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Karlfeldtsamfundet
Karlfeldtsamfundet bildades 1966. 
dess syfte är att stimulera intresset för
erik axel  karlfeldts diktning och bidra
till ökad kunskap om hans verk och liv.
samfundet har ca 600 medlemmar och
håller varje år ett sommarmöte (års -
möte) och ett vinter möte. samfundet
ger ut en årsskrift och ett medlemsblad. 

Kontaktperson: 
Gunbritt berggren
info@sangs.se
tel. 070-580 11 95

Medlemsavgift inbetalas till 
samfundets plusgiro 67 96 73-4 
Ordinarie medlem: 240 kr/år
familjemedlem: 120 kr/år
studerande: 120 kr/år

Adressändring
Ärenden som rör medlemskap, adress -
ändring och  av registrering handhas av: 

jørgen straarup
s:t johannesgatan 4 b
753 11  uppsala
medlem@karlfeldt.org
tel. 070-377 23 62

www.karlfeldt.org

karlfeldtsamfundet inbjuder till

VintermÖte
Lördag 22 februari 2020 kl. 14.00

i Börssalen

Källargränd 4 (vid Stortorget), 
Gamla stan, Stockholm

När Hjalmar Söderberg uppvaktades
av Erik Axel Karlfeldt
Samtal med Eva Ringborg

Svenska Akademiens  modernisering
1913-1977

Samtal mellan Odd Zschiedrich och 
Jenny Westerström, professor em. i

 litteratur vetenskap vid Lunds universitet

MUSIKFRAMTRÄDANDE

Anna Widing och Lennart Simonsson

förfriskningar serveras i ljusgården i 
direkt anslutning till börssalen.

fritt inträde!
tag gärna med vänner och bekanta!

för den som önskar kan lättare lunch intas i 
nobel bistro på bottenvåningen i börshuset 
med ingång från stortorget. Vid stortorget 

finns även trevliga ställen som Grillska,
 stor torgskällaren, kaffekoppen m.fl. 

se även sid. 11!

www.karlfeldt.org



n gång skulle jag som ung gymnasist lämna in
en uppsats på engelska till min lärare i det äm-
net. jag hade varit sjuk och fick lämna in i ef-
terhand och stod nu utanför hennes bostad.

när jag ringde på dörren öppnade maken och tog
emot mina papper.
– jag skall hälsa min fru att du varit här, sa han, men
du förstår att hon har sin lästimme den här tiden på
dagen och då vill jag inte ens jag störa.

jag funderade på vad han sagt på hemvägen. läs-
tid, varje dag, ett visst klockslag!? jag tyckte det lät
egendomligt men tänkte inte mer på det.

när det hade gått ett antal år kom jag på mig själv
med att jag gärna såg till att ha en bestämd tid om
 dagen, då jag ägnade mig åt läsning. Och nu, långt
 senare i livet, är det nästan som med min gamla  lärare,
att jag helst inte vill bli störd när jag tränger in littera-
turens och läsandets värld. det har blivit ett behov och
läsning har för mig blivit rent beroende fram kallande.
men det är en drog med goda biverkningar.

kritiska röster kan ju säga att man bara sitter och
läser och ingenting gör men där vet jag att de har fel.
att läsa är att engagera fantasin och skapa sig egna
bilder av det författaren beskriver. joseph Conrad sa
till och med att läsaren skriver halva boken genom
det medskapande som aktiv läsning innebär. dess -
utom berikar man sitt språk när man läser, något vi
alla är betjänta av. Vi vet så väl att allt vi har slits med
åren: kläder, möbler, bilar osv. språket däremot blir
bara bättre och bättre ju mer vi använder det. eller
som kristina lugn uttryckt saken: ”en skön språk-
dräkt har god passform. med den får man hjälp att ta
sig ur de egna formuleringarna. det är som att putsa
fönster på meningsbyggnaderna.”

just läsning är en viktig pusselbit i den språkliga
uppbyggnaden. dessutom är ju orden det enda vi
kan treva oss fram med i vissa svåra situationer i
 livet, som rose lagercrantz så vackert skrivit. nu kan
det naturligtvis vara kvalitetsskillnad på det man
 läser och alla texter passar givetvis inte alla. Göran
tunström, den kloke och allt för tidigt bortgångne,

sa till mig en gång att man skall ge en bok 50-60
 sidor, inte mer. Har man inte fångats av språket,
handlingen, miljö- eller personskildringen när man
kommit en så lång bit in i boken, skall man lägga den
åt sidan. man kommer ändå inte att hinna läsa alla
böcker man vill.

då kan dikten vara ett alternativ. i sin ofta korta
form kan ett par versrader inrymma de största tan-
kar och tar du dem till hjärtat blir de raderna dess -
utom dina. jag vet att många har en tröskel att ta sig
över när det gäller själva diktens form. man tycker
det är svårt när den löpande texten inte finns där
utan raderna glider fram efter eget mönster och egna
lagar. men tar man sig över det hindret öppnar sig
valv efter valv efter valv, som tomas tranströmer
skriver. 

som vän av erik axel karlfeldts diktning är det
omöjligt att i den allhelgonatid, då denna krönika
skrivs, komma förbi det lyriska aktstycket Vinter -
orgel. tittar jag ut genom rummets fönster, där jag
ser brunnsvikens vatten och motsatta sidans buskar
och träd vid Haga kan jag lätt konstatera att 

Ditt tempel är mörkt och lågt är dess valv,
Allhelgonadag!
Där slocknar sommarens hymn som ett skalv
av klämtande slag.
Sin mantel river den svarta sky,
och lundarnas bleknade trasor fly,
och natten mässar om allt som är dött,
allt hö, allt kött.
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Nya medlemmar i 
Karlfeldtsamfundet
Björgell, Martin ...............................Stockholm
Flodin, Sven....................................Stockholm
Nilsson, Kenneth ................................Uppsala
Ridderstedt, Margaretha ....................Leksand
Vi önskar er varmt välkomna i samfundet!

Årets Sommarmöte tar oss åter till Siljans-
bygden. Den 7-9 augusti är samfundets
medlemmar välkomna till Leksand och
 Västanviks folkhögskola. Mer information
kommer i nästa nummer av Karlfeldtbladet. 

det är i sanning långt till dess att fjäriln vingad
syns på Haga. låt mig samtidigt, när det nu mörk-
nar alltmer runt oss, få minnas de fina dagarna på
lerdalshöjden i rättvik och årets sommarmöte.
tack alla ni som kom och deltog i de olika pro-
grampunkterna och som bidrog till den goda stäm-
ning som rådde! det är ett sant nöje att återse vän-
ner och bekanta och dessutom alltid trevligt att få
göra nya bekantskaper! Och väl mött i februari, då
det åter är dags för Vintermöte i svenska akademi-
ens  lokaler i börshuset! då är det dessutom dags för
ljusare tider…

Odd Zschiedrich

I JANUARI 2000 inkom ett medborgarförslag från
sex gymnasister i byn Åsgarn norr om avesta att
gymnasiet i avesta skulle få byta namn till karlfeldt-
gymnasiet i stället för domarhagen. trots namnbytet
har kunskapen om bygdens store skald varit klen.
samfundet beslöt därför i våras att uppvakta skolans
rektor om att få introducera skalden för de nya gym-
nasieeleverna under en lektion vid höstens skolstart.
förslaget mottogs med glädje. fyra musikanter från
sjöviks folkhögskola kontaktades och de var villiga att
framföra några karlfeldtdikter med ny musik.

fredagen den 30 augusti träffade vi eleverna i
avesta teater. musikgruppen ”jordemor” visade sig
vara ett lyckokast och föll publiken i smaken. det av
anders Hanser producerade bildspelet, något förkor-
tat,  gav eleverna trevlig information om erik axels
liv och poesi. samfundets utsända Gunilla stenman
jacobson uppmanade publiken att inte vara rädd för
att ta till sig karlfeldts poesi som är rytmisk och, till
skillnad från dagens, rimmad, vilket karlfeldt var en
mästare i. den unga generationen känner ju igen rim
och rytm hos rap-artisterna. 

Gunilla informerade också om uppsatstävlingen

som kan locka någon, kanske inte i första årskursen,
att deltaga och erhålla ett generöst penningpris. slut-
ligen fick skolan 30 exemplar av boken ”Vägen till
nobelpriset” ur samfundets skriftserie med arbets -
övningar.

denna introduktion på 40 minuter får anses vara
så lyckad att samfundet har för avsikt att återkomma
och göra det till en tradition.

Christer Rosenqvist

Karlfeldt för gymnasieelever

Års- och Sommarmöte 2020
i Leksand
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Du sOm är meDlem i Karlfeldtsam fun -
det är vår bästa Karlfeldt-ambassadör.
Tipsa gärna en vän om medlemskap i
vårt unika sällskap. Vårt uppdrag och
mål att hålla Karlfeldts författarskap och
liv levande är inte möjligt utan medlem-
mar. Kom ihåg att betala medlemsavgif-
ten om du hör till dem som betalar årli-
gen. Utan den kan vi inte hålla aktiviteter
eller ge ut publikationer. Tack för ditt
stöd!

Gunilla Stenman Jacobson uppmanade publiken
att bekanta sig med Karlfeldt.



alarna har en särskild dragningskraft på
samfundsvännerna så en ansenlig skara slöt
upp i rättvik på Hotell lerdalshöjden, kal-
lade till års- och sommarmöte. Vi kommer

gärna till den trakt som karlfeldt själv återvände till
för att omslutas av den kultur och natur som han äls-
kade och så starkt influerades av. det är att komma
honom så nära det går. 
    På fredagskvällen välkomnade vår ordförande

Odd Zschiedrich alla till årets sommarmöte efter en
stärkande aftonvard och presenterade kvällens första
gäst: Göran Greider. Hur detta möte avlöpte beskrivs
av stig morling på nästa uppslag. 
     lördagen inleddes med årsmöte, som öppnades
med välkomstord av samfundets ordförande Odd
Zschie drich och diktläsning av jørgen straarup, ”Höst-
horn”. klubban fördes vant och effektivt av  Claes-bertil

 Ytterberg. Odd Zschiedrich valdes till ordförande för
ytterligare ett år. styrelsen i övrigt förändrades enbart
med mångårig sekreterare jørgen straarups avgång.
Han avtackades av ordförande för sina insatser i sam-
fundets styrelse under sex år och fick mottaga karl-
feldtmedaljen. traditionsenligt avslutades årsmötet
med diktläsning, denna gång av annika straarup, som
läste ”den misskände spelmannen”.
    Vid våra sammankomster är vår ambition att kny-

ta något av föredragen till den ort där vårt möte äger
rum. lördagens olika kulturinslag var tänkta som en
ny infallsvinkel på folkkonsten i dalarna, en illust-
ration av hur konstnärer i bild och musik präglade
av sin bakgrund i rättvikstrakten tog den med sig
och förde den ut i ”världen” och hur den förändra-
des. i år hade vi glädjen att återknyta bekantskapen
med daniel Werkmäster som inledde med att tala

KARLFELDTBLADET 2019:26
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Poesivandring. Peder Hård af Segerstad läser Elie Himmelsfärd ur sin mammas nötta bokexemplar.

Sommarmöte i Karlfeldts
kulturella miljö
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om de två konstnärerna jerk Werkmäster och Verner
molin. daniel är till vardags chef för uppsala konst-
museum och barnbarn till jerk Werkmäster. Han är
också ordförande i mörksuggefonden som har en
särskild koppling till Verner molin, mer om detta i
referatet på sid. 12. den mycket intressanta och sti-
mulerande föreläsningen som daniel höll illustrera-
des av många bilder av de båda konstnärernas alster
och här kan endast ges några smakprov. 
    efter lunch följde en presentation av litteratur-

banken av dick Claésson, som tog oss med på en
svindlande färd ut på internet. alla möjligheter som
öppnar sig att hitta vad man än kan tänkas vilja veta
eller läsa på denna digitala plattform är överväldi-
gande. för många, kanske de flesta, blev det en häp-
nadsväckande och fascinerande ny uppenbarelse (se
sid. 16). 

2

1. Den traditionella Sångsbuketten. 
2. Dick Claésson presenterade Litteraturbanken. 
3. Göran Greider bjöd på fria tankar om Karlfeldt
och trädgårdar. 
4. Professor Gunnar Ternhag berättade om spel-
mannen Hjort Anders och 5. riksspelmannen Hady
Prett kompletterade med smakprov på fiolen. 

1 3

4

5
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    Vi fortsatte på det kulturella temat ”rättviks-
konstnärer som flyttat” och fick höra Gunnar tern-
hag berätta om spelmannen Hjort anders Olssons
liv från bingsjö med anknytning till uppland och
bror Hjort. för att illustrera framställningen fick vi
höra riksspelmannen Hady Prett spela olika låtar
som gjorde det hela levande. läs hela föredraget på
sid. 18.
    mätta på kulturupplevelser samlades vi så till

middag med sång och glad gemenskap. mika lars-
son höll ett tal som passar att återge för att summera
stämningen (se sid. 10).
    för att alla skulle få sitt lystmäte av karlfeldtdikter

for vi på söndagen till sångs för att återigen få göra
en poesivandring. Gunbritt berggren tog emot oss
och hade förberett ett program av diktläsning vid oli-
ka stationer i den vackra trädgården. i grupper vand-

rade deltagarna runt och kunde njuta av skaldens ord
och den fina miljön. några av de frivilliga uppläsarna
hade själva valt ut sin dikt och förklarade varför. till
sist avslutade samfundets vice ordförande Gunilla
stenman jacobson sommarmötet och tackade vårt
kära värdfolk för den sköna upplevelsen och hem-
förlovade mötesdeltagarna. 

Gunilla Stenman Jacobson
Foto: Jørgen Straarup

Bilden till höger: Karlfeldtsamfundets styrelse
2019-20 utgörs av Jon Karlfeldt, Yngve Lenner-
strand, Gunilla Stenman Jacobson, Odd Zschied-
rich, Anita Hård af Segerstad, Christer Rosenqvist,
Anders Back samt Stina Otterberg och Johannes
Rudberg (vilka tyvärr saknas på bilden). 

GÅR DET ATT BLANDA dragspel (ackordeon) med
karlfeldt och socialism? jodå, karlfeldtsamfundet
kan! en fredagskväll som inleddes med en anings
provokation från Göran Greider. Han tittade ut över
församlingen, med glimten i ögat konstaterade han
”jag är socialist, hur många här inne är det?” några
räckte upp handen. ”ja, ni andra kan gå ut!” därmed
var kvällens anslag av humor etablerat! att den gode
Göran har en kluven inställning till karlfeldt är nog
flera i samfundet helt medvetna om. således blev den
första Greiderska karlfeldtsläsningen ”Äppel-skörd”
ur Fridolins lustgård ett exempel. enligt Göran var
detta en riktigt dålig dikt, nåja, även en mästare kan
ha sina begränsningar. erik axel må väl i sin himmel
instämma med nils ferlin: ”och Gud må förlåta mig
somliga rader!”
    nå, en stark förenande plats för karlfeldt och

Greider är lustgården och trädgården. Göran åter-
gick i sina referenser till och med till första mosebok
och edens lustgård. Han kunde för sin inre syn se
Vår Herre gå med en vattenkanna, medan adam och
eva (efter syndafallet) gömmer sig i buskarna. ja,
Görans starka anknytning till trädgården som en
närmast existentiell plats kan nog fler än jag själv
känna igen. i min tidiga minneslåda återkommer jag
gärna till förskoleåren på lovö. så låt mig citera vad

jag för ett par år sedan skrev om min mormors träd-
gård: ”mormor hade begåvats med mycket gröna
fingrar! successivt växte en stor trädgård ut runt
mangårdsbyggnaden. det mesta av vad som idag
hyllas som ”närodlat” gick så småningom att finna:
Potatislandet, som jag fick hjälpa till med att skörda,
jordgubbslandet, där det var alltför lätt att föräta sig
på mormors ”bubbar”, krusbär och vinbär, samt gi-
vetvis äppelträd, päronträd och körsbärsträd ingick
i Carin Valborgs omsorg. dessutom växte krikon på
vägen upp till den kombinerade hönsgården och
svinstian. krikonen kunde skördas på förhösten och
blev till en utmärkt marmelad!”
    Åter till Görans trädgårdsperspektiv. snarast finns

det också ett sensuellt innehåll i trädgården, ja själva
ordet lustgården anger ju detta. Hur ofta anknyter
inte karlfeldt till just lustgården. 
    en ”Göransk dalarapsodi” blir en möjlig slutkom-

mentar. som sin egen favoritpoet i dalarna framhöll
han dan andersson, en för mig vare sig överraskan-
de eller (än mindre) störande association. för många
av oss var troligen just dan andersson en  tidig dik-
tarbekantskap redan i tidiga tonår. att det också
finns flera anknytningspunkter mellan karlfeldt och
dan andersson återfinns i poesin: naturen, känslan
för de udda människorna, spelmän och tiggare, samt

En minnesvärd sommarkväll med
 dragspel, Karlfeldt och socialism



de alltid återkommande existentiella frågorna. enligt
Göran var just karlfeldt en viktig inspirationskälla
för dan andersson.
    det blir ett lite fascinerande perspektiv: södra da-

larna, från skattlösberget i väster med dan anders-
son, via brunnsvik och ludvika med alf ahlberg,
söderbärke med Werner aspenström och H.s. ny-
berg, till folkarebygd i öster med erik axel karlfeldt,
vilken trakt av skaldekonst och lärdom, samt med tre
ledamöter av svenska akademien!
    sedan sällskapet ”pustat ut” efter Greiders glada

framställning var det dags för en ny bekantskap, Åsa
sundstedt, ackordeonist, frilansmusiker och kantor
i Orsa kyrka. Vi fick oss till livs en kort musikalisk
resa i tid och rum på ackordeon. med mozart ”ada-
gio for Glass Harmonica, k 356”, och bach ”inven-
tion in d minor, bWV 775” och ”2:a satsen ur itali-
enska konserten” till astor Piazzolla i buenos aires
”septessima ancora” och ”adios non nino”.
    istället för pausmusik blev det en konstpaus med

diktläsning. som en extra överraskning trädde Åsas
make lars lindström fram och läste dikt av karl-
feldt, ”kyrkosångarne” från 1919. uppläsningen gav
rättvisa åt den humoristiska ådran hos karlfeldt, tack
lars! en avslutning med en äkta Parisanknytning på
musett dragspel gav lars Holms tolkning av ”autum
leaves” och ”sous le ciel de Paris”. en lämplig psalm
på ackordeon, boeves psalm, avrundade en glädje-
fylld afton. 

Stig Morling
Åsa Sundstedt, kantor i Orsa kyrka, bjöd på en
musikalisk resa i tid och rum på ackordeon. 

9
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Vi blir en allt mindre skara
allt eftersom tidsklockan slår
Men ca hundra underbara
själar har här samlats kring morfar i år
TACK för att ni är här!

Tack för all kärlek ni bär
till dikten, till drömmen han bar.
Trots hans tystnad om var
källan fanns
till flykten från förnekad far,
till förljugen livshistoria
och avsaknad av balans
i det liv som blev hans.

Han målade en tidsbunden gloria,
Erik Axel, drömmaren, rimsmeden
av förnekade år i skam
Somt blev ack så vackert, reden
för längtan och sång
Annat en infekterad damm
av det som en gång
ansågs comme-il-faut
I mitt tycke 
ett stycke
teater som gott kunde få
gå.
Men där finns så mycket stort också!
Språkets Hissnande skönhet,
Tankens sviktande tro,
rytmisk briljans, vaggande ro.

Under senare år
har han kommit mig alltmer nära
Och kanske, trots smulor av levande agg, 
jag förstår alltmer hans envisa lära
om behovet av lust, lek, av att det slagg
livet ger oss att bära
kan bli en börda stundom alltför tung
och därför förnekas.

Det är mänskligt att vilja förbli ung
att ständigt vilja ropa ”Sjung!”,
att leka att allt liv kan lekas.

Mika Larssons middagstal vid 
Karlfeldtsamfundets sommarmöte

Men förnekelsens pris kan bli högt
Den kan kosta oss våra kära
Dem som föddes till att stå oss nära
Arv är inte alltid lätt att bära

Få är vi här ur familjens krets
- Hans, Jon. I hets
flydde många dikten
I en dröm om att bli fri
Men vi flydde därmed ofrivilligt ock 

varandra
Och decennier rann förbi
och visst är arvet tanklöst lätt att klandra.

Jag vet Jon, att du trevar, men du känner 
vikten

av ordlek och längtan och djup och sång
från en tid som var,
Och även om kostymen ibland kan kännas
trång
Jag är glad att du är kvar.

Vi som samlats kring en mästare,
En ordlekens frestare
Tack till er som samlat oss!
Ni gör det lätt att släppa loss
Tack för storslagen buffé 
Av mat och dryck och visdoms bloss
Hisnande skönhet omkring oss
Och lekfullhet och ....ja, en buffé  
parfait!

Tack alla kämpar! Men nu: Åter till maten
Låt oss rengöra faten
med lysten tunga
Låt oss känna oss unga
Och sjunga!

Och hoppas på ännu många år
tillsammans, ock med Absent Friends,
Inte minst Kerstin o Mister Christer

GUTÅR
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Vintermöte med fokus på 
Svenska Akademien

KOM TILL VINTERMÖTET den 22 februari 2020
och ta med en vän eller två. ingen anmälan – fritt in-
träde!
     Vi får mötas i den
vackra börssalen och
känna litteraturens
andar som där svä-
var. Ämnet för sam-
mankomsten hör
också ihop med
svenska akademien.
Vår ordförande Odd
Zschiedrich, tidigare
kanslichef på akade-
mien, samtalar med
jenny Westerström
om en bok som kom
ut hösten 2018, Moderniseringen av Svenska Akade-
mien, författad av Per rydén och jenny Westerström.
så här presenteras verket av förlaget:
    ”Här är berättelserna om vad som skedde med
svenska akademien internt och utåtriktat under de
fyra ständiga sekreterarna som styrde under drygt
sex decennier, 1913-1977: erik axel karlfeldt 1913-
1931; Per Hallström 1931-1941; anders Österling
1941-1964 och karl ragnar Gierow 1964-1977.
 under denna tid började börshuset användas av
akademien. anders Zorn skänkte Gyldene freden
till akademien, av vilket också följde det stora bell-
manspriset. karlfeldt sörjde för ett bättre arbets -
klimat i akademien. Här klarar man också att under
nazitiden hålla samman akademien trots flera
 Hitlervänner bland ledamöterna. dag Hammar-
sköljd var tänkt att bli ny ständig sekreterare men
dog i kongo och då blev det istället Gierow. under
perioden blev de aderton författares och forskares
främsta prisgivare. under dessa decennier utgjordes
akademien av sammantaget 73 ledamöter. boken är
en guldgruva för den som önskar en inblick i aka-
demiens omfattande verksamhet. Per rydén och
jenny Westerström, båda lundaprofessorer och er-
farna forskare, har hanterat ett enormt arkivmaterial
med insikt och blick för såväl skratt som stort allvar.

boken ger en inträngande skildring av vad som har
tilldragit sig bakom stängda dörrar. de tar tidigare
skrivit en lång rad böcker om vår litterära historia,
rydén flera böcker om akademiens ledamöter.” 
     Vi får också tillfälle att avnjuta musik framförd av
den skicklige pianisten lennart simonsson och hans
hustru anna Widing. lennart ingår i trio X, som är
en av sveriges främsta improvisationsgrupper, knuten
till musik i uppland. trio X är en mångsidig ensemb-
le och som inom länsmusiken arbetar med många oli-
ka projekt. spelningar på jazzklubbar, konserthus och
stora festivaler varvas med konserter i klassrum och
inom vård och omsorg. musikerna fungerar även
som inspirationskälla och lärare till amatörgrupper.
bland trio X många samarbetspartners kan nämnas
mikael samuelson, Claes janson och jojje Wadenius.
trion samarbetar även med körer såsom Orphei
drängar i populära Caprice och orkestrar som
 uppsala kammarorkester och kungl. filharmoniska
 Orkestern. 

Red.

Anna Widing och Lennart Simonsson står för
 musikunderhållningen på Vintermötet.
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id karlfeldtsamfundets sommarmö-
te i rättvik höll daniel Werkmäster
ett föredrag om de två rättviks-
konstnärerna Verner molin och jerk

Werkmäster, den senare daniels farfar. jerk
Werkmäster växte upp i utanåker sydväst
om rättvik och Verner molin i byn Väst-
berg nordost om rättvik. båda utbildade sig
i stockholm, på tekniska skolan respektive
konstakademien. Werkmäster flyttade till-
baka till rättvik på 1950-talet medan molin
stannade hela sitt liv i stockholm. deras
livs öden och konstnärsöden skiljde sig åt,
men de möttes ibland och var goda vänner.
 daniel Werkmäster visade i sin föreläsning
hur deras konstnärskap och personlighets -
utveckling ibland tangerade varandra. 

JERK WERKMÄSTER (1896-1978)
Välbekant för många är jerk Wermästers illustratio-
ner till Dalmålningar på rim. karlfeldt kom i kontakt
med den då 24-årige Werkmäster 1920, och de kom

överens om hur dikterna skulle illustreras. med
jungfru maria som exempel kommenterade
daniel beskrivningen av jerk Werkmäster som
”den siste dalmålaren”, vilken är intressant på
många sätt. Han växte upp med dalmåleri i den
folkkonst som blev populär i slutet av 1800-
 talet. i hemgården fanns ett rikt material av
skåp och målningar från trakten. daniel Werk-
mäster påpekade också att när man talar om
folkkonst innebär det en viss ”avidentifiering”
av utövarna. det är något allmänt som vem
som helst kan göra. idag är man mer noga med
att identifiera vem som har gjort vad och se på
särarter och skillnader på samma sätt som i
den  s.k. ”högre” kulturen, som brukar ställas i
relation till folkkulturen.

i epitetet ”dalmålaren” kopplas jerk med sin
bakgrund i det kulturhistoriska, men också
”den siste”, och där kommer modernismen in,

strävande efter förenkling, funktionalitet och tydlig-
het. med 1900-talet övergår man från ett bondesam-
hälle till ett modernt samhälle med funktion och ny-

Två Rättvikskonstnärer

Den siste dalmålaren och
Mörksuggans avbildare

V
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tänkande, med en ny estetik och en annan renhets-
tanke. kanske kan det uppfattas som att två motsatser
möts i den siste dalmålaren. jerk Wermäster avslutar
dalmåleriet och går in i modernismen.

i ett självporträtt från 1917 där han är 21 år är vill
han inte presentera sig  i modern kostym eller målar-
rock utan bär sin rättviksdräkt för att förevisa sin
identitet och bakgrund, även i sin konst. 

i sitt konstnärskap var jerk mycket mångsidig, vil-
ket kan kopplas till hans bondebakgrund, där det var
viktigt med många olika färdigheter, som att sköta
djur och skörd, snickra och laga. jerk Werkmäster
började tidigt med grafik under sin skoltid med axel
tandberg som lärare. Han använde ett bildprogram
hämtad från dalmåleriet, där perspektivförkortning-
arna är väldigt stiliserade och begränsade. som ex-
empel visades en bild av rättviks kyrka – en platt bild
av en tredimensionell kyrka. bilden ska inte visa hur
man ser på en kyrka, man ska bara förstå att det är en
kyrka. där finns en likhet mellan folkkonsten och
modernismen: bilden blir en symbol för någonting
annat – ett konstnärligt filter eller ett mellanskikt. bil-
den är det man ser, inte det som avbildas. 

ett stort verksamhetsområde för jerk Werkmäster
var gestaltning av utställningar, som började av en
slump med Göteborgsutställningen 1923 för att hög-
tidlighålla stadens 300-årsjubileum. Hans lärare hade
fått i uppdrag att ha konstnärligt ansvar för utställ-
ningen men föll ifrån så jerk Werkmäster fick, 27 år
gammal, ansvara för den konstnärliga utsmyckning-

en. Han förblev under hela sin karriär mycket efter-
traktad och ansvarade för flera hundra utställningar.
1928 fick han tillsammans med rolf engströmer i
uppdrag att delta i utsmyckning av amerikalinjens
nya fartyg kungsholm, en stor satsning på svenskt
konsthantverk och svenska formgivare.

1930 har Werkmäster lämnat 20-talets klassicism
och gått in i en art deco-period. 1933 fick han an-
ställning på nittsjö keramikfabrik i rättvik som
formgivare. Han verkade där fram till 1968 och blev
en del av nittsjös 1900-talshistoria. Även där är han
varierad i sina uttryck, i former finns en tillbakablick
till äldre tid men i formgivning, dekor och detaljer vi-
sar han en stark modernism. 

utställningar utgjorde en stor del av jerk Werk-
mästers produktion och han formgav också affischer
till dem. en viktig del i bilden är bokstäver där hans
träning i grafisk formgivning av texten blir synlig.
Han anlitades ofta i dalarna för att vara ”dalsk” och
man ser tydliga influenser från dalmåleriet i den
konstnärliga utformningen. formgivning av miljöer
sträckte sig även till andra sammanhang som t.ex.
tekniska museet i stockholm. 

ett annat exempel på hur Werkmäster kunde skapa
berättelser och dekorera hela miljöer finns från 1930
i festsalen på Hotel Grand i falun. ”lustgården”  an-
knyter till fridolins lustgård och karlfeldts diktning.
Även här handlade det om att skapa berättelser med
samma ingång som i dalmålningarna; att dekorera och
fylla ut hela väggarna så man blir omgiven av detta.

Jerk Werkmästers självporträtt i Rättviksdräkt. T.v. hans illustration av Jungfru Maria i Karlfeldts Dalmål-
ningar på rim. Werkmäster skapade också utställningar, affischer, keramik, frimärken m.m. 



VERNER MOLIN (1907-1980)
Verner molin  bodde hela sitt vuxna liv i stockholm,
men återvände till hembygden för att hämta motiv till
sin bildvärld. det man framför allt förknippar med
Verner molin är ”mörksuggan”, ett väsen som omtalas
i rättviks trakten, som användes i barnuppfostran för
att skrämma barnen till lydnad. mörksuggan är också
en kompanjon i naturen och en beskyddare så att
man inte gör fel eller överraskas av rovdjur. Verner
molin har skapat en konstnärlig bild av mörksuggan,
han målar av den. 

Verner molin tillhör modernismen och menar att
bilden har ett egenvärde. den är inte bara till för att
avbilda ett synintryck, det finns en idé om måleriet
för måleriets skull. när man ser en stiliserad gran ska
man förstå att bilden representerar en gran. den fö-
reställer inte en gran utan är en bild i bilden av en
gran. modernismens storhet är att man släpper upp-
fattningen att det man målar ska vara ett fotografi.
Verner molins bildvärld utgår ifrån landskapet i rätt-
vik och de berättelser om mörksuggan som han upp-
levt och som han vill  gestalta med sina målningar.
Och han gör det om och om igen.

under trettiotalet fanns två riktningar: art deco
och expressionism, som släppte loss färgen och ville
vara så känslosam som möjligt. där fanns också en
linje som sökte det undermedvetna, surrealism. i den
realistiska världen finns inte mörksuggor, det är sur-
realistiskt. molin har kategoriserats som surrealist i
olika konstsammanhang, men är ändå inte riktigt det.
dessa väsen finns inte i den realistiska världen – men

tänk om de finns? molin själv menade det. Han kun-
de se dessa figurer. Han målade inte hur andra be-
skrev dem. Han var inte surrealist, utan realist. 

Återkommande motiv är vyn inifrån huset och ut.
man kan föreställa sig att man sitter inne i ett hus och
ser ut genom ett fönster över landskapet. betraktelsen
av omgivningen är intressant i sig själv. den situatio-
nen ger upplevelsen att jag är på den här sidan och
det jag tittar på därute, på den andra sidan. det är
också en bild av nästa steg: härinne är jag och därute
är det andra. i relationen mellan det inre och det yttre
ser Verner molin de här mörksuggorna.

egentligen spelar det ingen roll om de finns. det
handlar om hans inre och yttre, symboler som en
själskraft. senare sätter han mörksuggorna i mitten
nästan som en gudsgestalt och så sker världen runt -
omkring. denna själsliga kraft och skaparkraft hos
mörksuggan  blir också en bild av konstnärligt ska-
pande.  i varje ögonblick sker ett skapande och värl-
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Spränggravyr föreställande Alfred Nobel (t.v.) och
självporträtt i blandteknik.

Daniel Werkmäster, chef för Uppsala konstmuseum, berättar om Verner Molins mörksuggor under Karl-
feldtsamfundets sommarmöte i Rättvik. 



den förnyas. Han experimenterade också med sina
ramar så att de inte skulle avgränsa konstverket. Vad
är början och vad är slut? en dikt slutar med en
punkt, ett musikstycke med slutackordet, men han
ville lösa upp ramen för att illustrera att konstverket
inte slutar. 

molin ägnade sig mycket åt porträttmåleri. Hans
verk uppvisar viss porträttlikhet men ger också en be-
skrivning i bild av personens karaktär i det som rör
sig runt omkring. 

en annan form av porträtt som förknippas med
Verner molin är spränggravyrer. Han utarbetade en
speciell teknik som han senare fick patent på. Genom
att kavla ut sprängdeg på kopparplåt och detonera
fick han fram en plåt med spår av det som låg på plå-
ten och som sedan kunde tryckas av på papper. 1967
gjorde han spränggravyrer av nobel och ett antal
 nobelpristagare. 

Verner molin ville skapa ett konstmuseum i rättvik
och 1955 skapade han mörksuggefonden för att samla
in såväl modern svensk konst som pengar. Han done-
rade själv hela sin samling till fonden. molins mörk-
sugga började tillverkas som souvenir och delar av för-
säljningssumman tillföll fonden. det blev inte något
museum, men rättvik fick i alla fall ett kulturhus. 

Referat: Gunilla Stenman Jacobson

Beställ årsböcker och CD-skivor
Det är alltjämt möjligt att beställa ett eller flera
 exemplar av samfundets årsböcker och CD.
Vid beställning expedieras försändelsen via post i
ett vadderat brev. Beställningen hamnar alltså di-
rekt i din brevlåda/brevinkast. I brevet ligger också
en faktura med uppgift om hur betalning ska ske.
Angivna priser är desamma som kommer att stå

på fakturan och inkluderar alltså porto och embal-
lage. Glöm ej att vid beställning ange namn och
 leveransadress. Beställning kan göras via e-post:
andersback42@gmail.com eller till:

Karlfeldtsamfundet, c/o Anders Back
Rältlindor, Korpholsvägen 30, 785 50 Djura

Böcker
En vän i vind och skymning (2019).................150 kr
Jungfrun och Demonerna (2018)....................150 kr
Träffpunkt Karlfeldt (2017)...............................150 kr
Karlfeldt & Co – den förlorande 
generationen? (2016) ......................................150 kr
Fridolins lustgård, DVD (2015) ........................100 kr
Jag är så glad att jag fått leva, Dalarnas 
Museums utgåva inför jubileumsåret ............50 kr
Älska, dricka, sjunga, leva, dö: En essä 
om Erik Axel Karlfeldt (2014)...........................200 kr
Oration till skalder och kompaner (2013).........80 kr
Karlfeldt i sin tid (2012) ................................150 kr      
Dalmålningar utlagda på rim (2011).............150 kr
Jag är lust och jag är längtan (2010) ...........150 kr
Vägen till Nobelpriset (2009)........................150 kr
Vägen till Nobelpriset, engelsk version .........150 kr
Möten med Karlfeldt (2007) ...........................50 kr
Tre trädgårdar (2006) ...................................150 kr
Dikt och Liv (2005).......................................120 kr
Till bönder och till lärde män (2004) ..............80 kr

CD-skivor
”Avskedet”, Anna Ihlis .................................120 kr
”Drömmen och livet”, Sofia Sandén 
och Anders Nygårds....................................120 kr
”Renässans”, Lars Anders Johansson ........100 kr
”Kärlek och drömmar”, Karlfeldt-
tonsättningar av Robert Sund .....................100 kr
Håkan Steijens LP, överförd till CD................80 kr
”I Fridolins spår”, 
Lars Anders Johansson (2008) ......................80 kr
”Jag är en sjungandes röst”, 
återutgiven CD...............................................80 kr

Siffrorna inom parentes anger utgivningsår 
för årsbok.
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Mörksuggorna återkom ständigt i Verner Molins
konst och han påstod sig se dem på riktigt.  
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itteraturbanken är ett svenskt
litteraturprojekt och även nam-
net på en webb plats (litteratur -
banken.se) med målsättningen

att tillgängliggöra hela det svenska
skön litterära arvet samt vittra arbeten
inom humaniora. Vid karlfeldtsamfun-
dets sommarmöte i rättvik berättade
litteraturbankens huvudsekreterare
dick Claésson om projektet. Han de-
monstrerade också hur man använder
litteraturbanken.

litteraturbanken består för närva-
rande av 4000 verk och 2066 författare,
varav de flesta avlidna. författaren sven
lindqvist, som nyligen gick bort, hade
en vision om ett bibliotek för samtida litteratur går
som dessvärre inte går att förverkliga av rättighets-
skäl. banken består av en kvarts miljon sidor e-text,
600.000 sidor faksimil och har 165.000.000 sökbara
ord. just möjligheten söka i texterna gör banken
omistlig.

litteraurbanken.se, eller lb.se, har en redaktion
med akademiledamoten mats malm (på karlfeldts
stol nr 11) som föreståndare. därtill finns en huvud-
redaktör plus fyra andra redaktörer, en korrekturlä-
sare och en personal för teknisk utveckling. ansla-
gen kommer från svenska akademien och Vitter-
hetsakademien. besöksfrekvensen är runt 2000 uni-
ka besökare per dag. litteraturbanken är dock fort-
farande en liten sajt, en nischprodukt. det är svårt
att väcka entusiasm för svensk klassisk litteratur,
konstaterade dick Claésson.

i det styrdokument som reglerar vilka böcker som
kommer in i litteraturbanken finns fem huvudkate-
gorier:
– Centrala författare som strindberg, lagerlöf 

och karlfeldt.
– tematiska eller genremässiga grupperingar: 

barnböcker, skräckromaner, reseskildringar 
med flera.

– enstaka betydande verk, då inte allt digitalise-
ras av författaren utan enbart verket ifråga.

– Översättningar.
– referenslitteratur eller kringlitteratur om 

författare. 

det finns två huvudspår för ur valet
av litteratur, beroende på resurser.
1. Finkalibrerat urval – en mer subjek-
tiv metod som är mera tidskrävande,
men man får god kontroll på vilka tex-
ter man väljer. digitaliseringen hller
hög kvalitet. nackdelen med subjektiva
urval är att lite märkliga saker kan slin-
ka med därför att redaktören själv har
ett specialintresse för detta, t.ex gravs-
tenar i Göteborg. 
2. Massdigitalisering – en metod som
t.ex. Google använder. ett antal perso-
ner skickas in på ett bibliotek och scan-
nar massor av böcker. fördelen är att
allmänheten får tillsgång och kan söka

online. det blir inte heller någon subjektiv slagsida.
kvalitén är dock inte lika bra och urvalskontroll
 saknas.
Litteraturbankens skola är en ny resurs för att en-

tusiasmera svensk skolungdom för den svenska klas-
siska litteraturen. två pedagoger, ann boglind och
anna nordlund, har valt ut dikter med arbetsmaterial
som man kan arbeta med klassvis. den stora utma-
ningen för framtiden om inte litteraturen ska dö sot-
döden är hur vi vitaliserar den äldre svenska littera-
turen, eller snarare, hur vitaliserar vi den samtida ge-
nerationen så att de förstår att den här litteraturen har
något att erbjuda, menade dick Claésson.

andra ingångar i litteraturbanken är Svenskt
översättarlexikon för intresserade i översättningens
konst. Dramawebben gör det möjligt att söka upp-
hovsrättsligt fri dramatik i fulltext. ursprungligen in-
nehöll den bara kvinnliga dramatiker, men nu finns
även manliga i den, bl.a. stora mängder strindberg.

et görs Digitala utställningar för att nå stör-
re publik. den första är sent på jorden, en
samling, Gunnar ekelöfs debutdiktsamling
från 1932. Hans dotter gav tillstånd att digi-

talisera och tillgängliggöra samtliga utgåvor av dikt -
samlingen. Originalutgåvan kom ut på spekt rums
förlag och är sällsynt nu. det finns en samlare i
 Göteborg som har 19 exemplar av originalutgåvan av
sent på jorden, men det är inga normala exemplar.
samtliga har nämligen ekelöf själv klottrat i. när

En bank med många skatter

L
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 sidorna där ekelöf klottrat fotograferades upptäcktes
ett exemplar som visade sig vara hans eget arbets -
exemplar, med dedikationer och marginalanteck-
ningar av ekelöf själv, värd en ansenlig summa.

Orden prövas är en annan utställning, den här
gången om Harry martinson. en av resurserna litte-
raturbanken har tillgång till är det stora martinson-
arkivet.  för fyra år sedan fick stockholms auktions-
verk in en stor samling manuskript av martinsons
penna. det väckte stor sensation då ingen hade sett
dessa sedan trettiotalet. Här var manuskript från
martinsons tid i Göteborg när han lämnade in dikter
till olika fackföreningstidskrifter och sjömanstidskrif-
ter som fanns där. sedan hade de blivit liggande på
antikvariat, hamnat i bankfack och varit omtalade
och omskrivna och så plötsligt kom de ut på auktion.
Här fanns bl.a. opublicerade dikter och brev. 

martinsonsällskapet fick lätt panik då utropet var
på 125.000 kronor. uppsala universitetsbibliotek
bjöd, men fick se sig besegrade. det visade sig att den
som köpte var en samlare i Göteborg, som kan kallas
”världens bästa samlare”. Han såg inga problem med
att låta digitalisera materialet, om bara ättlingarna
också gav sitt tillstånd. Harry martinsons båda dött-
rar kom hem till samlaren och fick gå igenom allt på
plats och se saker de aldrig sett tidigare. det var en

gripande upplevelse för dem. litteraturbanken ägna-
de mycket tid åt detta projekt och fick i praktiken
 carte blanche att lägga ut allt av Harry martinson, för -
utom det som är tryckt i bokform, alltså inte diktsam-
lingar och prosa. allt annat tryckt material i tidnings-
form fram till krigsutbrottet, ungefär 700 texter, lades
emellertid ut. Här kan man följa hur martinson blir
författare och hur anpassningsbar han är. Han utveck-
las från den nästan anarkistiske våldsamme diktaren
till att bli en eko-poet eller naturdiktare av rang. man
kan säga att martinson tar vid där karlfeldt slutar. det
är nästan som ett tronskifte. 

litteraturbanken ägnar mycket tid åt att göra bib-
lioteken uppmärksamma på att litteraturbanken
finns och kan erbjuda e-böcker som kan laddas ner
gratis. Om man lånar ett verk av selma lagerlöf digi-
talt till läsplattan på ett folkbibliotek förlorar biblio-
teket 10-20 kr per lån. litteraturbankens utgåvor är
gratis och dessutom bättre.

Referat: Gunilla Stenman Jacobson

”På morgonen skriver jag min första vers. Detta är
1927. Sedan?” Från ett utkast till en självbiografi
som ingår i den digitala utställningen Orden prövas,
ett samarbete med Harry Martinson-sällskapet.

Några av de 19 exemplar av originalutgåvan av
sent på jorden, som Gunnar Ekelöf själv klottrat i,
som man kan bläddra i på Litteraturbanken.se. Här
finns även hans eget arbetsexemplar. 



Hjort Anders
Spelmannen 
som klev upp 
på estraden

Bror Hjorth, Hjort Anders stående med fiol, 1934,
Foto: Mattias Enström / Bror Hjorths Hus. 

av Gunnar Ternhag

ur beskrivs spelmannen i dikten? det finns
grovt sett två typer, för att inte säga stereo-
typer. den ene är den drömske, världsfrån-
vände spelmannen som en idealistisk gestalt,

omöjlig att nå. som i karlfeldts dikt ”spelmansvisor”
ur Vildmarks- och kärleksvisor från 1895:

Jag är den unge spelemannen som vandrar 
skogens led 

och träder över lummern mellan enarna på hed. 
Av rosenträ jag fogat själv fiolen som jag rår, 
och strängarna jag tvinnat av blonda kvinnohår.

Och så vidare. den andre spelmanstypen är nära
släkt med den smutsiga luffaren, en hemlös, fattig, näs-
tan farlig, och i regel realistiskt beskriven. som i karl-
feldts ”den misskände spelmannen” ur samma
diktsamling som ”spelmansvisor”: 

Han kom i regn och rusk;
han såg ut som en slusk,
ty hans byxor voro våta och hans rock, ack ja!
Från hans bruna lädersäck
flöt en dunkel vattubäck,
då han ställde den vid dörrn och om 

natthärberge ba’.

de här båda spelmanstyperna är nog fortfarande
ganska levande föreställningar, synliga i dikter och
annan litteratur, i visor och i populärkultur av olika
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slag. de vittnar sammantagna om spelmannen som
både inkluderad och exkluderad, som både ett efter-
strävansvärt ideal och en fruktad förledare. faktum
är att vi finner den här dubbla spelmansbilden långt
bak i historien. i byarna var han både välkommen
och motbjudande, både dyrkad och avskydd. Han var
välkommen till festen, men inte någon att ha i hus-
hållet till vardags. Han personifierade flykten från det
hårda arbetet som var så nödvändigt för försörjning-
en. att spela fiol till vardags, vad var det om inte att
smita från de obligatoriska sysslorna. de här före-
ställningarna kan vara bra som bakgrund till mötet
med en högst levande spelmansgestalt, fastän han se-
dan många år är bort från världen: Hjort anders Ols-
son från bingsjö. 

Hjort anders Olsson föddes 1865 i byn bing sjö
som tillhör rättviks finnmark. Han föddes som
långlars anders, helt enkelt för att han föddes i
långlars-gården, där familjen bodde. Han växte upp
som alla andra barn i byn, med tidigt arbete med dju-
ren, men i hans fall också med en tidig kontakt med
musiken. Han började spela ute redan i unga år. 17
år gammal tingades han första gången till ett bröllop.

Han gifte sig 1888 med läskamraten Hjort lis-
beth och flyttade till svärgården, vilket innebar att
han enligt traktens sed bytte namn till Hjort
 anders. där skulle han arbeta tillsammans med sin
svärfar, soldaten och smeden Hjort matts, vilket inte
var någon lyckad kombination. 

en rad omständigheter fick till följd att han 1906
flyttade med sin familj till altuna utanför uppsala –
för att aldrig mer återkomma till byn, fastän han vid
några tillfällen turnerade i grannskapet. i altuna drev
han en mindre gård som ligger vid den krokiga
landsvägen mellan Åkerby och börje kyrkor. Han
 arbetade också i skogen, vilket han var van vid från
åren i bingsjö. Och han spelade, när han efter ett tag
hade blivit känd i omgivningen som musiker. under
åren i altuna komponerade han för övrigt en av sina
mest spridda låtar: trettondagsmarschen som till-
kom inför en godtemplarfest i Åkerby.

familjen tvingades flytta från gården efter några
år. Han fick arrendera en så kallad akademigård i
Håga, men redan 1913 måste familjen flytta till ett
dagsverkstorp i Älvsby i Vänge. 1917 skedde nästa
uppbrott. Hjort anders med familj bosatte sig då i en
lägenhet i ett stathus under en av gårdarna i finsta,
fortfarande i Vänge socken. där bodde man under
en längre period. under åren i Vänge tog hans bana

som framträdande spelman verklig fart. Vid många
tillfällen lämnade han familjen för att åka ut på spel-
ningar. ett återkommande ställe var skansen.

när han och hustrun lisbeth blev äldre, flyttade
de till en son i ulriksdal. Hela tiden efterfrågades han
som spelman. under de här åren fick han också en
viktig relation med konstnären bror Hjorth som re-
gelbundet bjöd in Hjort  anders till sitt hem – bland
annat för att låta sonen Ole lära sig låtarna. bror
Hjorths många målningar, teckningar och skulpturer
med Hjort anders som motiv visar konstnärens stora
beundran för fiolspelaren Hjort anders.

Hjort anders var en verkligt framstående spel-
man. Han hade en fantastisk repertoar av låtar som
han hade lärt alltifrån uppväxten i bingsjö. många av
låtarna är uttrycksfulla, för att inte säga vackra. fler-
talet är dessutom fioltekniskt svåra, eller var åtmin-
stone det i Hjort anders händer. de är kort sagt
musi kaliskt intressanta.

Hjort anders goda teknik på sitt instrument inne -
bar att han hade en suverän behärskning av sin fiol,
en förmåga som han behöll långt upp i åren. detta
kan man lätt konstatera vid lyssning på de inspel-
ningar som gjordes med honom.

Vidare var han en mycket skicklig kompositör av
låtar. förutom trettondagsmarschen kan näm nas
 Åltomtabromarschen, gånglåten efterkälken och
bing sjövalsen. Hans kompositioner liknar stilmässigt
inte hans ärvda repertoar. när han själv komponera-
de, måste han ha ansträngt sig för att åstadkomma
slagkraftiga låtar som passade att framträda med. i
varje fall är hans kompositioner så slående att de se-
dan länge tillhör standardnumren bland svenska
spelmän. de har med andra ord lång livslängd.
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ur ska man förstå en styv musiker som Hjort
anders? det frågan kan man ställa sig efter
att ha hört inspelningarna med honom och
försökt föreställa sig hans drivkrafter. des-

sutom måste man höra och se honom mot bakgrund
av de levnadsvillkor som gällde för en uppmärksam-
mad spelman under 1900-talets första hälft. Han sat-
sade för det första oerhört hårt på sin musik och sitt
musicerande. Han var ingen  varannandags-spelare
som bara tog fram fiolen när det fanns en lucka i till-
varon, utan en person som mer eller mindre ständigt
spelade och hela tiden ägnade sina tankar åt musi-
ken. Han var en synnerligen hängiven musiker som
till och med åsidosatte sina familjesysslor. bara ett så-
dant totalengagemang kan förklara hans unika mu-
sikerskap. 

för det andra kommer man inte ifrån att han hade
en talang som redan från början gav honom fördelar.
Han växte upp i en musik- och musikertät miljö som
innehöll förebilder och framför allt möjligheter till
framträdanden i unga år. det står helt klart att han
uppskattades som spelman i hembyn, även om hans
kapacitet på andra områden kritiserades. men – och
det är en viktig omständighet – flytten från konflik-
terna i byn till det nya livet i trakten utanför uppsala
gav honom helt andra möjligheter att framträda som
spelman. Om han och familjen hade bott kvar i
bingsjö hade han knappast fått en framgångsrik kar-
riär som estradspelman.

Och för det tredje verkade han i stimulerande
sammanhang vilket starkt bidrog till hans musikalis-
ka utveckling. Hans bostadsorter gav på olika sätt
skjuts åt hans musikerskap, kan man konstatera så
här långt efteråt.

finnmarksbyn bingsjö rymde under Hjort an -
ders uppväxt många andra spelmän. det påstås att
byn hade fler duktiga musiker än andra byar, vilket
kanske stämmer. Om inte annat var bingsjö bevisli-
gen omtalad som en spelmansby. många till namnet
kända spelmän bodde och verkade i den lilla orten.
musik var alltså ett intresse hos många bybor. den
grogrunden gav också Hjort anders en god start på
sitt musikerskap.

bingsjö var långt ifrån en isolerad by, vilket man
gärna tror idag. nej, byn genomfors av många per-
soner som färdades mellan västra Hälsingland och
runnbygden med falun som centrum. de viktiga
vattenvägarna gjorde det förhållandevis enkelt att ta
sig mellan dessa områden och resande tog in över
natten eller ibland under längre tid i bingsjö. byn på
finnskogen var alltså ett kommunikationscentrum,

om än i liten skala. bland de resande fanns förstås
spelmän, men många andra förde också med sig mu-
sik, kanske musik som inte var riktigt lik den som
bingsjöborna behärskade. bingsjö som rastplats re-
sulterade alltså i en kontakt med andra musikmoden,
andra låtar och andra musikaliska världar.

men Hjort anders hade dessutom möjligheter till
andra musikaliska impulser. under en följd av år gick
han till Hälsingland för att arbeta, detta i likhet med
flera andra samtida män i bingsjö. Han arbetade flera
vintrar i skogen för att tjäna pengar. senare vandrade
han till Hälsingekusten för att arbeta på ett sågverk,
nämligen i djupvik utanför söderhamn. sågverksor-
terna var på den här tiden riktiga smältdeglar. sågar-
na hölls igång av tillfällig arbetskraft från främst
Värmland och dalarna, eftersom Hälsinglands bön-
der och deras söner inte ville arbeta i sågverksindu-
strin som man såg ner på.

Hjort anders fick bevisligen många starka musi-
kaliska intryck under sina arbetsvandringar. flera lå-
tar på hans repertoar kommer från de vistelserna. 

Hjort anders var en mycket receptiv person som
musiker. Han lärde sig låtar varhelst han stötte på bra
musik. Han hade ingen förutbestämd uppfattning
om att bara spela musik med tydliga drag av bingsjös
musiktraditioner. tvärtom var han hela tiden inställd
på att utvidga sin repertoar. Han var med andra ord
som de flesta musiker och inte alls bunden till de
ideal som i början av 1900-talet skapades för spel-
mansrollen. enligt de idealen skulle en spelman
framföra gammal, lokalt bunden musik. traditionell
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Hjort Anders på något som kan kallas artistport -
rätt, i varje fall taget i en fotoateljé, ca 1915. 
Foto i Nordiska museet.



musik, med andra ord. nej, sådan var inte Hjort
 anders som tvärtom gärna lärde sig nytt, varhelst det
nya kom ifrån. bra musik var alltid värd att lära sig.

men han omvandlade samtidigt de låtar som han
införlivade i sin repertoar. Han uppfattade låtarnas
potential, deras grunddrag, men såg sedan till att ge
dem en egen gestalt i en stil och med en teknisk nivå
som passade honom själv. Han var utan tvekan en
skapande natur, trots att han fick lära sig till synes
redan fulländade låtar. en av hans låtar kallas
 studentpolskan och ska ha spelats av en uppsala-
student som besökte honom. blekingepolskan har
en liknande historia. i Hjort anders händer blev
dessa låtar något annat. den förmågan att göra in-
lärd musik till sin egen speglar inte bara hans goda
självförtroende som musiker, utan lika mycket hans
inställning till sitt musicerande. man skulle kunna
kalla honom res pektlös gentemot den musik som
han fastnade för och ville lära sig. Han bearbetade
med självklarhet det han hört och införlivade det
nya på ett sätt som gjorde musiken till hans egen.
Gränsen mellan att lära sig nytt och att komponera
var för honom ingen tydlig gräns. det hade bland
annat till följd att  uppenbart traditionella låtar som
han lärt sig gärna kunde benämnas som Hjort
 anders-kompositioner. felaktigt, enligt en viss syn,
helt rätt enligt en mer gene rös uppfattning om den
skapande spelmannen.

de här dragen – intresset för att utvidga sitt
 kunnande och viljan att sätta sin egen prägel på det
inlärda – konstituerade honom som musiker.  

det som hände med honom sedan han kommit i
rampljuset efter flytten till uppsalatrakten förändrade
hans inställning. då blev han paradoxalt nog en sym-
bol för den gamla musiken, i synnerhet den från

bingsjö. Han som hela tid intresserade sig för att ut-
vidga sin repertoar. kanske insåg Hjort anders att
han trots allt tjänade på att uppträda som en tradi-
tionsbärare som inte förändrar sitt spel och sina låtar.
i den stiliga rättviksdräkten som var hans scen -
kostym blev han en bingsjöspelman, fastän han inte
levt i byn på decennier. Han blev en företrädare för
det gamla, en bakåtblickande musiker. men de unge
Hjort anders tänkte aldrig så. i yngre år var hans
 musik  intresse som nämnts ständigt riktat framåt.

ad står Hjort anders för idag? den frågan är
värd att fundera över. Och vad betyder en
sedan snart 70 år bortgången musiker? Var-
för minns vi honom?

Hjort anders gjorde en märklig resa: från byspel-
man till upphöjd förebild, omtalad, hyllad, dokumen-
terad. Han hade turen, får man säga, att leva före,
 under och efter spelmansrörelsen. Han började sin
bana med liten uppmärksamhet, kom upp på estra-
den tack vare några av spelmansrörelsens eldsjälar.
Han bodde på rätt plats – hans exil hjälpte honom i
karriären. Och han levde tillräckligt länge för att bli
rikligt dokumenterad i skrift och på inspelningar.
Hans liv och karriär är som en illustration av vad
spelmansrörelsen ville åstadkomma. Han personifie-
rar på något vis spelmansmusikens moderna historia
– från byns enkla dansställen till estradernas belysta
och inte minst mikrofonförstärkta spelplatser. 

folkmusiktraditionen har under åren haft stor
glädje av Hjort anders minne. Han är en central
 gestalt i folkmusikens historia, precis som jussi björ-
ling i svensk operahistoria, alice babs i svensk jazz-
historia och alice tegnér i den svenska barnvisans
historia. Hjort anders är ett känt namn, känd för sin
speciella livshistoria och sin enastående musik. båda
dessa element bidrar till att hålla minnet av honom
vid liv.

Varje musikalisk genre behöver sina ledfyrar. de
samlar genrernas folk, de symboliserar genrerna utåt,
och deras musik är på något sätt alltid närvarande. i
fallet Hjort anders kan vi konstatera att hans ställ-
ning successivt stärkts. Han står där bredbent och
med fiolen under hakan. ur högtalarna hör vi en in-
tensiv musiker spela på sitt instrument, en skicklig
musiker med en förhäxande repertoar. efter hans
död 1952 har många duktiga spelmän äntrat scenen
och ställt sig framför mikrofonerna. alla dessa efter-
följare har fått rättvis uppskattning, men har ändå
inte spelat omkull minnet av Hjorten. Han står där
fortfarande, hans hörs fortfarande. Hans storhet blir
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Bror Hjorth, Mästaren hyllas, 1946, olja på duk.
Foto Lars Wallin / Bror Hjorths Hus



inte mindre mer åren. det är det som gör honom –
och några få andra musiker – så intressanta.

slutligen: vilka av de båda föreställningarna om
spelmannen i dikten motsvarar Hjort anders? den
drömska eller den som liknar en luffare? Vi måste
nog konstatera att Hjort anders liv som spelman
ligger närmast den sistnämnda föreställningen. Han
var ingen idealgestalt som familjefar och försörjare,
och var genom sitt ständiga turnerande ingen stabil
husfar. Vi som inte behöver komma i kontakt med
den sidan av hans liv, kan bara notera de sidorna
hos honom, men desto mer glädja oss åt den fan-
tastiska musik som han lämnat efter sig och som
fortfarande fängslar oss.

Gunnar Ternhag

den som vill läsa mer
om Hjort anders kan
leta upp Gunnar tern-
hags bok Hjort Anders
Olsson – spelman, artist
(1992). uppteckningar
av hans låtar finns sam-
lade i boken Hjort
 Anders Olssons låtar
(1993). samtliga inspel-
ningar med honom
finns i Cd-boxen Hjort

 Anders Olsson (Giga GCd-22,23,24). På spotify
finns gott om inspelningar med spelmän som
framför hans låtar.
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Erik Axel Karlfeldt tillsammans med döttrarna
Anna och Ulla. 

Kondoleanstele-
gram från kung
Gustav V och
 Selma Lagerlöf till
Gerda Karlfeldt
 efter makens död.

Bror Hjorth och Hjort Anders i Bror Hjorths ateljé
och hem på Norbyvägen 26 i Uppsala. Arkivfoto
Bror Hjorths Hus



TORSDAGEN DEN 17 OKTOBER anlände erik
axel karlfeldts dotterdotter mika larsson till kung-
liga biblioteket (kb) i Humlegården i stockholm dra-
gande på en rullväska. mika hade meddelat att hon
ville komma och överlämna material för att komplet-
tera det redan omfattande karlfeldtarkivet i kb.  

mika, jag själv och min kollega anne scherman,
handskriftsbibliotekarie, tog hissen upp till karlfeldt-
rummet (vart annars!) som är beläget allra högst upp
under takåsarna i kb-huset. Väl där placerade mika
sin rullväska på golvet och började sedan duka upp
av dess innehåll på bordet samtidigt som hon med in-
levelse och kunskap berättade om vad det var som vi
efterhand fick se.

det rör sig om material efter erik axel och Gerda
karlfeldt som ända tills nu har förvarats inom famil-
jen, men som mika nu önskar ska införlivas i karl-
feldtarkivet, såsom fotoalbum, pärmar med telegram
samt flera innehållsrika gästböcker från sångs. 

i de nu överlämnade fotoalbumen ingår bland an-
nat tidiga bilder på sönerna, från tiden före det att
 äktenskapet med Gerda ingicks, tagna under sköna
sommarvistelser. de omfattande gästböckerna från
sångs verkar vara en kultur- och personhistorisk
guldgruva med text och bild av albert engström,
 anders och emma Zorn samt många andra. 

i en tjock pärm finner vi mängder av kondoleans-
telegram som skickats till Gerda karlfeldt efter
 makens död, bl.a. ett från kung Gustaf V avsänt från
Paris till ”fru karlfeldt stkm”: 

”med anledning av eder mans ovaentade bortgaang
 saender jag mitt hjertligaste deltagande. gustaf ”.

ett gripande telegram från selma lagerlöf har
 expedierats från telegrafstationen i Östra Ämtervik:
”nu har sankt elias tagit opp den goda dalasonen i sin
gnistrande vagn och kör honom på den branta himla-
vägen i heder och glädje till Guds faders hus medan allt
sveriges folk blickar efter den bortfarne i saknad och
sorg. selma lagerlöf ”

det nu donerade materialet kommer att beskrivas
och göras sökbart i arken, som är en söktjänst för
kungliga bibliotekets enskilda arkiv och samlingar
och som nås på adressen arken.kb.se. därefter kom-
mer det att förvaras för evigheten i kb:s klimatsäkra
magasin djupt nere i bergrummet under Humlegår-
den, men kommer, liksom övrigt material i karlfeldt-
arkivet, att kunna beställas fram och studeras i kb:s
specialläsesal.

Johannes Rudberg
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Karlfeldts barnbarn Mika Larsson (t.v.) tillsammans
med Anne Scherman och Johannes Rudberg. 

Gerda Karlfeldt fotograferad på roddtur tillsam-
mans med sonen Sune.

Ny donation till Karlfeldtarkivet
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ag Hammarskjöld utsågs 1953 till generalsek-
reterare i fn. det var en händelse som fick
många svenskar att se på världen med nya
ögon. en svensk ekonom och diplomat över-

tog det ämbete som trygve lie lite bittert kallade ”the
most impossible job in the world”, sedan koreakriget
gjort hans egen ställning omöjlig. 

dag Hammarskjöld talade inför generalförsam-
lingen den 10 april 1953 och citerade då en svensk
skald. ”but common to us all and above all other con-
victions stands the truth once expressed by a swedish
poet when he said that the greatest prayer of men
does not ask for victory but for peace”. 

Orden är hämtade ur en dikt som karlfeldt läste
upp i svenska akademien den 20 december 1919.
Han var direktör det året och talade om Versailles -
freden och diktens framtid. Han slutade med att läsa
upp en dikt, där jorden, mannen och Hjärtat talar om
sin längtan efter fred. dag Hammarskjöld citerade
den sista strofen, där Hjärtat talar. 

Där jag bärs i pansar bland stridens söner, 
vill jag le åt stormens och vredens tid, 
ty jag vet, den högsta av jordens böner 
ropar ej på seger, men ber om frid. 

dikten trycktes under titeln ”inför freden”, men
väckte ingen större uppmärksammad innan dag
Hammarskjöld citerade den i fn. tillfällighets -
dikter mår bra av att läsas upp i rätt sammanhang
och Hammarskjöld valde onekligen ett lämpligt till-
fälle. 

Olle Holmberg granskade karlfeldts dikter om
första världskriget i sin bok Gud som haver (1939).
Han berättar där att han själv sökte tröst i karlfeldts
dikter under första världskriget och citerar just de ra-
der som Hammarskjöld läste upp i fn. mycket talar
för att dag Hammarskjöld läste boken och lade mär-
ke till vad Olle Holmberg skrev om karlfeldts dikt.
”det var i den idyllens anda som han skrev fridsdik-
ten i passionstider och vid svenska akademiens års-
högtid 1919 vågade uttala orden: 

Ty jag vet, den högsta av jordens böner 
ropar ej på seger, men ber om frid.” 

dikten heter egentligen ”i passionsveckan” och
trycktes 1901 i Julqvällen. märkligt nog handlar den
om familjen Hammarskjöld. några år tidigare hade
karlfeldt blivit avvisad när han uppvaktade mina
Hammarskjöld och fick försona sig med tanken att
han inte dög i den fina världen (se ”karlfeldt och
statsministrarna”, Karl feldt bladet 2, 2018). 

förhållandet mellan karlfeldt och Hjalmar Ham-
marskjöld var kyligt efter denna händelse, även när
de satt i svenska akademien. Hjalmar Hammarskjöld
måste försörja sin syster och även om han inte berät-
tade något för sina söner fick dag förmodligen veta
det mesta av sin mor.  agnes Hammarskjöld läste poe-
si tillsammans med dag och karlfeldt var en gemen-
sam favorit. det faktum att dag Hammarskjöld cite-
rade karlfeldt i fn kan tolkas som ett litet faders -
uppror.

Olle Holmberg citerade också karlfeldts ord om
sina dikter som ”sovande sånger”, som likt ”sovande
korn” ska gro på de döda ängarna. 

Hjärtat talar: Här i min vrå, du hårda, 
kalla, bullrande värld, vill jag hålla ro. 
Döda ängars blomfrön jag fick att vårda, 
sovande korn, som vänta att åter gro. 

Olle Holmberg förklarade att karlfeldt ville ”göm-
ma minnet av det goda åt mänskligheten tills de åter
kunna njuta av det”. det är en vacker bild och bygger
delvis på en botanisk upptäckt vid denna tid. Gustav
Gassner fann 1918 att rågkorn kan gro om de kyls
ner en tid. Vårråg kan alltså förvandlas till höstråg
genom att man imiterar effekten av vinterkyla. me-
toden kallas ”vernalisering” och har fått stor använd-
ning vid behandling av utsäde.

Gassners upptäckt gav en ny bild av vad som hän-
der med fröna innan de gror. många trodde att fröna
går i dvala, som vissa djur och växter, men de befin-
ner sig snarare i ett tillstånd av väntan. fröna är be-

Sovande korn
Karlfeldt och Dag Hammarskjöld

D
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redda att gro men hålls tillbaka av starka spärrar.
en bonde som sår vill att alla frön ska gro så snart
som möjligt, men i naturen vore det en katastrof.
fröna måste först komma på rätt plats och sedan
invänta rätt väder och årstid. det kan ta många år
och förloppet styrs av spärrar som hindrar fröet
från att gro. 

Ängar och skogar är fulla av frön som bidar sin
tid, men det märks bara i de extrema fall där fröna
behöver en skogsbrand eller en regnskur i öknen
för att gro. många frön behöver passera en fågel-
mage, men det finns en rad olika mekanismer. På
våra breddgrader är det särskilt viktigt att växterna
inväntar våren och inte gror för tidigt. Odlarna
har lärt sig olika knep för att få i gång processen.
ibland räcker det att fila på skalet eller placera frö-
na i lucker jord (stratifiering) för att de ska gro.
den process som kallas frövila är alltså en kom-
plicerad kamp mellan olika mekanismer. karlfeldt
noterade säkert att den påminde om hans eget sätt
att skapa med långa perioder av väntan. Han var
son till en bonde och visste hur viktigt det var att
allt sker i rätt ordning. 

Nu står vår lust
till sommarens leende ny.
Skall jorden få must
och gro under nattvarm sky?
Skall sådden få börja
i tecknens behagliga tid?
Vi levande spörja och sörja,
men du är bärgad i frid.
(klagosång över en lantman)

arlfeldt arbetade en tid som journalist
på Aftonbladet men upptäckte att han
inte kunde skriva regelbundet. Han var
en vildvuxen poet som bara kunde skri-

va när inspirationen rann till. då åstadkom han
storverk, men under långa perioder skedde ing-
enting. 

det längsta uppehållet inträffade före första

Dag Hammarskjöld utanför FN-skrapan i New York
som nytillträdd generalsekreterare 1953. 
Foto: UN/DPI
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världskriget och bröts först i slutet av kriget. den in-
spiration som drabbade karlfeldt då brukar förklaras
som ett resultat av inre drivkrafter eller yttre påver-
kan, men det är ofta bättre att tala om de spärrar som
släppt. i det här fallet råder det knappat någon tvekan
om vilken spärr som släppte. karlfeldt visste att han
måste legalisera sina barn och det kunde bara ske
 genom att han gifte sig med Gerda. det gick tydligen
kanske fortare än han trott för karlfeldt började
 genast skriva. den första dikt som kan hänföras till
denna tid är en ”Gratulation” på dottern annas ett-
årsdag i mars 1916. samma sommar gifte sig karlfeldt
med Gerda och på hösten flyttade familjen ut till
 lidingö, där dottern ulla föddes nästa år. 

karlfeldt hade varit tyst sedan Flora och Pomona
(1906) och skrev bara en eller två dikter om året.
Hans beundrare började frukta att han tystnat för all-
tid och samlade det som fanns till en bok, ”några dik-
ter”, som utkom 1916, men det visade sig vara en onö-
dig åtgärd. karlfeldt skrev febrilt och på hösten 1918
utkom Flora och Bellona. boken är en märklig bland-
ning av skämt och allvar, politisk satir och personlig
bikt. den verkar spretig, men många läsare har känt
att just den samlingen är lätt att ta till sig. alla dikter
är inte perfekta, men de går till hjärtat. 

karlfeldts fall är det naturligt att tala om spärrar,
eftersom han själv skrev om ”sovande korn”,
men hur var det med dag Hammarskjöld? Han
hade också starka spärrar. under två decennier

arbetade han oerhört hårt som statssekreterare och
statsråd i rollen som opolitisk tjänsteman. det gick
bra på finansdepartementet under Wigforss, men på
ud råkade han i konflikt med Östen undén och sök-
te en utväg. erlander erbjöd Hammarskjöld att bli
chef för Vin- & sprit centralen eller landshövding i
uppsala, men det passade inte. Hammarskjöld tycks

ha anförtrott sig till någon, för helt oväntat dök hans
namn upp på den lista som en fransk diplomat upp-
rättade över tänkbara kandidater, när stormakterna
ville sätta fart på fn. 

i ett brev berättar Hammarskjöld om de spärrar
som släppt. brevet skrevs julen 1953 och återges på
sista sidan i Hans landbergs bok På väg… Dag Ham-
marskjöld som svensk ämbetsman. 

”trots alla svårigheter vågar jag säga att detta är
den första tjänst i vilken jag i egentlig mening varit
helt lycklig. inte på grund av uppgiftens kvalitet och
ansvar utan därför att den i sin målsättning så helt
täcker min innersta känsla för vad jag vill göra och i
sin fullständiga frigörelse från alla ovidkommande
hänsyn har gett mig en befrielse som jag har haft svårt
att finna i andra former av politiskt arbete.”

de ovidkommande hänsyn som nämns berodde
delvis på att Hjalmar Hammarskjöld ville att hans sö-
ner skulle bli opolitiska ämbetsmän. Han drev dem
mycket hårt och både bo och Åke Hammarskjöld
gjorde fina karriärer, men rollen som opolitisk äm-
betsman började bli omodern. Hjalmar Hammarsk-
jöld tynade bort och dog i oktober 1953, samtidigt
som Winston Churchill fick nobelpriset. det var en
politik tid och ingen blev förvånad när svenska aka-
demien valde fn:s nyblivne generalsekreterare som
efterträdare till sin far. dag Hammarskjölds inträdes -
tal är ett  fascinerande dokument. Han beskrev fadern
som en lojal ämbetsman, även som statsminister
 under första världskriget, men gav inte ett enda per-
sonligt minne som församlingen kanske väntat sig.
spärrarna hade släppt och dag Hammarskjöld kunde
gå sin egen väg.

Lars Falk

Hjalmar Hammarskjöld och Mina Hammarskjöld.

I Vid årsmötet avgick jørgen
straarup efter sex år i styrel-
sen som sekreterare och
samfundets registerhållare.
redan invalde ledamoten
sedan flera år, johannes
rudberg, har nu axlat upp-
giften att efterträda jørgen
och bli ny sekreterare. Väl-
kommen johannes!

Ny på sekreterarposten
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MUSIKERN OCH POETEN lars anders johansson,
som tidigare givit ut två skivor med tonsättningar av
erik axel karlfeldts poesi och som satt i karlfeldt-
samfundets styrelse 2008-2014, är aktuell med en ny
sångbok. Sångboken, som ges ut av bokförlaget au-
gusti innehåller texter, noter och ackordsanalyser till
johanssons samtliga utgivna visproduktion, från de-
buten Vingklippt 2007 till senaste skivan Renässans
2016.

På bokens drygt 300 sidor ryms både lars anders
johanssons egna visor, där han själv skrivit både tex-
ter och melodier, och hans tonsättningar av äldre
svenska diktare som karlfeldt, Heidenstam och frö-
ding. dessa tonsättningar finns utgivna på skivorna
I Fridolins spår (som gavs ut som karlfeldtsamfundets
årsbok 2008) och Renässans.
– det känns otroligt roligt att ha samlat alla dessa
sånger mellan pärmar. Genom åren har jag ofta fått
frågor om det finns noter eller ackord till den ena
 eller den andra sången. nu finns de äntligen samlade
på ett och samma ställe, säger lars anders johans-
son.

sångboken är utgiven i helklotsband i grön can-
vasduk med guldtryck på omslaget, och är formgiven
av förläggaren mårten ericsson.
– mitt önskemål var att den skulle ha ett tidlöst ut-
tryck, säger lars anders johansson. den skulle se ut
som att den lika gärna kunde ha varit utgiven före
1950 som 2019. det är en hommage till den tidlösa,
svenska vistraditionen. 

boksläppet firades med en konsert och fest i gamla
stan i stockholm, den svenska visans själva epicenter.
nu hoppas lars anders johansson att boken ska leva
länge än.
– det kanske inte är en bok som kommer att toppa
försäljningslistorna, men för den som kommer på
konserterna och vill ha med sig en artefakt är den ett
givet köp. många spelar inte cd-skivor längre, men
saknar känslan av en fysisk produkt kopplad till mu-
siken. nu får de dessutom möjlighet att spela och
sjunga sångerna själva, säger lars anders johansson.

bokförlaget augusti gav förra året ut lars anders
johanssons andra diktsamling Sonetter, som inne -

håller 154 dikter i sonettform, varav åtta så kallade
 sonett kransar, där 15 sonetter är sammanflätade med
varandra. Sonetter fick ett fint mottagande i tidning-
arna. den nya sångboken anknyter till johanssons in-
tresse för bunden poesi.
– det var mitt skrivande av sångtexter som fick mig
att intressera mig för de traditionella versmåtten, sä-
ger johansson. karlfeldts diktning har varit en viktig
brygga mellan den sångbara poesin och den bundna
versen. Cari Hildebrand

”Lars Anders Johansson är så skicklig att han får oss
att tro att de stora svenska skaldernas verser redan
var tonsatta när de skrevs.” (Erik Jersenius, VLT)

till karlfeldtsamfundets
medlemmar erbjuder bok-
förlaget augusti lars anders
johanssons bok sånger till
rabatterat pris på 179 kronor
inklusive porto. mejla till
 order@bokforlagetaugusti.se
och uppge rabattkoden
”karlfeldt”. mer information:
http://bokforlagetaugusti.se

Lars Anders Johansson släpper
sångbok –med Karlfeldt-rabatt

”Med både stort allvar och ironisk distans har
samtidens erfarenheter såväl som Karlfeldts och
Heidenstams poesi tonsatts i en visbok för det nya
millenniet” skriver VLT:s recensent. 
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Stig vårens sol, du ljumma, 
och skin på humlornas bon. 
Flyg ut ur kamrar skumma, 
mina präktiga tjänstehjon, 
till er sköna profession. 

kaldens nära hundraåriga förhoppning ut-
tryckt i dikten Humlor är också vår förhopp-
ning. den infriades denna vår med råge. den
mäktiga asken grönskar, när vi den 24 maj

öppnar lidret för besök. Perenner har redan skjutit i
höjden, några dagliljor och tidiga rosor står  i blom.
i vildängen blandar sig gullviva med mandelblom,
scilla och sippor med blå viol. slånen, den rent av
bländar mig i sin intensivt vita dräkt.

att komma in på tunet som besökare en vårdag som
denna är en upplevelse som berör. ”det är ej endast
dofter vi möta, det är en hel atmosfär…” skriver karl-
feldt själv. nu var det 38 aktiva seniorer från nora, på-
lästa och nyfikna, som vi fick nöjet att visa gården.

karlfeldtsamfundets styrelse med sällskap droppar
in under eftermiddagen för att under ett dygn sam -
tala om samfundets verksamhet, umgås och avsluta
 dagen därpå med styrelsemöte i skaldens  arbetsrum
i Gammelstugan. Vi fick välkomna, för första gången,
anita Hård af segerstad med make Peder och Chris-
ter rosenqvist med maka Gerd.

de synskadades förening i falun hade sedan lång
tid tillbaka planerat av avsluta sin studiecirkel om
e.a. karlfeldt med ett besök i sjugare. jag hjälpte dem
med litteratur redan 2018. nu i slutet av maj var det
dags att komma. som tack har de med sig en dVd de
låtit ge ut med tal och blindskrift, även bildmaterialet
”översatt”.

Musik vid Siljan 50 år
i programbladet för musik vid siljan 1969 kan jag
läsa: ”lördag den 12 juli kl.14.00 musik i hemmiljö
på skalden erik axel karlfeldts sånggården i sjugare.
Programmet består av karlfeldtdikter lästa av dotter-
dottern margaretha larsson och låtar av knis karl
och hans elever i låtspel.” det blev mer än så!

kulturskribenten seth karlsson i falu kuriren be-

rättar: ”knis karl var på nytt i elden. för vilken gång
i ordningen under veckan är svårt att säga. knisen
ledde programmet, inledningsvis blåste han en låt på
kohorn. doktorinnan Gerda karlfeldt tog livlig del i
sammankomsten. Hon berättade hur den gamla öde-
gården blev den vackra sånggården. Hon berättade
om ”träd jag sätter till skugga och frukt”, om allt som
planterats av henne och skalden.

lärarinnan i sjugare, nygårds kersti, sjöng med
klar stämma Väverskan utan ackompanjemang.
skaldens dotterdotter margaretha larsson läste väx-
elvis med bodil rehnberg en rad karlfeldtdikter.
jobs lasse spelade en nås-polska på sin väldrillande
pipa och nygårds kersti sjöng på nytt vemodiga vi-
sor efter sin mor.”

signaturen elof i dd skriver: ”erik axel karlfeldts
diktning har många skäl som talar för att den ska leva
vidare. det finns många som kommer att hålla liv i
hans diktning. en av dem är hans dotterdotter mar-
garetha larsson. när vi hörde henne med myndig
stämma läsa karlfeldts dikter, tolkade på ett alldeles
mästerligt sätt var det som om man lyssnade till skal-
dens egen röst. det var inte undra på att fru Gerda
karlfeldt förnöjsamt satt på första bänk och nickade
instämmande.”

mika, som vi är vana att säga, läste dikterna eden,
en gammal rocksvarvare, dina ögon äro eldar m.fl.

Karlfeldtsgården sångs i sjugare
www.sangs.se

Jubelåret 2019

S

Karlfeldtsgården och Musik vid Siljan 50 år



nygårds kersti valde jungfru maria innan mika av-
slutade med aftonbön, daterad sjugare 6 april 1925
och längtan heter min arve del. efter avtackning sam-
lade knis karl spelmännen alm nils ersson, jobs
lasse, saras Göte och anders sparf och ledde publi-
ken, ca 200 personer, till uppbrott, till besök i arbets-
rummet eller vandring i trädgården.

inför sommarens 50-årskonsert vidtalades  tidigt
margareta jonth och alm nils ersson, som båda varit
med under alla 50 år! snart var vi tolv personer i pla-
neringen av program. kusinerna Hans barenthein
och mika larsson, trogna medarbetare på sångs, är

29

Spelmännen Alm Nils och Kungs Levi, spelar upp en gånglåt och banar väg genom den välfyllda 
lekängen fram till scenen. 

Köande publik på bygatan med den pittoreska
gatu längan, en bekant syn under alla de 50 åren. 

Margareta Jonth leder 400 personer i publiken i
Karlfeldts ”Dina ögon äro eldar”.
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som barnbarn till Gerda och erik axel karlfeldt själv-
klara och bästa recitatörer. 

spelmännen alm nils och kungs levi, spelar upp
en gånglåt och banar väg genom den välfyllda lekäng-
en fram till scenen. alla välkomnas och får en kort
historik över de 50 åren. alm nils får ordet och be-
rättar hur det var att vara knis karls ”elever” och de
spelar en beväringsmarsch av Park jonas jonsson
som ”sitter där den ska” fortfarande.

redan i början av 1800-talet var byarna vid bergs-
ängsbackar omskrivna som något av det vackraste i
trakten. Hans läser ur I Dalarne hur den unge axel
eriksson upplevde sitt första besök i trakten. ”när jag
som sjutton årig yngling…”  Hans avslutar med ”…en
gång för längesedan tyckte jag mig se jungfru maria
skrida utför dessa soliga ängar mot sjön”. då hör vi
Henrik berg vid pianot intonera en välbekant melodi
och anki jones kommer fram sjungande dikten jung-
fru maria. när de så överger söderströms tonsättning
och övergår till t. Gudmundssons märker vi det
knappt. anki tycker bättre om den senare och ville
gärna sjunga också den. anki är trogen sin hembygd,
men har sedan flera år varit mezzo sopran vid Göte-
borgsoperan. Henrik, född i rättvik, lämnade boet
för studier men är nu tillbaka som kantor i rättvik.
Han var förste mottagaren av mvs Vänförenings
 stipendium för trettio år sedan.  

anders nygårds och sofia sandén, som produce-
rade samfundets Cd 2014 Drömmen och livet, fram-
förde tillsammans med ian Carr och staffan lindfors
väl valda ”godbitar”. de inledde med en vandrings-
dag, där strof 5 och 6 ger samma bild av nejden kring
Opplimen som berättelsen I Dalarne.

Hans har en värdefull bok i handen han fått som
gåva av sin mor ulla, det är karlfeldts sista diktsam-
ling Hösthorn (1927). Hans mor ulla var 14 år när
hon fick den av sin mor julen 1931, en annorlunda
jul för familjen. en make och far saknas. Hans tänker
läsa dikten drömmen och livet ur Fridolins visor
(1898). Han har nu lagt ett lösblad med dikten i bo-
ken.  bokgåvan har kommit i goda händer.

margareta jonth ”från nås, Himlaspelets marit,
är årets jenny lind-stipendiat och har just återkom-
mit från sin stipendieresa i amerika…” så presen-
teras margareta sommaren 1970. sedan dess har
margareta stått på olika scener kanske mer än någon
annan under musikveckan i juli. men nu är det verk-
samhets- och tillika konstnärlige ledaren för musik
vid siljan som berättar om några arbetsamma år på
90-talet.  Vi tror att tack vare hennes stora engage-
mang, oemotståndliga charm, ordning och reda och
erfarenhet i branschen lyckas hon övertyga alla i sin
omgivning, även sina artistkollegor, att det bästa
som hänt för bygden på länge är musik vid siljan!

Publiken samlas på Sångs för 50-årsjubileet av Musik vid Siljan. 



31

Hjälpen kommer. spelet och sången går vidare.
mika, med blomma i håret, ska läsa dikten dina

ögon äro eldar (1901). det har gått 50 år sedan mika
24 år gammal läste dikten här på ängen första gången.
det är inte samma mika som nu läser, tänker jag.
många av oss är berörda av läsningen, många kan me-
lodin av nils  söderström från 1941. ledda av marga-
reta sjunger vi upp oss och kan med ”lust och längtan”
alla tillsammans sjunga dina ögon äro eldar.

anders och sofia har också tonsatt dikten. Hur har
de, tre generationer senare, uppfattat den, vilken ton-
dräkt väljer de 2014? när mika sedan läser sommar-
dansen, som skildrar Gerdas sommar som 19-åring
1902, följs läsningen av tidstrogen dansmusik, var -
efter vi får höra moderna klanger igen i tonsättningen
2014 till sommardansen av anders och sofia.

medvetet blandade vi gammalt och nytt. redan
under skaldens levnad inspirerade hans dikter den ti-
dens tonsättare. så har det alltid varit och så är det,
tack och lov, fortfarande. 

mera ord, mindre ton blir temat för det vecko -
program som tillkommer 1997. då har vi tagit emot
författare för samtal med varandra eller var för sig
med en sångare. Ylva eggehorn och jonas jonson har
presenterat psalmer som vi tillsammans sjungit vid
ett par tillfällen. karlfeldtsamfundet har delat ut karl-
feldtpriset, då mottagarens gärning stått i focus. karl-
feldts författarskap är alltid närvarande.

Henrik slår nu några ackord på pianot och anki
dansar fram sjungande aspåkers-polska. Vid slutstro-
fen söker hon och finner Hans, räcker honom handen
och han följer henne upp på scenen. ur sin diktsam-
ling Hösthorn läser han dikten om Gamle drängen,
daterad sjugare 26/6-27.  Vi lyssnar andäktigt.

med den prunkande stentäppan framför oss sjung-
er vi tillsammans till sist sommarpsalmen en vänlig
grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Vi

 tackar varandra för en minnesrik stund med musik-
och karlfeldtvänner. Vi var nära 400 personer, som
bröt upp till gånglåtens toner.

sommar och svalka blandas ännu en tid. juli må-
nad innebar välbesökta poesivandringar, som avslu-
tades först i augusti med en grupp kristna Humanis-
ter och allra sist kom sommarmötesdeltagare, som
lyssnade till styrelsemedlemmar, som spridda i karl-
feldts trädgård läste särskilt valda dikter.

falun vid tid när Cecilia stämmer sitt instrument 
till Guds advent.

Gunbritt Berggren

Vår sekreterare i karlfeldtsam-
fundets styrelse, jørgen straa-
rup lämnades sin post efter sex år och avtack -
ades vid årsmötet med en medalj. men han
måste också uppmärksammas som den trog-
ne och pålitlige fotografen under alla dessa år

som har dokumenterat
våra mö ten. de flesta
av bilderna som har
publicerats i karl-
feldtbladet under de
senaste åren har jørgen
tagit, och det finns
många fler i ett stort
 arkiv.  tack för ett ge-
diget arbete, jørgen!

Tack till vår egen 
”hovfotograf”!

Hans Barenthein är en trogen uppläsare av Karl-
feldts dikter på Sångs.

Olle Persson, baryton, Mats Bergström, gitarr och
Dalasinfoniettans kör under Musik vid Siljan 2014.



… det susar ibland intill gryningens väkt,
som stjärnornas lugna andedräkt,
en enda ton, en glasigt klar
och underbar.

ur Vinterorgel

frostiga kvällar smyger vi in i stugvärmen och
läser vår karlfeldt. strof efter strof ger vintern
karaktär. sommarens solbelysta gläntor och
blommande skyar glimmar, får oss att minnas

och att blicka framåt. 
i skrivande stund förbereder vi karlfeldtsgårdens

julmarknad i karlbo. med karlfeldts egen barndoms-
miljö som inramning skapas stämningsfull atmosfär,
och i kamrar och gemak bjuds konsthantverk och
slöjd, litteratur av och om karlfeldt och den godaste
gröt med försmak av jul. 

”att stå vid dess brädd och se in i dess öga, det är
som att se i det djupa och höga…” jan ahlénius sjöng
om den underbara kvarnen, till eget gitarrackompan-
jemang och egen, helt nykomponerad melodi, när
karlfeldtföreningen höll höstmöte. ”Gubbe in, gosse
ut! … käring in, flicka ut!” där fanns trådar till tru-

badurers traditionella toner – och samtidigt något all-
deles unikt och karaktärsstarkt, starkt berörande.
 andra visor framfördes tillsammans med eva lena
bard, som var sommarens guide på karlfeldtsgården
i karlbo och som också delgav tankar efter möten
med både många besökare och karlfeldt själv. 

karlfeldtsdagen den 20 juli blev en högtidsdag med
lyrisk närvaro och nerv. anna ihilis sjöng sina känsliga
tolkningar av karlfeldtdikter, ensam och i stämmor
med musikerna anna ahnlund och Hanna enlöf.
karlfeldtsamfundets ordförande Odd Zschiedrich
 talade – och fängslade den stora entusiastiska publiken.
folkdansledaren marie-louise rabb korades som
Årets fridolin och unga teaterledaren fredrika Holm-
berg tilldelades kulturstipendium. Vi firade karlfeldt
155 år och avesta kommun 100 år – också bokstavligt,
med stort tårtkalas i den gröna trädgården.
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Många hade samlats för att fira Karlfeldtdagen. De
fick bl.a. höra Anna Ihlis nya Karlfeldttonsättningar. 

Jan Ahlénius och Eva-Lena Bard underhöll vid
Karlfeldtföreningens höstmöte. Foto: Lars Östlund

Karlfeldtsgården i Karlbo
www.karlfeldt-folkare.se

Tårtkalas för Karlfeldt 155 år

I
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KÄRA KARLFELDTVÄNNER! det är en stor gläd-
je för mig att under mitt första år som ordförande i
karlfeldtsamfundet få gästa er som talare här på karl-
feldtsgården i karlbo by i folkärna socken denna spe-
ciella dag. den 20 juli, skaldens födelsedag, mitt i
sommaren och nästan mitt i sverige. 

det är givetvis inte första gången jag är här, men
det känns onekligen på ett något annat sätt än de ti-
digare gångerna. man ser ju på saker och ting på ett
lite annorlunda sätt i en ny roll. det kanske helt enkelt
är som att köra bil. som ni säkert vet så ser man det
omgivande landskapet från olika utgångspunkter och
infallsvinklar beroende på om man sitter vid ratten
eller om man sitter på sätet bredvid. 

Vi upplever mycket idag genom bild och länk, ge-
nom skärm och fibrer. det är naturligtvis en av den
moderna teknikens välsignelser, men samtidigt blir
det ännu mer speciellt och viktigt att kunna inse att
man ibland har förmånen att befinna sig på en sann
och verklig historisk plats. ingenting kan egentligen
överträffa den upplevelsen. 

jag blev medveten om kraften i det genuina och
äkta, när jag under nästan ett decennium var ansvarig
för verksamheten på kalmar slott i min egenskap av
slottschef. det var speciellt att vandra på försvarsval-
larna som upplevt så mycket av krig och ofärd och jag
nästan såg röken från kanonerna och hörde muskö-
terna dundra. det var fantastiskt att vistas i de vackra
salarna där så många gästabud ägt rum, och jag såg
framför mig de dukade dignande borden med de
många rätterna och de rikliga gåvorna och jag tyckte
mig höra skratt och sång.

många som går runt på kalmar slott beundrar den
starka och imponerande befästningen och är fascine-
rade över hur folk kunnat bygga så på medeltiden och
senare under renässansen. men samtidigt som man
häpnar över vad människor kunnat åstadkomma av

prakt och skönhet får man inte glömma att lyssna efter
de djupa suckarna, de knäckta ryggarna, de krossade
fingrarna hos alla de som en gång fick utföra själva ar-
betet. de många namnlösa, som inte hade något val
utan måste ställa sina kroppar till maktens förfogande.

Även vi är ju på en äkta och genuin plats denna ju-
lidag, karlfeldtsdagen. Här i karlbo befinner vi oss
på den tolvmansgård, där axel eriksson föddes för
idag 155 år sedan. en äkta historisk plats, som ger nu-
tida besökare en möjlighet att komma en av våra
verkligt stora författare nära. där vi lättare kan före-
ställa oss vad den lille blivande skalden såg av världen
under sina första år. Hur hans universum formades
och hur hans världsbild ramades in av intryck och
upplevelser, av människor och platser.

den äktheten, den direktdimensionen 155 år till-
baka i tiden kan inget bredband slå, kan inget bildspel
överträffa, kan inga länkar rätt förmedla. det måste
man uppleva på plats genom att se, lyssna, känna, dof-
ta och kanske till och med smaka. för så är det med
historien. den är inte i första hand årtal eller doku-
ment. Historien är alltid i första skedet doft, smak,
känsel, hörsel och syn. det har såväl Peter englund
och Christopher O’regan som jag varit överens om,
då vi talat om detta vid olika tillfällen. det är genom
sinnena som vi ger konturer åt gestalterna, som vi får
en personlig känsla för de historiska händelserna, som
vi lättare minns de viktigaste årtalen och som vi kan-
ske till och med förstår de avgörande dokumenten.
det är därför förvaltandet av en sådan här plats är vik-
tigt och arbetet som utförs här av entusiastiska med-
arbetare är så angeläget för kunskapen om och förstå-
elsen av erik axel karlfeldts diktning och gärning.

bland mycket annat blev ju som bekant erik axel
karlfeldt utsedd till ständig sekreterare i svenska
akademien 1912 och tillträdde på nyåret 1913. Han
blev för övrigt i den funktionen mycket respekterad

bland sommarens många övriga program kan
nämnas julikonserterna med först unga avestabördi-
ga sångerskan Vilma flood Hases och sedan karl-
feldttolkaren lars anders johansson. 

i mörka vinterkvällar ska vi nu läsa Christer Ås-
bergs förnämliga En vän i vind och skymning och där-
till Folkareboken – en lokalhistorisk bok om den bygd
som är karlfeldts klangbotten och som ges ut i anslut-
ning till avestas 100-årsjubileum. där finns förstås
en och annan rad om karlfeldt, men framförallt den

första samlade exposén över landskapets och männi-
skornas historia, i flertusenårigt perspektiv. 

när maria går skär av sol på skarens glans, ja då är
vi redan i färd med att planera en ny underbar som-
mar på karlfeldtsgården i karlbo. 

Karin Perers
Karlfeldtföreningens ordförande 

Tal av Odd Zschiedrich på Karlfeldtsdagen
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såväl inom som utanför de adertons krets. karlfeldt
hade för övrigt varit ledamot i åtta år när han efter-
trädde den omdiskuterade och stridbare Carl david
af Wirsén. 

Om Wirsén kan mycket sägas och skrivas och det
har man också gjort under årens lopp. Vad som emel-
lertid kanske inte är så bekant är att han i sin plånbok
alltid hade en ovikt hundrakronorssedel. detta efter-
som familjen under Wirséns unga år hamnat i eko-
nomiska trassligheter. Hundralappen var kanske dels
en påminnelse om hur det en gång varit men också
en försäkran om att det alltid fanns en liten extra re-
surs att tillgå om sämre tider skulle uppenbara sig
runt hörnet. jag var för övrigt själv på plats på aka-
demiens kansli, när plånboken landade på akademi-
ens bord 2007, skänkt av en person, som tyckte att
den bäst hörde hemma just hos akademien. 

det här påminner
mig om hur min far all-
tid bar med sig några
rader av dag Hammar -
skjöld i sin innerficka.
kloka ord hämtade ur
samlingen Vägmärken,
som gjorde att min far
troligtvis alltid kände
sig rustad på något sätt,
vad som än skulle kun-
na hända. en inspira-
tion kanske, eller en
tröst eller uppmuntran, vad vet jag? men de där ra-
derna fanns till hands om de skulle behövas.

jag vet att under något av åren innan tomas tran -
strömer fick sitt välförtjänta nobelpris i litteratur så
var det en tidning, som manade sina läsare att lägga
en tranströmer under huvudkudden innan man som-
nade. då var man skyddad mot onda drömmar och
hiskeliga tankar under natten. nästan som en talis-
man, som skulle ge såväl skydd som välbefinnande.

jag har under årens lopp förstått att det inte är
ovanligt att det finns kloka rader, ibland hela dikter
eller kortare citat, undanstoppade lite varstans i plån-
böcker, handväskor, skrivbordslådor, på kylskåps -
dörrar och säkert numera även inmatade i mobiler.
människor har behov av de där orden i olika sam-
manhang och stunder och då skall de vara lätta att
plocka fram. det finns tillfällen i livet, då orden är det
enda som förmår oss att gå vidare, som rose lager -
crantz har skrivit i en av sina böcker.

när man bekantar sig med karlfeldts poesi från
Vildmarks- och kärleksvisor till den sista samlingen

Hösthorn, känns det som har han något att säga oss
vid i stort sett varje tillfälle eller situation i livet. Han
följer oss till exempel med årets växlingar.

Jag dansade en sommar, det var en vacker sommar,
och aldrig har det dansats i denna nejd som då.
Det spelade om kvällen från gårdar och från ställen.
Vi gick så långa vägar i marscher två och två.
För alla ljusa mornar och alla mulna mornar
jag gick direkt från dansen till åker och till äng!
Men mulet eller soligt så var det lika roligt
att hålla i och släpa den långa veckan ut.

det är rikligt med somriga rader i karlfeldts
diktning. Här var det ett par korta utdrag ur sommar-
dansen ur fattigmansverser. efter sommar blir det
oundvikligt höst som bekant. kanske den årstid karl-
feldt trots allt skaldat mest frekvent om. så är det ock-
så eftertankens tid, då stugdörren stängs och man får
följa sina inre tankeströmmar. låt mig få ge ett par
exempel.

ur Höstvisa
Ja höst, du är glad, ty du är god och skön. Av dig får
sommarns legofolk sin lön.
Och vi som akta nyttans håvor ringa, för oss du tänder
dina färgers glöd
och låter stormens djupa strängar klinga av allt ditt
hjärtas stämningsöverflöd.

ur augustihymn
Ljunghedens glans och dunans prakt på gläntan, dö
som en lång, högtidlig solnedgång.
Skogen slår upp sin psalmbok och i väntan, prövar sin
bas till höstens ottesång.

Vilken underbar rad om skogens som slår upp sin
psalmbok. när vintern kommit hör många av er sä-
kert en Vinterorgel brusa inom er men här får några
rader ur Vintervila istället representera vår kallaste
årstid.

Nu bommom vår port och stängom vår grind för 
vintervinden som rycker,
och glädjom vårt hjärta och värmom vår kind med
skämtan och kryddade drycker.

Bjud hjonen att komma! Nu kvinna och man må vila
från hjordar och slagor
och sitta i stillhet och le mot varann vid skogarnas
dånande sagor.
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Härliga verbformer, som glider fram på versrader-
na: bommom, stängom, glädjom, värmom. Hur lång
och besvärlig vintern än är så kommer det alltid en
vår. i analogi med karlfeldt får jag väl säga: lyssnom!

Göken på ängarna gal i sena natten, löken på 
sängarna blomstrar vit och röd.
Forsen kring stenarna sprutar mjölkvitt vatten, 
porsen och enarna skänka ut sitt mjöd.
Vad vårt land är vänt och ljust, hur dess hundra sjöar
glänsa liksom ögon dem kärleken tjust!
utdrag ur Vårlåt ur från folkare-stigar.

karlfeldt är således med oss hela året och hans dikter
finns där att gripa tag i i de flesta av livets skiften och
skeden. Vid första kärleksmötet, då sin unga kärlek
hon har mig skänkt en kväll i den svala skog men han
är med även vid sista avskedet, då du bjöd mig ditt
adjö och sade du visste mer än väl, hur snart du skulle
dö. Hans ord finns att tillgå i arla morgonstunden, då
dagg möter dag och då morgonvindar strömma ige-
nom ask och lind och de finns där i aftonbönen, när
han vill till ro sig lägga i nattens stilla sköt. 

karlfeldts texter är närvarande vid möten och vid
avsked, i strålande solsken, låt oss gå som i solens tem-
pel, klädda i vitt, med stilla steg men även när mörka
moln närmar sig, som när mulen natt över kullarna
ruvar. 

den gode diktaren beskriver inte sällan när man
går ut på jakt då jakten går lös och springaren skyggar
för skummande betar och borstiga ryggar. Han är med
då man samlas till fest. Blås upp då, orkester, en vi-
nande vals! Vi dansa åstad så att tiljorna gunga, från
bultande tinningar hatten vi slunga och kragen vi riva
från trängande hals.

Vardagens sysslor skildrar han ofta, som till exem-
pel: Går till lagårn, mönstrar glad kornas rad, fåren,
knaprande på blad, kalvarna i kätten; hägnar lammet
vid sin barm, rik och varm, lägger hö mot krubbans
karm, mjöl i vattenskvätten. så kommer den väl -
behövliga vilan under helgen, då hammarslag, lieslip
och vardagsskrammel får vika för klockklang och
amen var sagt och psalmsång tog vid och orgorna spelte
Den blomstertid.

karlfeldt besjunger ungdomen i lyriska ordalag
när han låter orden leka fram Lycksälla ungdom, du
är född med vingar, din smäckra fågelkropp är byggd
för skyn. kan det uttryckas vackrare? Och hans dikt
följer med när man kan konstatera att nu är jag gam-
mal vorden och trött i ben och arm.

den stora tacksamheten och respekten känner han

mot de många som gått före och skapat det land och
den bygd hans generation fått ärva och leva i. Ej finns
deras namn på hävdens blad – de levde i ringhet och
frid – men jag skönjer ändå deras långa rad allt upp i
den urgrå tid. Ja, här i det gamla Järnbäraland, de brö-
to åker på älvens strand och malm ur gruvan bredvid.
Och så är det ju, vi står på tidigare generationers axlar
när vi blickar fram mot framtidslandet. 

så karlfeldt är förvisso en diktare för alla skiften
och alla skeden i livet. kanske också en diktare för
alla tider, med tanke på nya tonsättningar och tolk-
ningar i varsamma händer och med unga röster. det
lär framtiden få utvisa, som det heter. Vi hörde för
övrigt prov på sådana utmärkta tolkningar alldeles
nyss, när vi lyssnade till anna ihlis och hennes med-
musikanter.

avslutningsvis tycker jag att det är på sin plats med
ett varmt tack till alla er som sköter och handhar
 denna äkta historiska plats här på karlfeldtsgården i
karlbo, skaldens barndomshem. det är en fantastiskt
vacker plats och dessutom med omfattande program-
verksamhet. avesta kommun står som stolt ägare
 sedan 35 år, södra dalarnas trädgårdsförening sköter
den vackra och rogivande trädgården och karlfeldt-
föreningen i folkare förvaltar, utvecklar och sprider
kunskap om erik axel karlfeldts diktning och liv. 

det roliga är att karlfeldtföreningen och karlfeldt-
samfundet, som jag representerar här idag, har ett
spännande projekt på gång. det är riktat mot karl-
feldtgymnasiet här i avesta kommun. i samarbete
med gymnasiet planerar föreningen och samfundet
presentationer av karlfeldts diktning och liv. Projektet
omfattar lärarhandledning, bildspel, studiematerial
och en del annat. 

målsättningen är bland annat att de gymnasister,
som går på skolan, skall känna att de vet vem mannen
var, som givit namn åt deras skola. Och sedan kan det
ju aldrig vara fel att man vet en del om den bygdens
son, som är en av de 114 nobelpristagarna i litteratur.
jag gläds åt projektet och åt samarbetet mellan oss
och hoppas att vi i framtiden skall kunna finna fler
konkreta arbetsuppgifter och projekt att samverka
kring när det gäller vår store skald, föreningen i karl-
bo och karlfeldtsamfundet. 

Varmt tack för att jag fick gästa er denna högtids-
dag och ett hjärtligt lycka till med verksamheten i
fortsättning! Och käre erik axel karlfeldt: de var -
maste gratulationer på födelsedagen!

karlfeldtsgården i karlbo den 20 juli 2019
Odd Zschiedrich
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