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NÄR JAG SKRIVER dessa rader har  Tomas
Tranströmer just fått Nobelpriset. Och
kanske (med tanke på pressläggningen) är
prisceremonin just över när ni läser detta. Vi
har i år i Samfundet uppmärksammat att det
gått 80 år sedan Karlfeldt fick samma pris.
Det var ju ett tema på det gångna vinter -
mötet.

Den minnesgode minns också att Tran-
strömers ande svävade över förra årets som-
marmöte. Han var dessutom fysiskt närva-
rande på Stadshotellet i Västerås tillsammans
med hustru Monica. För mig som västeråsare
och ”hedersdalkarl” genom mitt gamla arbe-
te känns det som ett privilegium att ha så
”nära” till dessa två nobelpristagare.

Det är naturligtvis stora olikheter mellan
dessa poeter på många plan. Men där finns
också en sorts affinitet. Jag ser Tomas fram-
för mig hur han på sommarmötet ivrigt pro-
testerade med hela sitt kroppsspråk när vi,
kanske något pessimistiskt, frågade oss om
det skulle komma en tid när Erik Axel var
glömd och ”ute”. Som om han utifrån sina
förutsättningar insåg hur fel en sådan tanke
var. Jag hoppas han får rätt. Men då måste
också vi i Samfundet arbeta på den saken. På
vad sätt har vi ofta talat om. Och har anled-
ning att återkomma till.

Det finns olikheter mellan Karlfeldt och
Tranströmer. Javisst! Men mitt i olikheterna
döljer sig också likheter. Det har sagts att med
Karlfelts poesi når det formbundna sina störs-
ta höjder i svensk litteratur. Så är det ju, men
man glömmer lätt att Tranströmers poesi
också är oerhört formbunden, om än i antika
versmått. Kanske han där är oöverträffad?

Och naturens närhet? Från skilda håll väs-
sas sinnesintrycken till knivskarpa bilder:

När vita dimmor vältra sig bland hässjorna 
på äng

och åkerskäran skorrar på sin eviga refräng,

Claes-Bertil 
Ytterberg

Or df ör an-
den har

Om två nobelpristagare

OMSLAGSBILDEN: Bysten av Karlfeldt utförd av skulptören Arvid
Backlund och sommarbuketten från Sångs är stående inslag på
Karl feldtsamfundets sommarmöten. (Foto: Jörgen Straarup)

då vandra vi i ensamhet på tuvig mosses ren,
där just i dag bland tistlarna min skarpa 

lie ven (Augustikväll)

Tiden strömmar ned från solen och månen
och in i alla tick tack tick tacksamma
klockor. Men just här finns ingen tid. Bara
näktergalens röst, de råa klingande tonerna
som slipar natthimlens ljusa lie.

(Näktergalen i Badelunda)

Till och med Dalälven har de gemensam
om än den flyter i skilda tempo:

Över Dalälvens lugna yta
timmerstockarna långsamt flyta.
Brunnbyskogen på andra stranden
står under bleknande himmelsranden
svart som ett spjäll.
Dofterna svalna i mörknande kväll.

(Inom hässjorna)

Och under hängbron störtar vattenmassorna
förbi. Här kommer timret. Några trän
styr som torpeder rakt fram. Andra vänder
på tvären, snurrar trögt och hjälplöst hän

och några nosar sig mot älvens stränder, 
styr in bland sten och bråte, kilas fast
och tornar upp sig där som knäppta 

händer… (Med älven)

Den ene står vid de lugna selen nedom
Avesta. Den andre vid hängbron i Dala-
 Floda. Båda med intryck värda att bevara.

CLAES-BERTIL YTTERBERG

Sångsdagen 
2012

tisdagen den 22 maj

Styrelsen och fam. Berggren
www.sangs.se

Sommarmöte 2012 
i Ransäter

2012 års sommarmöte
kommer att förläggas till
Ransäter 10-12 augusti.
Mer information i nästa
nummer av Karlfeldtbladet. 

Besök vår hemsida www.karlfeldt.org
GÅ IN PÅ Karlfeldt-
samfundets hemsida i
sin nya och utomor-
dentliga utformning!
Den är inte bara en
hemsida. Den är ett
bibliotek där all
”Karlfeldtiana” är att
finna. Där hittar du
bilder, dikter och tal
och  naturligtvis upp-
gifter om vad som
hänt och händer inom Karlfeldtsamfundet. Och med en yngre
 generations röst, Lars  Anders Johanssons (www.larsandersjo-
hansson.se). CLAES-BERTIL YTTERBERG
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Söderlundh, och har även skrivit en bok om
sin svärfar Lille Bror Söderlundh. Tonsätta-
re och viskompositör (Atlantis, 2000). 

Lille Bror Söderlundh föddes i Kristine-
hamn och kom till Stockholm 1929 för att
studera fiolspel vid musikkonservatoriet.
Under 30-talet försörjde han sig som restau-
rangmusiker och träffade Nils Ferlin. 1939
kom den första visan som blev mycket po-
pulär. Han blev kapellmästare hos Karl Ger-
hard och började också skriva balett musik. 

Alf Sjöberg upptäckte Himlaspelet som
spelades på Dramaten under julledigheten.
1942 regisserade han också en filmatisering
med leksandsbor som statister. Budet att
skriva originalmusik till filmen gick först
till Hugo Alfvén, som tackade nej, och se-
dan till Lille Bror Söderlundh. Filmen hade
premiär 1942 och spelades bl.a. i Schweiz.
Filmmusiken anmäldes felaktigt som kom-
ponerad av Alfvén och inte Söderlundh.

1943 flyttade han till Dalarna, ingift i
 familjen Jobs. Här
kom han i kontakt
med folkmusiken
som också kommit i
ropet och han gjorde
ett antal arrange-
mang. Det skrevs re-
portage om den unge
tonsättaren i Hus-
moden bl.a. och han
blev något av en

ständig ”omslagspojke” 
Men det var som visskrivare Lille Bror

Söderlundh var populär med tonsättningar
av Nils Ferlin och Ture Nerman (Den vack-
raste visan om kärleken). Under trettiotalet
blev det ett stort uppsving för den litterära
visan och ”Visans vänner” bildades 1936 i
kretsen runt Evert Taube. Men han hade
svå righeter att få genomslag som seriös
kompositör.

1944 hyrde han Lilla salen i konserthu-
set och betalade allt själv inklusive affischer
för att få framföra nya orkesterverk; han
var ju känd och omtalad som viskomposi-

tör, men ville själv komma loss ur ”vis-
sångarstämpeln”. Det var en djärv bland-
ning av nya instrumentala stycken vid kon-
serten, bl. a. den nya Concertina för oboe
och orkester med Rolf Lennerholm som so-
list. Konserten bevakades av nio tidningar.
Ett av omdömena var att ”viskompositö-
ren” var OK: Aftonbladets reporter tyckte
att det fanns tillräckligt med seriösa kom-
positörer att ”skomakaren borde bliva vid
sin läst”.  I början av 50-talet skrev han en
violinkonsert som framfördes med Leo Ber-
lin som solist i stark modernistisk stil. I fjär -
 de satsens allegro kan man höra ett tema
som är hämtat från talg oxens sång.

Sina sista år arbetade Söderlundh som
kommunal musikansvarig i Borlänge. 1957
avled han i en hjärtattack endast 45 år gam-
mal. Sånger av Lil-
le Bror Söderlundh
inter foli erade före-
draget framförda
av Staffan Liljas
från operahögsko-
lan ackompanje-
rad av Ingela Ek-
ström. 

Så följde vick-
ning och samvaro
följt av mera skön-
sång i en musika-
lisk soaré.

Christina Mattsson berättade om Lille Bror
Söderlundh och Staffan Liljas sjöng hans visor.

Anna Karlfeldt 
Larsson

Claes-Bertil Ytterberg
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FREDAG
Med stora förväntningar samlades samfun-
dets medlemmar till sommarmöte i den fag-
ra Siljansbygden, som dock dolde sig i ett
sommardis. Ingen sjö att skåda uppifrån
vår mötesplats på Green Hotel.

Claes-Göran Ytterberg hälsade de när-
varande välkomna och då särskilt Erik
 Axels dotter Anna och barnbarnen Mika
Larsson, Hans Larsson och Hans Barent -
hein. Så många medlemmar hade inte tidi-
gare samlats till sommarmöte och det skul-
le bli ett spännande program, som en skva-
der med variationen mellan Rune Lind-
ström och Jerk Werkmäster.

Christer Åsberg inträdde dramatiskt med
ett gammalt skrin under armen och dekla-
merade vältaligt en pastisch i anslutning till
Karlfeldts ”Den underbara kvarnen”. Han

sade sig ha hittat ett nytt manus med titeln
”Det gamla skrinet” och tack vare skrinet
hade ett nött gammalt original från 1920
blivit en ny fräsch faksimil – årets medlems-
bok. Karin Perers kom fram och befriade
den nya boken från sitt fina band och intro-
ducerade boken Dalmålningar utlagda på
rim som ett verk i harmoni med Himlaspe-
lets jubileum. Boken var tryckt med frak-
turstil och de som så önskade kunde få en
handledning på hemsidan eller där läsa dik-
terna med vanliga bokstäver.

Illustrationerna 1920 var gjorda av den
unge Jerk Werkmäster och hans son Jerk-
Olof Werkmäster talade om sin fars liv och
verk. Jerk gjorde illustrationer till Flora
och Bellona samt Hösthorn. Karlfeldt och
han hade lite olika åsikter om hur en häst
skulle se ut, ty skalden vill ha dem klumpi-
gare, men alla illustrationer godkändes till
slut alltid av Karlfeldt själv. Särskilt många
skisser finns till Jungfru Maria.

I stället för det tidigare annonserade före -
draget om dalmålningar kom Christina
Mattsson och kåserade om Lille Bror Söder-
lundhs år i Leksand och samarbetet med
Rune Lindström. Hon är svensk visforskare,
folklorist, radiomedarbetare och styresman
för Nordiska museet sedan 2001. Hon är
gift med Lille Brors son, konstnären Michael

Christer Åsberg sade sig ha hittat ett nytt Karlfeldt-manus med titeln ”Det gamla skrinet”. Skrinet
visade sig innehålla årets faksimilutgåva av Dalmålningar på rim, uppknuten av Karin Perers.  

Barbro och Jerk-Olof
Werkmäster

Sommarmötet i Tällberg
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där alla i mindre grupper slog sina kloka
huvuden ihop för att komma på goda idéer
och förslag inför 150-årsjubileet av Karl-
feldts födelse som ska firas 2014. Många
förslag redovisades för styrelsen att ta itu
med under hösten. 

Ytterligare några Karlfeldtsånger fick vi
njuta av, fyra mer okända nämligen Gustav
Pålssons tonsättning av Ljung ur Vildmarks-
och kärleksvisor, Petersson-Bergers Du ler,
Ingvar Lidholms Blomstervisa ur Sex visor
och slutligen Sub Luna ur Hösthorn av Karl
Sigfrid Julius Ekberg.

Ordförande kungjorde de tre vinnarna i
årets uppsatstävling om Ungdomens Karl-
feldtpris, vilka dock inte kunde närvara. De
presenteras på en särskild plats i bladet.

Karlfeldtmedaljen överlämnades till Anja
Tegnér, som varit anställd som trädgårds-
mästare sedan våren 1999 fram till pensio-
neringen 2010 och till avgående klubb -
mästare Hans Åkerlund.

Efter kaffe och smörgås i solen tackade
alla varandra och värdfolket. Ja, se det var
ett grant sommarmöte!

TEXT: ELISABETH LINDMARK OCH 
GUNILLA STENMAN JACOBSON

FOTO: JÖRGEN STRAARUP

Övre raden: Mika Larsson (Karlfeldts barnbarn) redovisar förslag från brainstormingen på Sångs
om Karlfeldt-jubileet 2014. Värdparet på Sångs: Bo och Gunbritt Berggren. 
Nedre raden: Operasångaren Staffan Liljas med ackompanjatören Ingela Ekström. Avskedsfika i
den vackra trädgården på Sångs. 

Fler av Jörgen Straarups fina bilder från
Sommarmötet 2011 kommer att finnas på
Karlfeldtsamfundets hemsida (se sid 2).
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LÖRDAG
Lördag morgon var Siljan fortfarande höljd
i dis när årsmötet avlöpte med sedvanlig
 effektivitet med Gunnar Lundh som höll i
klubban. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
och omvaldes så när som på en person,
som bett att få avgå ett år i förtid. Som er-
sättare på ett år valdes Gunilla Stenman
 Jacob son. Ordförande avfyrade också start -
skottet för planeringen inför 150-årsjubileet
av Karlfeldts födelse 2014.

Hans Barenthein förevisade samfundets
hemsida som han har skapat och förvaltar,
vilken har utvecklats till ett sant arkiv för
vad som publicerats om vår store skald.

Så följde Erik Axel Karlfeldts Dalmål-
ningar utlagda på rim av och med Eva-
 Britta Ståhl (se referat sid. 11). Hela före-
draget finns utlagt på hemsidan. 

Efter lunchen följde ett panelsamtal
med titeln Dalmålaren Rune Lindström –

konsten att hitta hem (se referat sid. 9).
Drink före middagen intogs i den stora

salen som hastigt förvandlades till en strå-
lande konsthall. Vi fick en introduktion av
Salka Börjesson, dottern i familjen, som be-
rättade om konstsamlingen. Efter midda-
gen avgick bussarna till Leksand för den
första av årets föreställningar av Himlaspe-
lets jubileumsuppsättning.

SÖNDAG
Sommarmötet avslutades som sig bör på
Sångs. Efter stor tvekan om vädret skulle
tillåta oss en förmiddag i den sköna träd-
gården for vi ändå dit. Och solen kom. Änt-
ligen! Vi fick återigen höra Anders Liljas
sjunga, Giv Psaltare och lyra, innan Bo
Berg gren välkomnade oss eller undrade han
om det kanske var Anna Karlfeldt Larsson
som välkomnade oss till barndomshemmet. 

Så utbröt en stunds s.k. brainstorming

Karlfeldtsamfundets styrelse (fr. v.): Jörgen Eriksson, Hans Barenthein, Anders Back, Johannes
Rudberg, Ebba Nordström, Claes-Bertil Ytterberg (ordf.), Eva-Britta Ståhl, Arne Forsell, Gunbritt
Berggren och Gunilla Stenman Jacobsson. 

Drink intogs i stora salen, hastigt förvandlad
till konsthall. 

Årsmötet 2011 var ett av de mest välbesökta
någonsin. 



KARLFELDTSAMFUNDETS sommarmöte
låg en månad tidigare än vanligt för att vi
skulle kunna vara med om nypremiären på
Himlaspelet i Leksand den 15 juli. Sjuttio år
efter uruppförandet i Sammilsdalsgropen ha -
de Birgit Carlstén gjort en helt ny uppsätt-
ning, anpassad till det jättetält som slagits
upp invid kyrkallén. Nytolkningen är en
nödvändig förutsättning för Himlaspelets
fortlevnad som scendrama i den större ska-
lan. Spelet har ökat i tempo och slagkraft,
scenografin är mer dramatisk och färgrik,
film projektioner vidgar synfältet, musik och
dans har fått större utrymme, det kvinnliga
inslaget har förstärkts.

Handlingen förs som bekant framåt ge-
nom tablåer. En kurbitsmålare gör under
spe   lets gång sex tavlor som förebådar hand-
lingen i varje akt. I den nya regin har tablå-
karaktären dämpats. Det suggererar en psy-
kologisk utvecklingsgång hos huvudperso-
nen som dramat inte riktigt håller för. Vid
nypremiären kunde man förnimma stillsam-
ma reservationer från de äldre i publiken, de

som sett många fö-
reställningar allt se-
dan 1941. Nybör-
jarna däremot var
mestadels entusias-
tiska. Jag tror man
ska tyda kritiken till
det bästa: urversio-
nen har gjort så
starkt intryck att
även välmotiverade

förändringar ogillas. Det är som med en ny
bibelöversättning. Har man präglats av det
gamla stöps man inte om så lätt.

Tanken var att det nya Himlaspelet skul-
le framföras i universitetsaulan i Uppsala
under allhelgonahelgen.  Det var ett ekono-
miskt och konstnärligt våg  spel som försik-
tigtvis inställdes. Men Himlaspelet kan med

fördel fram föras också på andra, mindre
kostsamma, sätt. Nils Gustafsson, kyrko-
herden som länge spelade Vår Herre, gjor-
de på sin tid välbesökta uppläsningsturnéer.
Michael Meschke hade med stor framgång
Himla spelet som invignings program på
Marionetteatern 1958. Himlaspelet skulle
fortfarande kunna tala till en bred publik
som läsdrama med musik- och sångvinjet-
ter. Något för studieförbunden att tänka
på. Trots sin folkloristiska patina är Him-
laspelet fortfarande ett angeläget drama
med starkt publikt tilltal.

DALMÅLNINGARNA som är Himlaspelets
groningsgrund aktualiserades också av årets
medlemsbok, nyutgåvan av Karlfeldts Dal-
målningar på rim, av Eva-Britta Ståhls lysan-
de föredrag om den diktsviten och under ett
panelsamtal om Rune Lindström och hans
himlaspel innan vi for till premiären i Lek-
sand. Samtalet repriserades nästa dag i Mis-
sionskyrkan inne i Leksand.

Dalmålaren Rune Lindström – konsten att
hitta hem var rubriken på ett estradsamtal
mellan Christer Åsberg, Claes-Bertil Ytter-
berg, Martin Lindström och Kersti Jobs
Björklöf. Christer Åsberg  inledde med att
konstatera att litteraturhistorikerna inte tar
upp Rune Lindströms Himlaspelet i sina
litteraturhistorier och sin forskning. Han
presenterade sedan Rune Lindströms liv
och verk (se ovan).

Martin Lindström berättade att Lind-
ström inledde sitt författarskap med Fä-
bodliv och Järnbruksliv. Med Himlaspelet
kom han i gång på fyrtiotalet och premiä-
ren var 1941. En film kom 1942. Rune Lind   -
ströms ambition var att grundhandlingen
skulle tala till publiken på ett annat sätt än
när man läste bibeln. Lindström ville ge-
stalta en enkel syn på livet och döden – som
på en dalmålning. Mats Ersson är författa-
rens alter ego och samtidigt både du och
jag. Huvudfrågan är varför skuldlösa skall
lida. Och temat är hur en vanlig människa
tolkar Gamla Testamentet i vardagen. Den
viktigaste personen i Himlaspelet är enligt
Martin Lindström publiken.

Claes-Bertil Ytterberg  framhöll att ”Ett
spel om en väg som till himla bär” leder
tanken till de urkristna, som kallades ”de

som är på den vägen”. Han sade att  ur -
kristna tolkade sitt liv som en vandring,
och det viktiga var att klara sig utan att
 besmittas, för då kunde vägen gå åt andra
hållet. Tiden var kort; världen skulle snart
ta slut. Vandringstemat finns hos Dante,
Bunyan och under medeltiden i trappstegs-
resan. För katolicismen var avlatssystemet
en nödutgång – bot mot betalning. Mats
Ersson i Himlaspelet pers onifierar nådens
ordning, som finns i den lutherska teologin.
Mats går till rätta med Gud och kommer
till insikt om sitt tillkortakommande. Han
duger inte hur han än försöker. Till sist är
det bara nåden som hjälper.

Martin Lindström framhöll respekt för
bibeln och hur den tolkats av fäderna.
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I Himlaspelet finns många verbala och
rytmiska ekon från Karlfeldtdikter som Den
rike ynglingen, Den drömmande systern och
Sjukdom. Likaså från I Krabban, med dess
för båda poeterna gemensamma referenser
till Bondepraktikan. Spelets kurbitsmålare är
stigen ur Karlfeldts diktning, bibelanspel-
ningar och arkaiserande ordvändningar har
de gemensamt.

Naturligtvis var det omöjligt för en litte-
raturintresserad gymnasist född 1916 att
und vika Karlfeldts inflytande. Som arton -
åring försåg Rune Lindström prästgårdens
bagarstuga hemma i Västanfors med vägg-

målningar som illustrerade Karlfeldts Dal-
målningar på rim. Vår bortgångna medlem
Lisbeth Forsberg, en av prästdöttrarna, har
 berättat om hur det gick till i Karlfeldtbladet
1/2003. 

Men det märkliga är ju inte att Rune
Lindström begagnar sig av material som
hans store landsman visat vara poetiskt
fruktbart utan att han hanterar detta stoff på
ett helt personligt och originellt vis. Rune
Lindström arbetar självständigt i Karlfeldts
anda, då och då med samma ironiska glimt i
ögonvrån som dalaskalden.

CHRISTER ÅSBERG

Himlaspelets Rune Lindström

Programbladet 2011

…och konsten att hitta hem

Rune Lindström (1916-1973). Självporträtt.

Martin Lindtröm Kersti Jobs Björklöf



HANS ÅKERLUND tilldelas Karlfeldtmedal-
jen för att han under sin tid som klubb-
mästare i Karlfeldtsamfundet 2007-2011
med sin idérikedom och breda kontaktnät
företrätt och befrämjat Samfundets intres-
sen och ändamål främst i samband med
planering och genomförande av våra årliga
Vintermöten och Års-/Sommarmöten.

ANJA TENGNÉR har varit anställd som
trädgårdsmästare på Karlfeldtsgården se-
dan våren 199  och gick i pension hösten
2010. Anja har varit den bästa tänkbara
medarbetare i vårdandet av Karl feldts träd-
gård. Med gediget yrkeskunnande och lång
er farenhet av odling och trädgårdsskötsel
och därtill intresse för skaldens författar-
skap har Anja varit ett ovärderligt stöd för
 ägarna till gården. Anja deltar i guidning, i
  stu die cirkelarbete och har berättat om
Karl feldt vid sammankomster även utanför
gården. Trädgården flera gånger uppmärk-

sammats i media och vid en utvärdering av
 Dalarnas besöksträdgårdar 2009 erhöll
trädgården högsta betyg. 

Karlfeldtmedaljen delades ut av samfun-
dets ordförande Claes-Bertil Ytterberg un-
der Sommarmötets avslutningsprogram på
Sångs i Sjugare. 
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Världen är komplex och komplicerad. I
Himlaspelet sker samtalen mellan Gud och
människan på prosa och inte på dikt som i
andra delar av spelet. Åsberg hävdade att
Himlaspelet är en modern form av kristen-
dom och Ytterberg fortsatte genom att säga
att teologin inte kan forma en verklighet
utan att konsten gör det bättre. 

Kersti Jobs Björklöf talade först om den
gamla föreställningen i Siljansbygden att dö
är som att gå till långväga bygder. Centralt
var brospannet mellan de levande och de
som hade levat. Det finns dalmålningar som
kan ha inspirerat Karlfeldt. Hon talade om
hur från 1860 svenska stugor tapetserades
med dalmålningar och att dessa finns sam-
lade i tre volymer, avtecknade och avmåla-
de av Ernst Bosaeus. Intressant att notera
är att ordet kurbits tidigare bara förekom i
dalmålningarna med motivet Jona under
kurbitsen och alla andra kallades för

rosmålningar. Med Lindströms användning
kom dalmålningar att bli synonyma med
kurbitsmålningar. År 1901 lånade Karlfeldt
två volymer på KB och Lindström var också
 bekant med de här verken. Hon dröjde
särskilt vid tre av tavlorna som har betydel-
se för Himlaspelet. Tinget i Leksand där
tingets män samlas kring ett rött bord, sce-
nen där Marit döms och slutligen Herdarnas
äng, som var Rune Lindströms första tavla. 

Åsberg påpekade att Karlfeldt och Lind-
ström arbetar på samma sätt. De tar fram
en idé och söker sedan fram materialet på
KB. Till slut visade Kersti Jobs Björklöf bil-
der och talade om vilken betydelse Rune
Lindström haft för mode och heminred-
ning. Han hade gjort flera skyltar till Lek-
sand.  Han hade inspirerat till att kurbitsen
nu lever upp i modevärlden, t.ex. hos Slotts
Barbro. 

ELISABETH LINDMARK

EVA-BRITTA STÅHLS föredrag
på sommarmötet hette ”Dal-
målningar på rim” och det finns
i sin helhet utlagt på  hemsidan.
Hon började med att citera in-
ledningen till Karl feldts diktsvit
med samma namn, där författa-
ren kräver rätten att liksom dal-
målarna få måla som han vill
och blanda gyckel med allvar.
Eva-Britta Ståhl hade valt att ta
Karlfeldts ord på allvar och
hävda att originalen till dalmål-
ningarna inte finns i verklighe-
ten utan blott i författarens fan tasi. Eventu-
ella före bilder och biografiska bakgrunder
har däre mot framförts ganska uförligt av ti-
digare forskare. 

Föredragshållaren koncentrerade sig på
ekfrasen, förhållandet mellan bildförlagor
och de verbala tolkningarna. I sitt direk-
törstal 1919 i Svenska Akademien säger
Karl feldt  ”Ju mera människa, dess mera
skald. Ett diktarverk skall vara ett mänskligt
dokument.” Eva-Britta Ståhl framhävde att
Karlfeldt är tolkaren och gestaltaren och inte
jag-diktaren som blottar sitt hjärta omedel-
bart. Författaren kan däremot gömma sig
bakom dalmålningarnas fiktion.  Föredrags-
hållaren utvecklade detta  fiktiva rolltagande
och dramatiserad lyrisk monolog som för-
ståelseform. Poeten är dold ba kom sin mask.
Och Karlfeldt är många maskers man.

EFTER ATT HA kort gått igenom tidigare
forskning stannade Eva-Britta Ståhl vid be-
greppet ekfras och ställde frågan vad det
egentligen är Karlfeldt gör i sina dalmål-
ningar. Han ger bilder och anspelningar,
som väcker föreställningar hos läsaren eller
åhöraren och möter deras erfarenheter av
dalmåleri och tidigare litteratur som bibel,
psalmer, Sveriges historia, bondepraktikan,

Sveriges flora m.m. Eva-Britta
Ståhl exemplifierade med ”Jone
havsfärd” och gjorde jämförel-
ser med Bellmans Fredmans
epistlar och hans sätt att skildra
sina personer och vända sig till
sin publik. Hon såg på Karlfeld-
ts ekfras-teknik i förhållande till
Bellmans. Liksom Bellman utgår
Karlfeldt från bibeln och fram-
ställer levande tavlor just där
det händer. Hon gav exempel
bl.a. från ”Elie himmelsfärd”.
Samtidigt påpekade Eva-Britta

Ståhl att Bellman inte förklarar Karlfeldts
dalmålningar, men att han kan ha gett inspi-
ration. Men mångstämmigheten är större
hos Karlfeldt – från det burleska och humo-
ristiska till det skira och djupt gripande i
”Jungru Maria”. Den senare dikten innehål-
ler kanske de skönaste rader författaren har
skrivit, enligt föredragshållaren.

Till sist talade Eva-Britta Ståhl om ”Den
yttersta domen” som har klang av Johannes
uppenbarelse och Valans spådom i den poe-
tiska Eddan. Skildringen av världsunder-
gången är magnifik, bildspråket pregnant
och färgerna och ornamentiken dalmålar-
nas. Hur Karlfeldt ser på sin roll som dal-
målare ger han ett starkt uttryck för i den
dikt som föregår slutdikten i ”Den yttersta
domen”. Läsning rekommenderas. 

Det var en glädje för åhörarna att få stif-
ta bekanskap med Karlfeldts ekfras-teknik
och följa Eva-Britta Ståhls banbrytande
jäm förelser mellan Bellman och Karlfeldt
och hennes tankeväckande och suggestiva
diktkommentarer. Åhörarna fick många in-
körsportar till egen läsning av årets bok –
faksimilutgåvan av 1920 års utgåva av Dal-
målningar ulagda på rim. Läslust och nyfi-
kenhet väcktes verkligen! 

ELISABETH LINDMARK

Dalmålningar på rim

Karlfeldtmedalj till Hans Åkerlund och Anja Tengnér

Eva-Britta Ståhl

Karlfeldtmedaljörer 2011



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

Man kan här ana, att Mina kände sin brors
ängslan för åldrande och död. Hon ville
trösta honom, vara glad och tala lugnt.
Hon ger honom en kyss. Sådana ömhets -
betygelser var det inte vanligt att man gav
varandra inom syskonskaran.

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

CARIN VON SYDOW
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UNDER 1970-TALET träffade
jag ofta Signe Sandberg, syster-
dotter till Karlfeldt. Signe Sand-
bergs mor, Karlfeldts halvsyster
Kristina Vilhelmina (Mina) An-
dersdotter, född 1859, var den
yngs ta av de tre barnen i Anna
Jansdotters äktenskap med An-
ders Mattsson. Efter Anders
Mattssons död gifte sig Anna
Jansdotter med sin syssling Erik
Eriksson med vilken hon fick
fyra barn. Bland dem var Erik
Axel äldst, fem år yngre än sin
halvsyster Mina.

Signe Sandberg ville gärna framhålla
vad hon hört om glada dagar på Tolvmans-
gården, hur barnen upplevt hemmet innan
gården såldes på auktion. Och hon berätta-
de vad hon hört om sin mors bröllop.
Vackra Karlbo-Mina, som modern kalla-
des, stod brud 1879.

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

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

EFTER UPPLÖSNINGEN av barndomshem-
met 1885 ville Karlfeldt inte gärna tala om
sitt gamla hem. Efter samtal med Signe
Sandberg förstår jag att Mina och Erik
Axel ofta talade gemensamma minnen, då
de träffades. De talade om Tolvmansgår-
den, både om glädjen och tryggheten under
barn- och ungdomsåren och om sorgen då

de förlorade hemmet. Mina
var en anförvant som under
alla år stod Erik Axel nära.
Från sin mor bror Erik hade
Signe Sandberg fått höra om
bakgrunden till dikten Avske-
det i Hösthorn. Dikten hand-
lar om ett sjukhusbesök Karl-
feldt hade gjort, ett sista be-
sök hos sin halvsyster Mina
1926.

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

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

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

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

Döden skiljer stundens nu från avskeds-
stundens då. Men ”den stunden då” kan
även vara minnen från glada dagar på Tolv-
mansgården. ”Då” kan också vara förtviv-
lans minnen från ett upplöst hem. Mellan
minnena från Tolvmansgården och ”den
stunden nu” ligger ett livs många år.

Tankar kring dikten ”Avskedet”

Carin von Sydow
berättar om  kända
Karlfeldtdikter. 

Avskedet

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

Jag hörde du var dålig.
Så kom jag till din bädd,
men studsade för din vita hamn,
där du låg som till avfärd klädd.
Du hälsade glatt: ”Jo, jag lever än.
Stig fram och var inte rädd.”

Vi talade lugnt, då drog du ner
mitt huvud till din barm
och gav mig den enda kyss vi bytt,
en hastig och febervarm.
Jag såg på den grymma vår som stod
och log vid din fönsterkarm.

Och nästan vardagsmuntert
du bjöd mig ditt adjö
och sade du visste mer än väl,
hur snart du var dömd att dö.
Och allt som våren framskred,
ditt liv smalt bort som snö.

I förra numret av Karlfeldtbladet uppgavs
att samfundets medlemmar kunde beställa
årsböckerna Vägen till Nobelpriset (2009)
och Jag är lust och jag är längtan (2010)
mot faktura. Erbjudandet slog väl ut. Ett
25-tal leveranser har expedierats sedan
förra utgåvan av Karlfeldtbladet. En malör
inträffade i början av juni då ett blixtned -
slag (det är som bekant  krut i åskvädren i
Dalarna) raderade ut innehållet i min dator
och jag tror att ett par beställningar för-
svann i sammanhanget. Nu tar vi nya tag
och gör det möjligt för samfundets med-
lemmar att beställa ur hela det sortiment
som anges nedan. Det finns oanad kapaci-
tet att expediera beställningar härifrån
 Rältlindor, Leksand, så alla är välkomna att
komma med beställningar.
Angivna priser är desamma som kom-

mer att stå på fakturan och inkluderar allt-
så porto och emballage.

Böcker
Dalmålningar utlagda på rim (2011) ..190 kr
Jag är lust och jag är längtan (2010).190 kr
Vägen till Nobelpriset (2009), även 
engelsk version..................................190 kr
Möten med Karlfeldt (2007).................50 kr
Tre trädgårdar (2006) .........................120 kr
Dikt och Liv (2005).............................120 kr
Till bönder och lärde män (2004).........80 kr

CD-skivor
Håkan Steijens Lp, överförd till CD ...100 kr
I Fridolins spår, Lars Anders 
Johansson (2008) ..............................100 kr
Jag är en sjungandes röst, 
återutgiven CD.....................................80 kr

Siffrorna inom parantes anger utgivningsår
för årsbok. Glöm ej att vid beställning ange
namn och leveransadress. Beställning kan
göras via E-post: waiback@bredband.net
eller brevledes.

Anders Back, sekr. Karlfeldtsamfundet
Rältlindor, Korpholsvägen 30
785 50  Djura

Beställ våra årsböcker!



så består av skolövningsböcker och skol -
uppsatser.  

Genom åren har samlingen utökats; 1995
mottogs inte mindre än 483 brev, bl.a. bre -
ven till hustrun Gerda Karlfeldt, samt ma-
nuskript, biographica och tryck.

OM MAN SÖKER på Erik Axel Karlfeldt i
katalogen Ediffah får man inte mindre än
20 träffar.  Det betyder att om material av
eller om Karlfeldt förekommer i andra ar-
kiv, så får man en träff i Ediffah. Exempel-
vis hittar man i Ven Nybergs efterlämnade
papper brev från honom.  Men det betyder
även att Karlfeldtmaterial finns i andra bib-
liotek.  Uppsala universitetsbibliotek har
Karlfeldtmanuskript i sina samlingar och i
Mörnerarkivet i Örebro förvaras brev.
Träffen i Ediffah kan även berätta att ma-
terial förvärvats av KB vid olika tillfällen
och därmed fått olika accessionsnummer.
Förutom de ovan nämnda tilläggen har KB
bl.a. förvärvat Aros, handskriven tidning
för Vesterås gymnasistförening för år 1881
i kopia, med bidrag av Karlfeldt, samt ett
brev från Karlfeldt till Falu-Kurirens redak-
tion den 1 juli 1924 där han anhåller om
att hans födelsedag på intet sätt skall om-
nämnas i tidningen. Karlfeldtsamfundet
har donerat 23 pärmar med pressklipp rö-
rande Karlfeldt och där kan man läsa vad

tidningarna skrev, säkert finns det något
om sextioårsdagen!

Avslutningsvis vill jag uppmana den in-
tresserade Karlfeldtläsaren att besöka KB.
Man bör alltid kontakta Enheten för hand -
skrifter, kartor och bilder om man söker
material för allt finns ännu inte i Ediffah!
Handskriftsmaterialet får studeras i biblio-
tekets specialläsesal. 

INGRID SVENSSON
Chef för enheten för handskrifter, 

kartor och bilder
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HANDSKRIFTERNA i KB spänner över en
nära 2000 år lång tidsperiod. Bibliotekets
äldsta handskrift är en papyrus från 300-
talet. Även fornsvenska, isländska och la-
tinska medeltida handskrifter ingår i sam-
lingarna, men de senaste hundra åren är det
personarkiv och brevsamlingar som har do-
minerat handskriftsförvärvet och det är
främst svenska författare,  konstnärer och
kulturpersonligheter som representeras i
samlingarna. 

Ett personarkiv utgörs av en persons ef-
terlämnade material – dvs. brev, dagböcker,
tidningsklipp, anteckningar, fotografier,
handlingar och dokument av olika slag,
som speglar en människas liv. Ett personar-
kiv är både ett personligt dokument och ett
tidsdokument; det speglar såväl individuel-
la levnadsöden som tidsandan, och med
hjälp av arkivet kan ny kunskap formule-
ras. På KB arbetar vi därför aktivt med för-
värvet. Vi kontaktar donatorer, söker upp
arkiven, samlar in dem, ordnar och för-
tecknar, gör dem sökbara och därmed till-
gängliga för forskare. Arkiven katalogise-
ras i den nationella katalogen Ediffah, till-

gänglig för alla via nätet www.ediffah.org.
Erik Axel Karlfeldts samling, med sig-

num L 135, förvärvades av KB år 1965.
 Arkivet är rikt och innehåller ca 1500 brev,
manuskript, dag- och anteckningsböcker,
biographica, tal, skoluppsatser, kataloger,
förteckningar och tryck. Tack vare att sam-
lingen innehåller mycket material som do-
kumenterar arbetsprocessen – utkast, kon-
cept, renskrifter etc fram till de färdiga dik-
terna – kan verkens framväxt delvis följas
och kunskapen om Karlfeldts författarskap
fördjupas.

Med hjälp av dagböcker och anteck-
ningsböcker kommer vi närmare privat-
personen Karlfeldt och vi får även bekanta
oss med skolgossen, eftersom arkivet ock-

Erik Axel Karlfeldt i Kungliga
 bibliotekets handskriftsmagasin

Karlfeldtarkivet är rikt och innehåller ca 1500 brev, manuskript, dag- och anteckningsböcker,
 biographica, tal, skoluppsatser, kataloger, förteckningar och tryck. 
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Karlfeldtsamfundet inbjuder till 

V I N T E R M Ö T E
lördagen den 4 februari 2012 kl. 11.00

Kungliga biblioteket (Hörsalen)
Humlegården, Stockholm

Ingrid Svensson
chef för Enheten för handskrifter, kartor och bilder 

presenterar 

Handskriftsmaterialet i 
Karlfeldtsamlingarna

Från kl. 12.15 Samvaro med kaffe och lunchsmörgås
Sång till gitarr av Lars Anders Johansson
Timmermansorden, Eriksbergsgatan 17 A

13.45 En andra visning av samlingarna i KB 
Hörsalen har begränsad kapacitet. Anmälningarna placeras i första hand i den

första visningen. Vid behov kommer de senare anmälda (eller om så särskilt önskas) 
att hänvisas till den andra visningen efter samlingen på Timmermansorden. 

Pris inkl. kaffe 160 kr betalas vid entrén.

Föranmälan senast den 27/1

Anmälan:
Ebba Nordström, ebba.nordstrom@gmail.com

Östra Ågatan 15, 753 22 Uppsala

Förfrågningar:
Gunilla Stenman Jacobson, gunilla.stenman.jacobson@gmail.com

tel. 018-50 11 23, mob. 0703-86 26 16

Välkommen!

ERIK AXEL KARLFELDTS yngsta
dotter Ulla Barenthein gick
bort den 31 oktober 2011.
Carin von Sydow berättar i sin
bok Jag ville ha sagt dig det
ömmaste ord – kärleken mel-
lan Gerda och Erik Axel Karl -
feldt att Gerda strålade ännu
som 90-åring när hon berätta-
de om Ulla Gabriellas födelse
den 28 augusti 1917: ”Så glad
och lycklig Erik var!”

Vid den tiden hade en ny
fas börjat i familjens liv. Anna
och Ulla växte upp helt
omedvetna om de stormar
som drabbat deras föräldrar. De blev typis-
ka Östermalmsflickor och förvånade sig
bara över att deras fina lärarinnor neg för
pappa. Ulla gifte sig med Sixten Barenthein
som var flygofficer och senare övergick till
civilflyget inom ABA och SAS. De fick tre
barn Hans, Gunilla och Anders. 

Med sin omtänksamhet och känsla för
rättvisa passade Ulla utmärkt för arbete

inom organisationer. Hon
blev chef för Stockholms
kvinnliga bilkår och var se-
nare ordförande på Drott-
ninghuset i Stockholm, där
hon tillbringade sina sista år.
Ulla hade lätt för att hålla
tal, var snabb i repliken och
hade en härlig humor. Jag
minns ännu hur en gratulant
räckte fram den Karlfeldt -
kalender som Carin von Sy-
dow och jag ställde samman
1994. Ulla lät inte på något
sätt ana att hon kände igen
boken utan var lika glad och

överraskad som gratulanten över detta
fynd. Inom Karlfeldtsamfundet minns vi gi-
vetvis Ulla därför att hon och Anna i så
många år förgyllt våra möten och på ett na-
turligt och chosefritt sätt förmedlat arvet
från Erik Axel och Gerda Karlfeldt. 

Våra tankar går till Hans, Gunilla och
Anders och till Anna som förlorat sin äls-
kade ”Purre”. LARS FALK

Ulla Barenthein in memoriam 

Ulla Barenthein 1917-2011

Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Aurelius, Erik..................................Skara
Aurelius, Eva...................................Skara
Back, Gustav ............................Singapore
Backhans-Persson, Gunnel..........Mölndal
Björkström, Eva.............................Nacka
Busch, Christer............................Uppsala
Busch, Eva...................................Uppsala
Cedervall, Marianne ...................Västerås
Esbjörn, Gunilla..........................Leksand
Hammarlund, Sten..........................Falun
Hammarlund, Ylva .........................Falun
Hansson, Lennart ..............Hisings Backa
Hjort, Christin ..........................Göteborg
Holm, Jan .................................Rönninge
Karls, Märit ..............................Rönninge

Karlsson, Gun-Britt...................Stigtomta
Liman Grave, Elsy.......................Uppsala
Lundgren, Kent.............................Spånga
Lundsjö, Inger .........................Stockholm
Löwbeer, Siv ..................................Nacka
Morén, Marjatta ........................Borlänge
Morling, Stig...................................Falun
Nisser, William............................Uppsala
Nyström, Per ..............................Västerås
Olerud, Bengt .................................Gävle
Palmblad, Göran ..................Katrineholm
Svensson, Evy.................................Järpås
Trägårdh, Kurt G........................Tällberg
Werner, Fredrika.......................Danderyd
Werner, Lars .............................Danderyd
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ATT BRUNT är det vanligaste av färgorden
i Karlfeldts diktning vet vi sedan länge.
Mindre uppmärksammade tycks mig andra
ord på bru-. Jag tänker på brus, brusa, bru-
sande. De hör till skaldens älsklingsuttryck.
Ingen av de andra nittiotalslyrikerna använ-
der dem så flitigt.

Oftast vill de ju återge vattnets och vin-
dens ljud. Men inte alltid. De kan lika väl be-
skriva någonting annat, något hos diktaren
själv, hur det nu kan låta. Stundom uttrycker
de kanske något helt ohörbart, atonalt. De
vädjar snarare till känseln än till hörseln.

”Mitt inres brus” (Beckblomster). ”Rym-
dens växande brus” (I marsvind). ”Mina
vingar brusa” (Duvan och örnen). ”Brus av
kvalda träd” (Fjällstorm) ”Brusande män”
(Hästkarlar). ”Låt brusa, barn, låt brusa” (i
dikten med samma rubrik). Skalden sjunger
”ur brusande lunga” (En madrigal).

Hörbart eller ej – varför detta brus? Möj-
ligen kan det förklaras med rimsmedens be-
hov av samljudande slutrim. Det finns ju gott
om ekande ord (hus, rus, grus, tjusa, ljusa
m.fl.). Men kombinationer av det  slaget står
inte alltid i rimställning. Jag hittar bara tret-
ton fall. Förklaringen räcker knappast.

NÄR BRUSET är svagt kan det kallas sus.
Det susar mindre än det brusar i Karlfeldts
vers. Än mindre susar det, begripligtvis, i
hans prosa, bara ett tiotal gånger. Men på
ett ställe i denna, i essän Att vara blind,
finns en intressant reflexion: ”Ingen tror väl
att en gran susar lika som en fura eller att
nordan och västan sjunger med samma
timbre i trädtopparna?” Vi förstår att Karl -
feldts språköra var makalöst känsligt i valet
mellan de ljudsymboliska orden.

Mångtydigast susar det kanske i Brusala,
den ”egendomligt sköna dikten”, säger
 Fogelqvist, ”med sina plötsligt frambrytande
och slocknande ljusfloder, sitt ström brus, sin

svanklang, sin isbristning och sitt stormhvin,
en dikt för vilken Karlfeldt med rätta hyste
en särskild faderskärlek och som inspirerats
av en gammal gård i Aspeboda socken i Da-
larna, som skymtade dröm likt på vandra-
rens väg”. För mig är detta poem ett av skal-
dens yppersta. Men jag skulle vilja veta mer
om den gamla gården. Finns den ännu i sin-
nevärlden?

Nyfiken blir jag också, till slut, på nam-
net Adrian Brushane, så kallad av skalden i
två dikter (Kompankörer, Demagogisk sön-
dag). Karlfeldts gamle stallbroder Gustaf
Anckarkrona fick heta så, vänner emellan.
”Gjut in i höstens fugor/Brushane klangen i
ditt blod”! Hur klingade den? Någon av de
lärde i Karlfeldtsamfundet har kanhända en
gissning. NILS UTHORN

Vet du något om Brusala?
Brusala i Aspeboda socken ligger norr om
Borlänge längs väg 293 mot Falun, men själ -
va gården verkar inte finnas kvar. Gunbritt
Berggren har forskat i arkiven och bl.a.
 funnit fältskären vid Dalregementet Johan
Jacob Schulzen, född 1724 på Brusala fält -
skärsboställe. Fadern hade högt  anseen de i
skrået och följde Karl XII på hans fält tåg i
Europa. Dikten Brusala kom i tryck den 24
januari 1919. Gunbritt skriver: ”Karl feldt ha -
de under den gångna sommaren, med några
veckors vistelse i Leksand och vistelsen hos
Carl Larsson under hösten säkert haft flera
tillfällen att passera, ja, kanske till och med
göra ett besök i Brusala. ‘Brusaljuset’ är an-
slående när du kommer ut ur skogen från ös-
ter fram till Brusala, vilande i ett öppet land-
skap på sydvästsluttningen badande i sol. Så
betagande!”

Vem vet något om den gamla gården i
Brusala? Hör gärna av er! 

RED.

Bruset i Karlfeldts dikter
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VARJE ÅR riktas världens blickar mot Sve-
rige när Nobelprisen delas ut. Det är en
grannlaga uppgift som sprider glans över
vårt land. Prisets PR-värde är uppenbart
och det har vidtagits många åtgärder för att
utnyttja intresset. För några år sedan inrät-
tades Nobelmuseet som numera är beläget
i Börshuset vid Stortorget i Gamla Stan.
 Besökarna möter genast Erik Axel Karlfeldt
i form av hans Nobelmedalj och Nobel -
diplomet, som är ett av de vackraste i gen-
ren.  Utmärkelserna har onekligen hamnat
på rätt plats med tanke på att Karlfeldt
 arbetade i Svenska Akademiens lokaler en
trappa upp. 

Nobels e-museum är mindre känt, men
här finns också nyttiga resurser. Nobel -
organisationen har lagt ut biografier om
samtliga Nobelpristagare och i många fall
också deras Nobelföreläsningar som är
 givande läsning. Pristagarna brukar vara
på gott humör när de kommer till Stock-
holm och föreläsningarna innehåller ofta
intressanta iakttagelser och generösa om-
dömen om medarbetare och konkurrenter. 

En nackdel är att allt material är på
engelska. När Karlfeldt talade till Anatole
France 1921 använde han givetvis svenska
språket och avslutade med en harang på
franska, men på nätet finns bara den eng-
elska översättningen. Nobelorganisationen
saknar för närvarande resurser att satsa på
andra språk. Det är beklagligt med tanke
på att original dokumenten har både veten-
skapligt och historiskt intresse. 

HÄR VILL JAG rekommendera ytterligare
en resurs för alla som beundrar Karlfeldt.
Nobelorganisationen har nyligen lagt ut
länkar till journalfilmer från pristagarnas
besök i Stockholm. Det är ofta svårt att
identifiera personer i myllret av männi-
skor, men på två ställen har jag upptäckt

Karlfeldt. Han ingår i den grupp som föl-
jer Anatole France till vagnen i en film från
1921. Branting, som fick fredspriset 1921,
ingår också i skaran och identifieras i tex-
ten, men Karlfeldt är anonym. Karlfeldt
gör ett mycket distingerat intryck och har
uppenbarligen funnit sig väl till rätta i rol-
len som Svenska Akademiens sekreterare.
Två år senare mötte han William Butler
Yeats vid Stockholms Central och skötte
sitt uppdrag lika smidigt den gången. Karl -
feldt överlät till Yeats att möta pressen,
medan han själv tog hand om Nobelprista-
garens väska.

Filmerna kan enklast sökas på Nobel -
organisationens hemsida (Nobelprize.org).
Det räcker att söka sig fram till Anatole
France och William Butler Yeats för att
 finna länkarna. Det är möjligt att Karlfeldt
förekommer i andra filmer för det finns
 ingen fullständig dokumentation om de
personer som uppträder i journalfilmerna.
 Redak tionen tar gärna emot tips.

LARS FALK

Karlfeldt i rörliga bilder

Filmklippet visar när Anatole France anländer
till Stockholm för Nobelprisceremonin 1921.
Han välkomnas av bl.a. Erik Axel Karlfeldt
 (pilen) och 1921 års fredspristagare Hjalmar
Branting.
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Lördagskonserten i samarbete med  Mu -
sik vid Siljan bjöd på sång av Hillevi Mar-
tinpelto och Krister St.Hill. För många
väckte det härliga minnen. ”Jag älskar hen-
ne!” utbrast en gentleman. ”Jag har följt
henne i alla år”. Arior, romanser och visor
av nordiska tonsättare framfördes med ele-
gans av dem båda. Men vad skulle Stina Ek-
blad välja att läsa ur Karlfeldts samlade
verk? Hon inleder med att berätta: Erik
Axel Karl feldt tillhör mitt första barndoms-
minne. ”Jag var 4 år när min mor som god-
nattsaga kväll efter kväll läste Min guddot-
ter av Karl feldt och En spelmans jordafärd
av Dan Andersson.” Vägen till poesin öpp-
nades tidigt för henne och det talade ordet
blev den konstart Stina kom att välja en
dag. Andäktigt lyssnade vi till en konstnärs
sköna och gripande uppläsning av sju Karl -
feldtdikter med Höstpsalm som avslutning.

Himlaspelets Mats och Marit besöker
Karl feldts Jungfru Maria. Lars Hjertner
hade sexton spelår bakom sig som Mats i
Lindor. Under de åren gestaltades Marit av
inte mindre än åtta olika sångerskor. Av
dem gav Margareta Jonth, Anna Eiding
och Karin Park tillsammans med Lars ge-
neröst en kavalkad av upplevelser och erfa-
renheter som åren i Himlaspelet gett. Sång,
deklamation och anekdoter varvades till en
charmfull föreställning.

Under Sommarmötets avslutning, som
ägde rum på Karlfeldtsgården i Sjugare,
fick Anja Tengnér, vår trogna trädgårds-
mästare sedan 12 år motta Karlfeldtmedal-
jen av ordföranden. Vi är många som delar
Anjas glädje över detta erkännande.

Poesivandringarna varje torsdag under
juli månad har varit uppmärksammade och
som ledare för vandringarna är det uppen-
bart att under en trädgårdsvandring får jag
en kontakt med besökare som naturligt leder
till en nyfikenhet på skaldens författarskap.

SAMTIDIGT SOM de sista löven faller från
den mäktiga asken på tunet, vårdträdet,
faller ett brev från Trafikverket ner i brev-
lådan. Vi läser: ”Vid samrådsmöte i Tra-
fikverkets nationella grupp för turistiskt in-
tressant vägvisning den 2 september 2011
ansågs Karlfeldtsgården Sångs vara av så-
dant turistiskt intresse att brun/vit vägvis-
ning ska medges från väg 70.”

Till sist: den 6 oktober 13.00. Jubel och
glädjetårar över hela världen. Bo och jag
erinrar oss med tacksamhet flera tillfällen
då Tomas Tranströmer glatt oss med besök
som agerande på scenen inför en stor, hän-
förd publik, men också som vän i förtro liga
samtal inom dagstugans hägn.

I detta nådens år 2011 

GUNBRITT BERGGREN

Krister St. Hill, Stina Ekblad och Hillevi Martin-
pelto under Musik vid Siljan-konserten.

”Vals i mejram” med Sofia Sandén, Leif-Åke
Wiklund och Lars Hjertner. 
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I detta nådens år – skriver Karlfeldt som-
maren 1930 – bereder hon sig att remonte-
ra. Hon är litet rufsig, men rik och slösan-
de. I dråsar ligga hennes blomblad på mar-
ken… Det är provinsrosen, rosa francofur-
tana, han beskriver. 

DET GÅNGNA ÅRET har också det varit ett
nådens år. Tidig, god sommarvärme och
rikliga regn, när vi som mest önskat, har
gett oss blomning av rosor, pioner och vall-
mon som aldrig förr. Grannast av dem alla
var den lilla mumierosen rosa x ricardii, ett
nytillskott sedan några år. Den fanns här
under Karlfeldts tid dokumenterad 1932,
året efter skaldens bortgång, men saknades
när vi kom till Sjugare. Beskriven som här-
dig till zon 5 frestades vi en dag att leta på
ett exemplar, för det är inte vilken ros som

helst! Den härstammar från en ros man
funnit mycket väl bevarad i en egyptisk
grav omkring år 100 f.Kr., därav namnet,
och i Knossos på Kreta kan du än idag fin-
na detaljerade målningar från ca 1600
f.Kr. som anses avbilda just mumierosen.

Här är centifolierosen Kleopatras och
Neros ros, som i årtusenden burit drott-
ningnamnet och ännu trotsar de många nya
pretendenterna (ur Lukt och doft). Den
egyp tiska drottningen Kleopatra, 69-30 f.Kr.
lär ha mottagits av sin älskare Marcus An-
tonius, när de möttes kring 40 f.Kr., med

väldoftande rosor som täckte marmorgol-
ven i hans palats. Den hellenske monarken
behagade henne, blev hennes make och hon
födde honom tre barn. När Antonius förlo-
rat i striden mot romaren Octavianus 31
f.Kr. valde Antonius att dö för egen hand
liksom Kleopatra efter honom samma år.
Att också Nero, 37-68 e.Kr, frossade i rosor,
som i så mycket annat, kan vi väl tänka oss.

Men i Sjugare finns rosen och med sin
utsökta färg och doft är hon en raritet, ja,
okänd tror vår rosexpert Lars-Åke Gustafs -
son. DNA-prov har tagits för att artbe-
stämma den och vi väntar på svar. Under ti-
den njuter vi, tuktar, vattnar och göder och
undrar varifrån Karlfeldt fått namnet på
den, om det nu inte är hans eget? Ytterliga-
re två rosor har lämnats för DNA-prov och
artbestämning, båda komna från Zorngår-
den på 20-talet.

SÅNGSDAGEN, i år den 11 juni, bjöd på det
regn vi inte önskat oss. Därtill blixt och
dunder så att vi alla skrämdes på flykten.
Att bestiga Knytberget var inte tänkbart,
trots allas stora entusiasm. Men fåglalåt,
visor och all sköns dofter däribland man-
deldoft, med den för skalden en säregen
ljuvhet, hade vi ändå redan hunnit njuta av
i härlig försommarvärme.

Vals i mejram spelades upp den 6 juli av
Sofia Sandén, Lars Hjertner och Leif-Åke
Wiklund. Vi dansade förförda ut på lekäng-
en till kära välbekanta toner men också till
spännande nya kompositioner. Med stort ar-
tisteri, musikalitet och glädje i framförandet
inspirerades vi alla att till sist sjunga med i
Taubes ”Här är den sköna sommaren…”.

Sommaren på Karlfeldtsgården i Sjugare 

Karlfeldtsgården 
sångs i sjugare



JAG ÄR SÅ GRIPEN OCH GLAD,
säger Gösta Berglund, utsedd
till Årets Fridolin och mottaga-
re av Avesta kommuns stora
kulturpris 2011. 

”Få har som Gösta Berglund
varit Karlfeldts och Folkare-
bygdens ambassadör i vida
kretsar, runt om i hela Sverige.
Hans presentationer av Karl-
feldt sker i författarens anda –
på en och samma gång avgjort
och målande” heter det bl.a. i
motiveringen. 

På Karlfeldtsdagen i Karlbo
steg Gösta upp på scenen och
tog hela publiken i famn. Han
förde alla med på sin ungdoms vägar som
sommardräng i Hyttbäcken, prästson i Fol-
kärna och student i Uppsala och till släkt-
led långt bort i tiden. 
– Bredden i Karlfeldts diktning fascinerar
mig. Humor och allvar, höst och vår, ångest
och välmående, sorg och glädje, liv och
död. Rimkonsten gör det lätt att lära hans
dikter utantill, säger Gösta och fortsätter:
– Ett personligt band till Karlfeldt börjar

med flickebarnet Sofia som föd-
des 1823 i Klara i Stockholm
och startade sitt liv med en en-
samstående mor. När Sofia var i
småskole åren dog modern, och
Sofia flyttade till sin far, en kap-
ten, bosatt på Kungsgården i
Folkärna.  Sofia gifte sig med
Carl  August Rydberg med han-
delsbod i Fors. Deras äldsta dot-
ter Hilma gifte sig med handels-
biträdet, Johan August, äldre
halvbror till Erik Axel, och det
var i deras hem i Näs i By som
den unge Erik Axel skrev dikter
till sin första bok. Där var även
Hilmas syster Maria kär gäst.

Maria blev senare min mormor.
I hela sitt vuxna liv har Gösta Berglund

passionerat förmedlat Karlfeldts dikter och
speglat den tid och de grundvärden som
Karlfeldt var delaktig i. Han läser dikterna
på Karlfeldts eget sätt – tvärhugget och
kärvt, alls inte romantiserande, och med
den intonation som kännetecknar dalabyg-
den som också är Bergslagen.

KARIN PERERS

byn Bäsinge i södra Folkärna, där vi gästar
en av Karlfeldts verkliga ambassadörer,
sångerskan och Fridolinen Kerstin Sonn-
bäck. Hon ger nytt liv till ett gammalt mis-
sionshus som – med värdigheten i behåll –
blir Humlebackens Kulturhus. ”En vår
med nypon i snår” sjunger Kerstin. ”Med
nacken rak under hatten” är rubrik när lo-
kalhistorikern Lars Östlund talar om Erik
Axels farfar Erik Jansson i Jularbo. Tom-
mie Hildman, tidigare chef för Filmarkivet
i Grängesberg (nyligen överfört från Svens-
ka Filminstitutet till Kungliga Biblioteket)
och nyvald ledamot av vår föreningsstyrel-
se, visar film om Karlfeldt. 

Vi drömmer också om att mötas och söka

nya sätt att läsa Karlfeldts dikter. Kan en ljus
kvinnoröst förnya lyrikupplevelser som näs-
tan alltid andas maskulinitet? Hur läser vi
”Fäderna” på en dotters vis? Hur kommuni-
cerar vi underbara – ibland åldrade – ord
med ständigt nya, unga generationer? 

Redan före advent arrangerar vi jul-
marknad på Karlfeldtsgården i Karlbo med
slöjd och goda julklappsböcker. I decem-
ber välkomnar värdparet på gården, Maria
och Tomas Ivarsson, till julbord. Så kom-
mer nyårsny och nya rika möjligheter.

Glada hälsningar,

Karlfeldtföreningen i Folkare
KARIN PERERS, ordförande  
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TRE MÄN I RAD ser Karlfeldt –
genom prosten i predikstolen – i
sin dikt Kyrkosångare. Tre män
i rad, i solskenet vid dörren till
författarens barndomshem, ha -
de vi glädjen att se en högsom-
mardag. Karlfeldt i sin himmel
log nog över kompetens och
kraft hos dem som hängivet levandegör
hans lyriska värld: Claes-Bertil Ytterberg,
Christer Åsberg och Gösta Berg lund, nuva-
rande och tidigare ordföranden i Karlfeldt-
samfundet. Ja, Karlfeldtsgården i Karlbo är
en vital mötesplats – just den här dagen var
samfundets skriftkommitté samlad och
Gösta Berglund, Årets Fridolin, dök upp,
på äventyr i sin ungdoms Folkärna. 

Sommaren på Karlfeldtsgården i Karlbo
blev, precis som vi önskar, en symfoni av
möten – med människor i kulturprogram
eller på enskilda strövtåg, med traditi ons -
rikt eller nyskapande konsthantverk, med
lyckliga par som vigts i gästabudssalen och
med stämningsfulla miljöer, där pojken
Erik Axel en gång sprang – och satte sig i
ro för att skriva sina första dikter. Karl-
feldtsdagen blev en fest med flera hundra
deltagare och förnämlig medverkan av

Zornmuseets tidigare chef
Birgitta Sandström, violinis-
ten Anders Jakobsson och,
inte minst, Årets Fridolin.
Elva lördagar gavs kultur-
program, och under sex
veckor gav feriearbetande
unga gården extra puls. 

Även fjolårets Fridolin, K Sune Larsson,
beträdde tiljorna i Sommar-Avesta. Han var
högtidstalare vid kommunens nationaldags-
firande, som hölls mitt i Avesta Art i Verk-
et, det storskaliga järnverket från Karl feldts
barndomsår. Det var andra året som just
Fridolinen nationaldagstalade, och Gösta
Berglund har redan bjudits in till 2012. På
Karlfeldtsgården blommade nationaldagen
genom både folkmusik och dragspelstoner –
i Avesta är det ofrånkomligt att minnas att
6 juni också är Carl Jularbos födelsedag.  

Vi är många som engagerar oss för
Karl feldts verk här i södra Dalarna. Pen-
sionärerna i PRO studerar Karlfeldt i cirk-
lar med samfundets vackra bok ”Vägen till
Nobelpriset” som vägledning. Vid kolmi-
lan i Olshyttan, invid de stora Garpen-
bergsskogarna, var det i somras Karlfeldts
dikter som lästes och sjöngs. För drygt
1000 elever på Karlfeldtgymnasiet heter
inloggningen till cyberrymden helt enkelt
Karlfeldtportalen. 

I KARLFELDTFÖRENINGEN i Folkare för-
nyar vi vår verksamhet. Vid höstmötet gäs-
tar föreningen Avesta kyrka, som genom
sin organist Maria Helmér inbjuder till –
som vi tror – magnifikt program med tema
Nobelpristagarna Karlfeldt och Tranströ-
mer. Mats Eklund reciterar och Maria im-
proviserar på orgel. Hon spelar även Bachs
Fantasi och fuga i g-moll samt Viernes
tredje orgelsymfoni. 

Vårmötet flyttar ut på landsbygden, till

Karlfeldtföreningen i Folkare 2011

Gösta Berglund är Årets Fridolin

Karlfeldtsamfundets tre senaste ordföranden:
Claes-Bertil Ytterberg, Christer Åsberg och
Gösta Berglund.

Karlfeldtsamfundets
 tidigare ordförande
Gösta Berglund



TRE KLASSKAMRATER från Katedralskolan
i Uppsala fick i år dela på Ungdomens Karl -
feldtpris 2011.  Juryn enades om att delta-
garna erhåller 3 000 kronor vardera.

Pristagarna är: Oliver Lindman, med
uppsatsen Karl feldt musicerar med ord,
Hanna Thuné med Kärleks skildringar i
Karlfeldts tidigare diktning och Sebastian
 Sonesten med Ensamhet, drömmar, döden.

Vi bad de tre pristagarna berätta lite om
sig själva eftersom vi inte haft möjlighet att
presentera dem vid någon sammankomst.

Oliver skriver:
”Jag pluggar numera musik på Sussex Uni-
versity i Brighton, England. Vid sidan av
musikintresset har jag alltid gillat att skriva,
med förkärlek för kåserier och det mesta
som involverar rim.
2010 fick jag Uppsa-
la kommuns stipen-
dium för unga skri-
vare. Första gången
jag fick mersmak för
svensk diktkonst var
som elev till Margit
 Oskarsson i ettan på
gymnasiet. När Mar -
 git sedan gick i pen-
sion började jag läsa
litteratur tre gånger i veckan med Birgitta
Hellman som lärare. Under den här perio-
den fick jag bekanta mig med flera av de
främsta svenska poeterna, däribland Frö-
ding, Tranströmer (grattis till Nobelpriset!)
och Karlfeldt.” 

Hanna skriver:
”Tack så mycket, det var verkligen roligt
att bli tilldelad priset. Jag och de andra två
pristagarna gick i samma klass. Vi hade en
mycket bra lärare i svenska som både lärde
oss hur man bör skriva uppsatser i littera-
tur och som även berättade för oss om möj-

ligheten att delta i
tävlingen. Innan
jag skrev uppsat-
sen visste jag inte
så jättemycket om
Karlfeldt, vi hade
pratat lite om ho-
nom och läst nå-
gon av hans dikter
i skolan, men jag
fick börja med att
läsa om hans liv
och flera av hans
verk. Jag läste om
att hans första diktsamling Vildmarks- och
kärleksvisor fick mycket kritik när den
kom ut, vilket jag tyckte var lite intressant
med tanke på att Karlfeldt idag är så känd
och uppskattad inom svensk diktning. Där-
för bestämde jag mig för att titta närmare
på hur Karlfeldt karaktäriserade kärleken i
sina tidigare dikter och sedan jämföra det
med ett senare verk.” 

Sebastian skriver:
Det finns inte mycket intressant om mig…
förutom något ni förmodligen helst inte vill
veta: jag vet inte ett dugg om Karlfeldt,
förutom det jag lärde mig av att analysera
just de dikterna, vilka var i princip de enda
jag någonsin läst (vi analyserade ”Vinter -
orgel” i skolan en gång, men jag noterade
inte vem författaren var), så jag är med
andra ord en som skrev uppsatsen inte för
att Karlfeldt är intressant som person, utan
för att den diktgruppen jag skrev om var
underbar!

På nästa sida följer ett utdrag ur Oliver
Lindmans uppsats Karlfeldt musicerar med
ord om dikten Vinterorgel. Av utrymmes -
skäl kan vi bara ge ett smakprov, men alla
tre alstren finns att läsa på hemsidan.

GUNILLA STENMAN JACOBSSON
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Ungdomens Karlfeldtpris 2011

ur Karlfeldt musicerar med ord
Hanna Thune

Oliver Lindman

VINTERORGEL beskrivs allmänt som en
dikt av kosmiska mått, och ett liknande ut-
tryck behövs för att beskriva musikens roll
i den. Här får emellertid kärleken lämna
rum för naturen, och den världsomspän-
nande gudstron. I centrum står orgeln, vars
musik blir ett med vintern och alla dess
högtider, men värt att observera är att de
inledande och avslutande stroferna inne-
håller antydningar om att varje årstid har
sin egen musik. Med en allitteration banar
Karlfeldt i den första strofen väg för vin-
terns inträde: ”Där slocknar sommarens
hymn som ett skalv / av klämtande slag.”  I
den sista låter han organisten gå till vila,
och bjuder in fåglarna att sjunga vårens
hymn: ”Av musikanter ett brokigt band /
styr upp mot vårt land.”  

Dikten inleds med allhelgonadagen, vid
vilken vinterorgeln inte riktigt växt till liv
ännu. Men när den vita världen sedermera
börjar växa fram, så ”reser vintern sitt or-
gelhus / ur mörker och grus” . Orgeln blir

till det mäktiga instrument som håller mu-
siken levande året runt, även under den
kalla vintern, då ”lövens lösa lek”  ej hörs
och den ”saviga bågen”  är för svag. 

De naturfenomen som klarar vinterns
kyla gör Karlfeldt exempelvis genast till ett
med vinterorgeln i den tredje strofen: ”Men
furan på höjd och granen i dal / de ljuda all-
tjämt som en sträv principal”  När så natu-
ren har smitts samman med orgelns musik,
introduceras kyrkomusikens skydds helgon:
”Cecilia stämmer sitt instrument / till Guds
advent.”  Genom att måla en bild där ett av
Guds helgon beskyddar och sköter om or-
geln tycks Karlfeldt här understryka instru-
mentets roll som en av Guds allra viktigas-
te och närmaste tjänare. Det är en tanke-
gång vars validitet förstärks i den femte
strofen, där Karlfeldt klarlägger att det är
vindarnas gud Eol som håller ”väderkistan”
(orgelns luftkista) ”försedd / från helg till
helg”.  Den tjänande rollen i sig tydliggörs
med en kraftfull apostrofering i diktens

Om hur Karlfeldts musikinslag och hörsel intryck blir ett med 
de diktteman som låg skalden varmast om hjärtat.
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Karlfeldt har följt mig sedan
barndomen
(Utdrag ur ett brev till red.)

I samfundet har jag varit medlem nästan
från begynnelsen och varit en flitig delta -
gare. Upprepade gånger hade man förmå-
nen att få möta fru Gerda på Sångs; sista
gången satt hon i rullstol, men alltid lika
elegant.

Som Malungskulla hörde jag tidigt talas
om Erik Axel. Jag minns det väl, jag var
fem-sex år. Det var på ett ”Anskarimöte”
(vad nu det var) på festplatsen i Malung.
Mamma var så tagen av dikterna, som läs-
tes av den store skalden. Det var ett fint
minne från den soliga dagen tillsammans
med Mamma; för mig ett stort äventyr. Jag
satt på bakpakethållaren på Mammas cykel,
och mamma trampade på milen lång från
Edet till festen. Sedan har Karlfeldt följt mig
kanske framför allt för att Mamma och
Mormor talade ofta om honom och det stod
ju om honom och Zorn i Mora tidning. 

Det är tråkigt att jag inte längre kan del-
taga i Karlfeldtssamfundets begivenheter.
Min man följde mig både till Börssalen och
till sommarmöten, men nu har jag tyvärr
svårt att röra mig. Då har Karlfeldt bladet
fått desto större betydelse för mig!

SKÖRDÅKERS BRITTA HULTGREN, 
UPPSALA

Rosen i ”Jungfru Maria” 
– hotbild eller löfte?
Den något tillspetsade frågan syns mig be-
fogad efter att ha lyssnat på åtskilliga upp-
läsningar av dikten. I ”Jungfru Maria” an-
spelar Karlfeldt på bibeltexten i Luk.
10:19, där Jesus ger lärjungarna följande
löfte enligt nyaste bibelöversättningen: ”Ja,

jag har gett er makt att trampa på ormar
och skorpioner och att stå emot fiendens
hela styrka, och ingenting skall skada er”.
Denna makt har nu jungfru Maria fått ge-
nom rosen som hon håller i sin hand.

Flertalet uppläsare av dikten ger intryck-
et att det är något man skall akta sig för,
inte något man kan ignorera. Jag menar att
man borde betona ordet ”kan” för att, en-
ligt min mening, ge rättvisa åt texten i dik-
ten, men är öppen för skilda synpunkter i
frågan. Vad här sagts om uppläsningar gäl-
ler även sång. Nils Söderströms tonsättning
torde kunna arrangeras ganska lätt.

ÅKE PARK, MORA

Läsarbrev

4 FEBRUARI Stockholm
Karlfeldtsamfundets Vintermöte på
 Kungliga biblioteket. 

22 APRIL Humlebacken, Bäsinge
Karlfeldtföreningens i Folkare vårmöte
med start kl. 15.00

22 MAJKarlfeldtsgården Sångs i Sjugare
Sångsdagen. 

20 JULI Karlfeldtsgården i Karlbo
Karlfeldts födelsedag och Avesta kom-
muns kulturdag. 

10-12 AUGUSTI Ransäter
Karlfeldtsamfundets Års- och sommar -
möte.

K A L E NDA RI UM

www.karlfeldt.org • 021-415962
www.sangs.se • 0247-60028
www.karlfeldtsgarden.se • 0226-645174

Tipsa gärna redaktionen om evenemang
med Karlfeldt-anknytning!

 fjärde strof: ”Drag an registren, drag dov
bordun, / drag gäll trumpet. / Stäm upp för
din konung, du stämmornas mö!”  

Här är det också noterbart att orgelns
olika stämmor i många fall bär mindre in-
struments namn, vilket bidrar till känslan
att det stora blåsinstrumentet är instrumen-
tens egen härskare, och dess mångsidighet
görs tillgänglig för oss genom de åtskilliga
hörselintryck som finns invävda i dikten:
”Där väntar nordan på nyårsny / att stöta i
smattrande horn av bly / och östan att flö-
ja med herdesång / de vises gång.”  Onekli-
gen återfinns allt från rent onomatopoetis-
ka ord såsom ”smattrande”, vilka direkt
föranleder förnimmelsen av specifika ljud –
till bredare termer såsom ”herdesång”, vil-
ka låter läsaren göra egna musikaliska tolk-
ningar. 

FÖR ATT ÅTERGÅ till orgeln, bör det näm-
nas att det faktum att det är just världens
största instrument som används utan tvivel
belyser gudstrons oändliga kraft. Å andra
sidan ljuder inte orgelstämmorna enbart i
samklang med Guds högtider, utan även
vintern i sig och dess rent väderleksmässigt
hänsynslösa egenheter tar ton: ”Det skallar
basun som i håligt trä / av knäckta grenar
som sjunka på knä […]”  Här besjälas den
stormhärjade naturen genom ekens knä -
böjning, till orgelns starka basuntoner.
Johan Stenström beskriver ”Vinterorgel”

som ett ”mästerligt lyriskt testamente”,
varför det inte torde vara ogenomförbart
att sammanföra diktens innehåll med den
nu åldrade Karlfeldts liv. Samtidigt bör
man inte undgå att nämna att ”Vinteror-
gel” faktiskt publicerades första gången i
Julkvällen, årg. 40, 1920, vilket innebär att
Karlfeldt måste ha skrivit den över tio år
före sin död. Icke desto mindre introdu -
ceras ett diktjag i diktens sjätte strof, och
dennes agerande och tankegångar tycks
kunna komma från en man på sin ålders
höst. Här framställs orgeln nästan som

Gud själv: ”Du höga orgverk, jag är en
man / i din menighet / och samlar din
mångfald, så gott jag kan, / till enighet.”  

Jaget tycks här närmast tillbe orgeln,
och han betonar sin vilja att vara en god
församlingsmedlem. Han uttrycker även ett
löfte om att lära sig från orgeln: ”Nu lär
min ande din egen ton, / den fulla klangen,
den djupa ron […]”  

Diktjagets vördande och lite fruktande
ton blir extra uppenbar i den åttonde stro-
fen, där han med bävan hör hur fimbulnat-
ten tar form genom att orgelns svällare
öppnas och ”blästern går lös / ur flöjtverk
och rör”. 

Fruktan inför fimbulvintern och den
väntade undergången genom Ragnarök
övergår därefter i en önskan om att åter få
uppleva våren i antågande: ”Jag vill gå ut
en violbrun kväll / bland isig björk […]”  

De orgelstämmor som Karlfeldt låter
 ackompanjera denna inledande övergång
från vinter till vår är salcional och eolin,
vilka båda naturligtvis är förhållandevis
milda. Möjligen hade Karlfeldt vid skrivan-
det av ”Vinterorgel” så smått börjat inse
att livet om inte alltför många år skulle
vara över för hans del. Oavsett vad så indi-
kerar redan nämnda faktorer såsom
gudsfruktan och gudstillbedjan, fruktan in-
för undergången och Ragnarök, och öns-
kan om att få stanna kvar och återigen se
våren knoppas, att i alla fall diktjaget bör-
jar närma sig livets slutskede. 
Sammantaget kan sägas att vinterorgelns

musik ljuder tillsammans med och ger ut-
tryck för så gott som hela den värld vi upp-
lever under vinterhalvåret. Dess olika stäm-
mor ljuder i takt med natur- och väder, och
tjänar under kristendomens alla högtider.
Karlfeldt tonsätter därmed både det världs-
liga och det andliga med ord, och mot den
bakgrunden känns det inte alltför vågat att
påstå att orgeln och dess toner på ett sätt
symboliserar själva livet.

OLIVER LINDMAN
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