fagert villebråd på andra mäns
vretar, adelsmäns inte minst. Något ligger det säkert
i detta. Men en sådan tolkning jävar inte det faktum
att poeten gör sig beroende av en vardagsantisemitisk
kontext. Den bibelbildade Karlfeldt skissar en exotisk
sagomiljö från Orienten och befolkar den med fagra
kvinnor och en lysten man med semitiska drag.
Dikten må vara en skir bagatell, men den är inte oförarglig. Just den kulturella kontexten färgar den naiva
sagan. Skvallret i samtiden visste ju mycket väl vilka
judiska män och kvinnor som gi in sig i adliga
familjer. Just de rimmen visste var de tog.
Av Karlfeldts närmaste vänner var det bara hemslöjdskämpen Gustaf Ankarcrona från Tällberg som
kallade sig antisemit. Han dog med Hitlers fotografi
på skrivbordet. Bäste vännen Albert Engström tog
däremot avstånd från ”Hitlers nazism”. Men då hade
han redan gjort flera hundra uppskattade judegubbar
i Strix.
Jag ser Karlfeldt där vid skrivbordet, strävande
med sin ”Lotus”. Kanske skrattar han lite när han
kommer på att rimma tryne med Fryne – en grekisk
kurtisan. Kanske har han väntat i flera år på att kunna
använda det rimmet i en dikt. Och detta sniﬀande
längs kristna stigar – det passar fint in i hans dofilosofi, som en liten eggande sexuell frisson, hanterlig
skräckromantik för salongen. Och särskilt viktigt var
det inte.
Lotus må vara en bagatell, men man kan inte säga
att den är ett olycksfall i arbetet. Dikten är en liten
påminnelse om att Karlfeldt inte var unik. Han ingår
i ett kulturellt sammanhang, som ingår i honom.
Antisemitismen var en del av den svenska högkulturen och den folkliga kulturen vid förra sekelskiet.
Den var ett distinktivt drag av fädernas arv, och bildningsarvet.
Det gör inte Karlfeldt till en sämre poet, det gör
inte hans arv mindre intressant. Men alla som gjort
till sin livsuppgi att vårda arvet från Karlfeldt och
hans kumpaner, och den strävan tar jag gärna del i,
eer ringa förmåga, måste hålla en sak i minnet:
Aldrig så rik bildning ger tyvärr inte fullgott skydd
mot barbari. Man bör bruka den skepsis som Gud har
gett en också, innan man med skaldens ord tigger om
en uppgi, vilken som helst:
Jag ville vara en orädd man.
Giv mig, o öde, en kamp och en sadel,
ett drabbande svärd och en sak utan tadel
att falla för, om ej segra jag kan!

n
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Tre Karlfeldtutställningar

K

arlfeldt uppmärksammades med flera utställningar under jubileumsåret 2014. Den mest
egenartade hölls på Nobelmuseet i Stockholm. Karlfeldt var under ett par decennier
sekreterare i Svenska Akademien, valdes in i Nobelkommittén 1907 och fick Nobelpriset postumt 1931.
Det borde finnas gott om material för en göra en
spännande utställning på Nobelmuseet, men därav
vart intet. Besökare som klev in från Stortorget hänvisades till kaféet nere till vänster. Där fanns bland
kaﬀekoppar och soppterriner en av de minsta utställningar jag någonsin sett.
Lyckligtvis fanns det också glädjeämnen. Bland de
utställda föremålen märktes en liten gipsstaty av
Christian Eriksson. Ingen vet om ”Rimsmeden” är en
skiss till ett större verk eller ett skämt som överlämnats till skalden som gåva, men det var sannerligen
roligt att se denna unika skulptur. Karlfeldts barnbarn
Mika Larsson ärvde skulpturen av sin mor Anna
Karlfeldt Larsson och såg till att den kom med på utställningen.
Betydligt intressantare var utställning på Dalarnas
museum med det vackra namnet ”Jag är så glad att
jag fått leva”. Här visades Karlfeldt upp inte bara som
skald utan också som idol och förebild för alla dem
som var med om att bygga upp Sverige under industrialiseringen. Perspektiven blev många: barndomen
i Karlbo, konkursen och faderns vanära, studierna i
Västerås och Uppsala, framgången som förde honom
in i Akademien, blommorna, vänskapen med Fröding, Zorn och Albert Engström, världskriget, Gerda
och barnen, Sånggården i Sjugare med den härliga
trädgården och till sist återkomsten till Folkärna
kyrkogård. Mitt i framgången kunde Karlfeldt märkligt nog behålla sin egenart och skapa ny poesi. Katalogen ger en mycket bred bild av Karlfeldt. Vid entrén
visades dessutom den mest fullständiga uppsättning
porträtt av Karlfeldt som jag någonsin sett. Bara den
var värd entrén!
I förra numret av Karlfeldtbladet beskrevs utställningen på KB som mycket fint kompletterade de båda
föregående. Karlfeldt betraktade sig som poet och
bibliotekarie. Han behövde ett stillsamt yrke som gav
honom ro att växa som konstnär och kunde kombineras med uppdragen i Svenska Akademien. Karlfeldt
var bokmänniska, ett faktum som oa glöms bort i

berättelser om hans kärlek till kvinnorna och naturen.
På utställningen visades många okända bilder som
skaldens barnbarn Hans Larsson gjort tillgängliga.
Besökarna kunde också höra skalden läsa sina egna
dikter i inspelningar från 1920-talet. De måste ha ha
påtaglig eﬀekt för en av mina vänner, som länge motstått alla uppmaningar om att gå med i Karlfeldtsamfundet. Han föll genast till föga när han hörde Karlfeldt läsa dikter på deras gemensamma dialekt. Av alla
vägar till lyriken måste detta vara en av de bästa.
Mycket material till utställningarna hade lånats in
från Karlfeldtgårdarna i Avesta och Leksand. Gårdarna har också varit viktiga som samlingsplatser
under jubileumsåret. Återigen har vi kunnat notera
hur viktigt det är att ha två så vackra platser att hylla
Karlfeldt på.
Lars Falk
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Tufft men hoppfullt
för Karlfeldt & Co
av Mika Larsson

S

igtuna bar sin vackraste höstskrud när jubileumsårets symposium hölls 24-25 oktober på
Sigtunastielsen. ”Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?” var rubriken, som lockade fullt hus till stielsens nattlogi och rikligt med
publik till det späckade programmet. Och än en gång
fångades vi, som deltog, av samfundets programmakare, som synes aldrig kunna misslyckas med uppgiften att överraska och inspirera.
Men det började i stor dysterhet. En imponerande
grupp forskare och kulturskribenter belyste med årtal och siﬀror hur 1890-talets poeter och prosaister
näst intill helt raderats ur läromedel, inte bara på
högstadie- och gymnasienivå, utan även på våra universitet. En av studenterna i litteraturvetenskap förklarade frankt, att ”vi har samlats här därför att min
generation inte vet någonting om Karlfeldt och inte
har ens någon relation till poesin”. Och frågan uppstod hur vi ska kunna rädda kulturarvet om framtida
lärare i svenska och i litteratur knappt ens känner
igen Karlfeldt och hans samtida till namnet, samtidigt som den svenska läromedelskontrollen har lagts
ner. Vi samfundare vet m a o inte hur illa det är.

I det oﬀentliga kultursamtalet är läget inte mycket
bättre. Kommersialismens grepp är hårt och minskat
utrymme i media och ständigt nya utrensningar i folkbibliotekens hyllor ger vårt kulturarv en alltmer undanträngd position. Och jag hör skaldens röst:
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”O Fridolin, din sång
är tömd/ och dömd
och glömd också.”
Men! Liksom framväxande media för
100 år sen gav litteKarlfeldt & Co
raturen en väldig
Den förlorande generationen?
Symposium i Sigtuna 24-25 oktober 2014
skjuts framåt i debatt och medvetande, så befinner vi oss idag i början av en ny medial
revolution. Under symposiet lyes fram hur internet
och IT-tekniken öppnar möjligheter, som vi med
ungdomen mest bakom oss inte ens kan ana. Men
som dagens unga kan påvisa, om vi bjuder in dem till
samfundets tankesmedja. Och Karlfeldts musikalitet,
hans språksensualism, ja språkliga glupskhet och rytmen, rimmen, ljuden, klangen lockar poeterna än
idag. Och kan locka internetgenerationen till nyskapande sätt att framföra dikten, i enlighet med tidens
trender. Det fick vi ett omtumlande exempel på under
symposiet. En annan nutida trend är att blanda konstarterna; gränserna dem emellan luckras upp. Men det
finner vi redan hos EAK, poeten som nämner sig
både målare och sångare. Och som under diktens yta
oa låter ruva en ”jordbrygd skum” av erotisk lust,
som väntar på att få tala mer fritt.
Nej, inget skäl att uppgivet sucka! Men det krävs
bra och webbaserade handledningar för våra gymnasielärare, nya frågeställningar för forskarna, en
öppenhet mot ungdomens IT-vanor, en beredskap att
”riva tidsgardinerna”, som bestämt hur dikt ska läsas,
tolkas, blandas och analyseras.
Lägg därtill Lust, Lobbying och samverkan mellan
de litterära sällskap, som bildats kring Karlfeldt & Co,
och nog ska vi kunna motbevisa Fridolins spådom!
För dig som vill veta vilka som var med och skapade det spännande symposiet, dvs. vilka röster som
var där, så finns de alla och hela programmet på samfundets hemsida.

n
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Sub lunas
grafiska profil
av Christer Åsberg

S

ub luna i Hösthorn, 1927, är en av Karlfeldts
excellenta dikter, högt skattad och gärna läst.
Den grafiska uppställningen av dikten bidrar
till att fästa den i minnet, den är ett kännemärke för denna dikt och bidrar på ett svårbeskrivbart
sätt till dess helhetsverkan. Så här ser vi den:
Sub luna amo.
Mörk är min brud,
brinner i bruna kvällar,
dansar i månglitterskrud osv.

Hela dikten igenom följs på detta sätt en orimmad rad
av en rimmad med ett indrag (i de första upplagorna
ca 2,1 cm).
Men den uppställning av dikten som vi är vana vid
var inte den som Karlfeldt själv ville ha. När dikten
först trycktes, i Söndagsnisse Strix’ julnummer 1925,
hade den visserligen varit uppställd på det sättet. Och
samma uppställning, med regelbundna indrag, fanns
tydligen också i korrekturet inför tryckningen i Hösthorn, 1927. Karlfeldt reagerade mot detta och såg till
att uppställningen ändrades, vilket framgår av ett brev
till förlaget, Wahlström & Widstrand, den 27 augusti:
Jag är nu nöjd med uppställningen av dikten
”Sub luna”. Jag ville att dess breda ton skulle avspeglas i trycket, även om det, typografiskt sedt,
bleve oegentligt.
Han hade nu infört en tredje nivå i uppställningen av
”Sub luna”, några rader har fått ett extra indrag (ca 3,3
cm); placeringen av detta indrag i Hösthorn varieras
något mellan stroferna:
Strof 1: samtliga rimrader har kort indrag.
Strof 2: den sista rimraden, den åttonde, har långt
indrag.
Strof 3: samma arrangemang som strof 2.
Strof 4: den ärde och den åttonde raden har långt
indrag.
Strof 5: den ärde raden har långt indrag.
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Det är alltså bara strof 2 och 3 som har en ensartad
uppställning, och det är endast strof 1 som har den
form vi vant oss vid att se som den typiska Sub lunaformen. Sättarna, både Söndagsnisses och Wahlström
& Widstrands, är ursäktade, för Karlfeldts skrivna
manuskript är svårtydda. Indragens olikhet antyds
bara, och de längre indragen finns i några fall på
andra ställen än i förstaupplagan. Den definitiva formen kom under korrekturarbetet.
Den uppställning av ”Sub luna” som Karlfeldt slutligen hade bestämt sig för återfinns i Hösthorns första
upplaga och i de fem följande samt i den första minnesutgåvan 1931. Men sedan händer något. Minnesutgåvan gavs ut i en ny upplaga 1932, inte av Wahlström & Widstrand utan av Åhlén & söner, och den
trycktes av Åhlén & Holm. Texten sattes alltså om,
och det är väl troligt att de ansvariga på det nya förlaget, ovetande om Karlfeldts intentioner, uppfattade
”den typografiskt oegentliga uppställningen” som ett
feltryck. Eller också var man bara ouppmärksam,
flera andra, oa förblivande, felaktigheter verkar ha
sin upprinnelse i denna utgåva. Kanske påverkades
man av att den stämningsmässigt helt motsatta dikten
”Karl Johan” har regelbundet indragna rimrader (ca
3,4 cm). Där kan förklaringen vara att raderna måste
brytas eersom de annars skulle bli för långa. Omsorg
om en ”bred ton” kan knappast ha varit aktuell i fallet
”Karl Johan”.
Variationen i uppställningen av ”Sub luna” kan
kännas rörig och orolig och motsvarar knappast vad
de flesta läsare skulle associera med en ”bred ton”.
Men vi måste utgå från att Karlfeldt faktiskt ville ha
det på det här sättet och det är vår uppgi att försöka
förstå vilket värde han ville tillskriva variationen. Han
måste ha varit övertygad om att den varierade uppställningen i något avseende var bättre än den standardiserade som vi vant oss vid – och som han hade
sett i Söndagsnisse 1925 och i förstakorrekturet 1927
men avvisat.
Vi vet ju att Karlfeldt gärna bröt uniforma mönster
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med variationer i fråga om meter och rytm, rad- och
stroflängd. Man skulle därför kunna tänka sig att
något av de fem längre indragen motiverades av rytmiska skäl. Men om man lyssnar till Karlfeldts egen
läsning av ”Sub luna” (Jag är en sjungandes röst. Karlfeldtsamfundet 2001) går det inte att urskilja någon
skillnad i rytm eller pausering mellan rader utan indrag och rader med kort eller långt indrag. I något

fall tycks andrummet före ett långt indrag till och
med vara aningen mindre än framför en ny rad eller
en rad med kort indrag. Generellt verkar Karlfeldt följa grammatiken och inte grafiken. Man måste anta att
uppställningen är gjord för ögat snarare än som en
anvisning för högläsning.
Eer 1932 tycks den nya, av skalden aldrig godkända, uniforma uppställningen med samma indrag
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Sub luna
(Uppställning i Hösthorn, uppl. 1-6)

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

i rimraderna ha blivit allenarådande när det gäller
nya upplagor, samlingsutgåvor och antologier. Den
mycket omtyckta och omtryckta Karlfeldtvolymen
i serien Den svenska lyriken (”blomsterutgåvan”)
har den standardiserade formen, bortsett från en
variant i sista strofen, där sjätte raden fått ett något
större indrag än övriga rimrader; ett uppenbart feltryck som stått sig genom åren från den första upplagan 1943 .

M

ärkligt är att den standardiserade formen
accepteras utan några kommentarer i
litteraturvetenskapliga verk som, helt eller delvis, citerar dikten, från senare tid
t.ex. Karl-Ivar Hildeman, Sub luna och andra Karlfeldtessäer, 1966, Peter Hallberg, ”Karlfeldts Sub
luna – ett lyriskt bokslut”, i Att välja sin samtid,
1986, Staﬀan Bergsten, Karlfeldt – dikt och liv, 2005,
och Stina Otterberg, Älska, dricka, sjunga, leva, dö,
2014. Även Ulf Malm, i doktorsavhandlingen Meter,
rytm och ljudgestaltning i bunden vers. Exemplet
Karlfeldt, 1985, med dess minutiösa analyser av allehanda meningsbärande formelement, utgår från
den standardiserade versionen av ”Sub luna”, inte
från Karlfeldts egen uppställning i de första upplagorna av Hösthorn.
Och, pinsamt nog, Karlfeldtsamfundets Samlade
dikter, 2001, har den standardiserade formen, trots
att den enligt sina egna textkritiska principer (”den
senaste form Karlfeldt själv godkänt eller kunnat
godkänna”) borde ha valt den varierade uppställningen. Detta har inte korrigerats i pocketutgåvan
2002 och nätupplagan 2013 (www.karlfeldt.org),
som jag själv ansvarat för. Jag vet inte hur många
gånger jag kontrollerat Samlade dikter mot originalupplagans stavningar, ordalydelser m.m., liksom jag
kunnat följa framväxten av 2000-talets nyssnämnda
båda Karlfeldtböcker på nära håll, men denna variation i strofuppställningen i en av Karlfeldts mest
lästa dikter har jag lika lite som någon annan lagt
märke till. Alla har vi förbisett de upplagor av Hösthorn som kom ut under Karlfeldts livstid, den kanske mest sålda och spridda diktsamlingen någonsin
i vårt land! Den standardiserade versionen är
uppenbarligen så uttrycksfull, naturlig och eerhand så inarbetad – och törs man säga det: överlägsen – att man inte tror sina ögons vittnesbörd när
man läser ”Sub luna” i Hösthorns första upplagor.
Men det är naturligtvis den versionen som i fortsättningen ska anses vara gillad och stadfäst.

n
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Sommarmötet i Dalarna
jubileumsåret 2014
av Gunilla Stenman Jacobson
Om sommaren sköna när marken hon gläds
vid Dala två älvarna vida
från Tunaå strand till Gagnefmäns näs
hur fagert att ro och att rida

S

å inleddes inbjudan till jubileumsårets stora
sommarmöte vilken hade hörsammats av cirka
150 förväntansfulla deltagare den sköna fredagssommarkvällen på Leksands folkhögskola. Eer ett osedvanligt jubileumshögtidligt hälsningsord av vår ordförande kände sig alla varmt välkomna.

Ordet gick däreer till Kersti Jobs Björklöf som
berättade om byn Åkerö – konstnärsbyn – där folkhögskolan ligger med utsikt mot Leksands kyrka och
människor som gjort Leksand känt. Många var de
vandrande dalfolk som hade en stolthet i ett eget
hemman att återvända till eer herrarbeten. Vi fick
följa med på en liten resa i det förflutna bland föregångarna som upptäckte Dalarna – från Linné och
Hülphers på 1700-talet till andra som senare under
1800-talet beskrev landskapet och även bosatte sig
där. Vilka var då de samtida med Karlfeldt? Vilka kan
han tänkas ha mött? Läs mer på sid 24.
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Erik Axel Karlfeldts egen röst fick så göra sig hörd
genom Gunnar Birgegård. Han hade valt ett antal
Karlfeldtdikter och trollband mötesdeltagarna med
sin deklamation av och kommentarer till ett urval
dikter med olika ledmotiv.
Som avslutning framträdde Håkan Sund med ett
antal kompaner, OD-veteraner och några tillika samfundsmedlemmar med ett musikaliskt inslag i kvällens program. Gunnar Birgegård presenterade sångerna ”Fridolins dårskap” tonsatt av Sibelius, ”Drömmar” av Otto Olsson, båda med text av Karlfeldt, och
”Leksands klockor”, en skämtsam nidvisa tonsatt av
Lillebror Söderlund. Deltagarna kunde däreer fortsätta samtal över ost och vin i den ljusa natten.

Claes-Bertil Ytterberg och Ulrika Knutson

Lars Hjertn

Lördag i Leksand

L

ördagens årsmötesförhandlingar inleddes med
diktläsning av Anders Back som hade valt dikten ”Eriksgata”. Med Bo Pettersson som ordförande återvaldes ordförande och hela styrelsen i sin helhet. Inga förändringar under jubileumsåret. Vår mångårige revisor Hans Alsén avtackades in
absentia. Årets vinnare av ungdomsuppsatspriset
Rebecca Hagberg-Snäckerström kungjordes, men
tyvärr hade hon inte möjlighet att personligen ta
emot priset. Årsmötet avslutades med ännu en dikt,
”En löskerkarl” som Mika Larsson läste.
Ulrika Knutson inledde sitt anförande med titeln
Den förarglige Karlfeldt med att säga att hon kände sig
knäsvag inför att tala från ett podium med den vackraste bukett hon sett och en byst av Erik Axel Karlfeldt. Hon fortsatte drastiskt med att säga att värre
tjejtjusare än Karlfeldt fanns inte. Då möjligen häradsbetäckaren Tegnér. Hela talet finns återgivet på sid 28.
Eer lunch väntade bussar som tog oss till Sångs
där familjen Berggren tog emot mötesdeltagarna och
ett stort antal andra som anslöt. I strålande sol bänkade vi oss (ca 500) och tonen för resten av dagen,
”Låt klinga våra dagar” slogs an med en lystringsfanfar på horn och deklamation av ”En hornlåt” av
Gunnar Birgegård. Gunbritt Berggren påminde oss
om att hornet var Karlfeldts instrument och läste själv
en dikt infogat i sitt välkomsttal.
Så skulle den stora prisutdelningen av Karlfeldtpriset äga rum, men till värdinnans stora förvåning
gjorde vår ordförande ett avbrott i det noggrant planerade programmet. Ett enastående undantag från
regeln att inte ge någon medalj till sittande styrelsemedlemmar hade beslutats och ordförande överlämnade samfundets ”extra förgyllda medalj” till Gunbritt
Berggren för allt hon betytt för Sångs, Karlfeldtsam-
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Anna Aronsson

Anja Tengnér

fundet och Karlfeldts minne. Ett synnerligen välförtjänt hederstecken som alla församlade applåderade.
Åter till ordningen och jubileumsfirandet blev det
dags att äntligen få möta mottagaren av Karlfeldtpriset, Olle Persson. Prisjuryn presenterades och Olle
fick mottaga diplomet. Fanfar på horn av Anna
Aronsson och applåder för pristagaren som sjöng fyra
sånger för oss ackompanjerad av Håkan Sund. En
KARLFELDTBLADET 2014:2

Ma

ner

Håkan Sund

Håkan Sund, Olle Persson
och Margareta Jonth

Anki Jones

Sångsbuketten

Manskör under ledning
av Håkan Sund

aj Aldskogius och
Finn Haglund

Ola Nordenfors

Gunnar Birgegård

högtidsstund för alla församlade att höra två sådana
fullblodsmusikanter!
Margareta Jonth tackade för sången och påminde
om att Karlfeldtpriset syar till att ”vidmakthålla och
stimulera intresset för Karlfeldtss diktning”. Ett viktigt medel att sprida dikt är genom sång. Ett ansvar
för alla som sysslar med visa, romans och (varför inte)
pop att hålla svensk tonsatt dikt vid liv. Kan man veta

hur Karlfeldt tyckte om att bli tonsatt? Enligt Ola
Nordenfors (lektor i litteraturvetenskap i Uppsala
med en doktorsavhandling om svenska romanser)
innebar det ibland en konflikt, då Karlfeldt själv nynnade fram sina dikter och det kunde vara svårt att
höra orden i annan tondräkt. En del tonsättare tyckte
att dikterna var alltför rytmiska och styrande för att
tonsättaren skulle kunna tolka fritt. Så utspann sig
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Karlfeldts barnbarn Hans Barenthein
läser dikten ”Höstpsalm” vid graven
på Folkärna kyrkogård.

ett samtal mellan Margareta Jonth, Ola Nordenfors,
Olle Persson och Håkan Sund om romanskonsten
och hur det är att framföra romanser både som sångare och ackompanjatör. Tillsammans ledde Margareta och Olle den månghövdade skaran i AllsångsInterpretation av den tonsatte Karlfeldt i tre sånger
och de ljöd med liv och lust ända från sista bänk och
framåt.
Hornlåt signalerade uppbrott från Sångs och bussarna förde oss ner till Leksand och Gammelgården.
Kersti Jobs Björklöf tog på sig uppgiften att representera kommunen och välkomnade Karlfeldtsamfundet till Leksand. I gassande sol, där de flesta
sökte sig intill husväggarna på de gamla husen för
skugga, intogs kaffe. Och så kom tre spelmän och
ledde alla i ett tåg mot kyrkan och konsert, Karlfeldt
i ord och ton. En vältalig publik fick lyssna till AnnKristin Jones, mezzosopran, Lars Hjertner, recitation och fiol med Håkan Sund vid pianot. Ännu en
högtidsstund.
Vid middagen välkomnade oss vår ordförande till
en trevlig kväll till bords med Karlfeldt. Stämningen
var hög med festmat och goda samtal och mera allsång ledd av Margareta Jonth och Olle Persson, bl.a.
två visor från sommarmötet i Västerås 1983 skrivna
av Erik Mattias Yrgård till kända melodier. Fredrika
Werner reste sig spontant och läste en dikt som hen-
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nes farfar skrivit till EAK på hans 60–årsdag (se sid
27). Ja, se det var en riktig födelsedagsmiddag!

Söndag i Avesta
Så inföll själva födelsedagen och mötesdeltagarna
förflyttade sig söderut till Folkärna kyrka. Vi firade
gudstjänst och Karlfeldthögtid betitlad ”All nejdens
drömmande fägring och sång”. Avesta spelmanslag
deltog med folkmusik från trakten, Barbro Wahlberg, Brita Josefson och Jörgen Eriksson reciterade
varsin Karlfeldtdikt och solosång framfördes av
Angelica Bengts, – Dalmarsch och Hembygdens
huldra – tonsatta av Jonas Ek, Avestabördig. Christer
Åsberg läste en dikt av Karl Hedlund ”Till Erik Axel
Karlfeldt på 50-årsdagen” och biskop omas Söderberg predikade.
Så följde en procession med fanor och spelmän till
minnesmonumentet för en ceremoni inramad av mer
musik med kransnedläggning vid gravmonumentet
eer ett kort tal av Claes-Bertil Ytterberg.
”Det är med en från flera generationer upplevd
tacksamhet för Karlfeldts litterära insatser som Karlfeldtsamfundet idag vill nedlägga en krans vid detta
minnesmärke. Från ett enkelt ursprung blev han som
poet, som Svenska Akademins ständige sekreterare,
och slutligen som Nobelpristagare en livstolkare som
hjälpt oss att formulera djupt mänskliga livserfarenKARLFELDTBLADET 2014:2

Vandring till Karlfeldts grav

Karlfeldts barndomshem

Fridolinkören under ledning av Kerstin Sonnbäck

Abiel och
Margareta Oldgren

heter. För detta blir vi stilla i djup tacksamhet. Samtidigt känner vi tidens flykt och förgängelsens oundviklighet med en sorts förtröstan och tillit som bara
stor dikt av EAK:s kaliber kan förmedla.
Snabbt jagar stormen våra år / som skyar över hav.
/ Knappt tändes, år, din blida vår, / så bleknar glansen
av. / Din sommarblomstring är sin kos, / hav tack för
vad du gav. / Om blott du endast gav en ros / att lägga
på en grav.
Alltså lägger vi denna krans med vördnad för hans
minne.”
Däreer vidtog en festlunch i Folkärna församlingsgård som Avesta kommun stod som värd för.
Karlfeldtsamfundet förenades så med kulturföreningen Karlfeldtföreningen i Folkare till det traditionella
födelsedagsfirandet vid den gamla Tolvmansgården.
Elisabeth Lindmark, medlem i båda sällskapen, beskriver fortsättningen på eermiddagen.
Såsom sker varje år den tjugonde juli firades Erik
Axel Karlfeldts födelsedag i hans fädernegård i Karlbo. Vi och andra åhörare hälsades välkomna av Karin
Perers i vad hon benämnde Kungsljusens sommar
och hon propagerade för ett Jubelår för lyriken. Programpunkterna inramades av sång av den helt nybildade Fridolinkören, under ledning av Kerstin
Sonnbäck Hagfeldt. Stämningsfullt sjöng kören flera
Karlfeldtdikter, som tonsatts av bl.a. nya tonsättare

som Anders Turesson och Nils Lindberg.
Högtidstalet hölls av Claes-Bertil Ytterberg. Han
konstaterade att vädret hade varit vackert då Erik
Axel föddes, men inte lika strålande som denna jubileumsfödelsedag. Han pekade på den enorma utveckling som Karlfeldt upplevt under sitt liv: ståndsriksdagens sista år, bondekulturens övergång till industrisamhälle och utvecklingen av demokratin. Själv hade
Karlfeldt, som kom ur enkla förhållanden, skapat sig
en plats i kulturen och på parnassen. Talet återges i
sin helhet på sid 28.
Avesta stads kulturpris Årets Fridolin gick till förre
kommunchefen Lars Åke Everbrand. Till hans långa
meritlista hör att han länge värnat om Karlfeldtsgården. Kommunstyrelsens ordförande Lars Isaksson
meddelade att Erik Axel Karlfeldt skulle hedras med
en platta på Avesta Walk of fame på Lilla torget tillsammans med bl.a. Tony Rickardsson. Detta skulle
högtidligen ske den 29 augusti och Panetoz skulle
uppföra tolkningar av Erik Axel Karlfeldt.
En stor helg med många upplevelser och impulser
som vi hoppas kommer att stanna i våra minnen
länge var till ända.
Foto: Jørgen Straarup, Ragnvald Johannes,
Hans Barenthein, Karin Perers
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Karlfeldt i Leksand
av Kersti Jobs Björklöf

M

ed natur i 1800-talets Dalarna förknippade främlingar gärna Säterdalen, Båtsta
och Bergsäng – en sorts standardmål.
Upptäkten av dessa naturscenerier brukar
tillskrivas J. W. Schmidt och Gillberg. Schmidt var
prorektor vid tyska lyceet i Stockholm och hade vistats 2 år i Sverige. Han reste för att upptäcka den
svenska nationalkaraktären vilket resulterade i boken
Reise durch einige schwedische Provinzen, 1801.
Ressällskap var konstnären C G Gillberg. De blev
visade Säterdalen av en person från staden och de fick
också rådet att ta en omväg vid Naglarby till Båtsta.
Där finns ett berg kallat ”Predikstolen” som då hade
en fin utsikt. De hade ursprungligen tänkt vända i
Djurmo men folk hade uppmanat dem att fortsätta
mot Siljan.
Så här skriver Schmidt: ”I Sjugare visade gästgivaren vägen till utsiktspunkten. Schmidt föll i trance:
”Högt över andra stranden (av Opplimen) log mot oss
den lilla byn i vars närhet vi väntade en utsikt, om vars
obeskrivliga utsikt vi under vår resa hört så mycket talat att just därför hela vår resplan ändrats. Jag har sett
många trakter , men jag kan inte erinra mig att någon
enda till den grad överraskat mig, gjort mig så hänryckt som denna”. (Gästgiveriet nedlagt 1863)
Schmidt och Gillberg har alltså inte upptäckt dessa
dalavyer. Upptäckterna gjordes av bygdens eget folk,
men det var främst Schmidt med insmickrande ord
och Gillberg med konstnärens verktyg, som gjorde
Säterdalen, Båtsta och Bergsäng till de stora paradnumren i de svenska resenärernas Dalarna.
I och med Skandinavismen kring 1800-talets mitt,
flammade ett livligt danskt intresse upp för Sverige
och inte minst för Dalarna. Dalarna blev ideallandskapet med natur, allmogekultur och historiska minnen.
Fredrika Bremer skriver i sin fingerade reseskildring i Dalarne, 1845, ”Till Dalarne måste man fara,
om man vill se en natur, ännu i storartad oskuld, ett
folk, ännu i detta patriarkaltillstånd, som alltmera försvinner från jorden och som har drag av så stor och rörande skönhet… Det är ännu i utseende, i seder, klädedräkt och sinnelag detsamma som i Engelbrekts och
Vasas tider”.
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Några år senare inspirerade hon H C Andersen att
1849 söka sig upp till Dalarna. I Uppsala besökte han
landshövdingen Robert von Kraemer som kom att
finansiera Andersens resa till Dalarna. H C Andersen
skriver: ”Målare tag skissbok och färger, dra opp i Dalarna, motiv intill motiv skall uppenbara sig för dig!
Det är ingenting att måla säger du måhända, nå så är
det i alla fall någonting att se, kom bara! Målare och
diktare ta varandra i hand, kom upp till Dalarna, det
fattiga landet är rikt på skönhet och poesi, rikast dock
vid Siljans sjö.”
En appell som många följde, t.ex. den danske
konstnären Wilhelm Marstrand som målade ”Sommarsöndag i Leksand” 1853. Tavlan innehåller det
som bygden är känt för och som uttryckts av flera
resenärer: naturen, dräkterna/folklivet och kyrkan
som centralpunkt. Hans målning blev den första stora
folklivsskildringen från Dalarna. Den tillhör Nationalmuseet i Köpenhamn och finns som kopia i Leksands kyrka.

V

ilka var då de samtida med Karlfeldt i Leksand? Vilka kan han tänkas ha mött? För
några år sedan fann Gunbritt Berggren uppgier i en gästbok från Karlsvik i Rättvik,
som visade att Karlfeldt var här som 17-årig gymnasist 1882 och att han återvände året därpå. Det var
dessa somrar han mötte flickan, som blev Jungfru
Maria i dikten.
Det som lockat vid 1800-talets början och mitt lockade fortfarande. Karlfeldt, liksom Schmidt vid början av seklet, greps av utsikten vid Bergsäng och av
människorna.
Karlfeldt har berättat om att det kändes som att
komma till ett nytt och okänt land helt olikt sin egen
bygd. ”Jag såg stora byar med låga gårdar – jag var van
vid raka motsatsen – gråa voro de, verkade föga välstånd, men så mycket mera åldrig egenart. I dessa färglösa byar lyste de bjärta dräkterna som en djärv motsats. Språket klingade mera främmande ju högre upp
man kom tills det slutligen var obegripligt. Människorna var fåordiga som hemma men mera rättframma om
man kom i språk med dem och naivt omedelbara. Mat
och husrum kostade ingenting för en luﬀande pojkKARLFELDTBLADET 2014:2

Alfvéns sinne för naturens skönhet och hans konstnärliga blick för prakten i de färgrika sockendräkterna
satte outplånliga spår hans själ. Den mäktiga psalmsången i kyrkan grep honom djupt, och han tjusades
av de friska unga rösterna i Leksands kyrkokör, som
han händelsevis fick höra öva i skolan. Kören skulle
just uppvakta Karlfeldt som tillfälligt vistades i Leksand. Alfvén blev anmodad att delta i denna uppvaktning vilket han med glädje gjorde. Karlfeldt bodde
i den s.k. Skomakarlängan i det hus som senare förvärvades av Hugo Söderlund. Dess dåvarande ägare bedrev nämligen viss rumsuthyrning till turister, som nu
i allt större skaror började söka sig till Leksand.
Här sjöng leksandskören en svit svenska folkvisor
för den tillbakadragne men tacksamme skalden. Detta
första sammanträﬀande med körsångare i Leksand
hade Alfvén säkert i minnet när han senare anmodades att leda samma kör vid det stora ungdomsmötet i
Leksand 1904. Det blev första gången han dirigerade
en kör, men det visade sig redan då, att han var en boren körledare.

V
Kersti Jobs Björklöf

vasker. Dessutom hade man prästgårdarna att tillgå.
Jag minns de stora kyrkbyarna innan de svällt ut till
köpingar och turistcentra…
I skaran av Sveriges kyrksammaste menighet, gripande att se den tiden i sin oblandade folklighet, skred
jag på söndagsmorgonen genom den långa högtidliga
kyrkallén fram mot löktornet, medan kyrkbåtarna avlastade sitt innehåll på det ljusa noret. Vilken skallande
psalmsång i templet.”
När det gäller kontakten mellan Karlfeldt och
Alfvén hade Alfvén i slutet av 1899 (då 28 år f. 1872)
fått det hedrande uppdraget av Operan att skriva en
kantat till invigningen av det nya seklet. Texten skulle
författas av Erik Axel Karlfeldt ”men den kom mig så
sent till handa, att jag nätt och jämnt hann fullfölja beställningen. Den komponerades på 16 dagar och hann
verkligen uppföras på nyårsdagen 1900.” (Texten ingår
i Flora och Pomona.)
1902 måste de ha mötts. Krök Erik Olsson, som
var god vän både med Gustaf Ankarcrona och Hugo
Alfvén har berättat så här om Hugo Alfvén år 1902:

arför ville man hylla Karlfeldt just 1902? Sent
år 1901 utkom Dalmålningar på rim. Var det
anledningen? När det gäller dalmålningarna
så hade de börjat bli omoderna i mitten av
1800-talet och ersattes av tapeter. En kapten i Dalregementet Ernst Bosaeus fanns här i Leksand och liksom sin far häradshövdingen Per Erik Bosaeus intresserade han sig för dalmålningarna. Ernst Bosaeus gick
runt i stugorna och dokumenterade målningarna och
gav ut Tafvelgalleri från stugor i Dalom i två upplagor,
som utkom 1870 och 1882. Vi vet, att Karlfeldt lånade
dessa böcker på KB nyåret 1900-1901. Där finns bilder
som visar Elie himmelsfärd, Jone havsfärd, Gammelkullkvarnen (i Hösthorn 1927).
Tafvelgalleri från stugor i Dalom utom i en tredje
upplaga 1905. Omslag och försättsblad är av Albert
Engström och förlaget Wahlström & Widstrand, Karlfeldts förlag. Var det Karlfeldt som hjälpte till att få
denna 3:e upplaga tryckt? Det är en obesvarad fråga.
Det landskap som de äldre resenärerna beskrev
fanns i stort sett kvar vid 1900-talets början. Tänk er
kala berg med milsvida utsikter! Något som de besökande gjorde var att ge sig upp på kända utsiktsplatser. Karl Erik Forsslund skriver i sin bok om Leksand:
”Knytberget högst av alla (460 m ö h) med en numera
skändligt förstörd turisthydda på toppens kala klipphällar, en av de berömdaste utsiktspunkterna kring Siljan… En storartad rundsyn… Man ser hela Siljan…
10 kyrkor…”
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I en gästbok upptäckte Karlfeldtvännen Erik Bond
och hans fru Kersti Nygårds Bond en gästbok från
turiststugan på Knytberget. Där står den 5 juli 1903
att Karlfeldt var där tillsammans med Gustaf Ankarcrona, Anna Ankarcrona (syster till Gustaf och även
hon konstnär), Anna Stigell, Jane Hamilton, väninnor
till Anna och Carl Rosenberg. Gustaf Ankarcrona var
redan då en betydande kulturpersonlighet i Leksand
och Carl Rosenberg kom att bli en berömd fotograf.
Under 1800-talet finns många beskrivningar från
Leksand, men det var först i början av förra seklet
som de kom att bosätta sig här. Konstnären Emerik
Stenberg, som målade ett fint Karlfeldtporträtt, var
den förste som flyttade hit 1897. Hugo Alfvén byggde
sitt och Marie Kröyers hem i Tällberg 1909. I Tällberg
bosatte sig även violinisten Gösta Björk, far till Anita
Björk. Gustaf Ankarcrona kom hit 1901 för att stanna.
Han är nog den kulturpersonlighet som betydde mest
för Leksand i början på seklet.
Man kan bara nämna det stora
Anna
ungdomsmötet i Leksand 1904
Ankarcrona
i Leksandssom han arrangerade, bildandet
dräkt.
av Leksands hemslöjdförening,
de konstnärliga verk han skapade. Kanske var han bättre som
arkitekt än som målare. Det kan
man se, när man färdas genom
vår omtalade och oa avbildade
kyrkallé med Församlingshemmet, Tingshuset och Sockenstugan vid Kyrkvallen.
Vi kyrkvallen låg det gamla
gästgiveriet, Gästis, som tjänat
sedan 1600-talet. Det var där
som H C Andersen och alla andra besökare bott och bodde.
Det var samlingspunkten för
konstnärerna runt sekelskiet.
En av dem var konstnärinnan
Elsa Hammar Moeschlin. Hon
skrev sina minnen i boken Hjärtat och paletten. I kapitlet ”Under kyrkvalv och risslande björkar” skriver
hon:
Ibland går jag i kyrkan. Det var en av de trivsammaste och gladaste jag någonsin sett. …Orgeln brusade, klockarn tog upp psalmen …. Under predikan
mumsade gummorna oa på en nyss inköpt färsk sirapslimpa. Sakta och förstulet dök handen ner i den
djupa kjortelsäcken, när man kände att ögonlocken
blev tunga.. Några småbarn och några gamla somnade
in och sutto med huvudet på sned som fåglar…
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Vid stamborden på Gästis slöto sig konstnärerna
åter samman – sommarens gäster voro borta – och medan man åt dryades konst och dalstil.
Kan Gästis ha varit Värdshuset som EAK skriver
om i Flora och Pomona (1906)? För nästan exakt
hundra år sedan, den 27 juni 1914, arrangerade Gustaf
Ankarcrona ett program i det då nya församlingshemmet (ritat av Ankarcrona), för att hylla skalden i samband med femtioårsdagen. Medverkande var pianisten Algot Haquinius, som då var mycket uppburen
och för övrigt tonsatt många av Karlfeldts dikter och
violinisten Gösta Björk. Han bodde i Tällberg och var
god vän med Ankarcrona.
Program: 1 Sonat – Tartini 2 Dikter Karlfeldt 3
a/ Air Bach b/Chanson Louis XIII, Coperin c/ Legend
Wienniawsky 4 Dikter Karlfeldt (5 a/ Adadgio pattetique Goddard b/ Libeslied med c/ Liebesfreud Kreisler Inträde 1 kr.
Det framgår inte vem som deklamerade dikterna men troligen var det Gustaf Ankarcrona
själv. I programmet står ordet
”tal” som sedan är överstruket –
var det meningen att Karlfeldt
själv skulle varit med och få
motta hyllningarna? Han var i
Dala Floda ungefär den tiden
innan han reste till Jämtland.
Hade Ankarcrona hoppats på att
Karlfeldt själv skulle komma? Så
här stod det i Falu-Kuriren den
1/7 1914: "Med en Karlfeldt- och
musikaon i församlingshemmet
gladde i måndags (skall vara lördag) konstnären Gustaf Ankarcrona samt violinisten Gösta
Björk och pianisten Algot Haquinius turisterna i Leksand och andra intresserade. Lokalen var i
det närmaste fullsatt av en tacksam och till övervägande del förstående publik."
Två personer som kunnat vara med i publiken var
Marika Stiernstedt och Lubbe Nordsröm som bodde
i Leksand hela 1914. Om hon var med, anade hon inte
den gången, att det var hon som skulle hålla talet vid
Karlfeldts grav i sin egenskap av ordförande i Sveriges
författarförbund.
Karlfeldt besökte Leksand då och då tills han slutligen byggde upp sin egen Sånggård, men det var i
dikterna man mötte honom.

n
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Hyllningsdikt till Karlfeldt

U

nder middagen på sommarmötet i Leksand
läste Fredrika Werner en dikt som hennes farfar skrivit till EAK på hans 60–årsdag. Erik
Nathanael Söderberg 1869-1937, tidningsredaktör,
översättare och psalmförfattare, medlem av flera
psalmbokskommittéer var lokalpolitiskt engagerad i
Örebro och Uppsala där han också var ordförande i
Allmänna Sången under tio år. Under denna tid i

Mest som en dämpad ekoklang,
ett bleknat återskimmer
vår flydda ungdoms Sturm
und Drang
ur ärran jag förnimmer,
men i de skilda stämmors kör,
som fick dess oro vinga,
en enda röst dock än jag hör
obrutet mäktig klinga.
En kryddstark do från
vildmarkshed,
där ymnigt ljungen blommar,
en fläkt från älv, som strid
och bred
vill trotsa damm och bommar,
en glöd från spirande amur
och blod i vårlig yra allt gav med slösande bravur
en gång din unga lyra.
Dess ursprungston är ej förbi.
Fördjupad blott och mogen,

Uppsala träﬀades Erik Nathanael och Erik Axel och
blev mycket goda vänner.
Erik Natanael Söderberg skrev en dikt till gamle
vännen Erik Axel Karlfeldt, som fyllde 60 år den 20
juli 1924. När jubilaren läst denna hyllningsdikt skrev
han ”Berömlig!” på arket. Dikten är publicerad i E.N.
Söderbergs Höst och Hägring.

ditt väsens egen melodi
den är obrottsligt trogen.
Ur ungdomskällors friska språng,
som aldrig kunna sina,
tog varje hjärtblad i din sång
sin makt att ej förtvina.
Ty från din diktvärld ren och sund
den myllas do sig sprider,
som skänkt ditt stamfolk
groningsgrund
se´n hävdens gryningstider,
och i ett lustreck, oa fyllt
av kärva nordanvinden,
din visas mö vardt rosenhyllt
och hälsobrynt om kinden.
I allt vad livet gav och tog
du djärvdes se ett värde,
och när det allra hårdast slog,
du manligen dig lärde,
att allt, som stärker viljans nerv
mot vad oss vill försvaga,

är oss ett oskattbart förvärv
att tacksamt emottaga.
Och därför kan din mästarröst
en hänförd vårhymn sjunga,
när stormens lurar båda höst
och molnen jaga tunga,
och därför stäms ditt instrument
till livets hårda visa,
just när dess sveda mest dig bränt
och minst du känt dess lisa.
Vår dag snart skymmer, men
”en sal
mot aonen belägen”,
din dikt mig gav. Från skuggans
dal
jag till dess ljus vet vägen.
Där vill jag ännu, ungdomsvän,
vid glans av särlaskyar
förnimma, huru rikt igen
sig hjärtats vår förnyar.

Karlfeldt i Dagens dikt i P1
Karlfeldt har alltid varit en av de
mest citerade poeterna i radioprogrammet Dagens dikt som sänds kl.
12.00 i P1. Inte minst därför att
”Vinterorgel” nästan alltid läses
den 1 november. Under jubileumsåret var Karlfeldt månadens diktare
i sin egen födelsemånad juli.
Dikturvalet var representativt:
Första minnet (7/7), En löskerkarl
(8/7), Brusala (9/7), Sång eer

skördeanden (10/7), Intet är som
väntanstider (11/7) och Jag är en
sjungandes röst (12/7).
Tyvärr anger redaktionen bara
tryckår för den bok ur vilken de
hämtat dikten, t.ex. Bonniers 1985,
och inte titel och år för originalutgåvan, vilket borde vara av större
intresse när det är fråga om äldre
dikter.
Lars Falk
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Jubileumstalet 2014
Högtidstal av Claes-Bertil Ytterberg vid Karlfeldtgården i Folkare 20 juli

I

Idag, för 150 år sedan, föddes EAK här på Tolvmansgården. Stina Otterberg har i årsboken
Älska, dricka, sjunga, leva, dö tagit reda på hur
vädret var här då. SMHI (eller dess föregångare) rapporterade för den 20 juli 1864: ”Omkring
halvklart, på kvällen nästan klart. Under dagen en
eller annan regnskur som uppmättes till 0,6 mm.
Temperatur på morgonen 14,1 grader, mitt på dagen
17,3 grader och på kvällen 11 grader. Svaga växlande
vindar.” Ett tämligen normalt sommarväder, likt de
flesta somrar kan man tycka.
Men om vädret har varit konstant och som det verkar i någon mån oföränderligt, så har tiden på de här
gångna åren förändrat det mesta.
Karlfeldts födelseår låg nästgårds den gamla ståndsriksdagens sista år. När han dog 1931 var Sverige en
fullt utvecklad parlamentarisk demokrati. När han
föddes var Sverige i stor utsträckning ett agrart lutherskt enhetssamhälle, där de flesta levde i knapphetens tecken och där något ljushuvud skrev ”Sverige
är fattigt och skall så förbli!” Han dog i ett industrisamhälle på väg mot ett välstånd för många som ingen kunde ana tidigare.
Förändringarna var väldiga. Som om historiens
lugna ström växlat om till en forssträcka som vi kanske inte ens idag ser något slut på. Han föddes i bondesamhället och var en genuin produkt av detta, som
den första dikten ”Fäderna” i hans första diktsamling
intygar. Och han dog i ett välståndsalstrande industrisamhälle som i grunden var på väg att sekulariseras och förändra människors villkor och värderingar.
Däremellan skapade han sig en ställning i det kulturella Sverige och en plats på parnassen som så småningom blev så dominerande att man eer hans död
kunde tala om ”Karlfeldtfaran”. En i den stora diktargeneration som vi kallar 90-talisterna.

V

ar finns Karlfeldt och hans diktning i denna
virvlande tidsström? Är han ett fast och
oföränderligt kummel eller någon som flyter
med och påverkas av strömmen? Enligt min
mening – och det är inte litteraturvetarens utan en
hängiven amatörs – är han varken eller, eller kanske
mera både och. Jag skall ta två figurer ur hans dikt-
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Claes-Bertil Ytterberg

ning som kan vara exempel. Fridolin och Löskekarlen. Det går ju aldrig att identifiera en författare med
sina diktade figurer. Men figurerna kan ge vissa
aspekter på ett författarskap. Kombinerar man Fridolin och Löskekarlen så kan det också säga något om
bredden i detta författarskap. Jag låter Fridolin vara
kumlet i tidens ström:
Här dansar Fridolin,
han är full av minnenas vin.
Här hugsvalades far och farfar en gång
av den surrande bondviolin.
Men nu soven I, gamle, i högtidens natt,
och den hand som gned strängarna då, är nu matt,
och ert liv samt er tid är en susande sång,
som har toner av sucksamt och glatt.
Men här dansar Fridolin!
Sen er son, han är stark, han är fin,
och han talar med bönder på böndernas sätt
men med lärde män på latin.
Och hans lie går skarp i er nyodlings gull,
KARLFELDTBLADET 2014:2

och han fröjdas som I, när hans loge står full,
och han lyer sin mö som en man av er ätt
högt mot höstmånens röda kastrull.
Det här är en idealbild av det lyckliga bondesamhället. Kanske också en idealbild av vem Karlfeldt ville
vara men långt ifrån var. Nuet är här ett ljust Dur,
mot en vemodig bakgrund av tidens flykt. Men också
med öppningar mot nya möjligheter. Det är inte allom givet att ”tala med bönder på böndernas sätt och
med lärde män på latin”.
Det finns ett drag av konservativ nostalgi mycket
av Karlfeldts diktning. Det gäller också den dalakultur han kommit att identifieras med och ge uttryck
för (Oxen i Sjöga, Kyrkosångarne, Dalmålningarna
på rim, En hornlåt). Nostalgi och längtan mitt i det
tryggt hemvanda. Sådant är lätt att älska och fästa sig
vid när det sker med sådana språkliga formuleringar
som i Karlfeldts diktning. Det är inte för inte som vi
tycker att många av Karlfeldts formuleringar har ordspråkskaraktär.

Det har väl med rätta sagts att med Karlfeldts
diktning når den formbundna dikten sin absoluta
höjdpunkt i svensk litteratur. Det går liksom inte att
komma vidare. Man står vid vägs ände. Men mitt i
denna vägända öppnas perspektiv som inte minst
Niklas Schiöler pekat på i ett föredrag där han analyserade ”Vinterorgel” i den sista diktsamlingen. Han
finner där, mitt i det hårt smidda och formbundna,
tydliga öppningar mot den modernism som var på
väg att bryta fram och kanske till viss del redan hade
gjort det. Kanske är det för djärvt att tro att en ny
diktsamling eer Hösthorn skulle ha varit på modernistisk fri vers. Men tanken är intressant och Karlfeldt
skulle nog utan vidare ha varit kapabel till något sådant. Om han hade velat.

N

Nu firar vi 150-årsminnet av en av våra största
författare. Vi gör det med glädje men också
med ett visst bekymmer. Kommer han att
överleva i den tidsström av förändringar vi nu
lever i? Blir han med tidens kulturellla korttidsminne
så småningom bara en fotnot i litteraturhistorien?

Längtan heter min arvedel,
slottet i saknadens dalar.
Sakta ett underligt strängaspel
tonar igenom dess salar.
Någon som flyter med och påverkas av strömmen?
Jag tänker inte komma med några utvecklingssynpunkter på Karlfeldts diktning. En kortfattad antydan
om saken ger Christer Åsberg i sista numret av Parnass under rubriken ”Poeten presenterar sig.” Men
Löskekarlen är på något sätt en antites till Fridolin.
Långt ifrån det bondskt rotfasta. Långt ifrån det säkra
och trygga. Med en öppenhet mot det vaga och osäkra, det slitna och föga eersträvansvärda. Om Fridolin vandrar tryggt i sin nyodlings gull, är Löskerkarlen
hela tiden ute på osäker gungfly.
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, ärranväga.
Inte bara en social rotlöshet utan också en andlig. Inte
frid och ro utan storm och nöd och kamp i en enda
veva. Det finns nog ekon av Karlfeldts egen livsupplevelse i detta. Samtidigt är nog den här öppenheten
något som pekar framåt i Karlfeldts diktning, något
som möjligen avbröts med hans död.

Karlfeldtsamfundets ordförande lade ned en krans
på Erik Axel Karlfeldts grav vid Folkärna kyrka.
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Kommer nya generationer att finna hans diktning lika
omistlig som vi och våra föregångare? Jag tror och
hoppas det – men det är inte självklart.
Ni som var med på Karlfeldtsamfundets sommarmöte i Västerås för några år sedan kanske minns
Tomas Tranströmers livliga ”upprördhet” bortom
orden bara för att frågan ställdes. Det kan vara tryggt
att ha en annan Nobelpristagares åsikt i ryggen när
det gäller Karlfeldts framtid.
Vi tror att Karlfeldt har ett ärende till oss både i
dag och i morgon. Goda poeter är tidens seismografer. De fångar in och hjälper oss att se. Tidssammanhang kan skia. De kulturella förutsättningarna är
olika i olika epoker. Men mitt i detta stiger fram något som är tidlöst. En röst når oss tvärs över epoker
och århundrden. Mitt i det som kan verka föråldrat
och ur vår synpunkt kanske nattståndet stiger plötsligt fram ett ”nu” som berör. En levande röst hörs
som träﬀar oss. Kanske på olika sätt. Och kanske för
att den är tidlös. Och ur den synpunkten kommer
inte Karlfeldts röst att tystna. Men vi kanske måste
hjälpa nya generationer att höra den. Vi som gärna
lyssnar till den har ett särskilt ansvar som motiverar
samfundets existens. Vi får inte nöja oss med att vara
nostalgiska bevarare av en stor poets minne. Att ägna
oss åt panegyrisk minnesidealisering.
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Klas Östergren tilldelades 2012 Selma Lagerlöfs
litteraturpris. Här sittande vid Lagerlöfs skrivbord.
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Jag kan till slut på rak arm plocka fram åtminstone
tre områden i Karlfeldts diktning som är både tidlösa
och aktuella i alla tider. Det finns förmodligen flera.
Det första är erotiken och kärleken. Den har följt
mänskligheten genom hela hennes historia som
glädje och gåta, som lust och förtvivlan. I poesin har
den biologiska nödvändigheten blivit kulturellt infångad och språkgestaltad. Karlfeldt var en fena på
detta.
Den andra är naturbeskrivningen. Att fånga naturen i ett poetiskt herbarium där det både lyser och
luktar måste ständigt vara aktuellt, kanske aktuellare
än någonsin i en urbaniserad kultur där Linnés Systema Naturae är långt ifrån var mans.
Det tredje är det lokalas betydelse i en allt mer globaliserad värld. Ju större omvärlden blir, desto viktigare närlandskapet.
Karlfeldts sturska ”dalkarlighet” – om man kan
säga så – det som ibland i mångas ögon skymt hans
storhet som poet är kanske inte helt passé. Man behöver inte gå vilse bland kurbitsar för att ana vitsen
med kontakt med rötterna! Hittar man en författare
som förmedlar den kontakten kommer han alltid att
vara behövd!
Hur som helst så tror vi att äkta tidlöshet alltid har
framtiden för sig!

n

Klas Östergren på Karlfeldts
stol i Svenska Akademien
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den
20 december inträder författaren Klas Östergren som
ny ledamot på stol nummer 11 eer Ulf Linde. Det
var den stol Karlfeldt innehade åren 1904-1931. Karlfeldtbladet bad Klas Östergren om en kommentar till
att han nu intar Karlfeldts stol och fick följande skriliga svar:
”Karlfeldt har jag läst en hel del. En dikt som aldrig
upphör att fascinera är den berömda ”Höstens vår”.
De första raderna är mäktiga, men dikten i sin helhet
präglas av en starkt enerverande ambivalens. Orden
uttrycker en gammal vivörs ambition att slå sig till ro,
men versernas slutrader har en så nervös och orolig
rytm att de punkterar hela projektet. Man betvivlar
att han ska lyckas i sina föresatser. Detta till trots, eller
kanske just därför, kan jag läsa dikten högt här hemma under egna sparrar. Mer kan jag inte göra för denne min företrädare.”
Cari Hildebrand
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Karlfeldtmedaljen till
Gunbritt Berggren
Karlfeldtsamfundet har ha som princip att inte ge
Karlfeldtmedaljen till medlem som ännu sitter i samfundets styrelse. Men i år har styrelsen med stor och
självklar enighet gjort ett undantag. I samband med
att Karlfeldtpriset till Olle Persson utdelades under
sommarmötet på Sångs förärades medaljen (i unik
förgylld form) Gunbritt Berggren för hennes enastående insatser för att vårda det kulturarv som Sångsgården med sin trädgård utgör och är ett centrum för,
för hennes idérika programskapande vid gården och
hennes oavlåtliga spridande av kunskaper om Erik
Axel Karlfeldt.
Claes-Bertil Ytterberg

Karlfeldts Vildmarks- och
kärleksvisor på italienska
Vår italienske samfundsmedlem Adriano De Angeli
(presentation i Karlfeldtbladet 2007:2) har svarat för
en unik prestation när han nu ger ut sin översättning
av Vildmarks- och kärleksvisor. Det torde vara första
gången en hel diktsamling översätts. Den italienska
titeln är Canzoni della landa e dell’amore och en av de
mest kända raderna i samlingen lyder: ”Sono scosso
come l’erba strappata dalla radice”, dvs. ”Jag är ryckt
som en ört ur sin groningsgrund.”
Utgåvan är illustrerad med läckra pasteller av
Adrianos hustru Elsa. Adrianos svåger, A. Adriano
Stradiotto, har eer fotografi målat ett porträtt av
Karlfeldt som också pryder omslaget. Både boken och
porträttet presenterades vid symposiet i Sigtuna.
Boken kan beställas från Adriano De Angeli, Via Roma
No 10, 36028 ROSSANO VENETO, Italien (VI).
Christer Åsberg

Christer Åsberg visar under Sigtunasymposiet upp
översättningen av Vildmarks- och kärleksvisor och
det nya Karlfeldtporträttet från Italien.

”Med nacken rak under hatten”
I juli firades Karlfeldt med pompa och ståt i Folkärna,
i augusti var det hans farfars tur. Lars Östlund talade
på Tolvmansgården under rubriken ”Med nacken rak
under hatten” om Erik Jansson i Jularbo (1806-1869),
en märklig person som bör ha bidragit till några av
skaldens karaktärsdrag. Erik Jansson var intelligent och
duglig men egensinnig och böjde sig sällan för överheten. Han var slagruteman, hade många förtroende-

Lars Östlund

uppdrag och blev kyrkvärd i Folkärna. Han drunknade i Dalälven
eer ett bouppteckningsuppdrag
när han rodde hem och kroppen
hittades först eer fyra månader.
Då hängde sig en av sönerna, ett
exempel på den kombination av
beslutsamhet och missmod som
tycks gå i släkten.
Lars Falk
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arlfeldtsamfundets årsbok 2014, Stina Otterbergs långessä Älska, dricka, sjunga, leva, dö,
i utsökt formgivning av Lukas Möllersten, har
blivit mycket uppmärksammad i pressen.
Den har gett upphov till dryga dussinet recensioner
och nästan lika många kommentarer, intervjuer och
presentationer. Stina Otterberg har fått etablerade kritiker att läsa Karlfeldt med nya ögon och yngre förmågor att för första gången få honom i blickfånget.
Johan Stenström noterar (Axess 7):
Hon representerar en helt annan generation än de
Karlfeldtkännare som under årtionden gav sin bild
av skaldens liv och diktning. Hon skriver rappt och
samtidigt elegant och hon sätter in dikterna i överraskande, ibland anakronistiska sammanhang.

Denna fräscha approach har gett ”En Karlfeldt redo
att återupptäckas”, för att citera rubriken till Crister
Enanders recension (Gefle Dagblad 17/7). Karlfeldt
uppskattas för sitt konstnärskap, för sin hantverksskicklighet som poet, för sin musikalitet och för sitt
lyriska språk ”med lätt rytm, nya ordbildningar och
arkaismer” (Bo Bjelvenstam, Populär Poesi, nr. 21).
Oa vägs i recensionerna detta mot otidsenliga inslag
i vissa dikter och mot svårutrotliga klichébilder av
hans förhållande till samhälle, politik, ideologier,
Dalarna, kvinnor och sprit. Kristian Ekeberg (Arbetarbladet 22/7) invänder: ”Karlfeldt var ett barn av sin
tid, men Stina Otterberg ser inte någon poäng i att hålla upp honom mot dagens ideal.” Carsten Palmaer
(Aftonbladet 20/7) ger andra ord åt detta:
Nutidens glasögon hjälper oss knappast att bedöma
honom: Inbiten reaktionär? Ja. Ömsint humanist?
Ja. Ett föredöme i sitt förhållande till det motsatta
könet? Nja. Rolig? Mycket. Går det att kombinera?
Självklart. Människan är sina motsägelser.
”Jag tycker mycket om hur Otterberg prövar sig
fram i dikterna, utröner nyanser och alternativa tolkningar, på samma gång allvarligt och lättsamt, inte
okritiskt, men med smittande kärlek till orden”, så
sammanfattar Ann Lingebrandt (Helsingborgs Dagblad 30/7) sin upplevelse av boken, ”en av årets absolut vackraste böcker”. Det är en värdering som delas
av flera recensenter. erese Eriksson (Svenska Dagbladet 18/7) är som de flesta förtjust i Otterbergs bre-
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En bok som
ger liv åt
dikten
av Christer Åsberg
da, moderna och personliga referenssystem: ”Hon rör
sig ledigt mellan antika dramer och Astrid Lindgrens
världar, mellan den svenska lyriska modernismen och
de egna ungarna hemma. … Vid ett tillfälle jämför
Otterberg Karlfeldts exlibris med en selfie!”
Finns det då något smolk i glädjebägaren? Jo,
KARLFELDTBLADET 2014:2

Victor Malm i Expressen (19/7) menar att Otterberg
är dålig på att underbygga sina ibland vittgående slutsatser. Hans exempel är hennes påståenden om att
Karlfeldt kan ses som en föregångare till den lyriska
modernismen, hennes belägg är för vaga, menar
Malm. Så tycker också Ingrid Bosseldal i sin annars
mycket positiva recension (Göteborgs-Posten 29/9). I
Svensk Tidskri (26/9) invänder en annan ung manlig
kritiker, Carl Johan Erixon, mot Otterbergs ”krystade
försök” att göra Karlfeldt till en modern diktare, han
uppskattar honom för vad han är, en gammal diktare.
Synpunkten fördjupas i en kommentar av Arne
Melberg (Svenska Dagbladet 18/7). Han uppfattar inte
dikten ”Första minnet” som en ”modern” dikt: ”Jag
har svårt att följa med i associationen till modernismen; balladformen är alltför arkaiserande.” Crister
Enander menar att ”det moderna” inte ligger i det formella utan i tilltalet och i möjligheten till identifikation: ”Karlfeldt är en skald i samtiden. Hans känsloliv
bär på många skikt, inte sällan medvetet dolda.”
Eller, som Palmaer säger:
Det som gör Karlfeldt till en man för vår tid är inte
hans tankar och ideal utan någonting primitivare:
Han svänger. Han svänger utav bara helvete, med
knirkande och knarrande synkoper, tungt och graciöst som en gammal vedskuta.
Karlfeldts rytmiska ordmusik, som framhävs i
essän, håller hans diktning levande. Per Svensson
(Sydsvenskan 29/7) instämmer:
Och det är just musikaliteten hos Karlfeldt, hans
högt uppdrivna sensibilitet för mörk vokalklang och
suggestiva rytmiska figurer, som Stina Otterberg tar
fasta på när hon i sin på en och samma gång rättmätigt respektfulla och befriande respektlösa långessä blåser bort dammet från diktmaskinen och
trycker på sändknappen.
Svensson avslutar denna fina sammanfattning av
boken med: ”Genast grips man av en intensiv lust att
leta fram samlingar som Hösthorn och Flora och
Pomona.” Bo Gustavsson (Upsala Nya Tidning 24/7)
tycks redan ha gjort det:
Levande dikt är en omedelbar upplevelse förmedlad
av språkets musikalitet. Och vem är mer levande än

Karlfeldt? Möjligen Fröding. Levande dikt gör oss till
levande människor, den ger oss stegrad sensibilitet.
Även Crister Enander är en Karlfeldtläsare och
han summerar de starka intryck Karlfeldts poesi har
gett och som Otterbergs bok påmint om:
Dikternas rytm och pregnans, ordens egenartade
dans och den så osvikliga känslan för vilken valör i
ett ord som ägde störst styrka och bäst fångade vad
han ville få fram, hans förmåga att slå an strängar
som lätt leder till att orden öppnar en väg ner mot
mer djupt liggande skikt.

O

tterberg lyckas till och med få de båda notoriska Karlfeldtskeptikerna Gunder Andersson (Dala-Demokraten 18/7) och Göran
Greider (Dagens Nyheter 25/7) att säga några
vaga artigheter om både skalden och essäisten. Båda
anser att Stina Otterberg i sin bok om Karlfeldts poesi
borde ha gett utrymme åt Karlfeldts tal till de
Finlandsfrivilliga på Stadion 1918. Greider ”är utled
på att det alltid tassas så vördnadsfullt kring denne
skald”, och Andersson ogillar att brigadens insats
jämförs med ”de stolta segrarna under stormaktstiden”. Talet är lätt tillgängligt, det ingår i samfundets
utgåva av Karlfeldts tal 2004 och har kommenterats
upprepade gånger i andra av samfundets skrier. Den
som läser talet ser i motsats till Andersson att de historiska minnen som frammanas inte är stormaktstidens segrar utan nederlaget i Finska kriget 1809 i
Fänrik Ståls tappning. Tydligen upprörs dessa kritiker
av att Karlfeldt avskydde och fruktade den ryska bolsjevikrevolutionen.
Att årsboken liksom utgåvan av Samlade dikter fått
tryckbidrag av ”det mystiska” Kungliga Patriotiska
sällskapet är för Greider av större intresse än Karlfeldts poesi och Stina Otterbergs essä. En enkel
Google-sökning hade upplyst honom om det 250åriga sällskapets insatser för forskning, företagande
och humaniora. Men då hade insinuationen om något reaktionärt, nästan nazistiskt, hos Karlfeldt inte
varit möjlig att framföra. Så Greider avstod från att
söka svar på sin fråga.
Stina Otterberg har att döma av recensionerna
lyckats blåsa nytt liv i Karlfeldts diktning och intresset
för den. Karlfeldt är, mycket tack vare henne, åter en
samtida diktare.
n
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Dina ögon äro eldar...

P

orten i Sjugare öppnades den 13 maj för säsongens första besökare, en grupp lärare på
Högskolan i Gävle. Med skaldens ”Greatest
hits” i handen lämnade de oss eer ett par
timmar förtjusta över den lilla diktsamlingen.
När vi samlades på Dalarnas Museum den 26
oktober till finisage för sommarutställningen ”Jag är
så glad att jag fått leva” kände jag personligen att sommaren nu ”var sin kos”, en sommar som inneburit
mycket arbete men också stora förväntningar, som nu
i mångt och mycket infriats. I en skara på över hundra
personer i museets stora hall lyssnade vi till den tonsatte Fridolin mycket väl framförd av Siljansnäs Manskör och tenorsolon av Torbjörn Cervin med Henrik
Alinder vid flygeln. Liksom Mika Larsson personligt
och initierat berättade om skalden – morfadern, vid
öppnandet av utställningen 17 maj, var nu Hans
Barenthein ombedd att ge oss sin berättelse. Den gavs
i ord och – i ton! Båda berättade om upplevelsen av
en morfar vars andliga närvaro på ett märkligt sätt
kom att påverka familjens liv långt eer att han gått
ur tiden.
Museichefen Jan Raile såväl som vår ordförande
Claes-Bertil uttryckte sin glädje över det goda samarbetet som resulterat i en innehållsrik, vacker och
väl besökt utställning. Nu är ”löskerkarlen”, Sångfar,
återförd till ”hemmets dröm inom port och regel,
rasslande rutor och tegel”.
På Sångsdagen den 24 maj såväl som den 29 juni,
då vi som en av ”Tusen Trädgårdar” i landet öppnat
upp, var intresset ägnat helt åt den nu 90 år gamla
trädgården. Karlfeldts trädgård är ett enastående uttryck för gott samarbete mellan arkitekten Ester Clae-

Nya kompositioner av Karlfeldtdikter av Sofia Sandén och Anders Nygårds framfördes den 2 juli.
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Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare
www.sangs.se

son och uppdragsgivaren Karlfeldt själv. Någon annan trädgård bevarad eer Ester Claeson finns inte.
Alla dessa år av idogt vårdande, med ritningarna från
20-talet för ögonen, får nu ta emot uppmärksamhet
och erkännanden. Under fem år har vi inbjudit till
”Vandring i dikt och do” fem kvällar i juli, utöver
öppethållande på dagtid, för att särskilt visa hur skaldens dikt levandegörs i trädgården, ”där ande och natur finna varandra”, för att citera skalden själv.
Vid Musik vid Siljans konsert 2 juli framfördes nya
kompositioner till dikterna Vårnatt, Nu öppnar nattglim sin krona, Sommardansen, Dina ögon äro eldar
och Väverskan av Sofia Sandén och Anders Nygårds.
Med rötter i Siljansbygdens folkmusiktradition är
båda nu väletablerade i musiklivet. Valet av dikter var
deras egna. Fioler, mandolin, gitarr, tramporgel och
kontrabas spelade till Sofias Sandéns och Lars Hjertners sång och recitation. Karlfeldts text ledde oss i en
vandring från oroliga ungdomsår till ett liv som Sångfar, när han omsider kommit i hägn och lä med de
sina här i Sjugare.
Som ett avbrott i vandringen berättade skaldens
barnbarn Hans Barenthein sin upplevelse av ett liv i
Karlfeldts närhet om än i tiden ärran ifrån. Eer
programmet slut kom en hänförd besökare fram undrande: Ni har väl spelat in? – Nej, tyvärr, men jag är
glad att vi var fler än 400 här på ängen idag!
5 juli åter konsert med Musik vid Siljan. Mats
Bergström och Olle Persson som solister och med
Dalasinfoniettans kör framträdde tillsammans och
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Olle Persson, baryton,
Mats Bergström, gitarr och
Dalasinfoniettans kör under
Musik vid Siljan den 5 juli.

var för sig. Vi lyssnade till två av Robert Sunds nya
Karlfeldttonsättningar för blandad kör och ett uruppförande av en tonsättning som dirigenten själv, David
Lundblad, gett dikten Mikrokosmos.
Enligt Bondepraktikan är mikrokosmos, dvs. människan, i likhet med makrokosmos uppbyggd av de
fyra grundelementen jord, vatten, lu och eld. Karlfeldt skriver i slutstrofen av sin dikt Mikrokosmos: Jag
är av elden, jag är torr och het / av sommarsol som ingen nedgång vet. / Väl må jag undra att hon ej förbränt
/ mig själv med alla mina element.
Alla dessa hundratals små mikrokosmos på ekängen vilade nu förväntansfulla på jorden, nedanför glittrade vattnet som gett luen en lätt svalka, en svalka
mot elden inom oss och solen på himlavalvet. Själva
smältan – kittet i mikrokosmos är poesin, sången och
musiken, vill jag tro, liksom i det makrokosmos som
omslöt oss.
Under Sommarmötet ett par veckor senare kom
Olle Persson tillbaka till Sångs för att prisas som aldrig förr – med Karlfeldtpriset! ”Låt klinga våra dagar”
var uppmaningen och den hörsammades av alla 500
sångglada deltagare på lekängen anförda av Margareta Jonth, Olle Persson och Håkan Sund. Stående
framfördes numera medlemmarnas ”Greatest hit” –
Dina ögon äro eldar och min själ är beck och kåda…
Om Sommarmötet berättas mer på sid 19.

N

u vid Allhelgonatid har vi fått vårt riktiga
höstregn, men också höststormen har rumsterat om i Opplimens dal och den tog med
sig vår finnoxel, av en art som Karlfeldt på
20-talet var angelägen att få till gården. Linnés lärjunge Kalm upptäckte den, först i Finland och senare
i Roslagen där Karlfeldt, långt senare, fann några eer
enträget letande. Vi vet att de fanns på Sångs under
70-talet, men inte
tjugo år senare,
med ålderns rätt,
när vi kom till
gården. Vi hoppas att kunna finna ännu en finnoxel till våren, en
raritet Sorbus hybrida fennica av fam. rosväxter. När jag ser ut över
landskapet finner jag idag att: Ditt tempel är mörkt
och lågt är dess valv, Allhelgonadag!
Max von Sydow läser nu Dagens dikt ”Vinterorgel”
av Erik Axel Karlfeldt för hela svenska folket.
Ett gott slut på vårt jubelår! Vi träﬀas nästa år, om
Gud ger oss än en vår.
Gunbritt Berggren
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Karlfeldt ”still going strong”
Jag är ett irrande bloss över sjön i svarta nätter…

N

är engelskfödde konstnären Andy Howlden
fick uppdraget att konstnärligt tolka Karlfeldt
i ett verk – en hyllningsplatta – till torget i
Avesta, plöjde han alla Karlfeldtdikter och flera biografier. Själva själen i Karlfeldts liv och lyrik
tyckte han sig finna i denna rad, som nu är ett av de
uttryck som bär människors möten i ruschen vid stadens kommers och kultur. Kopparreliefen rymmer
Karlfeldts namnteckning, hans stolsnummer i Svenska Akademien och några bilder med strofer och bokomslag. Fler lyriska formuleringar lär vänta på att
slitaget från fotgängarna ska frigöra dem...
Hyllningsplattan till Erik Axel Karlfeldt avtäcktes
i hans barndomsstad Avesta vid kommunens sensommarfest som i år bar karlfeldtskt tema. 800 personer hade mött upp, och det var magi i luen när
fyra olika generationer tillsammans njöt av ett kulturprogram med nästan osannolika gränsöverskridanden. Jungfru Maria sjöngs a cappella av Mikaela
Eriksson, student vid musikhögskolan. Körer i olika
åldrar trädde tiljorna. En prisbelönt tidigare kulturchef, Lars Åke Everbrand, var programvärd.
Den stora finalen kom med hiphop-gruppen
Panetoz som så överraskande intresserar sig för Karlfeldt. Gruppens ledare Pa Modou Badjie, som är född
i Gambia och uppvuxen i Jordbro i Haninge, mötte
Karlfeldt hos sina vänner i Dalarna och fäste sig omedelbart vid rytmen och klangen i lyriken. Och Karlfeldts ord får vingar – flyger över seklet och från

Karlfeldtsgården i Karlbo
www.karlfeldt-folkare.se

agrart Sverige till afrikanskt influerad sjungande deklamation, rap. Tack vare Panetoz landar lyriken hos
vår tids barn och deras unga föräldrar, och även de
äldsta generationerna lockas med när publiken blir
ett gungande hav av skutt och skratt.
”Sommardansen”, ”Maj i Munga” och ”Sagan om
Rosalind” blev en integrerad del av Panetoz show som
också bjöd ordinarie repertoar – den som många
känner från gruppens framträdanden på kronprinsessans födelsedag, Allsång på Skansen och Melodifestivalen.
– Karlfeldts dikter känns fortfarande aktuella. De här
dikterna har så mycket energi, så mycket kärlek, så
mycket budskap, säger Pa Modou Badjie. Han försöker uppmuntra unga att skriva – som ett sätt att uttrycka sig – och berättar att han själv skrev dikter för

FOTO: KERSTIN ERIKSSON

Hiphop-gruppen Panetoz väckte förtjusning över
generationsgränserna med rappade Karlfeldtdikter.
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Vacker och välsmakande bakelse till jubilaren Erik
Axel Karlfeldts ära.
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Beställ Karlfeldtsamfundets
årsböcker och CD-skivor!
att lära sig svenska. Gruppen Panetoz delar han med
Nebeyu Baheru, Johan Hirvi, Njol Badjie och Daniel
Nzinga.
Jubileumsåret för Karlfeldt tog sig förstås många
fler blommande uttryck i Folkarebygden. De oﬀentliga kulturprogrammen varje sommarlördag på Karlfeldtsgården i Karlbo började med Linnéa Sallays och
Åsa Arvidssons gestaltning av ”Längtan heter min arvedel” och avslutades med ”Med nacken rak under
hatten” – ett färgstarkt porträtt av Karlfeldts farfar,
presenterat av lokalhistorikern Lars Östlund. Däremellan stod trädgården, folkbildningen och mycket
annat i fokus. En guidad busstur ”Med Karlfeldt på
Folkarestigar” fulltecknades, och varje söndag visades
gården för intresserade besökare. Författarens födelsedag, Karlfeldtdagen, blev extra festlig genom samverkan mellan samfundet och vår lokala förening och
besök både i Folkärna kyrka och vid barndomshemmet i Karlbo.
När den vår de svaga kalla höst är kommen, tar vi
emot Pakistans tidigare kulturminister författaren
Fakhar Zaman och gläds åt att han nu ska ge sig i kast
med att översätta Karlfeldtdikter till urdu. Ja, det blir
via engelskan…
Vi planerar för 2015, och låter
jubileumsåret inspirera till nya
aktiviteter för breda målgrupper.
Karlfeldt is still going strong.
Karlfeldtföreningen i Folkare
Karin Perers, ordf.
FOTO: LARS ÖSTLUND

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

Böcker
Älska, dricka, sjunga, leva, dö: En essä
om EAK (2014) ...........................................200 kr
Oration till skalder och kompaner (2013) ....80 kr
Karlfeldt i sin tid (2012) ...........................150 kr
Dalmålningar utlagda på rim (2011) ........150 kr
Jag är lust och jag är längtan (2010).......150 kr
Vägen till Nobelpriset (2009) ...................150 kr
Vägen till Nobelpriset, engelsk version.....150 kr
Möten med Karlfeldt (2007) ......................50 kr
Tre trädgårdar (2006)...............................150 kr
Dikt och Liv (2005) ..................................120 kr
Till bönder och till lärde män (2004)..........80 kr
Samlade dikter, pocketversion
(Stenström)................................................50 kr

CD-skivor
”Kärlek och drömmar”, Karlfeldttonsättningar av Robert Sund.................100 kr
Håkan Steijens LP, överförd till CD ...........80 kr
”I Fridolins spår”,
Lars Anders Johansson (2008) .................80 kr
”Jag är en sjungandes röst”,
återutgiven CD ..........................................80 kr
”Intet är som väntanstider” .......................80 kr
I en intim vänkrets fick Karlfeldt smeknamnet ”Elvan”
eftersom han satt på stol XI i Svenska Akademien.

Siffrorna inom parantes anger utgivningsår
för årsbok.
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Bokmässan – rapport
från en rookie

B

okmässan var överväldigande. Så enkelt och
intetsägande skulle man kunna sammanfatta
intrycken från 2014 års Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg. Men varför var den så obegriplig, så omöjlig att lära sig att hitta i, varför blev jag
så utmattad bara av att kliva in i mässan?
Jag lärde mig snart att hitta till den lilla enklaven
av författarsällskap i ett hörn av bokmässan. Där var
det mestadels lugnt. Man kunde sitta ned med en
kopp kaﬀe och då och då ta emot intresserade besökare (vi fick faktiskt många nya medlemmar under
mässan!) och pusta ut från stimmet där borta – långt
från storsäljarna med allt det mediabrus i alla möjliga
litterära och ickelitterära genrer som stojade om uppmärksamheten.
Men som ny besökare till bokmässan blev jag
överrumplad av stojet, larmet och trängseln redan när
jag kom in. Böcker – en mestadels stillsam sysselsättning i sällskap med en kopp te eller annan närande
dryck. Så har jag vuxit upp i gemenskap med böcker.
Här var det raka motsatsen.
Och varför fanns alla möjliga organisationer där
som åtminstone inte tycks ha mer än ett bara flyktigt
intresse av böcker? Där fanns intresseorganisationer
för miljövård, hembygd, politiska organisationer,
montrar för statliga eller kommunala organ, kyrkliga
och andra religiösa samfund, idrottsrörelsen, (även en
del erbjudanden i det som jag nog skulle vilja kalla
hokus-pokusbranschen) kort sagt allt som jag nog inte

hade trott skulle dominera på en mässa för böcker.
Men ska Karlfeldtsamfundet finnas där i fortsättningen och bidra på månglarnas marknad? Ja, självklart! Det är viktigt att Karlfeldtsamfundet finns där.
Och jag kände en stor respekt och tacksamhet gentemot dem som år eer år kommer till bokmässan,
fraktar dit material, sätter upp det och ställer upp en
monter som fick mycket beröm av dem som såg den.
(Jag tänker särskilt på Hans Barenthein och Gunbritt
Berggren). Dessutom visades Hans film om Sångs i
vår monter och fick välförtjänt uppmärksamhet.
Christer Åsberg och Stina Otterberg var i elden flera
gånger med föredrag om Karlfeldt, och de lyckades
märkligt nog tränga igenom bakgrundslarmet och
drog rätt stora åhörarskaror.
I ett litet inträngt hörn såg jag Jan Myrdal-sällskapet. Där satt Jan Myrdal själv med ett par kamrater.
Han såg missnöjd ut. Kanske för att han hade fått en
så liten monter, vad vet jag. Kanske över att stojet och
larmet har tagit över på bokmässan. Samtidigt var det
tydligen viktigt att hans sällskap hade en plats på mässan. Karlfeldtsamfundet bör självklart ha en liknande
monter som vi hade i år under kommande år. I jämförelse med det stora bullret ute på mässan syns vi
inte så mycket. Men det är tillräckligt för att skapa intresse för Karlfeldts författarskap – och det är väl det
som Karlfeldtsamfundet är till för?
Ola Nordenfors

Anne-Marie Barenthein i Karlfeldtsamfundets monter, som fick mycket beröm under Bokmässan. Där
visades bl.a. den nya filmen om Sångs som Hans Barenthein arbetat fram.
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Styrelsen 2014/15

FOTO: LARS FALK

Den styrelse för Karlfeldtsamfundet som valdes på årsmötet i
Leksand den 19 juli består av
fr.v. Anders Back, Ola Nordenfors, Eva-Britta Ståhl, Gunilla
Stenman Jacobson, Claes-Bertil
Ytterberg (ordf.), Ebba Nordström, Johannes Rudberg,
Gunbritt Berggren, Jörgen
Eriksson och Jørgen Straarup.

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Vi kan glädja oss åt en tillströmning av ovanligt många nya medlemmar sedan sist.
Vi önskar er varmt välkomna i samfundet!
Alvergren, Gunilla................................Göteborg
Andersson, Maria .............................Fellingsbro
Andersson, Arvid.......................................Falun
Andersson, Ingegerd.................................Falun
Avdic, Ann ..............................................Arboga
Back, Per ............................................Hallsberg
Berglund, Eva ......................................Sågmyra
Bergman, Erik....................................Jönköping
Bergström, Pär-Håkan ......................Stockholm
Blad Ögren, Ingalill ................................Sigtuna
Börjesson, Jan H...................................Mölndal
Carle, Lennart............................................Falun
Carlstén, Birgit.......................................Tollered
Djerf, Lars .........................................Stockholm
Domar, Ulla ...........................................Uppsala
Ekeborg, Lena..................................Bonässund
Elam, Lena ..........................................Göteborg
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Fyra äro säsongerna
Fyra äro elementen,
fyra äro temperamenten,
fyra äro månens kvartal,
fyra fönster har himmelens sal,
fyra äro idisslarens magar,
fyra äro de brännvinsdagar.

O

vanstående strof återfinns i Erik Axel Karlfeldts dikt ”Dryckesåret”. I Karlfeldts diktning
finns ytterligare exempel på fyrtal, de fyra
årstiderna. Vår, sommar, höst och vinter vävs
in i miljöbeskrivningar för att skapa en stämning
samtidigt som de alla karaktäriseras individuellt. De
kontrasteras, jämförs och ställs mot varandra. Många
av dikterna skildrar tidstypiska högtider eller månader. Årstiderna och deras respektive karaktärsdrag
används även vidare som symboler för människors
liv. Centralt i några av dikterna finns också samspelet
mellan årstider och kärlek samt årstider och musik.
–––

Våren är kärlekens tid där unga förenas och trånar efter varandra. Kärleken är nära anknuten till våren. I
”Vad skall man sjunga?” skapar Karlfeldt en neologism, ”våramurös” , vilken ytterligare gör våren till en
tid för kärlek. I diktens centrum är, liksom titeln anvisar, frågan om vad som ska sjungas. Diktjaget kommer till slutsatsen att en sång ”om vårtid och ung
amur” inte kan förarga någon, ”[d]en sången kan
ingen förtörna”. I dikten ”Vårlåt” uttrycks hur ”de
ungas hjärtan darra / liksom lärksång i hembygdens
vår!” I ”En madrigal” får man ta del av hur ”Nu är
det vårtid, och ensam jag sitter, / trycker mitt spelverk
mot hjärta som spritter”. Diktjagets hjärta är påverkat
av våren.
–––
Liksom våren är sommaren en glad och lättsam tid. I
dikten ”Sommarkarlen” står en ung man i fokus där
han vandrar fritt i sommarlandskapet. Han ser sig
själv som ”en diktens vagabond” och säger att han kan
”slita en sommar” på landsbygden för att ”byta pedantens dräkt / mot lantliga blaggarnshosor”. För
honom är sommaren tydligt en tid av frihet och obekymmer. Det obekymrade återkommer i ”En vandringsdag”. Diktjaget, möjligtvis Karlfeldt själv, ger sig
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av, han ”bröt upp från byn”. Tiden är sommar och han
är fri vilket förstärks av att landskapet ter sig varmt
och öppet. Omgivningen ”tycks bada / i sommarfärger glada”. I miljö-beskrivningarna ligger fokus på
stora områden som skogar, ängar, backar, slätter och
kärr snarare än på små detaljer. Det gör att frihetskänslan förstärks då diktpersonen ser ut över områdena och kan vandra dit han önskar.
–––

I tävlingen om Ungdomens Karlfeldtpris 2014 tilldelades Rebecca
Hagberg Snäckerström första pris
för uppsatsen ”Fyra äro säsongerna. Om årstiders porträttering i
Erik Axel Karlfeldts diktning”.
Uppsatsen finns att läsa i sin helhet på Karlfeldtsamfundets hemsida www.karlfeldt.org.

Hösten är ståtlig och trygg men också lite dyster.
”September” är en dikt helt tillägnad hösten och landskapets förändring. Karlfeldt apostroferar ”Septemberlu och septemberdag” genom hela dikten på den
första versen i varje strof. Dagen har en ”glödande,
sydländsk färg” och himlen är ”ståtligt blå”. Vidare
sägs till september att ”du samlat all sommarens fröjd,
/ dess skönhet, dess färgprakt och solskensglans / hos
dig nått sin strålande höjd”. I hösten finns allt det
vackra sommaren fört med sig samlat, vilket gör hösten till en vacker årstid. I ”Höstvisa” återkommer apostroferingen av hösten då den hyllas genom direkt tilltal, ”Förtrogen hälsning låt mig vid ditt bröst / dig
kärligt bringa, klara, blida höst!”
Hösten liknas också vid kvinnor och deras egenskaper: ”Om dagen går du som en jaktgudinna / och
blåser horn inunder björkars glans, / men som en ung
och levnadslustig kvinna / du svingar het och yr på
nattens dans.”
–––
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Höstens storhet och glädje beskrivs i dikten ”Höstens
vår”, där hösten beskrivs som just en andra vår. Dikten börjar med ett påstående, ”Nu är den stolta vår
utsprungen”, för att sedan vända på innebörden, ”den
vår de svaga kalla höst”. Här går Karlfeldt emot den
föreställning som byggts upp om att våren är den
främsta årstiden. Hösten är mycket mäktigare än
både vår och sommar, ”Nu är den sista visan sjungen
/ av sommarns kvinnligt veka röst”. Istället är det starka färger, ”Nu blommar heden röd av ljungen”, och
stabilitet, ”Nu äro alla drömbarn döda / som fötts ur
vårens sköra lek” och ”nu vill jag, mätt på sötman,
fästa / min boning långt från kust och rus / och vila
under fasta bjälkar / ej under lösa blomsterstjälkar”,
som symboliserar hösten.
På många sätt är hösten därigenom en förberedelsetid för vintern. I ”Äppelskörd” är det höst och äpplen plockas samtidigt som det skojas med flickor. En
lättsam höst beskrivs. Den avslutas med en diktjagets
önskan om hur vintern ska te sig: ”Hela vintern, långa
kvällen / ska vi sitta framför hällen / läppja vin och
äpplen steka / handelsmän och kunder leka.”
Vintern beskrivs som både kall, hård och mäktig
även om positiva aspekter av den också förekommer.
Vinterns mäktighet förstärks då den jämförs med
kraen hos en man. ”En man är än ett nordanväder /
som blåser upp till hårdhänt strid”. En av Karlfeldts
mest kända dikter, ”Vinterorgel, skildrar vinterns hårda tid med hjälp av musiken. Dikten börjar med att
påstå att hösten släcker sommaren, ”Där slocknar
sommarens hymn som ett skalv / av klämtande slag”.
När vintern sedan kommer så ”dagas [det] ånyo”.
Vintern kommer med en del ljus men är samtidigt
vass och kall. Vintern och vintervädret är något som
väcker landskapet. Många musikaliska liknelser och
metaforer förekommer. Granarna låter som ”sträv
principal”, ”dov bordun” och ”gäll trumpet” är vad
som ljuder snarare än de glättiga ljud som sommar
för med sig, ”För svag är den saviga bågen, för vek /
är blomstersträng”. Vintern är allsmäktig och genom
diktjaget får man ta del av hur ”En fimbulnatt som i
hedenhös / med bävan jag hör, / när svällaren öppnas
och blästern går lös / ur flöjtverk och rör.” Vintern och
vindarna är kalla, mäktiga och går igenom allt. Diktens slut skildrar vårens ankomst där vintern ombeds
att vila, ”Nu vila, du vita organist!”
–––
De olika årstiderna nämns alla i sammanhang där de
kan tolkas som metaforer för en människas liv. Vår
symboliserar oa ungdom medan hösten fått symbo-

Vem är du, Rebecca
Hagberg Snäckerström?

Jag är född i Karlstad, uppvuxen i Ljusdal,
Hälsingland, tills nyligen bosatt i Gävle och
gick gymnasiet i Uppsala. Jag tog studenten
från Katedralskolan i Uppsala nu i år där jag
gick International Baccalaureate Diploma Programme (IB). Min svensklärare var Birgitta Hellman och jag har henne att tacka för tre år av
fullkomligt lysande litteraturundervisning. Jag
har alltid tyckt om litteratur och att läsa men
när jag började på IB drillades jag i uppsatsskrivning och analysteknik. Jag fick lära mig
hur man närstuderar texter och i ord formulerar
de detaljer man märker som uppmärksam läsare och från de detaljerna kan bygga en detaljerad kommentar.
Jag bor just nu i England där jag nu studerar vid University of Warwick strax utanför
Coventry. Här läser jag en Bachelor of Arts
Joint Honours Degree i engelsk litteratur och
teatervetenskap. Just nu håller jag på att vänja
mig vid den engelska universitetskulturen och
bekanta mig med mina nya studentkorridorskamrater samtidigt som jag tar itu med kurslitteraturen. Vi börjar bland annat med medeltida
engelsk litteratur (på medeltidsengelska), grekiska epos och brittisk teater efter andra
världskriget.
På min fritid tycker jag om att läsa, skriva,
måla, tänka, promenera och gå på eller på andra sätt involvera mig i teaterns värld. Warwick
har många teaterföreningar som jag planerar
att engagera mig i längre fram. Ordvitsar och
andra sorters ordlekar ligger mig varmt om
hjärtat och ända sedan jag var liten har jag
uppskattat lite “äldre” former av svensk humor
såsom Povel Ramel och Hasse & Tage. Naturligtvis tycker jag mycket om poesi och enligt
min farmor är jag avlägset släkt med Fröding.
Hon och mina i Dalarna boende morföräldrar
är glada över min vinst i Karlfeldttävlingen.
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lisera ålderdomen. I ”En gammal man” finns flertalet
exempel på just detta. Det beskrivs hur Kronos, tiden,
”kör sitt spann / mot höstens gula hagar”, alltså ålderdomen. Våren som metafor för yngre dagar kommer
genom benämnandet av fåglar vilka man kan placera
i olika årstider ”Där fordom göken satt / och sjöng
gutår, gutår / skall ugglan flaxa matt / och ropa sorg
och bår”. Både vintern och sommaren har beskrivningar av sig vilka kan tolkas som metaforer för hela
livets gång. Dels i tidigare nämnda ”Sommardansen”
från ”Fattigmansverser” där sommarens flyktiga gång
i ”Jag dansade en sommar, / det var min enda sommar, / och sen så var jag gammal, / och sen så var det
slut”, dels i dikten ”Åka på isen hala” där följande sägs
om vintern: ”Åka på isen hala / med oskodd häst och
yr, / kryssa i stormen strida / med båt som ingen styr,
/ ränna ikapp den där renen / på våta drivan flyr: /
det är en galnings göra / och mannens äventyr.” De
sista två verserna öppnar upp för tolkningen att halka
runt på isen utan någon som styr är vad människolivet är likt.
I framställningen av årstiderna använder sig Karlfeldt inte bara av benämnandet av de olika årstiderna
genom att kalla dem vid namn utan benämningen av
högtider förankrar oa dikten i den menade årstiden.
I ”Vinterorgel” signaleras brytpunkter i årstider genom att utropet ”Allhelgonadag!” ger läsaren höstens
tid och vårens ankomst kommer genom beskrivingen
av hur ”Maria går skär av sol / på skarens glans”.
Maria syar här på Marie bebådelsedag som inträﬀar
den tjugofemte mars. Vanligt förekommande är att
dikternas titlar anspelar på årstidsbundna högtider.
Exempel av detta kan ses i titlarnas namn till dikterna
”Midsommarvisor”, ”Lucia”, ”Månhymn vid Lambertsmässan,” vilken syar på Lambersmässans
inträﬀande den sjuttonde september, och ”Mikael”,
vilken syar på Mikaels dag den tjugonionde september. Oa ges månaden eller årstiden också i titelns,
”Augustihymn”, ”Vintervila”, ”Januarivår” och ”En
höstens kväll” är exempel på det.
Betecknandet av årstiderna och deras essens ter sig
naturlig med tanke på den bondebakgrund från
vilken Karlfeldt härstammar och användandet av
bondepraktikan och dennas idéer för samman de olika årstiderna. Karlfeldt föddes i Tolvmansgården som
son till en bonde. Detta lägger en grund som gör att
Karlfeldt själv, som bondson, väl känner till årstidernas skiningar och har ett nära naturförhållande.
Växtlivet, skördelivet och bondfolkets beteenden kan
därför i dikterna beskrivas autentiskt. De situationer
som beskrivs är lantliga och människorna är oa
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bondfolk. I flera av sina verk anspelar Karlfeldt också
på bondepraktikan, vilken hade som mål att kunna
utläsa vädret för årets alla månader med de tolv juldagarna som utgångspunkt. Dikten ”Göjevisa” har
fått en undertitel, ”Skall granneligen förstås av en var
som känner bondepraktikan”. Även ”Mikrokosmos”,
med undertiteln ”Motiv ut bondepraktikan”, behandlar årstiderna i förhållande till bondepraktikan. Här
skildras de fyra elementen, jord, vatten, lu och eld.
Jorden är ”sval och tung” med ”ett gulnat höstträd” i
själen, vattnet är ”kall och våt”, luen är ”ljus och blid”
medan elden är ”torr och het”. Här har varje element
sammanknutits med en var av årstiderna. Deras tvetydighet och dubbla karaktärsdrag illustreras här i en
och samma dikt.
–––
Sammanfattningsvis kan sägas att Erik Axel Karlfeldt
i sina dikter skapar en utförlig karaktärisering av årets
fyra årstider. De får alla sina egenheter, våren är förlösande och kärleken blossar, sommaren är frihetens
tid, hösten kommer med både vemod och glädje i sin
pampighet medan vintern framställs som både en tid
för vila och en kall, hård årstid. Vidare används
säsongerna även som metaforer för människolivet.
För att förankra sina dikter i årstiderna använder sig
Karlfeldt av diverse tekniker. Dels nämner han årstidernas namn eller den månad han beskriver, dels
nämns årstidstypiska högtider. Årstiderna har också
ett nära samband till bondelivet och bondepraktikan,
något man kan tolka biografiskt då Karlfeldt själv var
delvis uppvuxen på en bondgård. Årstiderna anknyts
också i bredare bemärkelse till de fyra elementen och
de fyra kroppsvätskorna, populära under antiken och
den inverkan de har på personligheter. Alla dessa
aspekter gör Karlfeldt till en sann årstidsdiktare.
Rebecca Hagberg Snäckerström

V-Dala nation firar 375 år
V-Dala nation i Uppsala firar 375–årsjubileum. Till
detta har en jubileumsskri sammanställts som presenteras den 22 november. Vår ordförande ClaesBertil Ytterberg, tillika hedersledamot i nationen, har
bidragit med en artikel om Erik Axel Karlfeldt och
Tomas Tranströmer ”Två nobelpristagare och ett
jubileum”. Bland nationens hedersledamöter finner vi
även samfundsmedlemmarna Margareta Jonth, Bo
Berggren och Skördåkers Brita Hultgren. Vi lyckönskar!
Red.
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Ett rikt jubileumsår – tack!

R

edan sommaren 2011 började vi planera för
detta jubileumsår. En projektgrupp träﬀades
med jämna mellanrum och arbetade med olika förslag till målsättning och aktiviteter under 2014. En del förslag förkastades, en del, som t.ex.
ansökan om ett frimärke, avslogs och andra bara rann
ut i sanden för att vi inte mäktade med. Det var ingen
brist på uppslag; begränsningarna låg mer i planerarnas kapacitet.
Nu är året snart tillända och ska summeras. Jag
tror nog att de flesta är nöjda med vad som åstadkommits. Och det har varit roligt! Arrangemangen
i samfundets regi har fått mycket god uppslutning
alltifrån Vintermötet med de nykomponerade sångerna av Robert Sund, som kommer att bestå i körsverige, genom Sommarmöte till symposiet i Sigtuna. Så har det varit ett antal möjligheter att uppmärksamma Karlfeldt som andra har ordnat, såsom
utställningarna, diktläsningskvällarna, föredragen
och musikaliska föreställningar. Vi ska under våren
göra en ordentligt sammanställning av allt som föregick under året.
Så återstår bara att rikta ett stort tack till de idoga

som arbetat med jubileumsprojektet: Tack till vår ordförande Claes-Bertil Ytterberg, Gunbritt Berggren,
Christer Åsberg, Mika Larsson, Karin Perers, Cari
Hildebrand och under första delen av tiden Hans
Barenthein och Ylva Heijus! Tack också till övriga i
styrelsen som lagt ner extra arbete!

Minnesplattan som lades ner i Avesta blir för mig
en symbol för något påtagligt bestående av året, liksom körsångerna som kommer att ljuda framöver och
den nya filmen som dokumenterar Sångs. Men den
är inte bara ett minnesmonument över något förflutet – med ett namn om än ej skrivet i sten så etsat i
beständig kopparplåt – utan en fast grund att stå på
och ta avstamp från inför framtiden.
Gunilla Stenman Jacobson

Tonsättningar av Robert Sund på CD
Karlfeldtsamfundet beställde fyra tonsättningar för blandad kör
av Karlfeldtdikter av Robert Sund till jubileumsåret. De framfördes första gången vid Vintermötet i Stockholm. Nu finns de på
en CD med ytterligare tre körsånger i en inspelning live från en
konsert med Robert Sunds kammarkör Pingstdagen i Eriksbergskyrkan i Uppsala. Gehrmans musikförlag har givit ut noterna till
tonsättningarna under titeln Kärlek och drömmar.
CD-inspelningen innehåller tonsättningar av Blommande
rönn, Ur hjärtas gåtbok, De tysta sångerna, En spelmansvisa,
Jungfru Maria, Psaltare och lyra samt Pingst (av Oscar Levertin/Oskar Lindberg). CD:n kan endast beställas från Karlfeldtsamfundet (se sid. 37).
Gunilla Stenman Jacobson

43

Vinterorgel

av Erik Axel Karlfeldt ur Hösthorn (1927)

Ditt tempel är mörkt och lågt är dess valv,
Allhelgonadag!
Där slocknar sommarens hymn som ett skalv
av klämtande slag.
Sin mantel river den svarta sky,
och lundarnas bleknade trasor fly,
och natten mässar om allt som är dött,
allt hö, allt kött.

Du höga orgverk, jag är en man
i din menighet
och samlar din mångfald, så gott jag kan,
till enighet.
Nu lär min ande din egen ton,
den fulla klangen, den djupa ron,
att jag må gå som på sabbatsfärd
i min vintervärld.

Det dagas ånyo, det klarnar så vitt,
det blånar så vasst.
Det växer en värld ur förgängelsens mitt,
en vit och fast.
I frostiga kvällar skönjs en arkad
med pipor av silver i glittrande rad;
nu reser vintern sitt orgelhus
ur mörker och grus.

Från tidig skymning, då lamporna tänts
i östligt kor
och vintergatans valvsegel spänts
av flammande flor,
det susar ibland intill gryningens väkt,
som stjärnornas lugna andedräkt,
en enda ton, en glasigt klar
och underbar.

Nu höves ej lövens lösa lek,
ej susande äng.
För svag är den saviga bågen, för vek
är blomstersträng.
Men furan på höjd och granen i dal
de ljuda alltjämt som en sträv principal:
Cecilia stämmer sitt instrument
till Guds advent.

En fimbulnatt som i hedenhös
med bävan jag hör,
när svällaren öppnas och blästern går lös
ur flöjtverk och rör.
Det skallar basun som i håligt trä
av knäckta ekar som sjunka på knä,
och stämmor dansa i vild mixtur
som rykande ur.

Nu ligger det stora tempeltun
som en liljevret.
Drag an registren, drag dov bordun,
drag gäll trumpet.
Stäm upp för din konung, du stämmornas mö!
Han kommer på gången, den flingor beströ,
och stilla ekar ett svävande svall
från himmelens hall.

Jag vill gå ut en violbrun kväll
bland isig björk
och höra den strykande violoncell
som sväller mörk;
och jag vill höra i fastlagskoral
det växande visslet av salcional,
den första vårliga eolin
i morgonens vin –

Tungt trampar Eol, alltid beredd,
sin flåsande bälg
och håller väderkistan försedd
från helg till helg.
Där väntar nordan på nyårsny
att stöta i smattrande horn av bly
och östan att följa med herdesång
de vises gång.

till dess Maria går skär av sol
på skarens glans
och fäster kring skogens mörka kjol
en hasselfrans
och säger: »Syster, det töar från kvist.
Nu vila, du vita organist!
Av musikanter ett brokigt band
styr upp mot vårt land«.

Välkommen till VINTERMÖTE i Västerås lördag 14 mars 2015 (se sid 5)

