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Vi som tycker Karlfeldt är toppen
DET NUMMER av Karlfeldtbladet du just
håller i handen är det sista med Margareta
Höglund som redaktör. Margareta har
gjort ett strålande arbete och hennes insatser fyller mig med tacksamhet. Det känns
gott att få uttrycka detta i denna spalt. Jag
är övertygad om att det är många som håller med mig. Många har i kontakt med mig
givit uttryck för sin glädje över kvaliteten
på bladet. I skrivande stund pågår sökandet efter någon som kan fylla hennes plats.
Vid årsskiftet slutar också Thorbjörn
Högberg som ansvarig för bl.a. medlemsregister, utskick och bokförråd. Länge har
hans insatser och noggrannhet varit en
förutsättning för att Karlfeldtsamfundets
”vardagsrutiner” har kunnat fungera. När
vi nu går vidare för att finna ersättare har
vi förstått att hans uppgifter varit så mångfaldiga att de inte längre kan samlas på en
hand. Medan vi försöker finna en lösning
på detta problem vill jag rikta ett varmt
tack till Thorbjörn.
EN STÄNDIGT NÄRVARANDE ”huvud-

värk” för samfundet handlar om att försöka finna nya vägar på vilka Karlfeldts diktning kan nå ut till nya generationer. Att det
finns något tidlöst som saknar ”bäst före”datum hos skalden är vi ju övertygade om.
Vi är också övertygade om att den tidens
brutalitet som Alf Henrikson skriver om i
en av sina dagsverser inte är så hård och definitiv: Hur barskt och brutalt har ej tiden
gått fram / och härjat i själen och knoppen/
på oss som beundrade Heidenstam / och
tyckte att Karlfeldt var toppen.
Några goda tecken på detta tycker jag
mig kunna se i att Samfundet inte på länge
fått så många nya medlemmar som i år.
Deltagarna i tävlingen om Ungdomens
Karlfeldtpris var också flera än tidigare.
Två framtidsinriktade förslag vill jag
passa på att kommentera. Det ena är att

Or df ör anden har
Claes-Bertil
Ytterberg
vidga ramen för Ungdomens Karlfeldtpris.
I vårt nya mediala samhälle kanske man
kan göra en ungdomstävling som inte bara
handlar om att skriva en uppsats. Det hela
kanske också kan gestaltas med musik, bilder, foto… Frågan har varit uppe såväl i
framtidsgruppen som i styrelsen och skall
prövas kommande säsong.
Det andra handlar om att genomföra det
som årsmötet i augusti beslutade i anslutning till Mika Larssons motion. Uppgiften
kan inte formuleras bättre än det som uttrycktes där: ”…att hålla levande en älskad
skald. Orden, ordspråken, rimmen, rytmen, mystiken, metaforerna, musiken! Att
göra allt detta tillgängligt i tider när språket förändras bort från Karlfeldts metaforer och allegorier. För att lyckas med denna uppgift krävs översättare. Människor
som har förmågan att förmedla det gångna
i ny dräkt. Ge dikten en klang som passar
nutiden och därmed väcka den nyfikenhet,
som är förutsättningen för att gräva sig igenom tidslagren, ända fram till diktens kärna!” En viktig framtidsuppgift!
CLAES-BERTIL YTTERBERG

Sångsdagen 2011
”En vandring i skaldens fotspår”
Lördagen den 11 juni kl. 13.00
Styrelsen och fam. Berggren
www.sangs.se
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av den svenska Parnassen att han väljs in i
Svenska Akademien och blir dess ständige
sekreterare 1912.

Tankar om dikten Kurbitsmålning
TOLVMANS-AXEL ,

den unga pojken
från Tolvmansgården i Karlbo, drömmer om att bli författare, skald. Under många år diktar
han bara till sitt
”hjärtas nöje”. Men
en dag är han skald.
Han ger ut flera
Carin von Sydow
diktsamlingar och
berättar om kända
Hösthorn, den sista,
Karlfeldtdikter.
kommer ut 1927. I
flera av dikterna i Hösthorn inser Karlfeldt
att hans vandring på jorden närmar sig sitt
slut. Han tar avsked. En av avskedsdikterna
är Kurbitsmålning. Som en dalmålare målar
han sin dikt, sitt livsverk.
Jag målar en ros
och lilja därhos,
en ingen tror,
en ingenstans gror,
och blott till mitt hjärtas nöje
jag slingor och kransar snor.
För studenten Erik Axel är det mer än svårt
då Tolvmansgården säljs och familjen flyttar därifrån. Han känner sig hemlös, ”en
ingenstans gror”. Han har svårt att få
pengar till studier och uppehälle och söker
hjälp i hembygden, men får nej. Ingen tror
på honom. Livet och diktandet går dock vidare och han debuterar med diktsamlingen
Vildmarks- och kärleksvisor 1895.
Jag målar en vår
med nypon i snår,
jag målar en höst
med sippor på bröst,
jag blandar all årets fägring
min drövade själ till tröst.
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Jag målar en stad,
en skön och glad,
med torn och ljus,
med portar och krus,
jag målar kung Salomos gamman
bland blomster i frillornas hus.
I dikterna finns såväl vårens glada känslor
som tunga hösttankar. Efter debuten slår
Karlfeldt igenom med Fridolins visor
1898. Sin ställning som kulturlandskapets
och kärlekens författare befäster han med
Fridolins lustgård och Dalmålningar på
rim 1901. I dessa liksom i de kommande
Flora och Pomona, Flora och Bellona och
slutligen i Hösthorn kan han sammanfatta
sitt diktande med orden ”jag blandar all
årets fägring/ min drövade själ till tröst”.
Jag målar en bild,
en skär och mild,
en ingen vet,
en hemlighet,
förstucken i flocken av tärnor
på mången bergslagstapet.
Det roade de gamla dalmålarna att i tapetens tärnflock måla ett älskat ansikte, som
för dem själva hade en hemlig betydelse. På
samma sätt smusslar kärleksdiktaren Karlfeldt in sina kärestor i tron att de ska förbli
hemligheter. Några har under årens lopp
fått namn, men någon ”skär och mild”
kanske förblivit ”en hemlighet”.
Men se min kurbits,
dess resning och snits!
Allt högre den gror,
blir kunglig och stor,
en alla gurkornas gurka
från landet där solen bor.
I tidiga bibelöversättningar lät Herren en

Nu slutar mitt värv.
Jag går med min skärv,
en ingen minns,
en ingenstans finns.
Men hundrade år och mera
kurbitsen står stolt som en prins.

kurbits växa upp över profeten Jona till
skugga och vederkvickelse sedan han dragit
ut ur staden Nineve. Kurbitsen tillhörde
samma familj som gurkor och pumpor.
Skalden Karlfeldts kurbits har med Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim vuxit sig stor och mycket folkkär. Än större blir
den med Flora och Pomona 1906. Men
redan 1904 är hans kurbits så uppskattad

Karlfeldt är mycket förtegen om sitt privatliv, han vill att dikten skall tala. Men än lever Karlfeldt i mångas hjärtan och han är
inte helt bortglömd i vår litteraturhistoria.
I ”Kurbitsmålning” värderar Karlfeldt sitt
verk. Han är viss om att det ska bestå. Det
har gått mer än 100 år sedan de första diktsamlingarna kom ut. Många människor
känner till hans dikter – ofta utan att veta
att Karlfeldt är författaren. Han fick rätt:
Men hundrade år och mera
kurbitsen står stolt som en prins.
CARIN VON SYDOW

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet 2010
Abrahamsson, Ragnhild ...................Avesta
Bengtsson, Bengt............................Uppsala
Einarsson, Bengt Lars-Erik ..............Tranås
Flodström, Johan .......................Stockholm
Flodström, Magdalena...............Stockholm
Florby, Gunilla...............................Uppsala
Fredga, Birgit .................................Uppsala
Fredga, Karl...................................Uppsala
Fält, Erik........................................Uppsala
Hill Svensson, Kerstin ...................Västerås
Hobjer, Kjell ..........................Bräkne Hoby
Johnson, Birger .............................Jämshög
Kettner Rudberg, Helena...............Enskede
Källman Abdallah, Monika .......Sollentuna
Lindquist, Gudrun .............................Falun
Lindquist, Hans .................................Falun

Lundin, Ann Mari .........................Uppsala
Lundin, Tom ..................................Uppsala
Melin, Ingrid .....................................Falun
Nirs, Eric ...........................................Falun
Olsson, Berit ..................................Uppsala
Olsson, Sven ..................................Uppsala
Rudberg, Johannes ........................Enskede
Skytt, O .............................................Järbo
Snellman, Kenneth......Helsingfors, Finland
Storåkers, Margareta ....................Bromma
Sundquist, Joakim......................Hedemora
Sundquist, Ulrika .......................Hedemora
Svensson, Lars...............................Västerås
Zandhers, Carin ............................Kungälv
Zandhers, Nils...............................Kungälv
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Sommarmötet 2010 i Mora
SAMFUNDETS ordförande Clas-Bertil Ytterberg hälsade 130 samfundare välkomna till
Moraparken och sommarmötet. Ett särskilt
välkommen riktade han till Anna Karlfeldt,
som gläder oss med att vara med varje år.
Med Eva-Britta Ståhl som pianist och
Hans Barenthein som OH-textare och försångare stämde sedan alla, glättigt och taktfast, in i Karlfeldts Dalmarsch.
Citerande Rune Lindströms inledning till
Himlaspelet och till ackompanjemang av
Anna Aronssons spilåpipa inledde Anders
Åkerlund, förre prosten i Stora Tuna, ett livfullt och personligt kåseri om Dalarnas tvådelade kultur, som är präglad av ”rötter och
fötter”, trygghet och äventyrslust. Till hembygden återvände man efter sommarens
långa vandringar inom- och utomlands för
att söka arbete och avsättning för sina alster.
Den vittbereste prosten jämförde med östafrikanska traditioner: att i alla lägen dela fattigdomen, att ”salta och späda” så att alla
fick sig något till livs. Han exemplifierade vidare med riter och traditioner alltifrån midsommarfirande till älgjakt – om ”älgmålsbön” och om den yngling som valde en älgstudsare före nya tänder.
Länge dröjde det innan storskiftet genomfördes; odlingslandskapet blev med varje generation alltmer uppstyckat och svårbrukat, vilket man kan höra eko utav i
”Fäderna”. Krusningarna av psalmer som
Den signade dag varierade från församling
till församling, och de många lokala uppteckningarna av folkmelodier kan sägas vara
andra exempel på enhet i mångfalden.
Anders Åkerlund berättade om sin oförställda häpnad når han i Kapstaden såg en
dalahäst – ett exempel på dalfolkets arbetsvandringar över hela världen. Mest bekanta
(och omskrivna) är Våmhuskullornas hårarbeten, kända i Baltikum och Ryssland.
Jöns Anna Aronsson, bördig från Min-
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delar av de minnesord om vännen Anders
Zorn som Karlfeldt framförde vid avtäckningen av vården 1921. Som avslutning på
högtidsstunden läste Claes-Bertil Ytterberg
Välsignelsen – samtidigt som helgsmålsringningen tonade ut över nejden.
Lördagskvällen upptogs av en festmiddag
i Moraparken med glad samvaro, mycken
sång och spirituella tal.
SÖNDAG förmiddag var avsatt för en utfärd

Anders Åkerlund, förre prosten i Stora Tuna,
kåserade livfullt om Dalarnas tvådelade kultur.

nesota – i sig en bekräftelse på den alltjämnt
livaktiga dalakulturen – interfolierade framställningen med melodier på spilåpipa och
fiol och avslutade med en hornlåt, en åldrig
återklang av det gamla Dalarna.
LÖRDAGEN inleddes med årsmötesförhand-

lingar, som avrundades med att ordföranden
överbringade Karlfeldtmedaljen till Margareta Höglund och Barbro Wahlberg. Härefter var det dags för Birgitta Lillpers, poet,
romanförfattare och 2007 års Karlfeldtpristagare att under rubriken ”Att försöka begripa vart man ska” berätta om skapandets
villkor (referat sid 8).
Eftermiddagen ägnades morasonen Anders Zorn. Museidirektör Johan Cederlund
berättade initierat om Zorns kontakter
med och vistelser i Spanien och de influenser som därur spåras i hans konst. Många
uppsökte därefter Zornmuseet för att ta del
av jubileumsutställningen Zorns mästerverk. I mindre grupper fick vi också möjlighet att under sakkunnig ledning besöka
Zorngården, där Erik Axel och Gerda Karlfeldt ofta var gäster.
På aftonen samling vid Zorns gravvård
på Mora kyrkogård inför 90-årsminnet av
hans bortgång. Hans Barenthein föredrog

till Våmhus, där makarna Joanna och Erik
Svensson tog emot. Erik demonstrerade hur
man av spånor av vattendränkt tall flätar en
korg – som därefter överräcktes till Anna
Karlfeldt. Joanna visade hur det går till att
göra hårsmycken – en i bygden alltjämnt levande konstart.
I flock och farnöte bar det sedan av till
Sångs, där värdparet Gunbritt och Bo Berggren tog emot. Vi vandrade genom den underbara trädgården, ännu i full blom, och
utspisades med ”mjukbulla” och pålägg –
vilken doft och vilken smak!
Sist bänkade vi oss i trädgården framför
lusthuset för att celebrera Gunnar Harding,
mottagare av 2010 års Karlfeldtpris. Två
elever från Musikkonservatoriet i Falun
inledde med sång och musik. Ungdomens
Karlfeldtpris överräcktes till Rebecka Wahlberg, Uppsala.
Eva-Britta Ståhl presenterade Gunnar
Harding – ”en hel akademi i sig själv” – som
tackade med att läsa några av sina både humoristiska och djupsinniga dikter – bl.a.
några strofer med lokal anknytning från en
sommar längesen som han bodde nära Opplimen.
NILS-JOHAN HÖGLUND
Bilderna på denna sida, ovanifrån:
1. Hans Barenthein läser Karlfeldts minnesord
över Anders och Emma Zorn. 2. Gunbritt Berggren lägger ned en krans från samfundet. 3. Anna
Karlfeldt Larsson får en slöjdlektion i Våmhus.
4. Eva-Britta Ståhl presenterar Karlfeldtpristagaren Gunnar Harding vid prisceremonin på Sångs.

7

KARLFELDTBLADET 2010:2

Att skriva är ett vårdarbete
VID SOMMARMÖTET i Mora var poeten och
romanförfattaren Birgitta Lillpers huvudtalare. Hon mottog 2007 Karlfeldtpriset med
motiveringen att ”hon utforskar jagets möten
med rummet, landskapet och världen genom
ett personligt fantasieggande bruk av det
svenska språkets rika resurser av ord, former,
rytmer och klanger”.
Temat för Birgittas anförande var skapandets villkor, under rubriken ”Att försöka begripa vart man ska”. Även om hon bekände
en ovilja att påstå saker om poesi och om sitt
eget skrivande så betonade hon inledningsvis
starkt att respekt för språket är livsviktig och
borde vara en förutsättning för arbete med
språk över huvud taget, och att respekten för
språkets roll förutsätter att man förmår vara
tyst och kan vänta ut det som kan visa sig bli
det poetiska stoffet. Skrivarbetet är till stora
delar just en stillsam, ibland monoton, ibland
anspänd väntan, en beredskap för att kunna
ta emot detta stoff som kan uppenbara sig på
många olika sätt och också är flyktigt och behöver tas om hand.
”Att skriva är för mig ett vårdarbete, en
skötselsyssla”, ja, grunddriften i mitt arbete,
menade Birgitta, är en vårdinstinkt. Att ge
det varseblivna namn, och därigenom hindra
det från att försvinna, är nödvändigt för att
”motverka den försummelse, den vanskötsel
som glömskan innebär”. Saker som betyder
något för oss får inte försvinna genom ouppmärksamhet eller oprecist och kanske lögnaktigt benämnande. Genom ett rätt ljudande
språk ska saker kunna bli kvar.
En grundläggande hållning i Birgittas arbete är att hon ”inte får hitta på”. De bilder som
kommer kanske ibland kan föregripas och bli
till ett utkast, men framför allt handlar det om
en beredskap, om att känna igen det rätta när
man får tag i det. Skrivandet kan inte bli planmässigt i vanlig mening, t.ex. att man metodiskt kan föra en handling vidare kapitel efter
kapitel, men är därför ingalunda planlöst. Det
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som i väntan upplevs som utifrån kommande
bilder är i själva verket ”mitt eget ur verkligheten kommande stoff som tagit sig en omväg”, för att inte utsättas för klåfingrig manipulation av verkligheten, för påhittande, och
som kommer tillbaka som ett material som
man måste vara orubbligt trogen. I en mening
är därför friheten begränsad när det gäller att
ta vara på detta material. Men det ligger också ett slags trygghet i att ”i skrivandets gräsliga otrygghet” hålla sig fast vid det stoff som
kommer ur verkligheten i vidaste mening,
också som inre bilder, drömmar och aningar.
POESI ELLER PROSA? Birgitta ser inte någon
avgörande skillnad mellan att skriva det ena
eller det andra. Oavsett formen så är författarens grundläggande uppfattning om hur
verkligheten är beskaffad densamma, liksom
arbetsprocessen, och det finns inte någon
skillnad vad gäller kraven på språkets uttrycksfullhet och nödvändighet – man måste
alltid söka ”det erforderliga uttrycket”, det
unika och koncisa.
Varför blir det då poesi ibland och romaner ibland? Har det att göra med tid och rum,
med sekvenser och tvärsnitt i tidrummet? Frågan förblev obesvarad, men i alla händelser
menade Birgitta att hon in i det sista kan uppleva en stor villrådighet om vad stoffet verkligen vill ta sig för form, även om hon vet med
sig att det finns ett större sammanhang, ja
kanske ett enda, där det hör hemma. Därav titeln på föredraget: Att försöka begripa vart
man är på väg. ”Vad vill det mig, allt det jag
samlar på mig i mitt arbete?”
I ett avsnitt reflekterade Birgitta över det
klingande språket. Om det som är skrivet inte
ljuder så är det för henne inte färdigt. Men
klangen får inte bara vara utanverk utan måste vara betydelsebärande. Och även läsandet
ska kanske vara som att sjunga. (Karlfeldt
gnolade och hummade fram sina dikter på olika melodier medan de tog form). Och med en
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kanske för Birgitta karaktäristisk formulering
menade hon att det till sist är dikten själv som
bestämmer hur den måste sägas eller sjungas.
Karlfeldts Böljeby-vals fick illustrera några
aspekter av klang och rytm i det poetiska språket. Det är en dikt som ”starkt vill och måste
få ljuda och sjunga”, men som Birgitta också
betecknade som komplicerad och svårgripbar.
Känslan av oro och ”flygande storm” måste bibehållas genom läsningen av hela dikten så att den inte
uppfattas som bestående av två delar; tretaktsrytmen
får inte kännas som
ett slags banal nigvals; rimflätningen
kan verka enkel
men kräver ”en
musikens speciella
minnesförmåga”,
att kunna uppfatta Respekt för språket är
rimmens flerstäm- livsviktig, sade Birgitta Lillmiga samklang och pers under sitt föredrag
på sommarmötet i Mora.
efterklang; ett antal
stora substantiv – alarna, salarna, lekarna, vekarna – är viktiga för läsningen. Här finns också ord med svårtolkad innebörd – vad är ”planerna” i ”på planerna möter jag dig som ingen
vet”?
Det är inte lätt att göra rättvisa åt Birgittas
läsning av Böljeby-vals men kanske kan man
säga att hennes prövande, frågefyllda kommentarer illustrerade just att, som hon formulerade det, dikten till sist egentligen bestämmer själv hur den måste sägas eller sjungas.
Mot slutet återvände Birgitta till nödvändigheten av att vårda verkligheten med hjälp
av språket. Det finns där färdigt att användas
och avlyssnas med ord, ordformer, syntax och
oändliga möjligheter att pröva och kombinera dessa element. I den processen måste man
löpa linan ut, för det är nästan alltid möjligt
att med språket ”komma närmare det som
ska bevaras”, det som man anade var ens
uppgift. Inte sluta förrän man känner att nu

har jag gjort vad jag förmått.
Birgitta får höra att hon gärna använder
arkaismer, glömda ord. Med en ironisk formulering antydde hon att det ibland kan förefalla
som om allt som inte är storstadsanknutet
betraktas som arkaismer, men för henne är det
fråga om att använda ord och uttryck i ett vilande språk som är tillgängligt och som behöver användas – ”verkligheten är så outsägligt
rik att vi behöver allt språk som finns”. Vad vi
inte behöver är det icke-vårdande språket,
långa räckor av ogenomtänkta felbeskrivningar som förenklar och förvrider vår bild av
verkligheten och gör oss oförmögna att uppfatta den i all dess komplexitet.
Avslutningsvis reflekterade Birgitta över
att det finns litteratur, Karlfeldts dikter och
Dostojevskijs Idioten nämndes som exempel,
till vilken hon kan återvända många gånger,
och ändå är det som om det mesta är nytt.
Kanske för att verket är så lödigt och rikt att
det förändrar läsaren så att denne inte vid förnyad läsning fullt ut känner igen det som en
gång förvandlade honom eller henne.
När Birgitta lämnat ett arbete bakom sig
kan det senare hända just att hon inför en text
märker att hon inte kan säga om hon själv är
upphovet till den. Om en viss lyckokänsla då
infinner sig har det, menade Birgitta, ”nog
mindre med litterär lödighet eller egen förvandling att göra, än att det är ett för mig
själv någorlunda tröstefullt bevis för att jag i
alla fall försökt att inte fuska utan, så gott jag
kunnat, varit trogen det där som jag vill fortsätta att uppfatta som någonting som kommer någon annanstans ifrån”.
De varma applåderna efter föredraget kunde dock säkert tolkas som ett tecken på att
åhörarna funnit mycket av lödighet i det som
sagts. Vi bjöds på mycket: en spännande inblick i en skrivarstuga, ett sökande och eftertänksamt resonemang om skrivandets ofta
svårförklarliga väg fram till en slutlig text, och
en kompromisslös och, för alla oss språkbrukare, uppfordrande bekännelse till vikten av
att respektera, rätt nyttja och vårda språket.
MAJ OCH HANS ALDSKOGIUS
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”…med andakt och fyrväldigt ljud”
I DIKTEN Kyrkosångarne ger Karlfeldt ett
självporträtt i skämtsam ton. Han anlade
gärna en mask när han talade om sig själv
enligt Oscar Wildes recept: ”Man is least
himself when he talks in his own person.
Give him a mask, and he will tell you the
truth.”
Torsten Fogelqvist har berättat att Karlfeldt var starkt benägen att utesluta ”Kyrkosångarne” ur Hösthorn, men då hade vi
gått miste om de fina porträtten av prins
Wilhelm och Zorn och framför allt av Karlfeldt själv. Tyvärr hade läsarna svårt att
identifiera de tre sångarna när Hösthorn
kom ut 1927. Recensenterna tävlade om
att komma med vilda gissningar, men det
dröjde till 1941 innan prins Wilhelm avslöjade hela sanningen i en artikel, som finns
omtryckt i Karlfeldtdikter, tolkade och belysta (1972).
Karlfeldt och prins Wilhelm gästade
Emma och Anders Zorn i Mora 1919. På
midsommardagen tog sällskapet en biltur
och i Orsa steg de tre männen in i kyrkan
mitt under gudstjänsten och väckte en viss
uppmärksamhet. Karlfeldt nämnde inte
denna bakgrund när dikten trycktes, och
det gjorde läsarna förvirrade. Zorn hade
varit död i flera år och ingen mindes längre
att prins Wilhelm hade besökt Mora 1919.
Karlfeldt tyckte tydligen att ledtrådarna
borde räcka och späckade dessutom dikten
med lärda ord. Ett av dessa uttryck har blivit feltolkat i närmare hundra år och fatalt
nog ingår det i hans eget självporträtt.

Han stod som för hela fädernestammen
och drillade långt på bönernas amen.
Så sjöng han med andakt och fyrväldigt
ljud
som en åkermans son till åkrarnas Gud.
Det är uppenbart att kommentatorer har
skrivit av varandra. De påstår samstämmigt
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att ordet ”fyrväldig” betyder ”fyra gånger
så stark”, men detta begrepp motsvaras på
svenska av ordet ”fyrfaldig”. Termen ”fyrväldig” infördes av Linné och betecknar
den femtonde klassen i hans sexualsystem.
På latin heter denna klass Tetradynamia
och kännetecknas av att blommorna har
fyra långa och två korta ståndare. Linné
beskrev befruktningen som ett bröllop och
hos Tetradynamia uppvaktas bruden (pistillen) av fyra män (ståndare) som är större
(”väldigare”) än sina båda konkurrenter.
Den fjortonde klassen, Didynamia, har en
liknande konstruktion men med två långa
och två korta ståndare. Alla läsare gillade
inte Linnés bildspråk; en samtida botaniker
ansåg att en sådan bild av ”loathsome harlotry of several males to one female would
not have been permitted in the vegetable
kingdom by the Creator”, men det bekymrade knappast Linné.
DEN SVENSKA TERMEN ”fyrväldig” återfinns i Indelning i Ört-Riket, en översättning av Systema naturæ utförd av Johan
Haartman 1753. Boken finns i faksimiltryck efter 1777 års upplaga. Haartman
var Linnés elev och blev senare professor i
Åbo. Ordet ”fyrväldig” har han säkert fått
från Linné, som själv skapade alla termer
han behövde. Karlfeldt beundrade Linnés
språk och förde in flera formuleringar i sin
hyllningsdikt till Linné, ”Blommornas kärlek” (1907).
Så här skriver Haartman: ”Fyrwälduge,
hafwa 4 längre och 2 kortare ståndare,
hwilkas ståndare sins emellan eller med
spirorne äro hopwuxne.” De första klasserna bestäms av antalet ståndare, men högre
upp blir klassificeringen mer komplicerad.
Det ställdes stora krav på Linné, för varje
växt skulle tillhöra exakt en klass. De som
blev över hamnade obönhörligt i skräp-

Cardamine pratensis är en korsblommig växt
och tillhör den femtonde klassen, Tetradynamia, i Linnés sexualsystem. Den har fyra längre och två kortare ståndare.

klassen, nummer 24, dit Linné förde kryptogamer, svampar och annat otyg.
Hur är det möjligt att samtliga kommentatorer har missat innebörden av ordet
”fyrväldig”? Botaniskt intresserade läsare
bör ha noterat termen, men tydligen utan
att finna någon mening i uttrycket ”fyrväldigt ljud”. En korrekt tolkning måste
utgå från Linnés system, men den botaniska definitionen räcker inte. Det är otänkbart att Karlfeldt skulle ha pekat ut prins
Wilhelm och Zorn som mindervärdiga
konkurrenter, även om prinsen medgav att
Karlfeldt sjöng bättre i kyrkan. ”Varken
Zorn eller jag hade några röster att skryta
med utan det var Fridolin som fick klämma
i för oss alla tre. Det gjorde han så att den
manliga, en smula hårda stämman ekade
under valven och menigheten för andra
gången fick vända sig om och se vem det
var som sjöng.”
Förklaringen är mer subtil än så. Linnés
system är artificiellt och flera olika växtfamiljer hamnar i samma klass. Det enda
undantaget är Tetradynamia, som svarar
exakt mot de korsblommiga växterna, en
familj som tidigare hette Crucifereae, men
numera kallas Brassicaceae. Ordet ”fyrväldig” är alltså förknippat med korstecknet.

När Karlfeldt stod i mittgången och hörde
sången eka högt uppe i kyrkans fyra armar
associerade han som botaniker till de korsblommiga växterna. Kanske noterade han
också sina vänners klena röster och klämde
i för dem alla ”med andakt och fyrväldigt
ljud”.
Karlfeldt kan knappast ha avsett att en så
skämtsam dikt skulle vara svår att förstå.
Han tyckte väl att han avbildat de tre sångarna tydligt nog och jag är beredd att ge honom rätt. Prins Wilhelm var lång ”som en
midsommarstång” och ”sannfärdeligen var
han en konungason”, medan Zorn beskrevs
som en lysande konstnär, ”en Hiram av
Tyrus i Salomos hov”. Den botaniska ledtråden till Karlfeldt skapade förvirring, men
lyckligtvis var han lätt att känna igen ändå.
LARS FALK
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Bengt Emil Johnson till minne

Karlfeldtsamfundet inbjuder till
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Oxbrobäcken, stigarna, gruvhålen, den medföljande hunden, som alltid omnämns respektfullt med namn och ras. Fåglarna.
En grundhållning till naturen är just denna
oöversättlighet; vi är radikalt skilda ordningar, men samtidigt delaktiga i processer som
formar våra liv – och vår konst, dessa försök
att artikulera tillvarons outgrundlighet:
Det landskap ser jag
som är synligt för mig.
Vad som förenar oss
är oöversättligheten.
(Vinterminne, 1989)
Tidigt i år utkom det
som skulle bli hans sista diktsamling, Aftonsånger. Den inleds och
avslutas av en dikt, som nästan är densamma, men ändå inte. I båda versionerna är
den underfundig, börjar i samtalston med ett
lätt tillbakalutat tilltal till ett du, men det
första intrycket är naturligtvis bedrägligt och
dikten öppnar sig mot något alldeles hisnande. Allvarligt. Oöversättligt:
Visst, du sitter säkert någonstans nu,
eller står kanske av något skäl
inför ett auditorium
som du inte är bekant med och som
sannolikt
inte bryr sig särskilt mycket om
vad du eventuellt har att komma med.
Någonstans inom dig hör du då
spinnandet från en nattskärra
som du verkligen aldrig hörde.
Det är just då det öppnar sig,
det väldiga rum som du aldrig besökt
men där du äntligen är hemma.
Rummet är lyckligtvis alldeles tomt
men det inrymmer samtidigt alla
de ögonblick du försummat.
(Till de medverkande)

VINTERMÖTE
lördagen den 5 februari 2011 kl. 13.00
i Börssalen, Källargränd 4 (vid Stortorget), Gamla stan, Stockholm
Foto: Cato Lein, Sveriges Radio

BENGT EMIL JOHNSON avled den 14 juli i
år, 73 år gammal, 73 år ung. Så sent som i
slutet av maj hade han varit med vid den
första disputationen på en avhandling om
hans lyrik i Göteborg: Johan Alfredsson
skriver i Tro mig på min ort om oöversättligheten som tematiskt komplex i poesin
1973-1982.
Oöversättlig – oersättlig: sådan var han,
sådan förblir han för oss. 1998 utsågs han
till innehavare av Karlfeldtpriset och motiveringen löd: …som med sina nyskapande,
av formkänsla och lyhörd naturupplevelse
präglade insatser inom den nutida svenska
poesin, förenar ett uttalat intresse och en
känsla för Erik Axel Karlfeldts diktning och
den Karlfeltdska diktningens sfär.
Nyskapande var Bengt Emil Johnson alltifrån det experimenterande sextiotalet, då
han dirigerade talkörer om ”Gubbdrunkning” alltmedan tonsättaren Karl-Erik Welin
angrep en flygel med motorsåg och råkade
såga sig själv. Det var direktsändning i Hylands hörna i Sveriges Television.
Den öppna konsten kände inga gränser;
konkret poesi och elektroakustiska kompositioner, ”happenings” och ”ready mades” inom konsten vände upp och ned på vanda synsätt och begrepp. Därför sågs Bengt Emil
Johnsons 70-talspoesi som ett slags återkomst
och en förnyelse av naturlyriken, medan det i
själva verket finns en stark kontinuitet i hela
hans konstnärliga verksamhet, vare sig vi talar om poeten eller kompositören.
Han kom till Sveriges Radio 1966, arbetade som P2-chef och programdirektör. Skrev
och utövade musik i dialog med internationella samtida kompositörer som John Cage;
publicerade en lång rad diktsamlingar mellan
1963 och 2010. (Urvalsvolymen Vittringar
från 1995 börjar okonventionellt med de
nyaste texterna för att söka sig bakåt till de
första.) Men hans alldeles egna biotop finner
vi i Saxdalen, sydväst om Ludvika. Här finns

EAK i tjänsterummet på Svenska Akademien 1924

FÖREDRAG

Erik Axel Karlfeldt och Nobelprisen
Professor Sture Allén, ledamot av Svenska Akademien
Fröding i Karlfeldts ögon
De båda vännernas relation tecknas av Hans Barenthein och Christer Åsberg

Sång till gitarr av Jan-Olov Andersson
Efter mötet är alla välkomna till Stadsmissionen, Stortorget 3.
Där serveras smörgåsbuffé för 75 kr/person.
Begränsat antal platser. Föranmälan senast 27 januari.
Anmälan till vintermötet: Till ebba.nordstrom@gmail.com eller
tel. 018-692056, 070-3593747 (anmälan via telefonsvarare mottages ej)
Anmälan till smörgåsbuffén: Genom insättning av 75 kr/person till
PG 1 28 78-5. Glöm inte att ange namn på alla anmälda!
Information: Ebba Nordström tel. 018-692056, mobil 070-3593747

EVA-BRITTA STÅHL
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Spelmän och dans hos Karlfeldt
MOTIVET ”spelmän och dans” är mycket

framträdande i Karlfeldts debutsamling
Vildmarks- och kärleksvisor från 1895. Av
totalt 46 dikter har spelmän och dans viktiga roller på inte mindre än ett tjugotal ställen. Jag hittar egentligen mer spelmän än
vildmark. Man kan t.o.m. fråga sig om inte
Karlfeldt hellre borde ha kallat sin diktsamling ”Spelmans- och kärleksvisor”.
Dalarna är ju ett av de landskap där spelmansmusiken bärs upp av livskraftiga traditioner sedan sekler tillbaka. Den unge Axel
Eriksson hade alltså rika möjligheter att
möta folkmusiken i sin hembygd. Dessutom
bör han ha fått uppleva mycket musik och
dans under sina två vandringar genom Siljansbygden i gymnasieåren.
Karlfeldt spelade inte själv något instrument och anses inte ha varit särskilt musikalisk i den meningen. Däremot var ju hans
känsla för rytm mycket väl utvecklad. En
intressant fråga är därför om han själv i sin
ungdom dansade till den spelmansmusik
han hörde. Enligt Staffan Bergsten var Karlfeldts mor så förtjust i att dansa att hon
långt upp i åren tog tillvara alla tillfällen
som bjöds i trakten. Dans kräver känsla för
rytm och detta anlag kan hon mycket väl ha
lämnat i arv till sin älsklingsson Axel.
Kanske lärde hon honom dansa?
Det ställer sig också svårt att kunna skriva så trovärdigt om dans om man inte själv
varit gripen av danslust och ”lyft sin
mö…högt mot höstmånens röda kastrull”.
Det där med att lyfta sin flicka i skyn introducerar Karlfeldt faktiskt redan i den första
diktsamlingen, i dikten ”Vårbal”:

Men flickan hon svarar i en brådskande ton:
Jag måste på dans vid källan bortom mon.

den på Zorngården i Mora berättar att
Zorn bjöd in till ”lekar” i Stora salen och
då fanns också spelmän på plats för att leda
dansen. Kan Karlfeldt med sin bakgrund,
sin rytmkänsla och sitt danskunnande verkligen ha suttit stilla vid sidan av?
I de följande diktsamlingarna hittar vi
flera stora danskavaljerer, Fridolin, Svarta
Rudolf och hovfolket i Lissabon för att bara
nämna några. En god sak med namnet ”Fridolin” är ju för övrigt också att det rimmar
bra med både ”bondviolin” och ”valsmelodin”.
VILKA DANSER förekom när Karlfeldt var
ung? Tack vare de starka traditionerna kan
man utgå från att det var samma danser
som spelas än i dag i trakten, främst polska
och vals. Polskan är starkt rytmisk, ¾ takt
som i vals men till
skillnad mot valsen
En god sak med
med betoning på både
ettan och trean i taknamnet Fridolin
ten. Polskan lämpar sig
är att det rimmar
väl för små lokaler och
med både
trånga ytor. Polskan
kan gå i dur men lika- ”bondviolin” och
väl i moll och blir då
”valsmelodin”
inte sällan litet magiskt
lockande. I de mest
konstfärdiga polskorna kan melodin t.o.m.
växla mellan dur och moll mitt inne i en
fras.
Karlfeldt har själv angett i dikten ”Midsommarvisor” vilka danser det rörde sig om:

Jag lyfter dig högt i den sjungande vår
du mö som vart min i den stormande dansen.

Nu rinner fort den korta natt,
den korta natt och trolska.
Jag hör den röda munnens skratt
igenom vals och polska.

Karlfeldts mångårige och nära vän Anders
Zorn dansade gärna. Karlfeldt var en ofta
och gärna sedd gäst hos Zorns i Mora. Gui-

Birgitta Lillpers talade på årets sommarmöte i Mora (se sid. 8) om det krav man bör
ställa på all dikt: den ska ljuda och sjunga,
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de nog duga. I dikten ”Midsommarvisor”
får vi en distinkt angivelse:

På ett ställe i dikten ”Vårbal” nämner Karlfeldt faktiskt även en reguljär dansbana:
På dansbanan uppe bland berghagens trän,
där stråkar i helgedagskvällarna brusa,
i hägnet av björklövsgardinerna ljusa
vi jubla de skuggiga timmarna hän.
Anders Zorn har ju fint åskådliggjort allmogedans på ett par målningar. ”Dans i
Gopsmorstugan” visar ungdomar i en
polska på det trånga lilla utrymme stugan erbjuder. Den berömda målningen ”Midsommardans” är en nordiskt trolsk skildring av
en polska på det gräsbevuxna tunet utanför
en lada i det tidiga gryningsljuset.
”Midsommardans” av Anders Zorn (1897).
Målningen finns på Nationalmuseum.

den ska ha klang. Hon tog som ett exempel
”Böljeby-vals”, där man för övrigt redan i
titeln kan göra ett fynd: Den går i valstakt.
Sedan har vi alla de trestaviga rimmen, som
Lillpers kallar ”stora substantiv” (alarna, salarna, ekarna, lekarna osv). Vilken takt går
de i? Vals.
Dikten som kommer direkt efter ”Böljeby-vals” i samlingen Fridolins lustgård är
intressant nog ”Aspåkers-polska”. Vad går
den titeln i för takt? Polska. Texten går bra
att sjunga till några av de polskor jag fått
från Söderdalarna.
VAR DANSADE MAN i Karlfeldts hembygd?

I stora delar av Dalarna är ju byarna oskiftade och än idag sammanhållna. I centrum
av byn ser vi i dag ofta en bystuga där det
dansas flitigt. Bystugor fanns inte för drygt
hundra år sedan, de är tillkomna senare.
Mot slutet av 1800-talet ordnades det dans
litet varstans. En loge, en kammare, ett
vägskäl eller en slagen och räfsad äng kun-

HUR LÄT EN POLSKA som den unge Axel

kan ha hört och dansat till? Jag har haft
kontakter med spelmän och spelledare i
Söderdalarna, bl.a. Avesta Spelmanslag, och
fått fram uppgifter om polskor som man vet
har spelats i trakten under senare delen av
1800-talet.
En skicklig och mycket efterfrågad vandrande spelman från Säterbygden var Kers
Erik Ersson, ”Näktergal” kallad för sina
vackra låtar. Han var född tidigt på 1800talet och levde fram till 1890. Det är inte
osannolikt att Karlfeldt i gymnasieåren kan
ha hört denne kände spelman eller andra
som spelade låtar efter Näktergal. Ett annat
exempel på polskor som har spelats i Karlbo-trakten på 1880-talet är ”Bergslagspolska”, upptecknad av en sentida spelman
som hette Ingvar Norman.
Men man dansade ju också gärna vals.
Ett bra exempel är ”Vals från Siljansnäs”
efter Roligs Per Andersson. Han var en
gladlynt historieberättare och duktig spelman, jämnårig med Karlfeldt, född i byn
Hjulbäck 1866 och död 1935. Han tillhör-

15

KARLFELDTBLADET 2010:2

de en spelmanssläkt och började tidigt spela fiol men hade problem med sin mor när
han ville öva hemma. Hon var starkt religiös och ansåg som många på den tiden att
”djävulen satt i fiolen”. Pers enda chans att
få öva lär ha varit att hålla till ute bland fåren i fejset!
Förutom att vara jämnårig hade han en
annan egenskap gemensam med Karlfeldt.
Han skrev dikter. För drygt tio år sedan hittade man i trossbotten på en gammal vind i
Siljansnäs ett häfte med verser av Roligs
Per. Det mest kända alstret är dikten ”Om
ett hundra år”, skriven 1897. Där beskriver
han hur människan i framtiden kommer att
åka till månen! Totalt förryckt då, verklighet mindre än 100 år senare… En strof:
Om någon gång man tröttnar vid
att här på jorden vara
till månen för en liten tid
man på visit kan fara.
Beskrifa syn så intressant
mig fattas rätta orden.
Att sitta just på månens kant
och titta ner på jorden.
Två dalkarlar, jämnåriga poeter, den ene
skriver om ”höstmånens röda kastrull”,
den andre om att fara dit!
DALARNAS SPELMÄN har i alla tider haft
och har än i dag en viktig roll även i andra
sammanhang än vid dans. De har spelat
brudmarscher vid bröllop, skänklåtar vid
kalas men de har också spelat i sorgtyngda
sammanhang. Ett mycket speciellt exempel
är ”Karl Johans-marschen” eller ”Sarkofagmarschen” som den oftast kallas bland
spelmän. Den ska enligt traditionen i Dalarna två spelmän ha spelat hela vägen för
de 300 man som i februari 1856 släpade
Karl IV Johans sarkofag på slädar från porfyrbrottet i Älvdalen till Gävle. Själva
kistan låg i en stor trälår, locket i en annan.
På den ena låren satt Hins Anders, berömd

16

KARLFELDTBLADET 2010:2

spelman från Mora, och på den andra satt
Gyris Anders från Älvdalen. Hins Anders
är samme man som Karlfeldt entusiastiskt
lyssnade till hemma hos Zorns 1907, vilket
han berättar om i essän ” I Dalarne”. Zorn
har ju också gjort ett känt porträtt av Hins
Anders när han spelar på sin fiol.
I Hösthorn har spelmannen i Karlfeldts
diktning fått en ny roll. Dansen är över, allvaret har tagit vid. Anna Karlfeldt-Larsson
har uppgett för mig att hon minns när hennes far arbetade på den dikt som så småningom kom att få titeln ”Karl Johan” och
ingå i Hösthorn. Han gick fram och tillbaka på golvet hemma och gnolade på en melodi. Det var av allt att döma ”Sarkofagmarschen”. Jag har grävt i folkmusikarkiv
och funnit ett antal sinsemellan olika marscher som alla märkligt nog kallas ”Sarkofagmarschen”. Men den sarkofagmarsch
som är upptecknad efter Hins Anders går i
motsats till de övriga att sjunga direkt till
Karlfeldts text. Mycket tyder alltså på att
Karlfeldt, vars dikter tonsatts av många,
vid det här tillfället omvänt skrev text till
en befintlig melodi, till Hins Anders Moralåt!
En av dikterna i Vildmarks- och kärleksvisor är ”Den misskände spelmannen”, han
som kommer in från regnet, står som en
slusk i stugvrån men som efterhand utvecklas till något vackert och stort. Det finns
enligt min mening en likhet i underdogperspektiv när man jämför dikten med
H.C. Andersens saga ”Den fula ankungen”
från 1853. Karlfeldt kom ju själv från fattigdom och utsatthet. Han hade kanske
samma önskeperspektiv på sitt eget liv när
han som 30-åring skrev dikten, året innan
han kunde ge ut sin första diktsamling.
Den regnvåta luffaren var i själva verket
spelman, lärd till ”orgelnist”!
Spelmannen Karlfeldt utvecklades omsider till nationalskald, älskad av hela folket,
levande i sin diktning än idag.
OWE ADOLFSSON

Väderstrecken i Karlfeldts diktning
HIMMELEN HAR ”sexton grindar” säger

Karlfeldt (i Vinterhälsning) med gott stöd
både i den gamla bondepraktikan och i nutida geografi. Han menar väderstrecken. Vi
lekmän använder väl sällan fler av dem än
fyra: nordan, östan, sunnan, västan. Men
från alla hållen kan det blåsa eller dofta
eller lysa eller eka eller hagla.
Nästan alltid blåser det i Karlfeldts dikter, det visade redan
Olof Lagercrantz i Jungfrun
och demonerna (1938). Också
Staffan Bergsten har lyssnat på
det bruset och belyser ämnet
med goda exempel (monografin
Karlfeldt, dikt och liv (2005). Den
oftast nämnda blåsten är nordan.
Men man förbiser kanske att annat än vinden kan komma ur den riktningen.
För det mesta förknippar Karlfeldt väderstrecket norr med någonting kraftfullt och
sunt. Skalden hyllar ”nordans friska anda”
(Ny nord). För ”den goda allvarsvinden”
fladdrar flyktingens rock (I Mora). Den
”blåser oss hälsa och gunst” (Göjevisa).
”Jag vill lyssna till Bore, nordanbarden”
(Tjugondedag). Möter du den, då möter du
”man och ära” (Vinterhälsning).
Sunnanvinden har andra egenskaper. Till
”fåfänga ord från söder” har vi lystrat alltför länge (Ny nord). Sunnan är ”kvalmig”
(Göjevisa). Han ”sjunker tung” (Håkan på
Heden). I blåsten hör vi vemodets ”sunnansuckar” hävas (Den sena lustgården).
Stundom kan dock vinden rida ”sin sunnanhäst med hvin” (Träslottet). För ”farlig sunnan” bör vi akta oss (Ölandsmelodier).
Också västan gör sig påmind. Den vinden kallas ”oändligt blid” (Om en tillbörlig
vrede) och ”svalkande” (Till en diakon).
Milt fläktar den över det trädlösa alvaret
(Zefyrs serenad till Ölands solvända). Men
är den alltför svag för segling, ryter skep-

paren: ”Hej, västanväder, blås!” (Jone
Havsfärd).
Östan är ”bister” (Ode till den höstlige
Neptunus) och ”mumlar sin långlåt utan ro”
(Höstens glädje). Den ”driver skur mot vägg
och mur” (Håkan på heden). Vi hör dess
”druckna bas” i humlegången (I Lissabon
där dansa de). Vi ser lampor tändas ”i
östligt kor” då mörkret tätnar
(Vinterorgel). De ”svarta flaggor” som östan blåser in över
oss (En pesthymn) är en varning för våldet och ondskan, en
tidsdikt tillkommen under Finlands inbördeskrig 1918. På samma vis i Karlfeldts sista diktsamling: ”i öster barbari” (Ungdom).
Ännu ett par vindar kan nämnas, nordösten ”som fnurrar sträv förbi” (Humlor)
och ”nordvästans svåra väder” (En gammal
rocksvarvare). Sistnämnda vind skymtar för
övrigt också i Karlfeldts prosa, i den underbara essän I Dalarne (STF:s årsskrift 1926).
Här talar husbonden vid Opplimen med oro
om sin vindkänsliga trädgård men även om
det trygga lä som ”stormtrotsaren”, den
gamla oxeln, skänker.
Mer att hämta finns möjligen i de texter
av Karlfeldt som alltjämt ligger opublicerade. I dem kan han ha gläntat på flera grindar än de nämnda, kanske dem som heter
sydväst eller sydöst. I förbigående sagt: låt
oss tiga ihjäl meteorologernas dumma ost,
ostlig m.m.
Vilka sinnesintryck det än gäller tycks
det för Karlfeldt ha varit en hjärtesak att
upplysa om härkomsten. Att läsa honom
med vindrosen i minnet ger mig ett oblandat
nöje. Hos ingen annan skald får jag glädjas
så ofta åt nordansvall, södergökar, sunnantoner, västanvindar, sydhavspalmer och
östansång.
NILS UTHORN
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Lotus, Heine och Karlfeldt
I KARLFELDTBLADET 1/2010 skrev jag om
Karlfeldts dikt ”Lotus”. Diktens lotusblommor, ”doftande”, ”skälvande”, ”väntande”, är unga kvinnor som undermedvetet
ger sig hän åt erotiska drömmar. Den doft de
sprider lockar fula gubbar som personifieras
av Behemot och Sebulon. Det finns en intressant parallell i en tidig dikt av Heinrich
Heine, ”Die Lotosblume” (Lyrisches Intermezzo X). Heines lotusblomma värjer sig för
solens prakt och drömmer sig in i natten då
månen är hennes älskade. I månens sken vågar hon öppna sig och oblygt visa sitt ”fromma” blomansikte. Hon stirrar stum mot
skyn, hon avger sin doft, hon fäller tårar och
darrar av upphetsning.

Det finns flera överensstämmelser och likheter mellan Heines lotusblomma och Karlfeldts skildring av en lotus som på kristna
stigar skälver av undertryckt lidelse i sina
månskensdrömmar. Karlfeldt vidgar motivet mot det groteska, men den del av bildkomplexet som har att göra med den unga
kvinnans halvmedvetna erotiska fantasier
är uppenbarligen gemensam för Heine och
Karlfeldt. Och dikten är en av många som
anknyter till tysk folkvisa som Karlfeldt,
liksom Heine, var intresserad av. Båda använde sig av den tidiga romantiska traditionens folkvisesamling Des Knaben Wunderhorn.
För en poet och poesiläsare av Karlfeldts
generation var Heine ett oundvikligt namn.
Han var kanske den mest läste, deklamerade och tonsatte lyrikern under denna tid.
Att kunna sin Heine var en självklarhet.
Därför är det egendomligt att Heines namn
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aktiv och valdes till revisorssuppleant och
medlem av arbetsutskottet. Enligt KarlErik Forsslund fann han sig väl tillrätta i
föreningens sammankomster som var
”både lärorika och verkligt gemytliga”.
Man umgicks även efter mötena, ”var
Karlfeldt i tagen, kunde han luta sig med
ryggen mot en vägg och improvisera, versen flöt och vi lyssnade girigt” (Hågkomster och livsintryck XVIII, s. 246 f.).
Det är inte omöjligt att Heines bild av
lotusblomman har lagrats i Karlfeldts minne, eventuellt via Robert Schumanns mycket populära tonsättning. Kanske har han
hört den spelas av Irina på ”klaveret i enarnas vrå” i Molkom eller sjungas av en
manskör i Uppsala i Hedenblads studentsångssättning? Båda diktarna kan ha haft
en gemensam motivisk förebild. Påverkan
går sällan spikrakt
Det finns belägg från en dikt till en anför Karlfeldts
nan, snarare från en
poetisk sfär eller ett
Heine-intresse,
kluster
av dikter till en
som inte uppyngre diktare. Lotusmärksammats
blomman med sin orientaliska mystik och sin nyktigama karaktär, sluten om dagen och öppen om natten,
var naturligtvis en effektiv symbol för det
hemliga driftliv Karlfeldt ville skildra. Hur
som helst finns det skäl att se igenom Karlfeldts produktion för att upptäcka andra
möjliga förbindelser mellan honom och
Heine. Det har jag inte gjort utan lämnar
uppslaget till andra hågade.
Heine använder sig av lotusbilden också
i en mycket sen dikt i sin lyriska efterskörd.
Den dikten heter ”Lotosblume” och är riktad till hans älskade La Mouche. Konstellationen är densamma, den manliga månen
och den kvinnliga lotusblomman, men bildens innebörd är en annan och mycket vemodig, jämfört med ungdomsdikten. Visserligen öppnar också denna lotus sin kalk
för månens sken, men den enda livsfrukt
som blir följden av deras förbindelse är – en

dikt. Älskaren är lam och ligger oförmögen
till sexuell samvaro i ”madrassgraven”,
som Heine kallade sitt sjukläger. Även
Karlfeldt gör en sen variant på det nyktigama temat, en mera komisk och inhemsk
version, i ”Den andra ungdomen” i Hösthorn. Den ansluter till andra dikter med
samma gubbsjukemotiv, kanske med självbiografisk eller självkritisk bakgrund.
CHRISTER ÅSBERG

Ny i samfundets styrelse
JOHANNES RUDBERG är född i Uppsala
och uppvuxen i Lund, men sedan 15 år tillbaka bosatt i Stockholm. Rötterna är dock
främst västsvenska och banden västerut,
framför allt till Bohuslän, är starka.
– Genom min fru har jag fått anknytning
till Dalarna (Leksandsbygden) och trivs
mycket bra också där.
Efter studier i
Lund utbildade
han sig till bibliotekarie och arbetar sedan 1995
på Kungl. biblioteket, där han är
chef för det utländska förvärvet. Historia i olika former, inte
minst kulturhistoria och personhistoria, är
starka intressen, och han sitter i styrelsen
för Personhistoriska samfundet.
– Frågan från Karlfeldtsamfundets valberedning gjorde mig mycket hedrad och väldigt
överraskad. Jag förstår att man önskar en
länk till biblioteksvärlden, och kanske framför allt till KB, där ju Karlfeldts arkiv finns
och där han också tjänstgjorde några år. Jag
ser nu fram emot ett roligt och intressant
uppdrag. Karlfeldts diktning har främst förmedlats till mig av mina föräldrar och min
svärfar. Nu är jag motiverad att lära mig
mer, både om Karlfeldts liv och verk.
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Foto: Pernilla Kettner Rudberg

Hon blomstrar, glöder, lyser
och stirrar mot himlens sal,
hon doftar, gråter och skälfver
af kärlek och kärlekskval.
(Övers. Alfred Victorin)

saknas i alla framställningar av Karlfeldts
diktning annat än som allmän referens.
Roland Fridholm spårar en Heinerytm av
folkviseslag i ”Vad skall man sjunga”
(Sångmön av Pungmakarbo, s.50), det verkar vara allt. I Hildemans genomgång av
Karlfeldt och balladen (Vägvisare för Karlfeldt, s. 9-37) förbigås Heine med tystnad,
trots att det var han som förnyade balladtraditionen på ett sätt som inte kan ha varit okänt för balladpastischören Karlfeldt.
Heines stora betydelse för Karlfeldts föredöme Fröding har däremot inte undgått
forskningen. Man kan hävda att om det
faktiskt förhöll sig så att Karlfeldt var helt
opåverkad av Heine så skulle det vara av
stort intresse att utreda varför.
Det finns ett yttre belägg för Karlfeldts
Heineintresse som inte uppmärksammats.
Karlfeldt deltog under båda sina Uppsalaperioder i Ästetiska föreningens möten.
Första gången protokollet noterar honom
som närvarande var den 6 mars 1891, då
Fredric Nycander höll ett föredrag ”Om
svensk Heinetolkning”. Det ”föranledde en
synnerligen liflig diskussion emellan ordföranden, herrar Söderman, Söderberg, Hahr
och Karlfeldt samt föredraganden” (UUB,
U 2201 C, Ästetiska föreningens protokollsbok II). Annars yttrar sig inte Karlfeldt
så ofta, men han var, särskilt 1891-92,
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Älvdalen d. 26 juni 1920
Goda Stina,
Efter 14 dagars vistelse på platsen se vi oss i
stånd att meddela en del upplysningar om
härvarande förhållanden, ur hvilka må framletas
till- och avstyrkande moment i avseende på
Barbros hitresa.
Gästgivargården är ny för året, nyinredd,
rymlig, präktig på alla sätt. Rummen äro stora,
utmärkt snygga, vackra och vänliga. Kosthållet i
kvantitativt hänseende överflödande, i kvalitativt
nästan kräsligt. Värd och värdinna mycket
hyggliga, ängsligt måna om att gästerna skola
ha det godt. Då endast ett fåtal gäster finnas, är
det därtill mycket stilla i gården.
Ett eget rum torde Barbro icke kunna erhålla. Det faller sig emellertid så, att Folke om
ett par dagar lemnar platsen, och då uppstår
möjlighet att dela ett rum – synnerligen stort
och luftigt – med våra småflickor, som troligen
ej skulle vålla henne något men, enär de sova
hela nätterna och äro ute med sina lekkamrater
hela dagarna. Denna möjlighet kvarstår hela
sommaren, hvadan Barbro, om hon reflekterar
därpå, kunde komma vid hvilken tidpunkt hon
önskar. Att hon skulle bli gladt välkomnad av
äldre och yngre ibland oss tror jag mig kunna
försäkra.
Några nöjen för en ung flicka finnas ej att
bjuda på, knappt ens jämnårigt umgänge på
närmaste håll. Som en negativ förlustelse kan
jag nämna, att myggen, som jag vid en fiskefärd utför älven häromdagen fann stå tät i Mora
med omnejd, härstädes till dato icke stört uteliv
eller nattliv.
Vi må alla bra. Stark hetta och därpå följande starkt rägn ha hittills hindrat oss från vidlyftigare utflykter i nejden. Fru Nycander är ännu
kvar men torde förbereda sin Danmarksresa till
början av nästa månad.
Gerda står bredvid och ber mig hälsa dig
och Barbro alldeles särskilt. För övrigt vänligaste hälsning till Er alla
genom E.A.K.
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Ett
Karlfeldtbrev
VI HAR MÅNGA bevis för Karlfeldts
stora omtanke om sina barn, inte minst
i de brevväxlingar mellan Erik Axel
och hans Gerda som skildras i Carin
von Sydows Jag ville ha sagt dig det
ömmaste ord. Att han också månade
om andras barn framgår av brevet som
han skrev 1920 till Stina G:son Berg,
hustru till Ruben, en vän till Karlfeldt.
Ruben och Stina, mina morföräldrar, hade träffats som studenter i 1890talets Uppsala, blivit förälskade och
gift sig. Av det välutbildade akademikerparet blev mannen framgångsrik i
det offentliga livet, medan kvinnan
blev hemmafru som, formellt juridiskt
omyndig, med fast hand styrde liv och
ekonomi i en växande familj. Under
loppet av 14 år nedkom Stina med sex
barn av vilka det näst äldsta Siv, min
mamma, föddes 1906.
Långt senare skulle Siv ge mig och
mina syskon avmystifierande snapshots av sina föräldrars författarvänner, bland andra Lagerlöf och Heidenstam. Vad hon särskilt uppskattade hos
Karlfeldt var att han berördes av små
barn som grät, och att han ofta tog upp
dem i sin famn. Förmodligen visste Siv
något om saken. Hon var Karlfeldts
guddotter, dock inte den första. Han
hade haft en guddotter tidigare, en relation som slutade tragiskt med den
unga flickans död. Enligt Siv bidrog
händelsen till skaldens speciella känsla
för barn och fick en gripande återklang
i dikten ”Min guddotter” (tryckt 1897
i Nornan och 1898 i Fridolins visor
och andra dikter).
Karlfeldts brev från 1920 har jag
fått av min moster, Kerstin G:son Berg.

Ny i samfundets styrelse
JÖRGEN ERIKSSON är präst, nu i Folkärna

Stocksund på 1920-talet. Stina G:son Berg,
Ruben G:som Berg och (troligen) E.A. Karlfeldt.

När hon gick bort 2007, vid 89 års ålder,
stängdes den sista dörren till en skattkammare med spännande ”oral history”.
I brevet till min mormor uttrycker
Karlfeldt omtanke om Barbro, ett barn i
tonåren. Hon var ännu en av mina mostrar, född 1904 och alltså 16 år vid den här
tiden. Uppenbarligen hade det diskuterats
om Barbro skulle tillbringa några sommarveckor tillsammans med familjen
Karlfeldt på Gästgivaregården (Gästis) i
Älvdalen. Erik Axel antyder en viss reservation inför projektet. Signalerna är flera:
det är mycket stilla i gården, nöjen för en
ung flicka finns inte att bjuda på, inte heller jämnårigt umgänge och eget rum kan
hon inte räkna med.
Det är intressant hur Karlfeldt, då närmare 60 år, tycks vilja se saken ur den
unga flickans perspektiv likaväl som ur
sitt eget. Oroade han sig för att hon skulle få det långtråkigt? Hur skulle då sommaren bli för hans egen familj? Sysselsättning för en tonåring på sommarlovet – ett
känsligt tema, då som nu?
Barbro reste mig veterligen inte till
Älvdalen sommaren 1920.

församling, där han också är bosatt. Redan
efter gymnasiet inledde han teologistudier.
På vägen fram till sin prästvigning 1989,
hann han med att
arbeta som lärare,
postiljon och gravgrävare.
Karlfeldt har
funnits i hans värld
sedan barnaåren –
inte minst genom
pappa Arne, som
under många år
var engagerad i
styrelserna för både Karlfeldtföreningen och Karlfeldtsamfundet. Ändå var Karlfeldt något av en ny
bekantskap när Jörgen för sex-sju år sedan
flyttade till byn Vansjö i Folkärna socken.
Då började han – för sin egen skull – lugnt
läsa dikterna.
– Han är min poet, tänkte jag. Karlfeldt beskriver mitt landskap, livar upp barndomsminnen från höhässjning vid mormors
gård, får mig att känna att alla har vi del i
jorden. Han väcker min upptäckarlust.
Jörgen Eriksson är vice ordförande i
Karlfeldtföreningen i Folkare.
KARIN PERERS

Preliminär information

Sommarmöte 2011 i Leksand
2011 års sommarmöte kommer att
förläggas till Leksand 15-17 juli (obs
datum). Temat för mötet blir ”Dalmålningar, utlagda på rim”, som det
2011 är 110 år sedan EAK gav ut.
Det finns förutsättningar för ett intressant möte! Mer information kommer i nästa Karlfeldtblad.

MATS KUMLIEN
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Trädgården – mina somrars fröjd
”ALLRA FÖRNÄMAST är ju liljor och rosor.
Ur praktkalkar, ibland skinande vita, ibland skimrande av guld och purpur, hälla
de starka, men svala och högtidliga dofter,
värdiga att sväva kring tronen och altaret,
ja, att nalkas det himmelska. Liljorna äro
en klerikal familj, men rosorna en avgjort
sekular, misstänkt av de gudaktiga som sinnebild för den jordiska lusten. Liljorna ha
något strängt och asketiskt, men rosen har
utvecklat sig åt det yppiga hållet.”
Ros och därefter lilja är de örter du oftast
möter som symboler i skaldens diktning talande var och en sitt språk och helt naturligt
har de också sina givna platser i hans trädgård. I somras fann jag att näst efter dem är
det violen som förekommer i ett stort antal
olika skepnader Min nyfikenhet tändes. Vad
uttrycker violen för Karlfeldt? Nattviol, vårviol, höstviol och havsviol?
Karlfeldt prisar violernas uthållighet. ”De
komma i april och bli genom den ena och
andra arten hos oss i sju månader.” Han berättar om hur han innan dess, tidigare på våren ”med glädje anammar en liten bukett av
luktviol från ett drivhus. Ren, innerlig och
trogen är den doftande violens devis: »Giv
din hustru en flaska violette de Parme!«”
VIOLERNA Lord Nelson och John Wall-

mark, båda hybrider av Viola cornuta, den
ena med stora, djupt violetta blommor, den
andra, en raritet, med ljust blå blomma, lär
ha funnits i trädgården redan på 20-talet.
Att de skulle vårdas här med stor ömhet
fick jag förstå från första stund när jag
vandrade runt tillsammans med Anna och
Ulla, skaldens döttrar. När jag nu sökt rätt
på violerna i Karlfeldts poesi anar jag att
Sångfar själv förmedlat hur angeläget det
var att violerna skulle trivas i hans trädgård.
Redan i dagboken från 17-åringens
vandring i Siljansbygden berättas i roman-
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Karlfeldtsgården
sångs i sjugare
tiska ordalag hur det ”i den drömmande
sommarkvällens fridfulla lugn vilade öfver
hela naturen doften av nattviolens vällukt”.
Samma doft och vällukt kan vi njuta i en
”Vårnatt”, daterad två år senare 1884:
Nattviolen/ blandar sin milda vällukt/
med det friska/ doftet av unga björkar.
I ”Vårskymning”: ”Den ena” kom från slottet…
Nu står hon utom häcken, och blodet
bankar hett.
Ack, måntro någon sett?
----Och rädd och lycklig går hon emot den
sjunkna sol,
medan ängens viol / helt ödmjukt kysser
fållen av yngsta frökens kjol.
Den andre kom ur skogen, på blåbärshagens stig,
han kom smidig och vig.
----De mötades på kullen, de mötades vid ån
i det glimmande slån.
De kyssades så blygt, att de skämmades
för mån’.

Viola cornuta på Sångs
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I ”Ölandslegend”:
Det far en sky, en skimrande, för solen,
och i dess pärlmoskugga drar violen
ett lättat andetag och sår sin ånga
som vällustsuckar, smäktande och långa.
I dikten De tysta sångerna är det också violen som får förmedla kärlekens språk:
Jag vet att vi sutto vid samma bord
vid drömmarnas hemliga fest,
där allt som vi kände vart sagt utan ord,
och så vart det vackrast och bäst.
Jag kunde ha räckt dig en ros som kvad
min längtan, hur rik den var,
och hört från violen bland ekarnas blad
ditt skygga och trogna svar.
”Violer, skymda, men ljuvare än Junos ögonlock och Venus andedräkt.” Så beskriver
W. Shakespeare dem. Inte ens Juno, gudinnan bärande på den kvinnliga livskraften,
och Venus, kärleksgudinnan, når upp till
violernas skönhet och behag.
En sommarkväll 1919 fann två ungdomar, 16 och 17 år gamla, violer i en skogsbacke. De plockade en bukett tillsammans.
Men snart kom de två att skiljas åt. När de
möttes igen, långt senare, fanns violbuketten bevarad och den talade nu samma kärleksfulla språk som i tidiga ungdomsår, och
gjorde så under en livslång gemenskap –
utan gräns, rent, innerligt och troget.
Vi har vårdat våra violer på Sångs och sedan några år har vi under Anjas ömma vård
åter den gamla hornviolen, Viola cornuta,
bland våra örter i vildängen, i trädgårdsland
och även i lustgården. Frön har vi fått från
Rällsjö Brittas ängar, där denna viol funnits
sedan hundrade år och mera, liksom den
fanns här på Sångs på skaldens tid.
Inga av våra blommor är mig kärare än
violerna. I min barndom kunde jag få titta
på dem förvarade i sitt bruna kuvert mellan
silkespapper. Här kan jag nu njuta av deras
himmelska färg och milda vällukt, detsamma som mötte mina föräldrar en gång, och

Björn Granath framför Karlfeldts prosastycke
”Lust och doft. En sommarpredikan”. I bakgrunden Henrik Berg och Anki Jones.

de talar till mig i käraste ordalag.
Den gångna sommaren har gett sol, värme och regn i en välsignad blandning för
trädgården och därmed också för oss som
skall hålla den vacker och locka andra att
komma, se och njuta.
Många var med när skaldens prosastycke
”Lust och doft. En sommarpredikan” framfördes av Björn Granath. Det blev en mycket uppskattad läsning som interfolierades av
skön sång av Anki Jones ackompanjerad av
Henrik Berg och allt illustrerades av skaldens trädgårds hela härlighet som berättelsen handlade om och som omslöt oss alla.
Även utdelandet av Karlfeldtpriset till
författaren Gunnar Harding fick äga rum
under blå himmel och lockade, utöver våra
årsmötesdeltagare, nära hundratalet intresserade som anammat vår inbjudan.
Ett tunt snötäcke har nu lagt sig över
tun och ängar. Vad passar oss bättre än
några strofer ur Vintervila?
Sjugare i oktober
GUNBRITT BERGGREN
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Karlfeldtföreningen i Folkare 2010

Karlfeldtsamfundet på Bokmässan

Hélène Ohlsson inledde i
juni genom en magnifik teaterföreställning om Desirée
Bernadotte, gestaltad av
Hélène själv. Nya tonsättningar av Karlfeldtdikter
klingade ljuvt en julidag i ett
helt nytt program med Trio
H-berg – Martin Högberg, Karin Higberg
och Mikael Higberg. Avesta kommuns kulturstipendiat 2009, Kristina Kihlström,
sjöng i den tid när sådden blir skörd.
Många människor sökte sig också till
harmonin och skönheten på gårdstun, i lustgård och i minnesrum – liksom till gårdens
läckra smörgåsar och präktiga måltider.
13000 besök under en sommar är rekord
och en tydlig framgång, inte minst för gårdens värdpar Maria och Tomas Ivarsson.
I skrivande stund förbereder Karlfeldtföreningen i Folkare sitt höstmöte i Avesta,
där Barbro Wahlberg ska tala på temat
”Genom gökskog och näktergalsland” och
Anna Karlfeldt Larsson med musikern Jöns Anna den unga sångerskan Vilma Flood Hases
Aronsson och sångerskan Kerstin Sonnbäck.
röst kommer att beröra. Julmarknaden på
Karlfeldts livsvandring från södra Da- Karlfeldtsgården i Karlbo har kommit för
larna till Siljansbygden stod i fokus för att stanna och tillför regionen en småskaKarlfeldtsdagen. Maths Isacson, professor i lig och stämningsfull julförberedelse med
ekonomisk historia, talade kunnigt och en- vackra slöjdalster och den första tomtegrögagerat om Karlfeldts förhållningssätt till ten. I adventstid inbjuder värdparet till julden modernisering som industrialiseringen bord, som brukar få stort gensvar från fainnebar och om de ideal han ville värna och miljer och företag.
I Karlfeldtgymnasiet i Avesta arbetar elesom han fann i en mer orörd bondekultur i
Siljansbygden. Karlfeldts samspel med verna vid skolans estetiska program nu med
Zorn och Ankarcrona berördes. Maths tal att gestalta Karlfeldtdikter i egna tonsättom nationalromantiken stod i fin samklang ningar, bilder, danser och andra unga utmed de låtar, dikter och berättelser som tryck. Bildläraren Jan-Erik Pettersson är primusikern Jöns Anna Aronsson och sånger- mus motor. Snart det lider mot vår, snart
grönska gärden och vretar, och då ser vi i
skan Kerstin Sonnbäck framförde.
Sommaren på Karlfeldtsgården i Karlbo Karlfeldtföreningen fram emot att få bjuda
bjöd som vanligt en kavalkad av kulturpro- till Karlfeldtprogram i ny, ung tolkning.
gram och därtill utställningar med konstKARIN PERERS
hantverk och slöjd. Nyskriven dramatik av
Ordf. Karlfeldtföreningen i Folkare
ALERT, GLAD och hängivet in-

tresserad deltog Anna Karlfeldt
Larsson i sommarens stora kulturdag på Karlfeldtsgården i
Karlbo. Här, där hennes far föddes och växte upp, firas nu varje
år hans födelsedag genom den
öppna, generösa Karlfeldtsdagen, som i år samlade hela 350 besökare.
Som traditionen bjuder delades Avesta kommuns stora kulturpris Årets Fridolin ut.
Mottagare var K. Sune Larsson, By Kyrkby.
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KARLFELDTSAMFUNDET på Bokmässan?
Visst, vi har varit där förr och vi deltog i år
med en förnämlig monter på Bokmässan i
Göteborg den 23-26 september.
För er som inte haft tillfälle att besöka
Bokmässan kan bara kort konstateras att
den är enorm, imponerande i omfattning
och utbud och det är glädjande, kan man tillåtas tycka, att en sådan mängd tryckt litteratur, av allehanda slag, finns tillgänglig på
ett så “litet” språk som svenska.
Gunbritt Berggren stod på ett verkligt
förtjänstfullt sätt för idé, design och planering av hela karlfeldtutställningen. Många
timmars funderingar och arbete resulterade i
en välbesökt monter. Med besökare som
tyckte att vår monter var informativ, pedagogisk och hade en fin personlig prägel.
Trevliga och intresserade besökare, många
med gamla minnen från besök i Sjugare på
Sångs och i Karlbo. Naturligtvis kunde vi
inte jämföra våra besökssiffror med de stora
dragplåstren på Bokmässan. Men nya medlemmar tillkom och böcker såldes.
Vi var tillsammans med flera litterära
sällskap och DELS (De Litterära Sällskapens
Samarbetsnämnd) placerade i montrar nära
varandra och det hade vi nog alla utbyte av
under de hektiska dagarna.

Christer Åsberg höll föredrag om Alf Henriksson och Karlfeldt. Se video på vår hemsida!

Gunbritt Berggren och Anne-Marie Barenthein i
Karlfeldtsamfundets monter på bokmässan.

Under Bokmässan avlöste föredragen på
De Litterära Sällskapens Scen varandra och
Karlfeldtsamfundet medverkade också. Vi
var involverade i följande föredrag:
Fröding i Karlfeldts ögon
av Karlfeldtsamfundets förre ordförande
Christer Åsberg framfört av Christer Åsberg
och Hans Barenthein.
Lust och längtan
av Karlfeldtsamfundets ordförande, förre
biskopen Claes-Bertil Ytterberg.
Alf Henrikson och Karlfeldt,
där Christer Åsberg stod för både föredrag
och presentation.
Gå gärna in på hemsidan www.karlfeldt.org där Du under rubriken “Nyheter
och Aktuellt” lätt hittar de tre föredragen
och kan läsa dem i sin helhet. Under samma
rubrik hittar Du dessutom hänvisning till
Fotoalbum med en samling bilder tagna från
Bokmässan.
Till yttermera visso kan Du på hemsidan
www.karlfeldt.org också både se och höra
Christer Åsberg framföra sitt föredrag kring
Alf Henrikson och Karlfeldt. Se separat not
här i Karlfeldtbladet!
HANS BARENTHEIN
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Rebecka fick Ungdomens Karlfeldtpris

Bilder från årsmötet i Mora

Foto: Kerstin Hulter Åsberg,
Hans Barenthein, Åke Hägg

I samband med utdelandet av årets Karlfeldtpris till
Gunnar Harding vid söndagens sommarmötessamling
på Karlfeldtgården i Sångs tilldelades också Rebecka
Wahlberg Ungdomens Karlfeldtpris för sin välskrivna
och initierade uppsats ”Den mångfacetterade hösten –
höstens aspekter och dessas utveckling i Karlfeldts
diktning.” Uppsatsen finns att läsa på samfundets
hemsida www.karlfeldt.org.
Rebecka Wahlberg från Uppsala tilldelades Ungdomens
Karlfeldtpris 2010. Här tillsammans med samfundets ordförande Claes-Berttil Ytterberg.

Jöns Anna Aronsson spelar på horn

”Nära döden, nära livet” Karlfeldts tio i topp
Foto: Hans Larsson

Det var titeln på det föredrag om Erik Axel
Karlfeldts sjukdom påsken 1913 som Kerstin
Hulter Åsberg höll för
Svenska Läkaresällskapet den 17/11. För
det musikaliska inslaget svarade Linus Börjesson, sång och Martin Hellström, piano
och för diktläsningen
Hans Barenthein.

Video på hemsidan
”Min sångmö är inte av Pinden, min sångmö
är inte av Pungmakarbo...” Så börjar Christer
Åsberg sitt föredrag med Alf Henriksons programdikt skriven 1927 vid 22 års ålder. På
samfundets hemsida www.karlfeldt.org kan
Du både se och höra Christer framföra detta
sitt alster på Bokmässan i Göteborg. Klicka på
rubriken ”Nyheter och Aktuellt” eller i rutan
”Titta på film/videoklipp”!

Har du e-post?
Det skulle underlätta styrelsens arbete om de
medlemmar som har e-post mejlar sina namn
och mailadresser till h.barenthein@gmail.com.
Tack på förhand!
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På Bokmässan i Göteborg ställde vi frågor
till besökare i vår monter. Vi önskade få
fram en rangordnad lista över de mest omtyckta karlfeldtdikterna. Det hela resulterade i en tio i topp-lista, med 15 dikter representerade. Gunbritt Berggren hade som
hjälp till de tillfrågade valt ut ett 20-tal
dikter att välja bland. Jungfru Maria stod
i särklass, även om vi inte gör anspråk på
att ha presenterat vare sig ett statistiskt
säkerställt material eller hela svenska folkets uppfattning.

Tre generationer Karlfeldt: Anna, Erik Axel och Mika

Museidirektör Johan Cederlund, Zornmuseet

Orvar Eg-Olofsson och Ann-Cathrine Haglund

Marita Östlund och K. Sune Larsson (Årets Fridolin)

Inger och Anders Back

Maj och Hans Aldskogius

HANS BARENTHEIN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
10.
10.

Jungfru Maria
Vinterorgel
Intet är som väntanstider
Psaltare och lyra (Snabbt jagar stormen)
Längtan heter min arvedel
Svarta Rudolf
Höstens vår (Den vår de svage kalla höst)
I Lissabon
Höstpsalm
Sub luna
Sång efter skördeanden (Här dansar
Fridolin)
Fäderna
Nattyxne
Aspåkers-polska (Varför sitta vi så still
och tysta)
Vid Färjestaden (Är näktergalen kommen i
lund)
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Kungsljus,
den blomma
Karlfeldt
valde till
sitt exlibris.

Karlfeldtsamfundet Karlfeldtbladet

Foto: Jonas Palm

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 800 medlemmar och
håller varje år ett sommarmöte (årsmöte)
och ett vintermöte. Samfundet ger ut en
årsskrift och ett medlemsblad.
Kontaktperson:
Carin von Sydow
tel. 08-35 61 91
Medlemsavgiften på 200 kr/år (familjemedlem 100 kr/år) sättes in på samfundets plusgiro 67 96 73-4. Ärenden som
rör medlemskap, adressändring och avregistrering, som helst gör via e-post,
handhas av:
Hans Barenthein
h.barenthein@gmail.com
tel. 046-12 00 10
Hemsida: www.karlfeldt.org

Karlfeldtsamfundets medlemstidning utkommer med minst två nummer per år.
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