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Inom kort presenterar Sterling en
nyutgåva av Wilhelm PetersonBergers samtliga Karlfeldtsånger
med Helge Brilioth och Erland
Hagegård. Ackompanjatörer är
Sven Alin och Jan Eyron. Karlfeldts dikter finns i texthäftet. De
engelska versionerna utgörs av
några äldre översättningar samt
helt nya lyriska sammandrag utförda av Caj Lundgren (sign. Kajenn). Karlfeldtsamfundet har en Bevaka vår hemsida www.karldel av upplagan till försäljning. feldt.org och nästa Karlfeldtblad!

”Blommornas kärlek”
Välkommen till Sångsdagen
lördagen den 2 juni 2007
Styrelsen och fam. Berggren www.sangs.se

OMSLAGSBILDEN

Sjugare by sett från
Opplimens södra
strand. Foto:
Anders Subenko.

Lars Hjertner blev Årets Fridolin
LARS HJERTNER har till-

delats utmärkelsen Årets
Fridolin, som delas ut av
Avesta kommun. Ur motiveringen: ”Lars Hjertner är skådespelaren och
spelmannen som likt Fridolin rör sig mellan allmogekultur och klassiska sköna
konstarter. Med professionalitet
och karisma verkar han sedan årtionden på både nationella estrader och små scener med stor bety-

delse i sina lokala sammanhang. Lars Hjertner,
som är född och uppvuxen i Horndal, har sin egen
klangbotten i Dalarnas
bonde- och brukskulturer
och återvänder gärna till
dess sceniska uttryck. - Karlfeldts lyrik är ett levande tema
i Lars Hjertners gärning. Han deklamerar och iscensätter Karlfeldtdikter på djupt personligt och
nydanande sätt.”
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Ett särfall bland 90-talisterna?
liksom i Karlfeldts ”Sång med positiv” (de enda poetiska rader av
von Heidenstam och Nathan
Karlfeldt som citeras).
Shachars om Oscar Levertin, som
båda kom ut i höst, finns nu färska dikt- och livskildringar av alla
DET ÄR MAGERT. Förhöll det sig
de fem stora 90-talisterna. På severkligen så att Heidenstam och
nare år har ju Vivi Edström skriLevertin inte hade mer med Karlvit om Selma Lagerlöf och Staffan
feldt att göra? Karlfeldt erövrade ju
Bergsten om Gustaf Fröding och Ordföranden i alla fall den officiella position
Erik Axel Karlfeldt. Dessutom
som var vikt för Heidenstam (det
har ordet
kan nämnas Per Rydéns nyutborde åtminstone ha alstrat syrlig
komna skildring (på omkring åttahundra avund) och han bearbetade och förbättrade
sidor) av det säregna vänskapsförhållandet teman som Levertin tagit upp i sin diktning
mellan Heidenstam och Levertin, baserad (det borde dock ha skapat svartsjukt misspå den brevsamling som offentliggjordes mod). Det ensidigt och stundom reduktionishäromåret.
tiska biografiska perspektiv, som inte minst
Vi som fostrades i den gamla skolan, då av kommersiella skäl dominerar marknaden
den litterära kanon var så självklar att den för tillfället, är kanske en felkälla? Man
aldrig kallades så, fick intrycket att nittio- skildrar den enskildes utvecklingsgång och
talisterna var en om inte sammansvetsad så förpassar det generations- eller gruppspecii alla fall rätt homogen grupp, som hade en fika till några allmänna fraser i ett inledande
samsyn i fråga om värderingar, bakgrunder avsnitt. Eller är kanske Karlfeldt ett särfall,
och skrivsätt.
en trestegshoppare som tar avstamp i baRiktigt så var det förstås inte. Ändå häp- rocken, studsar mot romantiken, snuddar
nar man när man som rättrogen karlfeldtian lätt med vänsterfoten i 90-talet för att landa
slår upp personförteckningarna i Gedins och i en förmodernistisk hoppgrop, där nedslaShachars voluminösa böcker (på samman- gets sandstänk sprutar in i framtiden?
lagt elvahundra sidor) och finner allt som allt
Eller är det tvärtom så att begreppet litfem (5) hänvisningar till Karlfeldt. Hos terär nittiotalism bara är en pedagogisk
Gedin får vi veta att Karlfeldt talade vid Frö- konstruktion som förvänder synen på oss;
dings grav, att han tillsammans med Per alltid en av riskerna med en litterär kanon.
Hallström figurerade som nobelpriskandidat En synvilla, som får oss att glömma att
1916 och att debutsamlingen Vildmarks- åttiotalisten August Strindberg kanske var
och kärleksvisor är ”en storartad hyllning till den främste representanten för nittiotalisDalarna” (Karlfeldtföreningen i Folkare kan mens nya värderingar, att Ellen Key var den
ju fundera på det sista påståendet). Shachar internationella galjonsfiguren, eller att det
kan förtälja att Karlfeldt var en av de fyra fanns andra, genreöverskridande gruppnittiotalisterna, men den enda förbindelse bildningar som exempelvis trion Karlfeldt,
mellan Karlfeldt och Levertin som han i öv- Engström och Peterson-Berger?
rigt funnit värd att förmedla är att även
Det här är några frågor som jag med
Levertin hade kännedom om den tvivelak- varm hand överlämnar till Karlfeldtbladets
tiga affärsverksamhet som bedrevs av de da- boksynta och energiska läsekrets. Ni har
mer av ädel vandel som stod i tobakshandel,
forts. nästa sida
MED PER GEDINS BOK om Verner

3

KARLFELDTBLADET 2006:2

två eller tre digra volymer om Heidenstam
och Levertin att försjunka i under jul- och
nyårshelgerna och ni kommer säkert fram
till bättre frågor och svar än er ordförande,
som nätt och jämnt hunnit läsa personförteckningarna.
Eller, varför inte ägna er tid åt den nyutkomna boken Wilhelm Peterson-Berger –
en vägvisare. Bland många fina uppsatser i
boken kan nämnas Lennart Hedwalls ”En
inspirerande själsfrändskap”, som skildrar
vänskapen mellan Karlfeldt och P-B (tidigare tryckt under annan titel i vår årsbok
1993). Vårt samfunds kontakter med Wilhelm Peterson-Berger-sällskapet är just nu
intensiva. Vi arrangerade i slutet av oktober
en gemensam matiné på Skansen under rubriken ”Vad är mitt och vad är ditt?”, en formulering av Karlfeldt som illustrerar hur
deras dikt- och tonkonst var sammansmälta. Och vi är båda engagerade i nyutgivningen av den skiva där Erland Hagegård
och Helge Brilioth sjunger nästan samtliga
Peterson-Bergers Karlfeldttonsättningar till
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ackompanjemang av Jan Eyron och vår
medlem Sven Alin. En annan samfundare,
Caj Lundgren, kryddar anrättningen med
fina orimmade översättningar. Serveras till
jul, hoppas vi.
I boken ingår också Folke Bohlins uppsats ”På fjället i sol”, om P-B:s sånger för
mansröster. Det ger mig till sist anledning
att tacka Folke Bohlin för hans lysande
uppvisning som föredragshållare vid vårt
årsmöte i Skara i augusti. Hans insats var
inte begränsad till huvudföreläsningen om
”Fridolins dårskap” och Sibelius tonsättning av den. Han gav oss också del av sin
lärdom och sin humor både i Skara
domkyrka och i Varnhems kloster. Om Skara, Wennerberg och Linné blev vi upplysta
av Per Malmberg och Carl-Olof Jacobson i
eleganta, sakrika och koncentrerade framställningar. Stort tack också till er båda och
till alla, inom och utanför styrelsen, som bidrog till att göra detta sommarmöte till en
succé, lika minnesvärd som oförglömlig.
CHRISTER ÅSBERG

Pro Patrias guldmedalj till Gunbritt Berggren
KUNGLIGA SÄLLSKAPET Pro Patria delar
varje år ut medaljer till personer som gjort
förtjänstfulla insatser för Sverige. Gunbritt
Berggren belönades vid en ceremoni i
Stockholm den 7 juni med sällskapets guldmedalj. Motiveringen lyder:
”Gunbritt Berggren har med skicklighet,
omsorg och stort engagemang tagit på sig
det ansvar och det arbete, som skötseln och
bevarandet av Erik Axel Karlfeldts sommarhem innebär. Karlfeldtgården i Sjugare
är en av Dalarnas pärlor och en viktig kulturmiljö. Tack vare Gunbritt Berggrens stora engagemang och kunnande har det varit möjligt att bevara 1600-talsgården och
dess artrika trädgård som också gjorts tillgänglig för rullstolsburna. Detta är ett
engagemang som det är en glädje för Pro
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Patria att uppmärksamma och därför vill vi
tilldela Dig vår högsta utmärkelse.”

Pro Patrias ordförande Marianne af Malmborg
och Gunbritt Berggren vid ceremonin.

Sommarmötet 2005 i Skara
MÅNGA UNDRADE över kopplingen mellan

Karlfeldt och Skara, men Christer Åsberg
lyckades i sina välkomstord knyta Karlfeldt
både till Skara och landskapet.
Västergötland har i vår tid satts på kartan av Bert Karlsson och Jan Guillou.
Skara, välkänd skolstad, är även känd för
författare med Johannes Edfelt som den
mest framträdande. I hans diktsamling
Högmässa från 1934 tonar ekon från Karlfeldts ”Vinterorgel”, slutdikten i Hösthorn
(1927), trots att Edfelt och hans generationskamrater sökte frigöra sig från Karlfeldt. Ett annat skaranamn är Hugo Swensson, en karismatisk lärare, som präglade
generationer av elever och som själv var
författare till romaner i läroverksmiljö.
OM DJÄKNARNA I SKARA berättade Per
Malmberg, själv Skaradjäkne. Olof Skötkonung, döpt i S:t Sigfrids källa vid Husaby
omkring år 1000, inrättade det första svenska biskopssätet i Skara. 1220 instiftade domkapitlet en skola för djäknar, eg. ’diakoner’.
De mest begåvade skickades till Paris, där de
samlades i studentkollegier, som erbjöd husrum och gemensamma måltider. År 1300
fanns tre liknande sammanslutningar: Uppsala-, Linköpings- och Skarakollegiet. Man
idkade idoga studier men förde emellanåt ett
”herrans liv”, vilket mot 1400-talets mitt
medförde att kollegierna stängdes.
Undervisningen förändrades efter Gustaf
Vasas
reduktion.
1571 infördes en
skolordning, omfattande de tre
’heliga språken’
grekiska, latin och
hebreiska jämte
sång. Skara fick
gymnasium 1641. Som

Lyssnande Karlfeldtare i Varnhem. Teckning av
Lars Johan Ekelöf.

mest var 600 elever inskrivna. Ett av de stora namnen under 1700-talet var Peter Hernqvist, som 1775 fick till stånd en veterinärinrättning i Skara. Bland bemärkta elever från
senare årgångar kan nämnas Caj ”Kajenn”
Lundgren, som 1990 fick Karlfeldtpriset.
Skaradjäknarna håller samman i en förening med 1200 medlemmar. Berömd är
sånggruppen ”Djäknarna”, en helt elevstyrd organisation.
”GUNNAR WENNERBERG i Skara” var

rubriken på ett anförande av Carl-Olof
Jacobson, själv välkänd gluntsångare.
Wennerberg föddes 1817, blev student i
Uppsala och slutligen docent i estetik. Efter
en hård utnämningsstrid blev han 1849 lektor i filosofi i Skara, där många av hans
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sångligt missförstånd” (se sid. 10). Lördagskvällen bjöd på glad och trivsam stämning, kvartettsång av Skaradjäknarna, en
iscensättning av ”Den rike ynglingen” med
recitation och sång av Hans Barenthein,
Gösta Berglund och Christer Åsberg. NilsJohan Höglund och Carl-Olof Jacobson
sjöng Gluntar.

Sommarmötet innehöll mycket musik. Ovan t.v. uppvaktas Anna Karlfeldt av Skaradjäknarna. T.h.
framför Hans Barenthein, Gösta Berglund och Christer Åsberg ”Den rike ynglingen”. Nedan t.v.
Carl-Olof Jacobson och Nils-Johan Höglund sjunger Gluntar. T.h. psalmsång i Skara domkyrka.

Gluntar kom till. Wennerberg inackorderar
sig hos gode vännen Adrian Thengbergs
moster – en amper dam som fått låna drag
åt fröken Hoppenrath, Gluntens besjungna
moster.
1851 erhåller Wennerberg ett stipendium för en konstresa i Europa. Han förälskar sig i Hedda Cronstedt och förlovning
eklateras. Bröllopet får dock anstå till dess
han återkommer från sin utlandsresa och
kan återvända till Skara. Wennerberg tar
säte i domkapitlet, i stadsfullmäktige och
landstinget och ägnar sig åt musik- och bibelstudier. Hans ekonomi blir ansträngd –
trots goda inkomster från Gluntarne, som
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PÅ SÖNDAGEN var det utflykt till Varnhems klosterruin och kyrka. Som en stämningsfull inledning mitt i den cisterciensiska
ruinen läste Hans Barenthein ”Blommornas kärlek”, Erik Axel Karlfeldts hyllning
till blomsterkonungen. Därefter tog CarlOlof Jacobson med oss ”I Linnés fotspår”.
Linné var inte bara botaniker utan också läkare, resenär, författare och vår första ekolog med lidelsefullt engagemang för
vad han kallar naturens ekonomi. Nyttotänkandet var centralt för honom, vilket
också motiverade ständernas och andra
gynnares generositet i samband med hans
landskapsresor, livfullt och åskådligt beskrivna på en prosa, som beundrats av
många efterföljare.
Linné var en flitig brevskrivare och hade
kontakt med kolleger och auktoriteter i
hela Europa. Denna korrespondens, 5000
brev och kopior, kommer inför jubileet att
bli tillgänglig på nätet – ett projekt som

sysselsätter vetenskapshistoriker och latinkunniga språkvetare.
Under Västgötaresan 1745 inventerar
Linné växt- och djurliv och mineraltillgångar, beskriver näringar, folkseder och
lokala traditioner. Särskilt intresserar han
sig för Kinnekulle, inte minst som geologisk formation. Syftet är både vetenskapligt
och merkantilt – hur kan iakttagelserna
praktiskt utnyttjas?
På olika håll i Sverige och i världen kommer man att celebrera 300-årsminnet av
denne storman inom vetenskapen. Kulmen
sker i Uppsala på födelsedagen den 23 maj.
VARNHEMS KLOSTERKYRKA från 1100-

talet uppfördes från början i romansk stil,
färdigställdes efter en häftig brand i unggotisk stil och invigdes 1260. Birger Jarl
har fått sin grav i kyrkan och hans naturalistiskt skulpterade ansikte finns på en pelare ovanför predikstolen.
I mitten av 1600-talet får Magnus Gabriel De la Gardie klosteranläggningen av
drottning Kristina. Han restaurerar helgedomen, inreder den till en luthersk predikokyrka och gör den till sin gravkyrka.
Den senaste restaureringen 1923 återgav
kyrkan en del av dess medeltida karaktär.
MARGARETA HÖGLUND

1849 kommit ut i tryck – och han söker sig
en annan utkomst.
Efter Carl XV:s tronbestigning 1859 förordnas Wennerberg som sakkunnig i en
kommitté att se över vilka konstsamlingar
som skulle ingå i Nationalmuseum. Uppdraget medför en ny konstresa till europeiska museer. 1864 utses Wennerberg till intendent för konstsamlingarna på de kungliga slotten och han bryter upp från Skara –
hyllad och saknad.
EFTER SEDVANLIGA årsmötesförhandlingar under Bengt Lambes ledning följde Folke
Bohlins föreläsning ”Fridolins fårabog – ett

Guidad rundvandring i Skara.

Varnhems klosterkyrka rymmer Birger Jarls grav.
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Karlfeldtmedaljen till Bo Berggren

Hans Åkerlund ny klubbmästare

BO BERGGREN har gjort Karlfeldtsamfun-

det många och stora tjänster, en del synliga,
en del osynliga.
Till de synliga hör att han under tio år eller mer har innehaft förtroendeuppdraget
att leda årsmötets förhandlingar. Det har
han gjort med kraft och klarhet, med oväld,
pondus och humor.
Till de osynliga hör de många goda och
vägledande råd ordföranden och kassaförvaltaren har erhållit, både på begäran och
oombett. Det säger sig självt att det är en
oerhörd styrka för ett samfund att kunna
förlita sig till den bank av erfarenhet och
kunskap i ekonomiska och organisatoriska
frågor som Bo representerar. Jag vågar förmoda att även klubbmästeriet kunnat dra
nytta av Bo, såväl teoretiskt som praktiskt.
Men viktigare, även sett ur samfundets
synvinkel, är naturligtvis att han tillsammans med Gunbritt, under lång tid och med
avsevärda egna insatser sett till att Sånggården bestått som levande kulturinstitution så
att den ännu i dubbel mening blomstrar. Vi
är tacksamma för att Bo också tagit på sig
ansvar för att samfundet och familjen kan
finna en god lösning på frågan hur Sång-

gårdens framtid
ska gestalta sig
i ett längre tidsperspektiv.
Oanade talanger har Bo
också uppvisat
som deltagare i
diverse divertissement i samband med årsmötena. Rollen
som prost i
Kyrkosångarne
i Orsa 1995
Bo Berggren
och som Albert
Engström i Grisslehamn 2000 kan nämnas
som höjdpunkterna, det senare också en
maskeringsteknisk triumf.
När vi framöver kommer att få se den
nutida Sångfar i Sjugare ila fram över tunet
iklädd sin granna Svärdsjödräkt och samfundets finaste utmärkelse vet vi att det är
rätt man och rätt medalj på rätt plats. Karlfeldtsamfundet gläder sig åt att Bo Berggren
är 2006 års medaljör.
CHRISTER ÅSBERG

Författare i Skara – sommarens tävling
SOMMARMÖTETS litterära pristävling gick

ut på att para ihop 11 citat med lika många
angivna författare. En extra svårighet var
att 11 andra författare var utlagda som villospår. Den rätta kombinationen såg ut så
här: A6, B5, C2, D19, E8, F 17, G7, H16,
I15, J10, K1.
Svårast att identifiera var nog Bo Bergman (”Ännu en gång frågar jag mig varför
jag rest hit. …”), Gunnar Mascoll Silfverstolpe (”I Skara skola slet/jag åtta långa
år./En ynglings ensamhet/är något jag förstår.”) och Alf Henrikson (”Vid student-
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skrivningarna i Skara står vaktmästaren i
porten och bjuder på snus.”) Ingen av dem
brukar man ju förbinda med Skara. Johannes Edfelt, Jan Guillou och Hugo Swensson
var lättare att sätta på plats. Och Karlfeldt
var utom tävlan.
Två tävlande har skickat in rätt lösning,
Göran Wallin i Fritsla och vår nya medlem
Birgitta Lundén i Skara. Vi gratulerar och
sänder priset, den nya Peterson-Berger-skivan, så snart den har kommit ut.
CHRISTER ÅSBERG

tävlingsledare

KARLFELDTSAMFUNDETS nye klubbmäs-

tare Hans Åkerlund, som kommer att dela
sysslan med Gunbritt Berggren, är född i
Rättvik 1946. Han är alltså uppvuxen i
Karlfeldt-land, och med de varma Karlfeldtbeundrarna Ingrid och Glenn Åkerlund
som föräldrar är det naturligt att Hans har
en relation till vår skald.
Hans Åkerlund bor i Uppsala och har sin
dagliga gärning på Försäkringskassan där.
Ett av Hans fritidsintressen är sången. Han
har sjungit förste tenor
i OD i många år och i
OD har han också
skaffat sig en gedigen
erfarenhet av praktiskt
föreningsarbete, bl.a.
genom att ansvara för
biljetthanteringen till
alla OD:s konserter.
Hans Åkerlund
Det är ett uppdrag som
kräver intensiva arbetsinsatser och som
Hans har skött med stor entusiasm. Arbetsförmågan och entusiasmen kommer vi att
ha stor glädje av i vårt samfund.
Jag frågade Hans om han hade något
speciellt minne med anknytning till Karlfeldt. Han svarade att han dessvärre hade

ett sådant minne. Han hade nämligen fått
sänkt betyg i svenska i gymnasiet för att
han i en uppsats påstått att skalden blivit
mycket glad när han fick Nobelpriset!
Idag är Hans bättre insatt i Karlfeldts
kronologi, men jag vågar i alla fall påstå att
det inte bara är Karlfeldtsamfundet som
kommer att ha nytta av Hans Åkerlund –
Hans Åkerlund kommer också att ha nytta
av samfundet.
GUNNAR LUNDH

Karlfeldtsamfundets styrelse 2006. Längst fram
ordförande Christer Åsberg. Stående fr.v.
Barbro Wahlberg, Hans Åkerlund, Hans
Barenthein, Gunbritt Berggren, Gunnar Lundh,
Eva-Britta Ståhl, Lars Falk och Ann Carlsson.

Psaltare och lyra i Immanuelskyrkan
ROLAND FORSBERG, organist och med-

lem av vårt samfund, har valt Karlfeldts
dikt Psaltare och lyra som sammanhållande idé för höstens nio lunchkonserter i
Immanelskyrkan i Stockholm. Roland
Forsberg skriver i programbladet ”Trots
att Karlfeldt bodde i Stockholm och hade
tillgång till stadens rika musikliv tycks
han inte ha varit intresserad av musik i
någon nämnvärd omfattning. Men orgelmusik var han förtrogen med sedan
skolåren i Västerås där han ofta bevistat

gudstjänster och hört domkyrkans orgel.
I Stockholm bodde han på Östermalm.
Sonen Sune har beskrivit faderns intresse
för musik: ”Det var ej långt till Engelbrektskyrkan och nästan varje söndag
voro Pappa och jag dit, dels för att jag
hade konfirmationsläsning hösten 1922
och våren 1923 och dels för att Pappa
gärna ville höra den fina orgeln de fått i
kyrkan”. Organisten i Engelbrekt, Oskar
Lindberg, var dalkarl liksom Karlfeldt.
MARGARETA HÖGLUND
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Sibelius och Fridolins fårabog
I FÄRGGLAD SLIPS, lundasångarnas signum
med mönster från Lundagård, äntrade han
podiet, Folke Bohlin. Välkänd från studieåren i Uppsala och professuren i musikvetenskap i Lund. Ryktbar som presentatör
på OD:s konserter inom- och utomlands
och som lundasångarnas frejdade anförare
under många år. Nu emeritus med tid för
mera litterära utflykter.
Från den lundensiska lustgården tog han
oss direkt till den fridolinska. Närmare bestämt ”Fridolins dårskap” i Jean Sibelius’ version, presenterad på en
”… tack
OH-bild som körpartitur.
för den
En sönderhackad text
délicieuxa
med noter – vilken frustration för både sångare
violon’en”
och diktläsare! Får man
våldföra sig så på en dikt
– bör det alls vara tillåtet att på detta sätt
behandla en skriven text? Folke gav ord åt
den misstro som finns på sina håll mot att
sätta toner till ord.
Som ett första musikaliskt smakprov intonerades Kvintetten Olssons insjungning,
lätt, luftig och trogen originalet. OD:s tolkning därefter gav ett tyngre och mera konsertant intryck. Båda insjungningarna upptog tre strofer ur dikten mot kompositörens
två – en eftergift åt konventionell kvartettsång, där fyra strofer anses vara för många
och två för få!
Hans Barenthein läste så hela dikten med
alla fyra verser, vilket gav en omedelbar och
helt annan förståelse än den först demonstrerade text- och notbilden. Med hänvisning till Arne Bergstrands Karlfeldt i musiken påminde Folke Bohlin om att Karlfeldt
i yngre år sjungit Gluntar med Albert
Engström och att han ofta nynnade eller
brummade när han diktade. Ett musikaliskt
exempel härpå kan vara ”Svarta Rudolf”,
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som väl så mycket har att tacka tonsättaren
som skalden för sin popularitet.
”Fridolins dårskap” har även tonsatts
för manskvartett av lundensaren Oskar
Melander, vilken liksom Sibelius, höll sig
till de två ytterstroferna.
Sista strofens ”Gå hem och gnid det
fåralår/som hänger på din vägg” har av
skalden försetts med en anm. ”Fiol kallas
skämtsamt (i förstaupplagan ’mångenstädes’) ett torkat fårlår varav karvas skivor”.
I SAOB är faktiskt ordet fiol upptaget i betydelsen fårbog med hänvisning just till
Karlfeldt.
I sin Karlfeldtmonografi ser Torsten
Fogelqvist dikten som både en pastisch och
ett uttryck för förälskelse, men han gör ingen mera ingående analys.
Varför tilltalas adressaten i dikten med
ett förtroligt Du? I ”Lustgården” – den
första dikten i Fridolins lustgård – inviterar
skalden ”broder Håkan” att byta stridens
mödor mot sång och drömmar. De har båda
varit ”fordom tämligt stora skalkar” och
Fridolin därtill ”många kvinnors gäck”.
Det är kompanen Håkan, som nu i ”Fridolins dårskap” vänder sig till Fridolin och talar om hans kvinnovurm och narraktiga utstyrsel. I slutstrofen säger han nästan för-

aktfullt till honom att gå hem och dränka
sitt svårmod med ”dubbelt öl på flisorna av
sargad violin”. Ett eko måhända också av
vännen Albert Engströms förhånande av
slutkören i den året innan framförda sekelskifteskantaten av Karlfeldt.
Ordet ’dårskap’ återfinns i ”Fem farliga
F” i den strof som handlar om ”Flickan, så
smilande och skön/ hon lockar dig till dårskap, som får sin svåra lön”. Dårskap i betydelsen svårmod har av Karl Ivar Hildeman ställts i relation till den svåra kris som
Karlfeldt genomgick omkring år 1900 –
”besvikelsens beska öl”.
HUR KOM TONSÄTTNINGEN av ”Frido-

Folke Bohlin bjöd på en episk, lyrisk och musikalisk framställning.

lins dårskap” till? Under krigsvåren 1917
med svält och ransonering fick Sibelius en
saltad och rökt fårbog i gåva av en vän i
Björneborg. För att inte röja försändelsens
innehåll hade givaren lagt bogen jämte ett
följebrev i en fiollåda och skrivit ”fiol” på
adresslappen. Sibelius kvitterade omgående

gåvan med att till vännen, Torkel Nordman, översända ”Fridolins dårskap” i sättning för manskvartett ”med en hälsning
och tack för den délicieuxa violon’en”.
Sibelius uteslöt stroferna 2 och 3, det hela
var nog bara avsett som ett skämt. Men den
gode Nordman lät sin manskvartett framföra kompositionen, och på det sättet blev
den känd och är idag mycket uppskattad
bland körsångare även i Sverige. Det dröjde
dock till 1946 innan OD tog upp sången på
sin repertoar.
Melodin har likheter med den finländska
melodin till Runebergpsalmen ”Jag lyfter
ögat mot himmelen” med textraden ”Tack
för allt gott” – ytterligare en skämtsam
anspelning av Sibelius! Därtill kommer en
återklang av tondikten Finlandia, vilket underströks med mäktiga pianoackord.
Lyssnarna tackade Folke Bohlin med
långvariga applåder för en lysande episk,
lyrisk och musikalisk framställning.
NILS-JOHAN HÖGLUND
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Karlfeldts arbetsrum i Gammelstugan på Sångs rymmer en mängd intressanta föremål.

Karlfeldtsamlingen på Sånggården
ÄNGARNA I SJUGARE belägna mellan sjön
Opplimen och bygatan ”med därå uppförda
en stugubyggnad med i den varande ett skåp,
1 lada och 1 ladugårdsbyggnad utan åtföljd
av skogsmark” kom i familjen Karlfeldts ägo
den 27 augusti 1921. Den 3 augusti är Ankarcronas ritningar daterade och de planer
som redan då beskrevs kom också att förverkligas. Intill den från ängen uppflyttade
ladan blev en stuga fogad fyra år senare, den
s.k. Gammelstugan, ”gammelstugan hos farfars”, som en besökare från Bjursås berättade för några år sedan. Den kom att rymma
skaldens arbetsrum och därinnanför den s.k.
Gula kammarn. Benämningen Gammelstugan fick den behålla och spiselhällen, daterad 1823, ingick kanhända i köpet.
Centralt i arbetsrummet står skrivbordet,
ett bockbord i naken furu, förmodligen be-
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ställt för sitt ändamål. Förutom vanligt förekommande tillbehör för ett skrivbord finns
här schatullet med lagerkransen från 1917
års hedersdoktorat i Uppsala (även en
miniatyr). En förgylld replik av nobelmedaljen och en välgjord inramad kopia av nobeldiplomet ersätter orginalen som numera
finns på Nobelmuseet. Till höger på skrivbordet ligger C. F. Nymans bibeltjocka Flora, uppslagen som maken hade lämnat den
enligt hustru Gerda. Väl dolt, instucket i underlägget, fann jag en dag ett blad med den
nu för mig välbekanta pikturen. Så spännande! Här hade Karlfeldt sorterat upp dikterna i Hösthorn och sökt få dem i lämplig
ordning. Han kastar om och stryker över för
att nå vad vi känner igen i tryckt version.
Detta dokument har mer att berätta än man
först anar.

KARLFELDTBLADET 2006:2

Två par tennstakar, varav ett par trearmade, pryder bordet respektive fönstret
mot lustgården. Av kvarlämnade skrifter, såsom Dagens Nyheter och Stockholms Dagblad, framgår att uppbrottet från arbetsplatsen ägde rum i början av september 1930,
vilket också kalendern visar. När kylan och
mörkret kom kan man förstå att Karlfeldt
föredrog arbetsplatsen i sitt sovrum. Där
fanns kakelugn, isolering för vinterbruk och
elektrisk belysning.
Den vackert snidade skrivbordsstolen, en
kubbstol, skänktes av Emma Zorn den 20
juli 1926, vilket framgår av graveringen på
ryggstödet. Det förefaller som om det är en
opplimengädda som varit i åtanke för dekoren. Snickaren Oskar Wallin, då lärling hos
sin svärfar, besökte Sångs 91 år gammal, ett
år innan han gick bort. Han var stolt över
sitt verk och berättade att vid ett sammanträffande med skalden senare i Mora uttrycktes glädjen över stolen med orden: ”Så
bra som jag skriver i den har jag aldrig skrivit.” Ett samtal ”med bönder på böndernas
sätt”. Dikten ”Den sena lustgården” talar
om samma insikt, men skalden vänder sig i
den ”till lärde män”.
FJORTON ÅR GAMMAL lämnade Erik Axel

hemmet för studier i Västerås. En kista
packades. Den kom sedan att följa honom
hela livet och står nu här i Gammelstugan.
Arvid Backlunds porträtt i ek är daterat
1939 och tillkom samtidigt som Västerås
Läroverk fick sitt exemplar i brons med anledning av 75-årsjubileet av skaldens födelse. Porträttet i brons av Gerda Karlfeldt,
placerat i fönstret mitt emot, tillkom 1954.
Det har sin ”make” i dagstugan daterad
1924, det år som Karlfeldt satt modell för
Backlund här på gården. Bysten av hustru
Gerda liksom hennes spinnrock har fått
plats i Gammelstugan på vårt initiativ och
tillhör inte samlingen, men Gerda Karlfeldt
kan vi bara inte lämna utanför.
Av den litteratur som vi samlat i rummet

Karlfeldts porträtt i ek gjordes av Arvid Backlund 1939.

finns skaldens eget författarskap i förstaupplagor. Vi skulle dock önska att finna ett
bättre exemplar av Fridolins visor till samlingen. Här finns också böcker från skaldens
egna hyllor, som kom i Bos och min ägo våren 1992. I alla finner man hans ex libris.
Däribland ingår Karl XII:s bibel, C.A.M.
Lindmans flora i tre halvfranska band, verk
av E.J. Stagnelius och Gustaf Fröding. I ett
anspråklöst exemplar av Löwensköldska
ringen kan vi läsa att den kommit som gåva
”från hans gamla beundrarinna Selma
Lagerlöf”. Svenska Akademins årliga utgåva
forts. nästa sida

T.v. Gerda Karlfeldt i brons (1954). T.h.ett stop i
porslin och tenn efter vännen Gustaf Fröding.
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Les prix Nobel från 1904 till 1931 blev allt
mer påkostad och den sista med försättsbladet tillägnat Karlfeldt själv känns särskilt
exklusiv. I Gammelstugan finns också Karlfeldtsamfundets alla årsböcker.
Leksands hembygdsgemenskap har under åren visat stor uppskattning av Sånggårdens verksamhet. 1971 överlämnades ett
vackert konvolut innehållande en omfattande samling av utkomna kompositioner
till Karlfeldts diktning av Per Johannes, Erik
Olsson och Roland Reineck. Samfundets
ambition är att vi skall öka ut samlingen
med senare kompositioner. Medlemmarnas
medverkan till detta skulle naturligtvis uppskattas.
Tre allmogemålningar pryder arbetsrummet. En föreställande Johannes Upp. kap. 6
är målad 1856 av Nedhol Karas Anders
Larsson från Sjurberg i Rättvik. De två
andra är småländska och målade 1842 av
bonadsmålaren Anders Eriksson i Ås i trakten av Ljungby. De föreställer Kristi inridande till Jerusalem respektive Kristi födelse.
Det är bekant att Karlfeldt besökte Garpenbergs herrgård medan ännu brukspatron
Kornelius ägde bruket, dvs före 1912. Det
perpetuum kalendarium från sent sjuttonhundratal, som tidigare tillhört ägaren till
Garpenberg, kom alltså i Karlfeldt ägo. Om
det var ett köp eller en gåva vet vi inte. Han
lät hänga det i sitt sovrum, men senare kom
det att flyttas in till gammelstugan.
BLAND PERSONLIGA GÅVOR och minnes-

föremål dominerar kopparkärlen. Sju kopparbägare i varierande storlek gav Gerda
Karlfeldt sin make på födelsedagar. Det
största kopparkärlet fylls med perenner vid
högtidliga tillfällen, såsom sommarmöten
och konserter. Efter vännen Gustaf Fröding
finns här ett vackert stop i porslin och tenn
och även den promenadkäpp med guldband
som många av oss känner igen från foton av
Fröding. Pegasus, en bevingad häst och symbol för dikten, står här i fönstret på lätta föt-
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Karin Söder besökte Karlfeldtsgården
Nu är den stolta vår utsprungen,
den vår de svaga kalla höst.
(Höstens vår)
JA, DEN DIKTEN passar verkli-

Diktens Pegasus, skapad av Jämt-Olle, står i
blickfånget där skalden såg ut över sin lustgård.

ter och är len som siden, ett fullblod bland
alla dalahästar, skapad av Jämt-Olles känsliga verktyg.
I samtal med Anders Y. Pers på 70-talet
berättade en av skaldens söner följande när
Gammelstugan kom på tal: ”Pappas väsentligaste sysselsättning, den märkte vi aldrig
något av. Det vi visste var att gammelstugan
var det utrymme, där vi ingenting hade att
göra och att dit försvann pappa helt tyst på
alla möjliga tider av dygnet för att komma
tillbaka lika oförhappandes och lika oförändrad.”
Jag har en sal, mot aftonen belägen,
en lustgård och en borg i ungdomslandet.
Dit vek jag, led på flykten, in från vägen,
där vill jag hålla stånd så sent jag kan det.
ur Lustgården
Alla är välkomna att ta del av skaldens arbetsmiljö och utblicken över lustgård, vatten
och blånande berg. Vi är alla tillsammans
delägare i denna av Erik Axel Karlfeldt skapade hemvist för stunder ”med huvudet fullt
av sånger”, som hustru Gerda så vackert
formulerade sig.
GUNBRITT BERGGREN

gen in denna höst, när växterna
blommar på nytt i trädgård och
vägren. Vi minns med glädje den
fina sommaren på Karlfeldtsgården i Karlbo, där många har slutit upp till
såväl andlig som lekamlig spis.
Karlfeldtsdagen är givetvis höjdpunkten.
Den firas på skaldens födelsedag den 20 juli.
Det är Avesta kommuns stora kulturdag, då
Årets Fridolin koras. Medverkade i år gjorde Lars Hjertner, som förtjänstfullt tolkade
Karlfeldt under temat ”Bland vålmar och
ax”. Lars Hjertner mottog även utmärkelsen
Årets Fridolin (se sid. 2).
Karin Söder, ordförande i Selma Lagerlöf
Sällskapet, höll ett uppskattat föredrag om
Selma Lagerlöf, Dalarna och Karlfeldt.
Karin sade att hon sedan ungdomstiden har
älskat Karlfeldts lyrik och att han på ett målande sätt vårdar det svenska språket. Kulturstipendium delades ut till den unga designern Nina Kotoneva. Hon
har bl.a. formgivit Avesta
Arts kataloger 2004 och
2006.

Malmqvists bilder från Karlfeldtjubileet 1964, då 3000
personer samlades i Folkärna
kyrka och gammelgård.
Kristina Nordman-Kihlström
och Jonas Ek svarade för
musikaliskt program.
Julmässa planeras att hållas
på Karlfeldtsgården i Karlbo
den 25-26 november. Föreningens slöjdare
och gårdens värdpar Maria och Thomas
Ivarsson svarar för god adventsstämning.
Styrelsen ser med glädje det medborgarförslag, som har lämnats av ungdomar i Åsgarns Vi Unga till Avesta kommunfullmäktige om namnändring på gymnasieskolan i
Avesta till Karlfeldtgymnasiet.
Enligt god tradition planerar vi gemensam resa från södra Dalarna till samfundets
vintermöte i Stockholm. Då nalkas redan
den tid, då ”Maria går skär av sol på skarens glans…”
Med varma hälsningar från oss i Folkare
genom
ANN-MARIE PERERS, ORDF.

KARLFELDTFÖRENINGEN

i Folkare höll sin höstträff i
Krylbo församlingsgård.
Det blev något av en minnenas kavalkad med Erik

Sven Perers, Karin Söder,
Lars Hjertner och AnnMarie Perers på Karlfeldtsdagen den 20 juli.
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Till minne av Jöran Mjöberg
”Hav tack för vad du gav”
PÅ BAKSIDAN TILL ett av Jöran Mjöbergs
många senare verk sammanfattas hans gärning: ”Hemvant rör sig Mjöberg över inte
bara ett vidsträckt geografiskt område utan
också över religion, litteratur, historia,
konst, arkitektur etc.”
Sällan har ett så till synes onödigt ”etc.”
varit så välmotiverat. Knappast någon nutida humanistisk vetenskapsman har kunnat
se tillbaka på en så bred och vittfamnande
produktion. Men å andra sidan var Jöran
Mjöberg aldrig en man som såg tillbaka på
– än mindre vilade på – sina egna lagrar.
Samma vecka som han dog fanns en
understreckare av honom i Svenska Dagbladet, såsom det regelbundet har funnits i
sextio år. En understreckare jag ofta återvänder till skrevs 1945 och handlade om
mottagandet av Vildmarks- och kärleksvisor. Mellan alla tidnings- och tidskriftsartiklar hittar vi, som viktiga milstolpar i
hans produktion, 50-talets Livsproblemet
hos Lagerkvist, ett centralt tema hos den
nyvordne nobelpristagaren, och 60-talets
tvåbandiga storverk Drömmen om sagatiden, där Jöran följer ett viktigt motiv under tvåhundra år av nordisk litteraturhistoria från mitten av 1700-talet. Från 70-talet
märks bl.a. en analys av fem nordiska romanförfattare från realismens epok, De
sökte sanningen, 1977. Från 90-talet kan
nämnas en komparativ studie i dröm- och
visionsdiktning, De såg himmel och helvete,
1994, och en återkomst till Lagerkvist,
Ångest var hans arvedel, 1999.
Nordisk litteratur, och då inte minst den
isländska, var ett av Jörans många specialgebit. För några år sedan kom hans bok om
kvinnorna i de isländska sagorna, Kvinnoöden i vikingatid. Här som så ofta undrar
man varför ingen hade skrivit den boken
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förut. Samma sak med en uppslagsrik presentation av den dragningskraft som byggnader och byggnadskonst haft på författares romanbyggen i modern världslitteratur,
Arkitektur och litteratur, 1999. Som en förberedelse kom något tidigare en bok om ett
fyrtiotal stora katedraler i Västeuropa,
Medeltidskatedralernas hemligheter, 1995,
samtliga kyrkobyggnader inspekterade,
biograferade och avbildade av Jöran. Ja,
han var till allt annat också en skicklig fotograf.
Efter 90-årsdagen har han publicerat en
bok om USA:s kultur under trehundra år
fram till Lincoln och en bok om mexikansk
kultur, Viva Mexico, som kom i somras. Till
det ska läggas en vis och charmfull självbiografi, Stunder länge sedan, 2004, som är
originell, särskilt för en akademisk författare, eftersom den mycket lite handlar om den
biograferade själv – och inte alls om de
berömdheter han mött och de illasinnade
konkurrenter han undvikit – utan koncentrerar sig på de upplevelser och intryck som
format honom.
Stora och små länder och kulturer, USA,
Mexico och Island, har presenterats i flera
böcker. Som introduktör av utländska sändebud var Jöran särskilt framgångsrik med
de latinamerikanska författarna. Med sin
totala inriktning på saken behandlade
Jöran alltid sådana för oss andra främmande författare som levande och förblivande
samtalspartners i det offentliga kultursamtalet, inte som exotiska engångsprodukter
och bländande stjärnskott som bara visas
upp för att belägga den egna beläsenheten.
Saklig var han även i sitt patos. När han
under kriget gjorde sin kulturella beredskapstjänst med studien Dikt och diktatur.
Svenskt kulturförsvar 1933-1943 framhävde han aldrig sig själv som en ljusets djärva
riddarvakt. Helt nyktert konstaterade han

Jöran Mjöberg har avlidit 93 år gammal. Under
lång tid var Jöran med gosselynne, hoppfull
håg och fantasi vårt samfunds – till allt utom
levnadsåren – yngste medlem.

att ”arbetet vill ge en systematisering av
tidsdiktningen medan perspektivet ännu är
aktuellt”. Endast mycket diskret, i bokens
välfunna motto från Stiernhielms Lycksalighetens äreprakt, får krigstidens uppdämda
känslor en självbiografisk touche i beskrivningen av frihetsmedvetandet hos den lilla
myran, ”hvilken, så liten hon är, när hon af
någon blifver retad eller hindrad i sina vägar, reser sig å ända och uppspärrar sitt gap,
till att bita ifrån sig och bevara sin frihet.”
Jörans doktorsavhandling Det folkliga
och det förgångna i Karlfeldts diktning,
1945, är fortfarande märkligt nog den enda
rent litteraturvetenskapliga avhandling som
ägnats denne framstående diktare och
nobelpristagare från en av våra mest lysande litterära storhetstider. Jörans gedigna
materialsamlingar från de viktigaste fälten i
Karlfeldts lyriska produktion är ännu det
ofrånkomliga och oöverträffade standardverket. Mer än femtio år senare kom den
sammanfattande Många maskers man,
1997. Trots titeln är det inte någon biogra-

fi utan, med hjälp av en sinnrik disposition,
en ordentlig genomvädring av centrala
teman, tekniker och motiv i Karlfeldts diktning och en uppfriskande genomluftning av
decenniers karlfeldtdiskussioner, allt genomsyrat av forskarens förblivande kärlek
till sitt föremål. Jörans tidlösa stil gjorde att
han här utan några ändringar, bara med
små förkortningar, kunde trycka av den
uppsats som för sextio år sedan var hans offentliga debut som karlfeldtforskare, ”Hur
Karlfeldt ändrar”, i Nittiotalsstudier tillägnade Olle Holmberg, 1943.
Vad Jöran var dålig på var att framhäva
sig själv. Många av hans verk är i ämnesval
och utförande mycket personliga, ibland
kanske rentav en smula egensinniga. Men
ordet ”jag” tog han sällan i sin mun när
han skrev om sina forskningar och fynd i
tid och rum. Som forskare gjorde han till
sin den zornska sentens som Karlfeldt förmedlat och som Jöran lät avsluta inledningen i doktorsavhandlingen: ”Hans verk visar
vad han ville.”
För Karlfeldtsamfundet har Jöran betytt
svårbeskrivligt mycket som aktiv ledamot i
styrelse och skriftkommitté sedan 1974.
Som redaktör för Karlfeldtsamfundets årsbok såg han till att kunniga skribenter, inklusive Jöran Mjöberg själv, i välskrivna
och välfyllda essäer skildrade Karlfeldts lyriska vägvisare och efterföljare. Som ständigt gnistrande inspiratör och flödande
glädjekälla har han verksamt bidragit till
att samfundet trots sin givna historiska inriktning alltid har hållit blicken riktad
framåt.
Folkupplagan av Jörans doktorsavhandling kom att heta I Fridolins spår. (Det säger mycket både om Karlfeldts ställning och
Jöran Mjöbergs bildningssyn och skrivsätt
att en doktorsavhandling alls kunde ges ut i
folkupplaga.) Inför 90-årsdagen 2003 lät
samfundet ett antal vänner och kolleger
skriva om Karlfeldt och hans tid i en
festskrift som naturligtvis fick heta I Karl-
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feldts spår. Som ett tack för hans insatser
för skald och samfund tilldelades han samtidigt Karlfeldtmedaljen. Redan 1995 hade
han erhållit Karlfeldtpriset.
Det är bara mycket unga pojkar som visar samma entusiasm, nyfikenhet och sakkunskap i stort och smått som Jöran Mjöberg. Under lång tid var Jöran med gosselynne, hoppfull håg och fantasi vårt samfunds – till allt utom levnadsåren – yngste
medlem.
CHRISTER ÅSBERG

Karlfeldtsamfundets ordförande

En outtröttlig inspiratör
”ÄN LIGGER JORDEN FULL AV VÅR OCH
SYRA” – så har jag känt att Jöran med en-

tusiasm tagit till sig livet under de 32 år jag
haft förmånen att vara hans vän. När AnnMarie och Hans Barenthein och deras son
Peter, Lars och jag i somras hade glädjen att
äta lunch tillsammans med honom i Lund
anade vi att det var sista gången vi träffades. Jöran hade svårt att gå och hörde
mycket dåligt, men berättade med förtjusning att han var färdig med sin bok. Med
värme och nyfikenhet undrade han vad vi
alla sysslade med och vände sig särskilt till
Peter, ungdomen i sällskapet. Unga människor låg alltid Jörans hjärta nära. Jag påminde mig hans 90-årsdag, då han bland
många andra uppvaktades av några elever
från en studentklass i Växjö. Han kände
inte bara väl igen dessa medelålders kvinnor, han kunde också berätta om klassens
övriga elever. Hans minnesförmåga var något att avundas.
Under många år satt vi tillsammans i
Karlfeldtsamfundets styrelse. Jöran kände
verkligen sin Karlfeldt och hans poesi. Dikterna kunde han så väl att han visste exakt
var de stod i samlingarna. Han skrev uppsatser, var redaktör för många av samfundets böcker och var den som kunde ge tips
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om föredragshållare och var också den som
suveränt och elegant kunde avtacka dem.
Själv var han en lysande föredragshållare
för en andlöst lyssnande publik.
Jöran var den outtröttlige inspiratören
och gav med sitt ungdomliga sätt liv åt styrelsearbetet. Han har betytt oerhört mycket
för Karlfeldtsamfundet när det gäller att
förmedla kunskap om skalden. Redan 1945
kom hans doktorsavhandling Det folkliga
och det förgångna i Karlfeldts lyrik, värdefull för alla som önskat och önskar fördjupa sig i Karlfeldts poesi. 1997 gav han ut
Många maskers man med underrubriken
Vad dikterna berättar om Karlfeldt. Den
boken blev nr 29 i samfundets skriftserie.
Jöran var gentlemannen, som under
samfundsmötena hann tala med många
människor. Efter dessa möten kunde han
fråga mig:”Talade du med honom, med
henne? Fascinerande människor!” Han
hade en förmåga att på sitt varma intresserade sätt knyta kontakt med människor i
alla åldrar.
Under alla år har vi haft telefonkontakt
med varandra ofta en gång i veckan. När
telefonen ringde mycket sent på kvällen
visste jag att det var Jöran. Han gjorde då
ett avbrott i sitt skrivande och samtalade
med mig om den världslitteratur som han
just då sysslade med – och så naturligtvis
om Karlfeldts dikter. Med tacksamhet och
stor saknad minns jag dessa samtal.
Jöran citerade ofta ”Vi med de långsamt
svalnande hjärtan”. Men Jörans hjärta svalnade aldrig för sina vänner. Bara några
veckor innan han avled, fick Lars och jag
ett brev från honom där han gladdes åt banden mellan oss.
Samfundet har förlorat en av sina riktigt
stora kunniga och inspirerande Karlfeldtvänner och många är vi som förlorat en kär
vän.
Tacksamt och ljust bevarar vi Jöran i
vårt minne.
CARIN VON SYDOW

Jöran Mjöbergs avhandling
JÖRAN MJÖBERG har äran av att ha skrivit

den enda doktorsavhandlingen om Karlfeldt, Det folkliga och det förgångna i Karlfeldts lyrik. Det är en sanning med modifikation, för Peter Hallbergs doktorsavhandling Natursymboler i svensk lyrik: från nyromatiken till Karlfeldt (1950), handlar
minst till hälften om Karlfeldt. Jöran lade
fram sin doktorsavhandling den 5 maj
1945, några dagar före Tysklands kapitulation. Det var lyckliga dagar för Jöran som
redan skrivit boken Dikt och diktatur
(1943). Han var djupt engagerad i kriget
och hade inget till övers för de sympatier
med Tyskland som frodades i Lund.
Jöran berättade för mig att arbetet med
avhandlingen försvårades av att professor
Olle Holmberg försummade sina plikter

som handledare. Det kom tyvärr att påverka värderingen av Jörans insats: året innan
utkom Klas Wennerbergs bok Vårgiga och
hösthorn (1944), som ger ordförklaringar
till Karlfeldts dikter. Wennerberg kom naturligtvis att ta upp många folkliga termer
och det låg Jöran i fatet att sådana frågor
redan varit uppe till behandling.
Jag träffade Klas Wennerberg i Norrköping 1983. Han berättade att han mer än
gärna skjutit upp publiceringen av sin bok,
om han vetat att Jörans doktorsavhandling
var på gång. Wennerberg tackade många
människor i sin bok och professor Sverker
Ek i Göteborg skrev förordet, men ingen
kände tydligen till att Olle Holmberg hade
en doktorand som sysslade med ämnet – ett
tecken på hur de akademiska förhållandena
såg ut i Sverige vid den tiden.
LARS FALK

Förhoppningars söner
BERÄTTELSEN OM hur Karlfeldt blev ryckt
som en ört ur sin groningsgrund är välkänd,
men hur var det egentligen att läsa vidare
på 1800-talet? Denna fråga har sysselsatt
professor K. Sune Larsson i By som samlat
sina resultat i Förhoppningars söner (Avesta 2006).
Titeln är hämtad från en berättelse av
Carl Larsson i By (granne men inte släkting
till författaren) som skildrat ett verkligt levnadsöde: Eric Johannson (Hedelius) studerade vidare på sin moders önskan men dog
helt ung.
K. Sune Larsson beskriver sju levnadsöden från By och Folkärna. Ett av dem är
bondestudenten Erik Axel Eriksson (Karlfeldt). Ärligt talat tycks han ha haft det bättre förspänt än någon annan. Det krävdes
enorma uppoffringar för att nå examen och
slutet var långt ifrån alltid lyckligt. Det var
svårt att komma som skolpojke till läroverken i Gävle och Västerås och hungern

var en ständig följeslagare för många pojkar.
De sju livsödena skildras parallellt i fyra
kapitel som behandlar skolgång i hemsocknen, motiv för högre studier, läroverks- och
gymnasieår samt bondestudentår. Boken
avslutas med en beskrivning av ståndscirkulationen och förhållandena på fädernegårdarna som förklarar drivkraften bakom
dessa förhoppningar som så ofta slog fel.
K. Sune Larsson har tidigare skrivit tre
böcker om livet i trakten: Bergsmansgravvårdar på By kyrkogård (1999), Arbetare
och arbetsförhållanden i järnhanteringen i
en bergslagssocken under 1800-talet (2002)
och Tjänande kvinnor och tidens hårda livsvillkor (2004).
Samtliga böcker är välproducerade och
finns att köpa för 150 kr (Bergsmansgravvårdar 100 kr) från Folkare Släktforskarförening, c/o Studieförbundet Vuxenskolan,
Box 1, 774 21 Avesta.
LARS FALK
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”Nu öppnar nattglim sin krona”
Karlfeldtsgården
sångs i sjugare
”Glad blev jag i somras – denna strålande
och rika sommar, som kom till oss som en
benådelse – att finna att nattglimmen, som
för mig har ett högt affektionsvärde, självmant flyttat in på ett trädgårdsland. Jag
blundar för möjligheten att det var Silene
nutans och inte den riktiga noctiflora…”
EN STRÅLANDE OCH RIK sommar har det
varit, lik den skalden upplevde för 80 år sedan. Aldrig har vallmo, pion och flox blommat så överdådigt. När vi en dag till vår
glädje upptäckte en liten nejlika, som självmant flyttat in var vår nyfikenhet alltför stor
för att kunna blunda. Det var sent i augusti,
nätterna hade redan mörknat och trädgårdens blommor stod huvudsakligen i frö när
jag fick höra Anja ivrigt ropa på mig, hon
låg på knä vid det vi kallar ”barnkammaren” bland trädgårdslanden. Med spänning
och med Nordiska floran mellan oss började vi räkna stift och kronblad, noterade
glandelhår och kapseltänders form och antal. Allt stämde, och i den mörkögda augustinatten och tidigt nästa morgon upplevde vi för första gången den säregna, sötaktiga doften! Nu öppnar nattglim sin krona.
Ännu i oktobernatten öppnar sig nattglimmen och strax intill har vi under flera
veckor fått se och känna ekängen fylld av
väldoftande gulmåra, jungfru Marie sänghalm, också det en oväntad inflyttning, ja,
en invasion. Glädjen över några exemplar
av nattglim, Silene noctiflora, i ett trädgårdsland kan vara barnsligt stor, jag försäkrar. Men det för skalden höga affektionsvärdet hos denna anspråkslösa lilla nejlika
talar om något vi kan ana, men aldrig nå
kännedom om.
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”Jag vill se nattglimmens vita blink i åkern
och känna hans lugnare nejlikanda. Jag vill
följa gångstigen ned mot sjön mellan yviga
häckar av gulmåra, ängsdofternas tillträdande härskarinna vid denna tid.” (Sjugare
i juli 1930)
Sångsdagen 20 maj gav ett härligt vårregn, men inget som hindrade gamle Sångfar
(Hans Barenthein) och trädgårdsarkitekten
Ester Claesson (Christina Högardh-Ihr) att
inspektera deras gemensamma skapelse,
trädgården på Sångs. Hans beskrev sedan
med skaldens ord (ur I Dalarne) trädgården
och dess fröjder. Ängsladan fylldes och
Christina talade utifrån sitt arbete med årsboken Tre trädgårdar i Dalarna. Med värme, stor charm och förnämligt bildmatrial
fängslade hon oss. Så levande och mustig,
trots skröplighet, som Gamle drängen upplevdes i Hans framställning har vi aldrig
mött honom. Sterner Roll stämde upp sitt
spel till Svarta Rudolf och den sången minns
vi. Den nådde vida ut över ängarna och Sterner inspirerades till att krusidulla på sitt spel
som bara han kan.
De två Musik vid Siljan-konserterna
lockade tillsammans ca 1400 besökare. Herr
T och hans spelmän trivdes på Sångs och vi
var glada med dom. Tillsammans med vår
egen Christer Åsberg som litterär kommentator gav de oss prov på visans lekfullhet
och allvar hos Bellman, Taube och Karlfeldt.
Ytterst skickliga musiker med egna
arrangemang omger Herr T, själv en erkänt
god trubadur, som också är tonsättare till
det mesta han framför. Särskilt tackar vi honom för uruppförandet av ”Visa i enskogen” och ”Drömmen och livet” med text av
E. A. Karlfeldt.
Mötet mellan Fröding och Karlfeldt fick
en dramatiserad form, den gav nya upplevelser litterärt och våra konstnärliga an-

T.v. E. A. Karlfeldt (Hans Barenthein) och trädgårdsarkitekten
Ester Claesson (Christina Högardh-Ihr). Ovan Lars Hjertner, Ester Boström, Katharina Frogner-Kockum och Håkan Hagegård.

språk var tryggade med Håkan Hagegård
och Lars Hjertner på scenen. Katharina
Frogner-Kockum, som är sopran, studerar i
solistklassen på Kungl. Musikhögskolan och
är känd i bygden tidigare som Marit i Himlaspelet. Vid pianot fanns Elisabeth Boström, men hon deltog också i agerandet på
scenen. Lars imponerade på alla i sin recitation av valda delar ur Karlfeldts tal till vännen Fröding. Att höra Frödings dikt En
morgondröm, i sin helhet, var för många en
förstagångsupplevelse och lämnade ingen
oberörd. Den framfördes med största inlevelse och personlig tolkning av Håkan. Katharina tycker vi alla om och hennes sång
blev en behaglig inramning till det talade ordet. Förutom sitt ackompanjemang framförde Elisabeth skickligt några W. PetersonBerger-kompositioner.
TRÄDGÅRDSVECKAN 17-22 juli kretsade
för vår del kring poesi och rosor. Dikt och
doft skulle vi kunna säga, ty rosor utan doft
göre sig icke besvär på Sångs. Poesivandringarna var uppskattade och många hoppas att möjligheten ska återkomma nästa år.
Rosdagen lockade ett par hundra personer
som hela dagen bildade en ringlande ström,
män som kvinnor i alla åldrar, med rosor i
famnen. Lyckliga fick de av expertisen sina

rosor artbestämda. Vissa rosor av särskilt
intresse samlades till en utställning som visades av Lars-Åke Gustafsson mot kvällningen. Då var de flesta tillbaka igen för att
också vandra bland Karlfeldts rosor där
både dikt och doft fick utrymme.
”Stort var att leva i rosor och rus”, sammanfattade vi dagen, då vi också förde in
nästa års Rosdag i vår kalender på förslag
av Lars-Åke och hans assistent Liselotte
Dahlin.
Det jag nu berättat om är några få, annorlunda dagar. Men de, liksom alla de
andra helt vanliga dagarna, som är många
gånger flera, kan bara komma till stånd tack
vare kunniga trofasta medarbetare. Tack,
kära ni, för att jag får dela arbetet med just
er, att ni också vill dela ansvaret. På köpet
får vi också dela arbetsglädjen. Och tänk,
att som extra bonus, utan tak, dagligen ha
tillgång till berikande dikt och ljuvaste doft!
Vi träffas nästa år
om Gud ger oss än en vår.
Du är välkommen från maj till september!
I Brittmässotid
GUNBRITT BERGGREN
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Bilder från sommarmötet

Foto: Lars Falk och Åke Hägg

VINTERMÖTE
lördagen den 3 februari 2007 kl. 13.00
på Nybrokajen 11, Stockholm
(buss 47 eller 69 från Centralen till Nybroplan)

FÖREDRAG

Folke Bohlin och Christer Åsberg

Sven Perers, Märta Stenberg och Lars Bertil Höök

Hösthorn och Frosttid:
Erik Axel Karlfeldt och Gustaf Larsson
Professor Eva-Britta Ståhl
Lars Anders Johansson med band spelar
egna tonsättningar av Erik Axel Karlfeldt
Eva-Britta Ståhl och Göran Thyresson

Gunilla och Bengt Lambe

Efter mötet finns tillfälle att samlas kring kaffe, te
eller annan dryck (ej vid sittande bord).
Tag gärna med vänner och bekanta! Inträde 80 kr. Ingen föranmälan.

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Ahlander, Åke ............................Sollentuna
Andersson, Gudrun .......................Västerås
Andersson, Sture ...........................Västerås
Baumgartner, Helen......Soldthorn, Schweiz
Björck, Eva B .............................Linköping
Bylander, Eric ..............................Göteborg
Folkesson, Birgitta......................Linköping
Folkesson, Dag ...........................Linköping
Hedin, Christina ............................Uppsala
Hedin, Jan .....................................Uppsala
Heijus, Ylva .......................................Solna
Herlitz, Gillis .................................Uppsala
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Herlitz, Siv.....................................Uppsala
Joelsson, Ann-Britt ....................Falkenberg
Johansson, Viola................................Mora
Klintberg, Eva ...............................Leksand
Lundén, Birgitta.................................Skara
Norstedt, Gunilla .............................Avesta
Palm, Anders.....................................Dalby
Perers, Maria .......................................Fors
Skoglund, Lillemor.........................Kilafors
Trottestam, Petrus .........................Veberöd
Åkerlund, Hans .............................Uppsala

Yngve och Ruth-Marie Hofvander

Lars Peterson och Gunvor Kjellström

Kerstin Hulter Åsberg, Ellen Andolf-Steinwall och Christina Johansson

Margareta Oldgren och Gunnar Lundh
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Karlfeldtsamfundet
KARLFELDTSAMFUNDET bildades 1966. Dess
syfte är att stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts
diktning och bidra till ökad kunskap om hans verk
och liv. Samfundet har ca 1 000 medlemmar och håller varje år ett sommarmöte (årsmöte) och ett vintermöte. Samfundet ger ut en årsskrift och ett medlemsblad. Hemsidans adress är www.karlfeldt.org
Kontaktperson:

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

Medlemsavgiften på 180 kr/år (familjemedlem 70 kr)
sättes in på samfundets postgiro 67 96 73-4.
Ärenden som rör medlemskap, adressändring och avregistrering handhas av:
Thorbjörn Högberg
Reimersholmsgatan 11, lgh 43
117 40 STOCKHOLM
Tel/fax 08-668 86 81
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