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JAG HAR JUST KOMMIT HEM från Bokmäs-
san i Göteborg tillsammans  med  goda vän-
ner från Karlfeldtsamfundet som bevakat
det stånd bland de litterära sällskapen där
Karlfeldt, med all rätt håller till. Omtumlad
och trött är man inför det ofantliga utbud på
böcker som finns på mässgolvet, på författa-
re ”in action” som framträder på skilda sce-
ner, och allt tingeltangel däromkring. Det är
sinnes- och öronbedövande.

Ofta hör jag sägas att författarna blir allt
mera livegna i förhållande till förlagen. De
”måste” ställa upp  publikt på förlagens
 aktiviteter när de väl har fått sina alster för-
lagda. När jag ser några av dem på Bok-
mässsan undrar jag om de inte också njuter
av detta ”måste”? Samtidigt undrar jag som
en meditation över tidens flykt: Skulle Erik
 Axels för läggare få honom att ställa upp på
något sådant? Jag tror inte att det varit möj-
ligt ens inför debuten på Vildmarks- och
kärleksvisor!

Detta säger möjligtvis något om både för-
fatteriets och förläggarverklighetens föränd-
rade läge. Och givetvis också om den för-
ändrade samhälls- och kultursituationen.

DET SÄGS OFTA i den offentliga debatten att
den skrivna pappersboken upplever en kris –
trängd som den är från alla elektronikens
bakhåll. Så kan det naturligtvis vara, men ef-
ter några dagar på Bokmässan i Göteborg
känns ingenting av krisstämning. Och näst
intill omöjligt är det att komma fram i träng-
seln mellan bokstånden. Så många förlag, så
många böcker och så många bokälskare som
betalar dyra pengar för att trängas! Stund -
om när jag armbågar mig fram genom träng-
seln tänker jag: ”Det här är ett mått på de-
mokratin! Så många tankar, så många åsik-
ter, så många skönhetsideal och sanningar
som trängs om utrymme!”

Men var finns Erik Axel i allt detta? Ja,

”Snubben är jättebra!”

OMSLAGSBILDEN: Sommarmötet 2012 hölls på Geijerskolan i Ran-
säter. Geijerskolans emblem, livets blomma, kunskapens levande
växt formgavs av den f.d. eleven Olle Kåks till skolans 20-årsjubile-
um. Blommans kontur skapades av varghuvuden. Tittar man noga
visar sig vargarna mellan de röda blombladen. Se också de två väx-
terna framför stenen: kungsljus! Karlfeldts eget insteg i den värm-
ländska litterära trakten. (Foto: Gunilla Stenman Jacobson)

som en påminnelse i Karlfeldtsamfundets
stånd, där besökarna är ganska glesa. (Det är
långt  både i tid och bildning till 90-talister-
na!) Men eftersom han har kvaliteter som
motstår tidens bett och eftersom den som väl
lärt känna hans diktning blir fångad av den
är det viktigt att han kan bli synlig. På Bok-
mässor och allehanda andra platser. Och att
vi har material för att delta.

Det kom en flicka till montern på mässan,
överlyckig överatt ha hittat oss. Hon hade
funnit Karlfeldt frivilligt på sitt gymnasium
och ”drabbats” av honom. ”Sprid kunska-
pen om honom. Snubben är jättebra!” var
hennes  avskedshälsning  innan hon försvann
i vimlet. Hon har ju rätt!

CLAES-BERTIL YTTERBERG

Sångsdagen 2013
Välkomna den 25 maj!

Styrelsen och fam. Berggren
www.sangs.se

Sommarmöte i Uppsala
2013 års sommarmöte kommer att
förläggas till Uppsala den 9-11
 augusti. Mer information i nästa
nummer av Karlfeldtbladet. 

Besök vår nya hemsida: www.karlfeldt.org!

Claes-Bertil 
Ytterberg

Ordföranden
har ordet

FÖRBEREDELSERNA FÖR jubileumsåret
2014 pågår, och arbetsgruppen efterlyser
medlemmarnas idéer och önskemål. Vilka
aspekter av Karlfeldts liv och diktning skul-
le ni vilja se eller höra uppmärksammas?
Vad är viktigt att och föra ut till andra in-
tresserade åhörare?  Gamla ämnen att åter -
uppta eller något nytt? 

Hör gärna av er till Gunilla Stenman
 Jacobson med idéer och förslag.

RED.

Idéer för jubileumsåret
2014 välkomnas!
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Lillpers att efterträda framlidne Bengt Emil
Johnson i Karlfeldtsamfundets priskom-
mitté.

Vi fick en gedigen presentation av sam-
fundets nya hemsida av Hans Barenthein.
Han har lagt ned ett stort arbete på hemsi-
dan, som verkligen blir något alldeles ena-
stående.

Sten Hidal, prof. em. från Lund, fram-
förde en hälsning från Tegnérsamfundet in-
nan han började sitt föredrag om ”Fåglar i
E.A. Karlfeldts diktning” (se referat sid.
10). Därefter var det dags för lunch, och nu
värmde solen så skönt att de flesta valde att
sitta ute i trädgården och äta.

På dagordningen stod nu ett föredrag av
docenten och författaren Niklas Schiöler
med rubriken ”Erik Axel Karlfeldt i samti-
den och något om framtiden” (se referat
sid. 8).

Under eftermiddagen gavs också tillfälle

att besöka såväl Geijersgården som Erlan-
dergården. 

På kvällen samlades vi för drink och en
utsökt middag. Vid den efterföljande soarén
spelade och sjöng Carita Höök (musiklära-
re på Geijerskolan). Anita Dahl läste några
dikter av Karlfeldt och Fröding. Dikterna
kommenterades av Christer Åsberg. En fin
avslutning på en mycket innehållsrik dag.

SÖNDAG
Efter frukosten talade Barbro Järliden, f.d.
konstintendent och museilektor om ”Selma
Lagerlöf och Gustaf Fröding – ett möte och
nio därtill”. Spännande och fascinerande.
Sedan kunde vår ordförande hemförlova
oss. Ett riktigt lyckat sommarmöte var till
ända!

CHRISTINA JOHANSSON 
& OWE ADOLFSSON

FOTO: ÅKE HÄGG
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FREDAG
”Ack Värmeland du sköna” tonade i våra
öron under resan genom den vackra Klar -
älvsdalen. Vi nådde Ransäter i – för den här
sommaren – varmt och soligt väder. Efter
inkvartering och god kvällsmat i Geijersko-
lans matsal samlades vi till invigning av
sommarmötet 10-12 augusti 2012. 

Claes-Bertil Ytterberg började med att
förskjuta mötets öppnande i tiden. Efter tre
minuter kunde han konstatera att Sverige
besegrat Ungern i handbollsemifinalen i OS.
Sverige var i final! Därefter kunde Claes-
Bertil hälsa oss välkomna och överlämnade
sedan ordet till Ingemar Eliasson, tidigare

landshövding i Värmland och f.d. ordföran-
de i Geijersamfundet. Han höll ett mycket
intressant och lärorikt föredrag med titeln
”Alla tiders Geijer” (se referat sid. 6).

Dagens avslutades med härlig ostbricka,
gott vin och många givande samtal.

LÖRDAG
Årsmötet inleddes med att Ylva Heijus i sin
nya Jösse härads-dräkt läste dikten ”Väver -
skan”. Precis som förra året höll Gunnar
Lundh i klubban under årsmötet. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin
helhet. Claes-Bertil
valdes enhälligt till
ordförande för ytter-
ligare ett år. Därefter
informerade han om
tävlingen Ungdo-
mens Karl feldtpris.
Juryn hade valt Elin
Sandell från Uppsala
till pristagare. Där ef -
ter beslutade årsmö-
tet på styrelsens för-
slag att utse Birgitta

Sommarmötet i Ransäter

Kyrkan i Ransäter.
Samtal i den värmländska grönskan. 

Den traditionella buketten från trädgården på
Sångs i Sjugare. 

I Geijersgårdens kök.

Christer Åsberg och
Anita Dahl



Geijers stora ödmjukhet bör hållas i min-
net. Han var uppburen som en popstjärna i
dag, han var riksdagsledamot och kungens
rådgivare, medlem i Svenska akademien,
skald, musiker och tonsättare. En man med
den positionen blir lätt påverkad av sin egen
betydelse men det finns inga spår av själv -
upptagenhet eller självuppskattning hos
 Geijer. Hans uppväxt i nära kontakt med
 fattigdom och misär vid bruken i västra
Bergslagen kan ha bidragit till detta. Han såg
både till människors styrka och svaghet. Det-
ta sammanfattar han fint i Minnen: ”Det fin-
nes ingen enda människa som ej kan göra
någon ting bättre än alla andra.”

Geijer hade också ett stort civilkurage.
Han stod upp för sina åsikter även när det
blev obekvämt. Detta ledde till hans beröm-
da avfall nyåret 1838. Han kom i konflikt
med flertalet av sina kollegor då han bekant-
gjorde sin nya liberala samhällssyn. Efter en
middag på slottet, där han kom i gräl med sin
vän A.F. Lindblad, rusade Geijer hem och
skrev ”Ensam i bräcklig farkost”. Då Lind -
blad nästa dag fick se text och tonsättning lär
han ha fallit i gråt.

Geijer har givit oss många klassiska citat.
Några exempel:
– Ej buller älskar jag och bång/Vad stort
sker det sker tyst
– Var plåga har sitt skri för sig men hälsan
tiger still
– Den rätt kan läsa sitt Fader Vår han rädes
varken fan eller trollen
Ingemar Eliasson citerar själv gärna slutra-
derna i ”Natthimmelen”:

Men jag ej klagar flyende dagen.
Ej mig förfärar stundande natten.
Ty av den kärlek, som går genom världen,
föll ock en strimma in i min själ.

INGEMAR ELIASSON avslutade sitt före-
drag med att konstatera att Geijer var en re -
nässansmänniska. Störst var hans öd mjuk -
 het och hans civilkurage – en rese i mora-
liskt avseende. Vi borde bygga en tillfällig
ställning kring Geijer för att få närkontakt
med honom, en symbolhandling med allvar-
lig undermening. Förebilder får inte sväva för
högt över marknivån. Då blir de döda stoder
som förlorar sin inspirerande kraft. Det vore
skada ty Geijer var en människa vars livssyn
och resning gör honom till en ”man för alla
tider”.

CHRISTINA JOHANSSON 
& OWE ADOLFSSON
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ALLA TIDERS GEIJER var rubriken på Inge-
mar Eliassons föredrag. Han inledde med en
episod från 60-talet där författaren Gunbritt
Sundström och hennes väninna kom på att
de skulle kasta snöboll på Geijerstatyn fram-
för Universitetet i Uppsala. De nådde inte
upp utan snöbollarna lade sig som en krage
på statyn. Detta gav senare konstnärinnan
Gunilla Bandolin idén att bygga en ställning
runt Geijerstatyn för att folk skulle kunna se
honom i ögonen. Idén gillades dock inte av
Universitetsledningen. Geijer förblev en
ouppnåelig förebild för kunskapstörstande
studenter.

Hur kan man påstå att Geijer är en man
för alla tider? Ingemar Eliasson gav ett antal
skäl till det. 

Geijer hade vittomfattande kunskaper i
många skilda ämnen. Hans egen beskrivning
av sina intressen i boken ”Minnen”: Filosofi,
historia, vältalighet, poesi och musik – ”det
är de fem fingrarna på min hand”.

Enligt Ingemar Eliasson hade han kunnat
ta fram den andra handen och fortsätta med
teologi, politik, kom-
position, pedagogik
och samhällsdebatt.
Bredden i hans kun-
nande och analys im-
ponerar och gör att
han saknar motstycke i
vår lärdomshistoria.
Vem skulle inte vilja se
en sådan renässansper-
son i dag? Geijer kan
inte återuppväckas, men ambitionen att ori-
entera sin samtid tvärvetenskapligt borde fler
försöka efterlikna.

Geijer var en stor folkbildare och höll
öppna föreläsningar dit studenter, lärare och
andra kom för att lyssna. Det var en signal
om universitetets plats i samhällsdebatten.
Sökande och mottagande av kunskap är

nöd vändigt för varje människas växt. 
Hans lust att förändra hade visat sig ti-

digt. Efter 1809, då vi förlorat Finland och
kungen var avsatt, arbetade både Geijer och
Tegnér för en inre resning i Sverige. Geijer
och några andra unga män bildade Götiska
förbundet i syfte att återupprätta gamla dyg-
der. Hur kunde han falla tillbaka i flummigt
dyrkande av fornnordiska seder? Ingemar
Eliassons tolkning är att Geijer och hans vän-
ner sökte efter sina rötter för att återge sin
samtid en framtidstro. Så småningom bröt
Geijer upp från Götiska förbundet men un-
der tiden hade han skapat några mycket be-
tydande dikter: Vikingen, Odalbonden och
Manhem.

Geijer var också mycket engagerad i reli-
giösa frågor och skrev under den här tiden
även psalmer, t.ex. nr 140 ”Du bar ditt kors
o Jesu mild…” och nr 150 ”Du segern oss
förkunnar…” som än idag ingår i vår aktuel-
la psalmbok.

Alla tiders Geijer

Renässansmänniskan Erik Gustaf Geijer.

Ingemar Eliasson
Nya medlemmar i Karlfeldtsamfundet
Back, Else .....................................Bälinge
Barenthein, Gunilla..............Johanneshov
Bröms, Margareta .....................Göteborg
Elfgren, Margareta ..................Stockholm
Emilsson, Aron ..............................Gråbo
Enoksson, Göran ........................Leksand
Granberg, Alf..............................Vansbro

Myrsell, Tommy............................Grillby
Persson, Arne.......................Surahammar
Pettersson, Knapp Lennart ..........Uppsala
Risfeldt Eriksson, Stina................Karleby
Storåkers Bark, Margareta .........Bromma
Söderlund, Dag ...........................Uppsala
Westholm, Carl-Johan.................Uppsala

NÄSTA ÅR är det egentligen dags att åter
dela ut Karlfeldtpriset. Dock har styrelsen
beslutat att vänta med prisutdelningen till
2014 då samfundet på olika sätt skall upp-
märksamma 150-årsminnet av skaldens  fö -
delse. Enligt prisstadgarna är varje medlem
av samfundet berättigad att inkomma med
förslag på pristagare. Priskommittén, som
vid senaste årsmötet kompletterades med
den tidigare pristagaren Birgitta Lillpers
 efter Bengt Emil Johnson som gått bort, in-
väntar förväntansfullt förslag.

CLAES-BERTIL YTTERBERG

Karlfeldtpriset 2014



efter konstnärlig enhet hade också blivit sym-
bolismens särmärke. Baudelaire, och före ho-
nom Poe, ansåg att denna enhet skulle uppnås
genom minutiöst övervägd komposition.
Text konstruktionen skulle innehålla en kärna
som textens utsagor kunde kretsa omkring.
Niklas Schiöler menar att den effekten upp-
nås i ”Vinterorgel” genom att de olika stäm-
mornas dans ”i vild mixtur” övervinns av rö-
relsens riktning mot en koncentrerande kär-
na, mot sin ”enda ton, en glasigt klar”. Man
skulle alltså kunna hävda att diktens kompo-
sition har lånat drag av symbolisterna, dock
inte på fri vers, som hos dem, utan dikten
binds samman på konstfullt utarbetad bun-
den vers. Symbolismen strävade också efter
ett annorlunda språkbruk, ett utpräglat
konst språk, som definierades i bl.a. Baude -
laires korrespondenssystem, inte olikt Swe-
denborgs. Man skulle foga ihop förment åt-
skilda dimensioner av tillvaron, anlägga  broar
mellan olika erfarenheter och föreställningar.
Karlfeldt sammanför t.ex. i sin dikt naturen-
templet-orgelhuset, den yttre och inre världen
närmar sig varandra. Han skriver ”Sin mantel
river den svarta sky,/ och lundarnas bleknade
trasor fly”. 

De olika världarna tycks kommunicera
med varandra, precis som i Baudelaires kor -
res  pondenssystem. Syntesen finns i konsten,
en idé som får ett svenskt förverkligande i
Karlfeldts dikt, enligt Niklas Schiöler. Bau-
delaire framhåller också att det gäller att fin-
na syntesen mellan olika sinnen. I ”Vinteror-
gel” finns många textavsnitt som kombinerar
syn-, hörsel- och känselförnimmelser: ”Där
slocknar sommarens hymn som ett skalv/ av
klämtande slag”, snön ”blånar så vasst”, vio-
loncellen ”sväller mörk” o.s.v. Man kan här
också tala om expressionistiska drag.

MAN KAN ALLTSÅ HÄVDA att redan i första
strofen av ”Vinterorgel” finns barocka, sym-
bolistiska och expressionistiska anslag, något
som knappast var utmärkande för en nittio-
talist. Schiöler anser att ”Vinterorgel” är
 litteraturvetenskapligt svårplacerad. Att den

uppvisar nittiotalistiska drag anser han klart,
liksom expressionistiska. Han anser också att
den utgör en samordnad, konstnärligt gestal-
tad enhet bestående av olika stämmor. Och
det som utgör diktens kärna är konsten, dess
uppgift och betydelse. Dess representanter är
”musikanterna”, flyttfåglarna. Konsten är
för Karlfeldt det definitiva svaret på omvärl-
dens värdeupplösning.  Niklas Schiöler skri-
ver (i Karlfeldt i sin tid, s.124): ”Jag känner
knappt någon annan svensk dikt som lika
emfatiskt som ”Vinter orgel” säger att kons -
ten är det högsta värdet och som uppfattar
sig själv som stor konst.” Karlfeldt sätter i
dikten in sig själv som den som skapar, som
organisten. ”‘Vinterorgel’ är symbolism på
svenska. Eller snarare: det är en ur nitti -
talismen sprungen symbolism. Diktens ären-
de är denna ”enda ton”, den ton som tillhör
konsten, som blott kan ljuda där.”

Han ställer mot slutet av föredraget  frå -
gan: Kan man beteckna Karlfeldt som  moder -
nist? Nej, knappast. Ytterligare en fråga:
 Vilket inflytande har Karlfeldt haft efter sin
död? Hans precisa naturskildringar har nog
lämnat avtryck, liksom hans bildspråk (”höst-
månens röda kast rull” etc.). Hans versteknik
är svåröverträffad. Hans dikter är mycket
sångbara och lämpar sig för att framföras i vi-
sans form. Men låt honom vara sig själv nog,
det viktigaste är inte att ha lämnat spår i
 efterföljande poesi. 

Hur ser dagens poeter på Karlfeldt? I kli-
matkrisens tidevarv kan hans naturpoesi få
förnyad betydelse, kanske kan han ge upphov
till en ny ekologisk poesi?

ULLA BIRGEGÅRD
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NIKLAS SCHIÖLER, docent i litteraturveten-
skap i Lund, författare och poesiforskare,
höll vid sommarmötet ett uppskattat före-
drag om Karlfeldts ”Vinterorgel”. Niklas
Schiöler, som presenterade sig som ”texttol-
kare”, publicerade år 1999 en avhandling
om Tomas Tranströmers diktning: Koncent-
rationens konst. Han inledde med att berätta
att han sedan tillkännagivandet av Nobelpri-
set i oktober sysslat med Tranströmer sjutton
timmar om dygnet, på ständiga resor över
världen för att tala om honom. Även kom-
mande höst är full av åtaganden rörande
Tranströmer. Niklas Schiöler har som ämne
för sitt föredrag valt Karlfeldts sena och
kanske förnämsta dikt ”Vinterorgel”, som
ingår i Hösthorn. Han betecknar ”Vinter -
orgel” som subtil och monumental och
under stryker den metriska virtuositeten. Det
vore enkelt att sortera in Karlfeldt utan kom-
mentar bland nittiotalisterna, en litterär
guld ålder på vårt språk. Han anser att nittio-
talisterna är oförtjänt bortglömda idag, med
några få undantag. Skälet till det kan vara att
de har varit svåra att placera in i den europe-
iska litteraturutvecklingen och i ett samhälle
statt i förvandling, de har också haft få efter-
följare. Nittiotalets diktning har ofta betrak-
tats som 1800-talets fullbordan, som slutet
på en epok, inte som del i ett kontinuum el-
ler början på en ny tid. Den har definierats
som nationalromantisk, provinsiellt oriente-
rad, språkligt icke-experimentell o.s.v. Karl-
feldt har kommit att bli nittitotalisten fram-
för andra och hans ”Vinterorgel” har be-
tecknats som något av dess höjdpunkt. Nik-
las Schiöder frågar sig: Är ”Vinterorgel” en
nittiotalistisk dikt? Svaret är både ja och nej.

Dikten sträcker sig tidsmässigt från allhel-
gonadagen i november till Marie bebådelse i
slutet av mars. Den speglar årstidernas peri-

odiska rörelser, liksom kyrkoårets, Bonde-
praktikans tid. I dikten möter den kristna
och religiösa rekvisitan med kyrkoårets hel-
ger, Cecilia, kyrkomusikens skyddshelgon,
advent, jul, då det stäms ”upp för din ko-
nung”, nyår, de tre vise
männen och trettonda-
gen, kyndelsmäss i
februari och slutligen
vårfrudagen. Parallellt
följer årstidernas väx-
lingar, från slocknad
sommar, över snöglitt-
rande juletid och bister
vinterstorm till förvå-
rens dagsmeja och flytt-
fåglarnas ankomst. Men förutom den krist-
na/religiösa terminologin förekommer också
den antike vindguden Eol och den fornnor-
diska fimbulnatten och hedenhös. Genom
hela dikten löper musiken, det stora orgel-
verkets olika stämmor, som kan skönjas ock-
så i naturen. Vid juletid manar diktaren:
”Drag an registren, drag dov bordun/drag
gäll trumpet”. I femte strofen trampar Eol sin
vindfyllda bälg som en organist och nordan
stöter ”i smattrande horn”. Den som organi-
serar klangerna till en enhet är diktjaget och
de olika stämmorna utmynnar i ”som stjär-
nornas lugna ande dräkt,/ en enda ton, en gla-
sigt klar/och underbar.” I ”fimbulnatten”
skildras en vinterstorm med öronbedövande
stämföring som får ekar att knäckas. Dikten
stillnar i de två sista stroferna. Jungfru Maria
förkunnar att våren har kommit och att
”musikanterna”, flyttfåglarna, har anlänt.
Karlfeldt låter natur, kyrka (”tempel”) och
musik löpa parallellt genom hela dikten, gå
in i och ut ur varandra. Dessa harmoniseran-
de motivkretsar leder, enligt föredragshålla-
ren, tankarna till barocken. En sådan strävan
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Erik Axel Karlfeldt i samtiden och
något om framtiden

Niklas Schiöler

Foto: M
agnus A

ronsson



KARLFELDTBLADET 2012:2

11

KARLFELDTBLADET 2012:2

10

UNDER SOMMARMÖTET höll prof. em.
Sten Hidal, Centrum för Teologi och Religi-
onsvetenskap i Lund, tillika ordförande i
Tegnérsamfundet, ett uppskattat föredrag
om fåglar hos Karlfeldt. Han börjar med att
konstatera att de flesta väl snarare tänker på
växter i samband med Karlfeldt än på fåglar.
Men han vill hävda att Karlfeldt är vår förs-
te store fågeldiktare. Skälet till att de flesta
snarare förknippar Karlfeldt med växter tror
han är att ordet Flora ingår i titeln på två av
hans diktsamlingar, i ett av fallen dessutom
förstärkt av Pomona. Rubriken till sitt före-
drag valde han ur dikten ”Nu öppnar natt-
glim sin krona” i Fridolins lustgård, där bl.a.
”nattglim”, en nejlikeväxt, nämns. Men där
står också ”Högt ropar knarren, min sträva,/
men eldiga näktergal”, d.v.s. kornknarren,
som tycks ha varit Karlfeldts favoritfågel.

Vad förekomsten av fåglar i diktning  an -
belangar, skiljer sig modern lyrik från äldre
poesi genom att den senare var mycket mer
inriktad på allmänna, ofta klichéartade
namn som turturduva och näktergal. Men ly-
riken har gått från det allmänna till det indi-
viduella, och i senare poesi finns mycket mer
av artbeteckningar, antalet fågelnamn har
ökat dramatiskt. Det ställdes två krav på des-
sa namn: de skulle vara adekvata och sug-
gestiva. Adekvata i betydelsen korrekta, vil-
ket dock inte innebar att man måste undvika
gamla dialektala namn, tvärtom. Det sugges-
tiva innebar att namnen skulle ge lämpliga
associationer och de skulle också framkalla
bilden av den avsedda fågeln. Som exempel
på ett suggestivt namn nämner Sten Hidal
morkulla, som egentligen betyder ‘kärr-
flicka’, och inte har någonting med moder att
göra. Men själva ordet väcker associationer.
Fågelnamn väcker dock i första hand associ-
ationer till naturen.

Hur har poeterna fått sina kunskaper om
fåglar? Från början rörde det sig naturligtvis
om traderad kunskap från generation till ge-
neration, men så småningom började fågel-
böckerna komma, t.ex. Sven Nilssons Skan-
dinavisk fauna (1858). Skolan bidrog också
med studiet av avbildade och uppstoppade
fåglar och inspelade fågelläten. 

Vad gäller Erik Axel Karlfeldt intar han en
särställning bland nittiotalisterna genom sina
omfattande och exakta kunskaper om växter
och djur. Hos honom har naturen ett egen-
värde. Samtidigt kan man hävda att kärleken
till naturen var en sida av nittiotalets fram -
stegstro.

Sten Hidal går sedan över till att redogö-
ra för vilka specifika fågelarter som möter i
Karlfeldts diktning. Fåglarnas symbolfunk-
tion har han valt att inte beröra, eftersom

 Peter Hallbergs avhandling Natursymboler i
svensk poesi från nyromantiken till Karlfeldt
(1952) innehåller allt värt att veta på det te-
mat. Antalet fågelarter som finns dokumen-
terade hos Karlfeldt är ganska exakt 50, vil-
ket är en betydande mängd om man jämför
med tidigare och samtida svenska diktare.
Fåglarna är spridda över hela Karlfeldts dikt-
ning, men flest möter i Flora och Bellona och
bara ett litet antal i Hösthorn. De dyker upp
i korta ögonblicksbilder, ofta flera i en och
samma dikt. Se t.ex. ”Sång till säckpipa” i
Fridolins lustgård: ”Skatan ler på hässje-
stång/ och snäppan på en pinne./ Göken gal
sin sista sång,/ ty slåttertid är inne.”

SOM MAN KAN förvänta sig hos ordkonst-
nären Karlfeldt, förekommer också avvikan-
de fågelbenämningar hos honom. Det hade
tidigare varit vanligt med lokala namn på
fåglar, den ena landsändan förstod inte den
andra. Det var först strax innan Karlfeldt de-
buterade som man enats om någorlunda sta-
bila benämningar. Möjligen har läsarna inte
alltid uppfattat att det rört sig om fågelnamn.
I Karlfeldts dikt ”Ölandslegend” förekom-
mer ordet ”alvargrim”, som kallas ”Ödslig-
hetens härold”. Här rör det sig inte om en
växt, utan om ljungpiparen, vars läte kan sä-
gas illustrera ödsligheten på det öländska al-
varet. Karlfeldt bildar också gärna samman-
satta ord utifrån fågelnamn, som duvokutter,
tjäderflykt, vårsvan, svaneskri, gökskog
o.s.v. Ser man till Karlfeldts hela produktion
är lärka, gök och näktergal de vanligast före-
kommande fågelnamnen, men även duva,
trana och svala är vanliga, liksom korn -
knarren. Han undviker långa fågelnamn, ef-
tersom de är svåra att anpassa till metern,
och det får till följd att exakta artbestäm-
ningar inte alltid ges: han skriver falk, inte
pilgrimsfalk, piplärka, inte trädpiplärka etc. 
Kornknarren tycks ha varit Karlfeldts favo-
ritfågel (även kallad åkerskära). Redan i
 debutsamlingen Vildmarks- och kärleksvisor
skriver han: ”dikta bondrim till kornknar-
rens krax/ och näktergalslena sonetter”.

 Peter Hallberg har i sin ovan nämnda av-
handling en hel utredning av knarrmotivet,
kopplat till kornknarren. Det enformiga lätet
symboliserar först det lantliga och provinsiel-
la draget i Kalrfeldts dikt för att slutligen bli
en sinnebild för hela hans livspatos, enligt
Hallberg. Kornknarren förekommer dock
bara sex gånger hos Karlfeldt, så Sten Hidal
ställer sig litet tvekande till hur mycket av
symbolinnehåll som kan läsas ut.

Karlfeldt skriver väldigt litet om fåglar
med vacker sång – koltrasten, taltrasten och

lövsångaren möter
inte i hans diktning.
Däremot tycks fåg-
larna användas för
att markera årstid,
som t.ex. blåmesen,
som förekommer i
dikten ”Oktober”:
”När drivan blänkte
vit och hård,/ kom
skogens mesflock till
min gård,/ och bland
de gröna och de grå,/
blåmesen, trolsk som

Fågel blå.” Annars används fåglarna ofta för
att markera vilken typ av landskap han skild-
rar, oftast skog och åker. Änder och måsfåg-
lar är sällsynta hos honom, eftersom han säl-
lan skriver om hav och sjöar. 

Sten Hidal frågar sig: Har fåglarna något
speciellt budskap att förmedla till läsaren?
Svaret blir snarast ett nej. De används fram-
för allt för att definiera årstider och typer av
landskap. Karlfeldts svenska natur innehåller
både växter och djur. Han placerar in fåglar-
na med rätt namn i rätt miljö och rätt årstid
och använder inte som många andra poeter
klichéer. 

Samtidigt konstaterar föredragshållaren
med vemod att tre av de fågelarter som före-
kommer oftast hos Karlfeldt, kornknarren,
sånglärkan och göken, på senare år har gått
tillbaka mer eller mindre kraftigt, så Karl-
feldts och vår egen fågelvärld är hotad.

ULLA BIRGEGÅRD

”Min sträva men eldiga näktergal”
Fåglar i Karlfeldts diktning

Sten Hidal

Kornknarren, Karlfeldts favoritfågel (Naumann,
Natural History of Birds in Central Europe, 1899)
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KARLFELDT SKRIVER i essän ” I Dalarne”:

”Ack dessa kvällar i stugornas eldsken, då
den vackrast sjungande av nordiska mun -
arter och vår kanske djupast tonande folk-
musik blandade sina klanger! Jag var med,
då den gamle tvärviggen Hins Anders, stor-
spelmannen framför andra, som ej rört en
fiol på tjugu år, halvt med våld fördes till
Zorngården, där han förmåddes spela
 dagarna igenom, medan Zorn etsade hans
porträtt och Nils Andersson från Malmö
upptecknade hans underbara melodiförråd.
Själv satt jag och lyssnade. Jag tyckte, att ett
folks innersta vart mig uppenbarat av den-
ne motsträvige konstnär och poet. Jag för-
nam ensamheten och svårmodet, jag såg
bröllopståg och sorgefölje och hörde gästa-
budens högburna brus.”

Scenen är hämtad från Zorngården
1904. Hins Anders, som egentligen hette
Frost Anders Ersson, var då 75 år och en
mycket känd fiolspelman med ett trettiotal
egna låtar i sitt förråd. Vi känner honom till
utseendet från den berömda oljemålningen,
som tyvärr är försvunnen än idag efter den
inbrottsstöld som skedde
på Thielska Galleriet för
ett antal år sedan. Zorn
gjorde också en etsning
1904 (”Byspelman”) med
målningen som förlaga.
Etsningen är av det skälet
spegelvänd jämfört med
målningen. Karlfeldt har
här alltså gjort ett misstag.
Zorn målade gubben i olja
under spelningen. Etsning-
en gjordes senare, utan
gubbe.

Nu till dikten Karl Jo-
han: I Karlfeldtbladet nr
2010:2 skrev jag om ”Karl

Johansmarsch en” eller ”Sarkofagmarsch -
en” som den kallas bland spelmän. Jag cite-
rade Anna Karlfeldt Larsson som hade
 berättat för mig att hon mindes hur hennes
far gick fram och tillbaka på golvet hemma
och gnolade på en marschmelodi. Det finns
upp teckningar av åtminstone fyra sinsemel-
lan helt olika Sarkofagmarscher. Den som
tillskrivs Hins Anders skiljer sig från de
andra genom att man kan sjunga Karlfeldts
dikt direkt till hans melodi, den första stro-
fen. Jag skrev då i min artikel ”Mycket ty-
der alltså på att Karl feldt, vars dikter ton-
satts av många, vid det här tillfället omvänt
skrev text till en befintlig melodi, till Hins
Anders Mora-låt”.

I Karlfeldtbladet nr 2012:1 har Lars Falk
närmat sig dikten ”Karl Johan” från ett an-
nat håll men också fascinerats av att dikten
kan ha skrivits till en viss melodi. Han frå-
gar läsarna om någon kanske förnimmer en
hemlig melodi i dikten. Det finns alltså en-
ligt min mening tillräckligt många indicier
som pekar mot Hins Anders och hans Karl
Johans-marsch.

Anna var tio år 1925 och då hade det
gått mer än tjugo år efter
mötet mellan Karl feldt
och Hins Anders i Mora.
Om min tes håller betyder
det att Karlfeldt hade ett
mycket gott minne för
melodier. Eller att han ha -
de haft många möjligheter
att höra Hins Anders Sar-
kofagmarsch under de
gångna åren. Hemma hos
Zorns eller på annan plats
vid Siljan. 

OWE ADOLFSSON

(Noter till Sarkofagmarsch -
en kan laddas ned från
www.moraspelmanslag.se)

Karl-Johan, Karlfeldt och Hins Anders
UNDER STEN HIDALS FÖREDRAG om fåg-
lar vid sommarmötet i Ransäter kom jag
att tänka på fåglarna i dikten Karl Johan. 

Väl mången konungsfågel
flög upp från ringa torp,
men denne höge flygaren
var både örn och korp.

Vad menade Karlfeldt med detta? Klas
Wen nerberg säger i Vårgiga och hösthorn
att örnen är en konungsfågel medan kor-
pen här är en ”slagfältets likfågel”. Nils Ut-
horn (Karlfeldtbladet
2007:1 och 2012:1)
har antagit att kor-
pen syftar på fågeln i
Pontecorvos stads -
vapen som intogs i
det svenska riksvap-
net. Där kom dock
fågeln att identifieras
och ritas om som en
örn, något som gör
det ännu svårare för
en läsare av dikten
att enbart utifrån or-
det ”korp” leta sig
fram till Pontecorvo
och och sedan på ett fruktbart sätt integre-
ra furstendömet i sin tolkning av dikten.

Ingen av förklaringarna tar hänsyn till
att de tre fåglarna ingår i ett grammatiskt-
logiskt sammanhang som kan beskrivas så
här: Det finns många kungar som jämförel-
sevis kan betecknas som kungsfåglar, men
Karl Johan kan i motsats till alla de andra
därutöver liknas vid fåglar av en högre ord-
ning, örnar och korpar. En teori om sym-
boliken måste ta hänsyn till detta samman-
hang där det adversativa ”men” är viktigt.
Wennerbergs förklaring lider av att han
jämställer kungsfågeln och örnen och sätter

dem i motsats till korpen. Uthorns gissning
är fyndig men skulle kräva en motsvarande
heraldisk tolkning av kungsfågeln och ör-
nen. Dessutom ställer den orimliga krav
både på en tilltänkt läsare och på den enk-
la själ som Karlfeldt låter föra ordet i
 dikten. Till och med riksdagens lagutskott
förklarade 1908 att fågeln i Pontecorvos
stads vapen var en örn, inte en korp.

Jag tror att gåtans lösning är mycket en-
kel. Kungsfågeln är den minsta av våra fåg-
lar och rör sig i marknära buskvegetation.
Örnen och korpen är däremot våra största

fåglar och rör sig i suverän
ensamhet på högre höjd.
Napoleon upphöjde flera
generaler av enkelt ur-
sprung till konungslig vär-
dighet. Exempelvis var
både far och son Murat
furstar av Pontecorvo före
och efter Karl Johan. Den
ende i denna kungsfågel -

flock som höjde sig över mängden och be-
fäste sin kungatron var Karl Johan.

Ungefär så kan Karlfeldt ha tänkt och
hur som helst är denna enkla förklaring
den enda som får de olika bitarna i utsagan
att grammatiskt och symboliskt hänga
ihop. Dessutom är det en för varje läsare
gripbar utläggning. När Karlfeldt på detta
sätt motiverat bilden av örn och korp kan
han så i nästa strof ge dem visuell och his -
torisk konkretion genom att placera örnen
svävande bland Pyrenéernas fjärran snö-
berg och korpen kretsande över fältens
kvava slakt under napoleonkrigen innan de
finner sitt näste här i Sverige. Och redan i
första strofen hade han förebådat fågelbil-
den genom att antyda Karl Johans örnlikt
krökta ”väderhorn” och hans korplikt blå-
svarta hår. 

CHRISTER ÅSBERG

Tre Karlfeldtska fåglar

Kungsfågel, örn
och korp.

Anders Zorn målade tavlan av
Hins Anders på hösten 1904.



var särskilt betydelsefull för henne, hjälpte
henne med praktiska ting och låg kanske
bakom Selmas flytt från Landskrona till
Falun. För Gustaf blev den äldsta systern
Cecilia ett livslångt stöd – hon var hans för-
trogna vän, gav honom ekonomiskt stöd
och blev till slut hans förmyndare.

OM KÄRLEK skrev både Selma och Gustaf
i sina litterära verk och i brev. Barbro Järli-
den uppehöll sig främst vid deras ungdoms -
år. Hon lyfte fram ett friarbrev från Gustaf
till Hildegard Alstermark 1887 som aldrig
fick något svar, och erinrade om att Selma
skrev vers på kärlekstemat i yngre år och
att det troligen fanns en ungdomskärlek i
bakgrunden. 

Både Selma och Gustaf debuterade 1891
med Gösta Berlings saga respektive Guitarr
och dragharmonika. Fröding fick goda
 recensioner medan mottagandet av Selma
 Lagerlöfs bok var mer blandat. Men ett på-
tagligt litterärt möte mellan de två blev det
genom att Fröding recenserade Gösta Ber-
lings saga i Karlstads-Tidningen – och i
mycket positiva ordalag.

Båda författarna var
flitiga brevskrivare och
många av deras brev har
getts ut i bokform. KB lär
ha ca 40 000 brev i brev-
samlingen efter Selma; ut-
över brev till person liga
vänner föreställer man sig
att ett stort antal gäller
kontakter med förlag, för-
fattarkollegor osv. Gustaf
Fröding skrev sär skilt
 flitigt till systern Cecilia
och till skolkamraten och
ungdomsvännen Mauritz
Hellberg, som senare blev
chefredaktör på Karlstads-
Tidningen.

Journalisten och lära-
rinnan Ida Bäckman blev
en annan förmedlande

länk. Hon sökte upp både Selma Lagerlöf
och Gustaf Fröding, blev vän med dem och
skrev böcker om båda. Vänskapen blev
dock problematisk och när det gällde kon-
takterna med Fröding blev de så påträng-
ande att systern Cecilia satte stopp för dem. 

Ett sista möte mellan Selma och Gustaf
ägde rum vid den fest som anordnades i
Stockholm 1921 för att högtidlighålla tio-
årsminnet av Frödings död. Selma Lagerlöf
skrev prologen till mötet. I denna text, med
dess många referenser i parafrasform till
Fröding-dikter, ville Barbro Järliden gärna
ana en minnesbild från den gång då de två
möttes på Öjervik sommaren 1880. I det
förord som Selma skrev till Ida Bäckmans
bok om Fröding, Gralsökaren, nämner hon
att hon den gången undrat om denne unge
man verkligen var en människa – kanske
snarare ett naturväsen, kanske en ström-
karl? Några rader ur prologen lyder:

han var av vattenandarnas släkte, det som
suckar efter salighet…
aldrig mer röres guldharpans sträng av
hans strömkarlshand.

Barbro Järliden satte
med sitt tankeväckande
föredrag punkt för det
värmländska inslaget i
årsmötet. I dagens per-
spektiv kan man kanske
förundras över att dessa
två portalgestalter i mo-
dernt svenskt författar-
skap, samtida och trots
olikheterna sprungna ur
liknande miljöer i samma
landskap, ändå inte möt-
tes mer än en enda gång.
Men det räckte likväl som
utgångspunkt för ett sti-
mulerande föredrag.

MAJ OCH HANS 
ALDSKOGIUS
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DET SISTA FÖREDRAGET under årsmötet i
Ransäter hade ovanstående något förbryl-
lande men också fantasieggande rubrik.
 Föredragshållare var Barbro Järliden, f.d.
konstintendent och museilektor vid Värm-
lands museum, men också med erfarenhe-
ter från verksamhet på Mårbacka och Als-
ters herrgård, och dessutom hedersledamot
av Fröding-sällskapet.

Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding möt-
tes en enda gång, en sommardag 1880 på
Öjerviks gård i Fryksdalen, där Fröding då
vistades. Hans kusin Siris berättelse om det-
ta möte tyder inte på att det då uppstod nå-
gon närmare kontakt mellan de båda ung-
domarna som då var i tjugoårsåldern, men
Selma återkom till det vid några tillfällen se-
nare i livet. Till detta enda fysiska möte fo-
gade Barbro Järliden ett antal tänkta ”mö-
ten”, eller ”jämförelsepunkter”, kring vilka
hon utvecklade ett intressant och elegant
framfört resonemang om likheter och olik-
heter mellan de två författarnas livsöden.

Uppväxtmiljön var snarlik. Selma föd-
des 1858 och Gustaf 1860. Båda växte upp
i värmländsk herrgårdsmiljö, på jordbruks-
fastigheten Mårbacka, respektive Alsters
bruksherrgård. Beträffande föräldrarna så
var bådas fäder misslyckade som företaga-
re. Efter Erik Gustaf Lagerlöfs död måste
Mårbacka säljas och Ferdinand Fröding
fick gå från gården i Alster. Mammorna
födde båda fem barn och hade att kämpa
med männens problem med sprit och ner-
ver och med en besvärlig familjeekonomi.
Musiken var viktig i bådas barndomshem.
Både på Mårbacka och Alster sjöngs och
spelades det. Selmas far tyckte särskilt
mycket om att sjunga Bellman. Gustafs far
hade en vacker tenorröst, han komponera-
de sånger och småstycken för piano, och
när familjen flyttade till Kristinehamn och
kom med i frikyrkorörelsen blev sannolikt
väckelsesångerna ett inslag i musicerandet i
hemmet.

Ett av Selmas syskon, lillasyster Gerda,

Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding
– ett möte och nio därtill

Barbro Järliden, f.d. konstinten-
dent vid Värmlands museum.



KARLFELDTBLADET 2012:2

17

KARLFELDTBLADET 2012:2

16

Karlfeldtsamfundet inbjuder till 

V I N T E R M Ö T E
lördagen den 2 februari 2013 kl. 13.00

i Börssalen, Källargränd 4 (vid Stortorget), 
Gamla stan, Stockholm

FÖREDRAG

Den ständige för hundra år sedan – 
om Erik Axel Karlfeldt och sekreteraruppgiften

Odd Zschiedrich
Kansliansvarig, Svenska akademien

Sång till gitarr av 

Ulf Bagge
Trubadur och författare

Bjud in vänner och bekanta! Alla får plats. 
Fritt inträde.

Efter mötet är alla välkomna till Stadsmissionen, Stortorget 3.
Samvaro med kaffe och smörgåsbuffé. Pris 100 kr.

Anmälan till smörgåsbuffén senast den 28/1 
genom insättning av 100 kr/person till pg 1 28 78-5.

Förfrågningar:
Ebba Nordström, ebba.nordstrom@gmail.com eller

Gunilla Stenman Jacobson, gunilla.stenman.jacobson@gmail.com
tel. 018-50 11 23, mobil 0703-86 26 16

Välkommen!

OCKSÅ I ÅR deltog Karlfeldtsamfundet med
en monter på Bokmässan i Göteborg.
Många visade intresse och vi fick ett för-
svarligt antal nya medlemmar. Vi sålde ock-
så böcker, cd och vykort. Dessutom presen-
terades två föredrag med karlfeldtanknyt-
ning på den s.k. DELS-scenen: Vår ordfö-
rande Claes-Bertil Ytterberg höll ett före-
drag  med titeln Karlfeldt och Tranströmer
och vår förre ordförande Christer Åsberg
berättade om Karlfeldt i sin tid med anled-
ning av Karlfeldtsamfundets årsbok 2012
med samma titel. Båda föredragen drog en
intresserad och på DELS-scenen fulltalig
publik.

Vid Bokmässan har man samlat de när-
varande litterära sällskapen i ”ett kluster”.
DELS (som utläses De Litterära Sällskapens
Samarbetsnämnd) arrangerar där också var-
je år en scen där de litterära sällskapen/sam-
funden får tillfälle att presentera korta före-
drag. Alla utnyttjar inte dessa tillfällen men
Karlfeldtsamfundet brukar vara aktivt.

De som hjälpte till med transporter och
arbete i montern var Claes-Bertil Ytterberg,
Anders och Inger Back, Gunilla Stenman
 Jacobson samt Hans och Ann-Marie  Barent -
hein.

HANS BARENTHEIN

Karlfeldtsamfundet på 
bokmässan

Julklappstips!
Omedelbar leverans utlovas inför julen

eller närhelst beställning kommer!

Vid beställning expedieras försändelsen via
post i ett vadderat brev. Beställningen
hamnar alltså direkt i brevlådan/brevinkas-
tet. I brevet ligger också en faktura med
uppgift om hur betalning ska ske. Angivna
priser är desamma som kommer att stå på
fakturan och inkluderar alltså porto och
emballage. Vid beställning av två böcker
eller flera dras 20% på totalt belopp. 

Böcker
”Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord”, 
av Carin von Sydow ..........................190 kr  
Karlfeldt i vår tid (2012).....................150 kr     
Dalmålningar utlagda på rim (2011) ..190 kr
Jag är lust och jag är längtan (2010).190 kr
Vägen till Nobelpriset (2009) .............190 kr
Vägen till Nobelpriset, på engelska...190 kr
Möten med Karlfeldt (2007).................50 kr
Tre trädgårdar (2006) .........................150 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 brev-
ledes.

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

Beställ våra årsböcker!

Hans Barenthein i samfundets monter.



KARLFELDTBLADET 2012:2

18

KARLFELDTBLADET 2012:2

19

JAG HAR SOM biskop i
Västerås stift haft förmå-
nen att få ha två Nobelpris-
tagare i litteratur inom mitt
revir – om man kan säga
så. (Stiftet omfattar Väst-
manland och Dalarna.)
Erik Axel Karlfeldt som var
”äkta dalkarl” både till
födsel och ohejdad vana
och Tomas Tranströmer,
visserligen Stockholmare
och Runmaröbo men en
mycket stor del av sitt pro-
duktiva liv bosatt och verk-
sam i Västerås.

Det är naturligtvis stora
olikheter mellan dessa poe-
ter, Tranströmer och Karlfeldt, på många
plan. Men där finns också en sorts affinitet,
en likhet mitt i olikheterna. Det har sagts att
med Karlfeldts poesi når det formbundna sina
största höjder i svensk litteratur. Så är det ju,
men vi glömmer lätt att också Tranströmers
poesi i långa stycken är oerhört formbunden,
om än i antika hårt tuktade versmått. Kanske
han där är oöverträffad? Båda står också i en
natur som deras mottaglighet växlar ner till
ett språk som bär alla sinnen i sin ordkorg.
Och med en precis insikt om vad de ser, hör
och upplever i det landskap som omger dem.

Jag väljer några fågelstrofer hos dem
båda som handlar om näktergalen. (Även
om kornknarren är mer typisk hos Karl-
feldt.) I ”Sommarkarlen”, en tidig dikt i
Karl feldts första diktsamling heter det:

Men fri vill jag vandra bland volmar och ax
i klöverdoftande nätter
och dikta bondrim till kornknarrens krax
och näktergalslena sonetter.

Och hos Tranströmer i ”Näktergalen i
Badelunda”:

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

Det är skillnad på näkter-
galarna. Den ena sonett-
len. Den andra råklingan-
de. Men de låter ur en ge-
mensam lyhördhet. Väs-
terås stifts stora vatten-
drag, Dalälven, finns ock-
så i de båda poeternas dik-

ter med sina skärpta språkliga sinnen. Den
ene står vid forsarna under hängbron i Dala
 Floda där flodens oro stämmer möte med
poeten inför det hotande sexdagarskriget i
Palestina. Karlfeldt står vid de lugnare selen
i älvens nedre lopp. Men båda med intryck
värda att bevara:

Och under hängbron störtar vattenmassor-
na 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…

(Tomas Tranströmer. Med älven.)

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

(Erik Axel Karlfeldt. Inom hässjorna.)

Jag tänker inte pressa ut några mera likheter

mellan två så olika diktare som Tranströmer
och Karlfeldt. Det blir lätt ansträngt. Men det
finns till sist en dimension som handlar om
deras andlighet. En sorts skygghet att lämna
ut sitt innersta på en sorts bedömningarnas
marknadstorg.

Jag tror att de båda skulle instämma i ett
talesätt som gäller både västmanlänningar
och dalkarlar: ”Vi bär inte vårt hjärta på ut-
sidan!” Det innersta vill vi ha för oss själva.
Och vi betackar oss för att få våra hållning-
ar nerlagda i någon dogmatisk prokrustres-
bädd. Men hos båda bryter denna skygghet
ibland igenom som en sorts skygg tillit. Hos
EAK kanske tydligare ju äldre han blir. Och
kanske tydligast i hans ”Höstpsalm” i hans
sista diktsamling:

Men jag har hört den milda rösten förr, 
och den har följt mig som en hasselblåst
då som en tiggare från dörr till dörr
mitt hjärta gick och allt var lyckt och låst…
Ditt väsen kom mig när i dagens glans
blott som en bländande och snabb vision,
men närmre under kvällens törnroskrans
och närmast som en andedräkt, en ton…
I aftonlandet är min ro belägen,
mitt Emaus bland kullarna vid vägen.
Det är din närhet som gör trygg min stig,
att gå i mörkret är att gå med dig.

Hos Tranströmer bryter den här tilliten
fram ganska tidigt, t.ex. i ”Schubertiana”: 

Så mycket vi måste lita på för att kunna
leva vår dagliga dag utan att sjunka genom
jorden!
Lita på snömassorna som klamrar sig fast
vid bergssluttningen ovanför byn.
Lita på tysthetslöftena och samförstånds -
leendet, lita på att olyckstelegrammen inte
gäller oss och att det plötsliga yxhugget in-
ifrån inte kommer.
Lita på hjulaxlarna som bär oss på motor-
leden mitt i den trehundra gånger förstora-
de bisvärmen av stål.

Men ingenting av det där är egentligen värt

vårt förtroende.
De fem stråkarna säger att vi kan lita på
någonting annat. 
På vad? På någonting annat, och de följer
oss en bit på väg dit.
Som när ljuset slocknar i trappan och 
handen följer – med förtroende –
den blinda ledstången som hittar i 
mörkret.

Inför den stora Gåtan trevar vi alla i
mörkret. De flesta av oss tvingas kapitulera
för språkets otillräcklighet. Men Tomas
Tranströmer finner i sin diktning ord för
detta. Som när det outsägliga lagts i ett
framkallningsbad. Ni får ursäkta om jag
hämtar en insikt från mitt gamla jobb som
biskop: ”Ur intet” är GT:s beskrivning av
den gudomliga skaparakten. ”Och Herren
Gud förde fram allt skapat till mannen för
att se vad han skulle kalla dem.”

Är det inte denna tillblivelse som äger
rum i mötet med Tranströmers bilder och
metaforer? Som om man var indragen i en
skaparakt. Verkligheten träder fram i all sin
vardagliga enkelhet. Men med bärare av
svindlande betydelser.

Nu vill jag till slut sätta mig tillsammans
med Tomas Tranströmer i Västerås dom -
kyrka där Erik Axel Karlfeldt under sin
gymnasietid var orgeltrampare och som lig-
ger vägg i vägg med det läroverk där han tog
studenten och lyssna till ”Kort paus i orgel-
konserten” från 1983:

Vem väntar jag på? En vän. 
Varför  kommer han inte?
Han är redan här.
……..
Och jag vaknar till det där orubbliga
KANSKE som bär mig genom den vacklan-
de världen.

CLAES-BERTIL YTTERBERG

Föredrag hållet på Bokmässan 2012

Karlfeldt och Tranströmer

Tomas Tranströmer

Foto: U
lla M

ontán
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Den milda, väna rösten har som en hassel-
blåst följt honom i livet, till aftonlandet där
hans ro är belägen, ”mitt Emaus bland kul-
larna vid vägen.”
Ur Hösthorn daterat Sjugare 3 sept. 1927  

MUSIK VID SILJAN-konserten den 4 juli var
en hyllning till Tomas Tranströmer. Gustaf
Sjökvists Kammarkör under Gustafs led-
ning, sopran Anki Jones och Thomas Han-
sy med gitarr framförde bland annat Tran-
strömers Romanska bågar. Författaren har
berättat bakgrunden till dikten. En händelse
på 80-talet, när makarna Tranströmer vak-
nat upp till en dag på egen hand i Venedig
hände följande: 

Det var strålande sol. Vi flanerade lyckli-
ga omkring, det var söndagmorgon och San
Marcoplatsens kampanil började bångla
med klockorna – det var oerhört gripande,
det var en sorts klockspelets Sibelius som var
igång. Vi gick in i San Marco domen… In-
genting överblickbart, den ena rymden göm-
mer den andra, som människolivet självt –
jag blev så rörd att jag måste ledas ut för-
blindad av tårar. Det var verkligen en helt
oväntad och på något sätt totalt befriande
upplevelse mitt i turistghettot.

Läs dikten i sin helhet ur samlingen För
levande och döda! Slutraderna är:
Jag var blind av tårar / och föstes ut på den
solsjudande piazzan / tillsammans med Mr
och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora
Sabatini / och inne i dem alla öppnade sig
valv bakom valv oändligt. 

FÖRSTA VECKAN av juli har under lång följd
av år för många av våra besökare inneburit
en resa upp till Siljan för att finna något av
ett andrum. De har, såväl som vi själva, fun-
nit vad vi sökt och kommit tillbaka. Några
av oss för att stanna för gott. Liksom en
fulländad, skön och harmonisk arkitektur
och skulptur i Venedig berörde och talade till
åskådaren har i trädgården under valv av
hägg- och äppelblom, lönn och syrén sången,
musiken och inte minst poesin fångat sina

lyssnare, talat och berört. Valv bakom valv
har öppnats också inom oss. Ovan ifrån har
himlavalvet ofta gynnat med all världens tak-
belysning och värme därtill, så också denna
gång. Karlfeldts trädgård är en plats där na-
tur och ande finner varandra. Så upplevde
han det själv. Så har också vi fått känna det
och hoppas ännu några år få sprida den
upplevelsen vidare.

Med dessa två minnen från en rik som-
mar, inte bara på regn, tackar jag för alla
goda möten sommaren gett och hälsar väl-
kommen nästa år – om Gud ger oss än en vår.

GUNBRITT BERGGREN

Lars-Erik Backman blåser lystringssignal på
Sångsdagen. 

Bo och Gunbritt Berggren med Tomas  Lager -
ström, ”trädprofeten” från Ultuna.
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SOMMAREN KOM till oss eftermiddagen
den 22 maj. Med flaggan i topp för att fira
Sångs 90 år stod vi samlade runt en stor kra-
ter vi grävt upp i Tusendalerängen. Bredvid
väntade en reslig aven-
bok på att få komma i
jorden. Att ersätta en
sjuk oxel av rossläktet
med en like vore inte
lämpligt. Trädprofeten
från Ultuna, Tomas La-
gerström, rekom  men -
derade oss istället en
avenbok! En avenbok
från Småland? Till min
glädje fann jag den till-
hörande familjen has-
selväxter. 

När Karlfeldt i berättelsen I Dalarne
(1926) inleder beskrivningen av platsen för
sitt hem i Sjugare är han snabb att berätta
”att på andra sida om sjön finnes en yppig
hasselterräng, känd av växtgeograferna”.
Av hustru Gerda har vi fått veta att bak-
grunden till dikten Aftonbön, först kallad
Sjugarenatt, var en vandring vid påsk året
innan upp till hasseldungen, en raritet för
trakten redan då och idag upphöjd till
natur reservat. Var det månne samma hassel
som skänkte Erik Axel en hugnande natt -
lega när han var stadd på sommarvandring
som ung i våra trakter?

…
Långt bort vid slättens gränser
en smula vatten glänser,
ett vallrop irrar fjärran i mörka skogars 

rum.
Här vill jag tryggt mig luta
att ro och drömmar njuta
och tömma markens doftdryck, som 

flödar stark och ljum.

Och hasselsnåret vyssar.

Så ljuvt som sövd av kyssar
av ett par kära läppar, på skogsfrun mjuka 
arm jag somnar…

I Karlfeldts vårliga dikter pryder skogens
unga troll/ med hasselblom sitt hår och han
beklagar att ej Mars ens en hasselgalon vill
kasta när jorden blottar sin bruna, bävande
barm en januarivår. När Härolden vill följa
vårfrun i hennes sirliga spår är det under
ärones portar av hassel och sälg han vill
skynda att slå sin revelj.

till dess Maria går skär av sol
på skarens glans
och fäster kring skogens mörka kjol 
en hasselfrans…

Ja, hasseln pryder sin plats med vackert
bladverk och gula hängen om våren. Men
har också som de flesta träd för Karlfeldt sin
egen vindmelodi. Som 17-årig yngling vys-
sades Erik Axel till ro i hasselsnåret, sent i
livet skriver han om hasseln i Höstpsalm så
här: Men jag har hört den milda rösten förr
/ och den har följt mig som en hasselblåst 

I fjärde avsnittet av dikten Sjukdom kan
du läsa:

Nu sviktar himmel, sviktar jord…
Jag hörde ett outsägligt ord
vid en obeskrivlig port.
Det sjöng alltjämt som en vindmelodi,
Det ordet som flög mig förbi.
…
Och slocknar i livets bullrande sång
Dess klang från förnimmandets gräns
så skall jag dock minnas till nästa gång
att rösten lät som en väns.

Sommaren på Karlfeldtsgården i Sjugare 

Karlfeldtsgården 
sångs i sjugare

Den nya avenboken



LARS HJERTNER har många gånger glatt
oss med kongeniala tolkningar av Karl -
feldts lyrik. Många minns honom också
som Mats i Himlaspelet 1988-2005. Nu-
mera är han anställd vid GöteborgsOperan,
där han har gjort uppmärksammade roller,
bl.a. som Lilleman i Stoppa världen, jag vill
hoppa av och titelrollen i musikteaterföre-
ställningen Charlie Chaplin – en lek med
allvar. Det är ändå en särskild glädje när
han återvänder till hemtrakten och uppträ-
der på Tolvmansgården. 

På Karlfeldtdagen den 20 juli framträd-
de Lars Hjertner med ett inspirerat pro-

gram. Karlfeldts dikt kallas ofta rytmisk
och akustisk men den är också visuell. Hur
ofta dyker inte ordet ”se” upp i dikterna!
Det är inte alltid lätt att höra orden och
förstå vad som sägs men Lars illustrerar
också allt som sker med gester och bilder.
Dikter som ”Jone havs färd” och ”En mad-
rigal” blir i denna framställning lätta att
förstå och sällsynt njutbara. Kan man tän-
ka sig en bättre ambassadör för Karlfeldts
dikt än att Lars Hjertner reser omkring i
skolorna och framför sitt program för ung-
domen?

LARS FALK

boken Karlfeldt i sin tid, talade om de lär-
domar som bondedagböcker förmedlar. På
den nationella kartan utmärker sig socknen
Folkärna för unikt många bevarade bonde-
dagböcker och flera kommer från Karlfeld-
ts mors hem Hyttbäcken. I ett stort inter-
nationellt forskningsarbete om ekologisk
hållbarhet i bruket av landskap, är bonde-
dagböcker nu vitala källor till historiska
data. 

Inför julen strömmar människor till vår
Karlfeldtsgård, som bjuder adventsstäm-
ning och gemenskap vid både julmarknad
och julbord. Konsthantverkare och slöjda-

re från bygden medverkar vid den småska-
liga och trivsamma julmarknaden, och
Karl  feldtföreningen finns på plats med jul -
klappsböcker från samfundets utgåvor. Jul-
bordet dukas av entreprenören på gården,
Maria Hellman Ivarsson med familj. 

Som alltid blickar vi framåt. När Maria
går skär av sol på skarens glans är vi redan
i färd med att planera en ny kultursommar
på Karlfeldtsgården i Karlbo. Välkomna
då! 

Karlfeldtföreningen i Folkare genom
KARIN PERERS, ordförande  
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BETYDELSEN av litteraturen –
och av det fria ordet – stod i fo-
kus för dialogen när Karlfeldts-
gården i Karlbo i våras hade ce-
lebert besök av ordförandena
för Egyptens författarförbund
och journalistförbund, Moha-
med Salmawy respektive Mam-
douh El-Wally.  Författaren Mohamed Sal-
mawy var en drivande kraft i den arabiska
våren, och journalisten El-Wally intar en
central roll i utvecklingen av den egyptiska

pressfriheten i landets nya
konstitution. Svensk ciceron
för gästerna var poeten Peter
Curman, som med kärlek
gärna visar Karlfeldts barn -
doms hem som ett fint exem-
pel på hur en svensk kom-
mun vårdar det immateriella

kulturarv som lyriken utgör. Från oss i Fol-
karebygden deltog bl.a. kommunens kul-
turchef Lars Åke Everbrand och Karlfeldt-
föreningens ordförande. 

Peter Curman återkom som
högtidstalare på Karlfeldts -
dagen när flera hundra Karl -
feldt vänner möttes för att tra-
ditionsenligt fira författarens
 födelsedag den 20 juli. Den
sjungande scenkonstnären
Lars Hjertner, ackompanjerad
av Mats Johansson, bjöd ett
magnifikt skådespel som troll-
band publiken, tät under para-
plyerna. Sångerskan Marga -
reta Söderberg och författaren
Claes von Rettig tilldelades
kul turpriset ”Årets Fridolin”.
Regnet var för övrigt en trogen
följeslagare vid de flesta av
sommarens kulturprogram,
lördagarna på Karlfeldtsgår-
den i Karlbo. Varken arrangö-
rer eller besökare lät sig ned -
slås. 

Karlfeldtföreningens höst-
möte hölls en solskensdag i
oktober i Humlebackens kul-
turhus i byn Bäsinge, där Dal -
älven utvidgar sig till den stor-
slagna sjön med samma namn.
Maths Isacson, välkänd för
samfundets medlemmar inte
minst genom artikel i den nya

Karlfeldtföreningen i Folkare 2012

Inspirerat program med Lars Hjertner
Fr.v. Karin Perers, Mamdouh El-Wally, Sameh Egyptson,
 Mohamed Salmawy, Peter Curman, Lars Åke Everbrand,
Kenneth Linder och Anders Thunberg.

Regnet var en trogen följeslagare vid flera av sommarens
program. 



TRE PRISTAGARE utsågs av juryn att ta
emot ungdomens Karlfeldtpris 2012. Förs-
ta pris tillföll Elin Sandell från Katedral -
skolan i Uppsala för uppsatsen Musiken i
Karlfeldts diktning (läs hennes egen presen-
tation på sid. 25). Andra och tredje pris

 delades av Agnes Möller, Hedemora med
upp satsen Erik Axel Karlfeldt – en resa i
kärlekens fotspår och Amanda Malmquist,
Junsele, med Lövsprickning och knopp-
ningstid.

GUNILLA STENMAN JACOBSON
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Ungdomens Karlfeldtpris 2012

ur Musiken i Karlfeldts diktning
MUSIKEN SPELAR en betydelsefull roll i fle-
ra av Erik Axel Karlfeldts dikter . Trots att
flera av dikterna har tonsatts är det värt att
betona texternas egen musikalitet. Musi-
kens närvaro kan påverka rytm och form,
samt på ett djupare plan förstärka de bud-
skap och intryck som Karlfeldt vill förmed-
la. Utifrån aspekter som stämning, kärlek,
musikens betydelse för naturskildringen,
formen, och avslutningsvis diktaren i rollen
som spelman tydliggörs den genomgående
betydelse som musiken har hos Karlfeldt.
………..

Karlfeldt återkommer till spelmannens per-
spektiv i flera av sina dikter. Ofta skildras
spelmansgestalten till och med ur ett jag-
perspektiv. Några exempel är ”Fäderna”,
”Sommarkarlen” och ”Spelmansvisor” ur
Vildmarks- och kärleksvisor. I ”Fäderna”
skildrar Karlfeldt hur diktjagets arv spelar
in i hans verk: ”Nu fångar jag toner ur
sommar och höst / och ger dem visans le-
kande röst / låt gå, det är också ett värv.”
Dikten antyder att trots att spelmannens
”värv” är så olikt fädernas arbete ”vid yx-
ans klang, bakom fora och plog” är deras
tysta sång närvarande i spelmannens dikt-
ning. I ”Sommarkarlen” hänvisar diktjaget
till sig själv som ”en spelman på väg och
vid dike”, medan jaget i ”Spelmansvisor”
presenterar sig som ”den unge spelman
som vandrar skogens led”. Karlfeldt foku-

serar mycket på hur spelmannen påverkar
sin omgivning med sin musik, och den
makt han kan utöva med sitt instrument. I
”Spelmansvisor” är spelmannens påverkan
extra tydlig, och när han börjar spela fun-
gerar det som en klar vändpunkt i dikten:
”Då tändes glans i ögon, då stiger glöd på
kind, / och ungmöbarmar spännas käckt
mot daggig skymningsvind.” När spelman-
nen sedan vill låta sin musik ”strömma
bland stadens gråa hus” där ”så månget
väsen fryser / som aldrig fick förstå, hur na-
turens hjärta brann” möter han kritik från
ett par av stadens kvinnor, vilka ser ned på
hans ”bonddrängsvisor”. Detta visar både
på den positiva kraft som spelmannen tror
sig kunna sprida med sin musik till staden,
men även på det motstånd han väntar sig.
”Spelmansvisor” kan läsas som en hyllning
till enkelheten och förmågan att se natu-
rens skönhet – här i form av spelmannens
musik – och ett konstaterande av det fak-
tum att inte alla kan förstå och njuta av
den. Det ligger nära till hands att här dra
en parallell till Karlfeldts naturskildringar,
och man kan se spelmannens musik som en
symbol för Karlfeldts egna dikter. Även i
”Dina ögon äro eldar” ur Fridolins lust-
gård fungerar parallellen mellan musik och
dikt. ”En fiol jag är med världens alla visor
i sin låda, / du kan bringa den att spela, hur
du vill och vad du vill.” På samma sätt som
diktjaget ser sig som en fiol som kan för-

medla alla möjliga känslor i form av ”värl-
dens alla visor”, kan skalden själv förmedla
desamma med sina dikter. Precis som i
 ”Fäderna” lyfter Karlfeldt tankegången om
hur vårt arv påverkar konsten vi utövar i en
av hans senaste dikter, ”En gammal rock-
svarvare”. Rocksvarvaren skildras som en
”spelman på de strängar du ärvt”, som spe-
lar ”toner som du ärvt och förvärvt”. Även
detta kan vara Karlfeldts sätt att visa hur
hans egen diktning delvis består av ärvda to-
ner. Hur spelmannen kan påverka och nå ut
till olika människor genom att variera musi-
ken han spelar förmedlas tydligt i ”Den
misskände spelmannen” ur Vildmarks- och
kärleksvisor. Tre av diktens strofer beskriver
hur spelmannen stämmer upp en ny låt, och
på det sättet attraherar de tre olika familje-
medlemmarna. Fadern i huset tilltalas av
den första låtens ”trummor skott och rök, /

det var blåa led och blänkande gevär”, då
den påminner honom om ”beväringsåren”.
Men i nästa strof skiftar spelmannens mu-
sik, och han vänder sig nu till värdinnan
som blir ”from och rörd” av spelmannens
”sommarpsalm bland björkdoft i Guds
hus”. Slutligen vinner spelmannen husets
dotter med sin glada musik i tredje takten
som ljuder av ”fågelspel i skog, / det var par
om par i dans och älskogslust”. Om man
fortsätter dra parallellen mellan spelmans-
gestalten och Karlfeldt, kanske sättet på vil-
ket spelmannen tar till olika sorters musik
för att attrahera olika medlemmar av famil-
jen visar hur Karlfeldt hoppas kunna tilltala
olika typer av människor med sin varieran-
de diktning. 

Genom att undersöka musikens närvaro
i form av dess betydelse för stämningen,
kärleksskildringar, naturskildringar, person-

Jag heter Elin Sandell och är född 1993. Jag
kommer från Uppsala och har precis tagit
studenten från Katedralskolan. På gymnasiet
läste jag IB-programmet, där man får skräd-
darsy sitt program ge-
nom att välja att stu-
dera de ämnen som
man är mest intresse-
rad av inom varje om-
råde. Det passade
mig perfekt eftersom
jag tycker om när jag
verkligen får fördjupa
mig i saker, och jag
tyckte framför allt om
att läsa svensk och
engelsk litteratur, historia och konst. Jag lä-
ser mycket även på fritiden, och älskar film,
konst och att spela piano. I september flyttar
jag till London för att börja läsa till en bache-
lor’s  degree i engelsk litteratur vid King’s Col-
lege. Som den anglofil jag är tycker jag att det

ska bli fantastiskt kul att få både prova på att
bo i London och vältra mig i litteratur.

Det var min svensklärare Birgitta Hellman
som tipsade klassen om uppsatstävlingen
när vi pratade om Karlfeldt och nittiotalismen.
Jag fastnade för det eftersom jag inte var be-
kant med Karlfeldts diktning sedan tidigare
och tyckte om att man fritt fick välja en
aspekt att arbeta utifrån.

Jag skaffade nyutgåvan av Karlfeldts
samlade dikter och läste dem i ett svep i vå-
ras. Just musikaliteten i dikterna var en av de
saker som slog mig när jag läste igenom
dem, och att den framhävs av att han ofta an-
spelar på instrument, spelmän och dans. Jag
tyckte att det gav liv åt texten, och fick lust
att undersöka det närmare.

Det som fascinerade mig mest med det
här ämnet var parallellen som man kan dra
mellan musiken och dikten som konstformer,
och att spelmansperspektivet i dikterna kan
spegla Karlfeldt som skald.

Elin Sandell

Förstapristagaren berättar om sig själv:
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skildringar, strukturen och slutligen spel-
mansperspektivet, framgår det tydligt att
musiken är en viktig del av Erik Axel Karl-
feldts diktning. Med hjälp av musikallusio-
ner som drar i både dur och moll kan Karl-
feldt skapa varierande stämningar och där-
med förmedla känslor av vemod, allvar, sorg
eller glädje till läsaren. I anknytning till Karl -
feldts kärleksdikter fungerar musiken som en
symbol för kärlekens genomträngande kraft
och förmåga att väcka eller återuppliva
känslor. Naturen kan sägas vara en av de
 allra viktigaste komponenterna i Karlfeldts
verk, och han använder sig ofta av musik för
att fördjupa sina miljöskildringar. Detta tar
sig framför allt uttryck när han skildrar års-
tider som skiftar eller hur vinden förmedlar
stämningar med sitt vinande. Musiken kan
även vara ett verktyg som snabbt hjälper lä-
saren att skapa sig en uppfattning om de per-
soner som figurerar i dikterna, trots att detta
i många fall måste ske på bara ett par ord.
Där kan musiken på ett effektivt sätt karak-
terisera en gestalt, genom till exempel sättet
han sjunger på. En viktig aspekt är även den
rent formmässiga musikaliteten som uppstår
i Karlfeldts dikter, med hjälp av taktfasta
rimmönster och ett flitigt användande av
ljudklanger. Men det kanske mest fascineran-
de i att studera musiken hos Karlfeldt fram-
går när man drar parallellen mellan skalden
själv och det spelmansperspektiv som han
ofta använder sig av. Musikens roll i Karl-
feldts dikter är framför allt att beröra och
förmedla känslor och sinnesstämningar av
olika slag. Mycket av det Karlfeldt skriver
om spelmannens förmåga att göra just detta,
verkar vara precis vad Karl feldt själv hoppas
kunna åstadkomma med sin diktkonst.
Kanske ser sig Karlfeldt som spelmannen i
sina dikter. Kanske hoppas han även kunna
väcka spelmannen inom läsaren i dikten
”Ungdom”, med uppmaningen: ”Lägg bort
din hörlur i en stilla timma / och lyssna till
ditt inres instrument.”

ELIN SANDELL

Karlfeldt har följt mig sedan
barndomen
Med glädje tog jag emot den fina års -
skriften i våras, och Karlfeldtbladet
2012:1 ligger framför mig med en upp-
maning för skrivlystna att inkomma med
bidrag till nästa nummer. Jag har förgä-
ves grunnat på något att skriva som kun-
de vara av vikt – hittade inget nytt och in-
tressant. Däremot hittade jag åtskilligt i
mina gamla gömmor och såg till min
häpnad att det har
gått närapå 40 år
sen’ mitt första sto-
ra arbete om Karl-
feldt, som gav mig
själv en värdefull
överblick över hela
hans verk. Jag tyck-
te att det bästa jag
nu kan göra i jubi-
leumstider är att
påminna om titeln på studiehäftet, 161
sidor långt: Karlfeldt – poet för alla tider.
För inte bara årets tider, utan alla livets
och människans tider finns det ord och
melodi för i hans poesi – däri framträder
ständigt nya betydelser, tonfall och ton -
arter, nya erfarenheter och upptäckter.
Den här titelsidan tecknade redaktören,
men hon glömde signera med sitt namn.
Stjärnbilden skulle förstås vara Jungfruns
stjärnbild, hur ”riktig” den nu blev.

Studiehäftet finns nu bara på något
bibliotek och innehåller väl inte så myck-
et av värde, men den närläsning som det
tvingade författaren till var en bra start-
punkt och blev impulsen till det första
Karlfeldtbladet, som till min stora glädje
fick en efterföljare där många stämmor
hörs. Vilket ju var meningen!

INGEGERD FRIES, UMEÅ

L Ä S A R B R E V Bilder från sommarmötet Foto: Åke Hägg och 
Gunilla Stenman Jacobson

Mingel före middagen.

Lars von Sydow och Jörgen Eriksson i solen.

Intresserade åhörare.

Ylva Heijus i sin nya Jösse härads-dräkt.

Carl-Olof Jacobson och Ulla Birgegård i en paus.

Ebba Nordström och Mariann Ytterberg.

Bänkade vid långbord till middag.
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