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skald» på Allmänna valman sförbundets villkor är sedan 
länge något av det mest katastrofala som kan ha hänt en 
svensk poet. Det är misstänkt att ha skrivit Sverige, sär
skilt om man är adelsman, privatförmögen och så små
ningom begåvad med Nobelpriset. Har samma person, låt 
vara på sena, orkeslösa dagar visat sympatier för Hitler, 
låt vara i böljan av hans regemente, skall det en kraftan
strängning till för att vilja befatta sig med denna persons 
diktning. Jan Stenkvists undersökning inbjuder eller upp
manar på intet vis till denna ansträngning, och sådan den 
är med sin sorgfälliga dokumentation av Heidenstams po
litiska olycksväg efter 1909 är det en överhängande risk 
att hans resultat definitivt blockerar Heidenstams skald
skap hos läsare som inte tidigare hittat dit och blivit för
trogna med dikten. Jag påstår verkligen inte att Stenkvist 
åsyftat denna utgång: han kan t. ex. inte beslås med en 
enda rad där utsagorna från 20- och 30-talen anses kasta 
ett avslöjande ljus bakåt mot 90-talets diktning. Men det 
är osannolikt att boken läses med samma kloka försiktig
het varmed den är skriven. Flera recensioner i dagspres
sen har i det avseendet varit gravt illavarslande.

Dagens Nyheters långa anmälan slutar med att återge 
dikten Om tusen år och har därmed på ett betydelsefullt 
sätt markerat att det finns en annan Heidenstam än den 
som boken enligt sin målsättning ställer fram. Men även 
denne andre var och är starkt överskattad. »Hans talang 
var begränsad»; med sin ytlighet och teatraliska hållning 
åstadkom han att »författarrollen snedvreds och förtarvli- 
gades», och han kom att undanskymma »diktare av högre 
rang och djupare insikt» som Söderberg, Nordström och 
Hjalmar Bergman. Själv blev han skylt och värn för litte
rära, politiska och akademiska skalkar. -  Denna historie
skrivning anses bekräftad av Stenkvists bok, som medger 
den skadeglada rubriken »Skyltdockan som föll».

Aftonbladets utropare anslår samma tema. »Visst är det 
värt att klä av Heidenstam», ropar rubriken med 
kvällspressens skrockande förtjusning åt en smaskig strip- 
tease. I själva texten letar man sedan fåfängt efter någon 
ynka antydan om att »utstyrselatleten» och kulturdeko
ratören» med sin iögonenfallande »personliga svaghet och 
brist på originalitet» ändå möjligen kan ha klämt fram en 
eller annan bra vers. Efter denna tidningens humbugför
klaring, utfärdad av en fil. dr i litteraturvetenskap vill man 
se den lojale läsare av A B  som finner vägen till något opus 
av Heidenstams hand.

Naturligtvis gör jag inte Jan Stenkvist ansvarig för hans 
recensents förlöpningar. Han har tillhandahållit en arsenal 
som utövar en särskilt provocerande verkan på Heiden
stams belackare.

Vi har som bekant i vårt land ingen motsvarighet till 
Yijö Hims kartläggning av Runebergskultens alla yttring
ar (den boken ropar nu på en fortsättning om de senaste 
decenniernas uppfinningsrika antikult). Hos oss skulle väl 
fluktuationerna i Bellmans, Tegnérs och Frödings efter- 
mälen ge det rikast varierade stoffet. Strindbergs och 
Heidenstams ryktbarheter ligger under några årtionden 
efter den stora kalabaliken kring 1911 i var sin vågskål. 
Om »Strindberg har rätt», så har Heidenstam fel och 
tvärtom. Bedömningen avgörs i allmänhet av domarens 
politiska och sociala utgångsläge, inte efter litterära kvali
teter hos föremålen.

Efter kriget, det andra, faller Heidenstams aktier i bot
ten och har förblivit där, inte utan samband med att
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detsamma hänt med Bööks. Dennes storartade monografi 
har i det stycket ingenting ändrat, tycks tvärtom ha för
stärkt tendensen. Inflytelserika kritiker som Knut Jaens- 
son och Harrie, båda pålitliga antagonister till Böök, för
summar i åratal inget tillfälle att död- eller spökförklara 
Heidenstam. Karolinerna kallas nu ogenerat för ett pe
koral, Hans Alienus för oläslig, Nobelpriset till Heiden
stam för en av akademins klassiska fadäser. Vad som 
alltefter temperament är hätskhet eller nedlåtenhet i för
dömelsen av Heidenstam bevarar sig ungt och friskt långt 
sedan vaije människa upphört att bestrida Strindbergs 
ojämförligt större betydelse. Hos nya släkten av modiga 
trotsare kvarstår ett okuvligt behov att nypa eller sparka 
till Heidenstam inte bara för de narraktigheter som utspe
lades omkring honom på hans ålderdom för 60-70 år sedan 
utan också för den långvariga njuggheten mot Strindberg i 
borgerlig press. Under tiden bedrages den ena generatio
nen av diktläsare efter den andra på mötet med hans 
poesi, som kritiken skulle stimulerat till. Det är ett tragiskt 
fall av misshushållning med våra litterära tillgångar. En 
bok om Heidenstams skaldskap, om hans lyriska konst, 
har en stor uppgift att fylla.

Ännu en gång vill jag urskulda mig för att Jan Stenkvists 
undersökning dragit på sig denna litania. Jag upprepar att 
jag finner den oklanderligt genomförd enligt sin målsätt
ning. Det är denna målsättning jag ifrågasätter på grund av 
dess, låt oss säga litteraturpolitiska konsekvenser.

Staffan Björck

På Karlfeldts vägar III. Karlfeldt-samfundet. Malung 
1983.

Våra många litterära samfund och sällskap utsänder årli
gen en bok till sina medlemmar. Dessa skrifter kan med 
tiden bli ganska magra både till omfång och innehåll. Men 
motsatsen kan också inträffa. Jag tror inte att jag tillgriper 
överord, när jag påstår att Karlfeldt-samfundets 14:e års
bok -  den heter På Karlfeldts vägar III (1983) -  är unik. 
Två av bidragen i denna volym har en tyngd och ett värde 
som rent av förändrar och fördjupar bilden av Karlfeldt.

För att förändra och fördjupa bilden av en klassisk 
diktare höves nytt och viktigt material. Den traditionella 
levnadsskildringen har varit »en gipsbyst, dömd att vid 
första fläkt rasa i golvet», säger Arne Bergstrand i en 
efterskrift. Som drivande kraft i redaktionskommittén har 
han velat motivera eller försvara de personhistoriska bi
dragen. Det förefaller onödigt: han har all heder av sin 
årsbok.

Måhända är det Gerda Karlfeldts död 1981, då 50 år 
hade gått efter skaldens död, som har medfört att åtskilli
ga biografiska uppsatser har kunnat publiceras de senaste 
åren. De två märkliga bidragen i den senaste årsboken 
handlar om Karlfeldts far och om hans hustru. Samfun
dets ordförande Gunnar Thyresson skriver om Katastro
fen på Tolvmansgården, dvs. om faderns konkurs och 
fängelsestraff. Thyresson är onekligen en högt kompetent 
utredare; han har varit justitieombudsman, och han pre
senterar också sina resultat med obeveklig logik och sak
lighet. Han har letat sig fram till tidigare okända handling
ar i tingsrätter, fängelser och landsarkiv, och han bevisar 
att Karlfeldts far ingalunda var så oskyldig som litteratur
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historikerna har trott. Dessa taktfulla forskare har antytt 
att fadern »bragtes genom konkursen i delo med rättvi
san» (Torsten Fogelqvist), att »rättvisans representanter 
stego in över hemmets tröskel» (Olof Lagercrantz), att 
saken gällde »en fullständigt obetydlig växelaffär» (Jöran 
Mjöberg) eller »en trivial historia om felspekulationer och 
växeldragning» (Karl-Ivar Hildeman).

Om faderns förseelse hade varit så oskyldig, kunde man 
med fog påstå att Karlfeldt var abnormt känslig för allt 
som gällde heder och ära. En episod brukar i samman
hanget nämnas, nämligen Karlfeldts våldsamma reaktion 
när han 1898 hade utgivit Fridolins visor och Tor Hedberg 
i en recension antydde att Karlfeldt i sitt ämnesval gick i 
Frödings fotspår. Han skrev ett både ödmjukt och vredgat 
brev till Hedberg, och han bad Fröding att i en insändare 
till tidningen framlägga sin åsikt om att Karlfeldt beskyll
des för att vara »tjuv». Karlfeldts beteende blir mer be
gripligt, när man har läst Thyressons utredning.

Thyresson visar hur faderns tragedi och sonens student
examen sammanföll. När en läsare av Westmanlands 
Läns Tidning slog upp det fyrsidiga bladet torsdagen den 7 
maj 1885, kunde han på den vänstra innersidan läsa att 
bland de abiturienter som klarat de skriftliga proven för 
studentexamen befann sig A. Eriksson (som E. A. Karl
feldt då hette) och på den högra innersidan kunde han 
under rubriken »Häktad förfalskare» inhämta: »Nämnde
mannen Erik Eriksson i Carlbo, Folkärna socken, blev i 
söndags häktad och insänd till Falu länsfängelse för namn
förfalskningar å lånehandlingar, nämligen i Mälarebanken 
i Sala å 2.300 kronor, i Uplandsbanken därstädes å 2.000 
kronor, i Folkärna folkbank å 950 kronor och i By spar
bank å 1.500 kronor.» Nämndemannen var far till abitu
rienten.

Karlfeldt nämner inte med ett ord i sina dagböcker från 
gymnasietiden sin fars öde, men vissa notiser har tydligen 
ett samband: dagen efter sin studentexamen antecknar 
han att han lämnade gudstjänsten för att skynda ner till 
elvatåget. Tydligen har han trott att fadern skulle passera 
Västerås och ville kanske glädja honom med att visa sig i 
studentmössa. Men fadern kom inte och sonen ilade tillba
ka till kyrkan. Här får korta dagboksanteckningar dölja en 
bokstavligen outsäglig sorg och skam. Pinan var långva
rig: under de följande veckorna rapporterade tidningarna 
att nämndeman Eriksson hade rannsakats på flera platser 
och förts med fångskjuts med hand- och fotbojor mellan 
Falun, Örebro, Västerås och Sala för att slutligen den 15 
juni ådömas straffarbete i två år. Han hade överbevisats 
om att under åren 1882-85 ha skrivit falska växlar ett 
tjugotal gånger och även förskingrat förmyndarmedel.

Thyresson menar att allt detta elände bottnade i famil
jen Erikssons usla ekonomi. Här har forskarna talat om 
»ett relativt förmöget och välmående bondehem» och om 
»en viss burgenhet». Thyresson kan avslöja den bistra 
verkligheten: från 1879 till konkursen 1885 utsattes Karl
feldts far inte mindre än tretton gånger för utmätning. En 
svår fråga kan för Karlfeldt ha varit om kostnaderna för 
hans studier i Västerås bidragit till att fadern på ohederligt 
vis försökte förbättra ekonomin. Faderns hälsa var efter 
fängelsetiden bruten och han dog 1889 vid bara 51 års 
ålder. Att Karlfeldt kände sig »ryckt som en ört ur sin 
groningsgrund» blir ännu mera begripligt, sedan Gunnar 
Thyresson har presenterat den grymma verkligheten.

Mika Larsson heter författarinnan till den andra uppsats

som gör denna årsbok så värdefull. Mika Larsson är TV- 
reporter, hon är också dotterdotter till Erik Axel och 
Gerda Karlfeldt, och hennes bidrag heter kort och gott 
Gerda. Det är ett varmt och fint porträtt hon målar av sin 
tappra mormor. Och nog förtjänar denna märkliga kvinna 
ett senkommet äreminne. Hon blev ett offer för sin tids 
dubbelmoral. Hon blev av en tillfällighet bekant med den 
unge Karlfeldt, och hon födde honom en son 1903 och 
ännu en 1907. Men Karlfeldt hade fått nog av socialt 
förakt i sin ungdom, och han ville gifta sig förnämt. Sol
datdottern Gerda Holmberg var inte förnäm. Karlfeldt 
planerade flera socialt lämpliga äktenskap, och han var 
ängslig att hans familjeförhållanden skulle läcka ut. Hans 
dotterdotter Mika Larsson säger rent ut att Karlfeldt i sitt 
uppträdande mot Gerda pendlade mellan ridderlig med
känsla och grov brutalitet. Hon ger i få ord en fixerings- 
bild: »Gerda Holmberg bor sedan länge på Åsögatan. Där 
delar hon ett rum och kök med sin son. Karlfeldt bor i fem 
rum och kök på Karlbergsvägen.»

Det finns ingen anledning till beskäftigt moraliserande 
över Karlfeldts beteende. Efter ungdomens chockupple- 
velse av faderns och familjens vanära hade han kämpat sig 
igenom fattiga studentår i Upsala och just vid sekelskiftet 
blivit poeten på modet, från 1904 rent av medlem av 
Svenska Akademien. Hans längtan efter socialt erkännan
de var under många år den starkaste drivkraften i hans 
värld. Och där fanns ingen plats för Gerda Holmberg.

Mika Larsson har samlat material från flera håll, bl. a. 
en bandinspelning med mormodern 1974. Den är otrolig: 
ännu vid dryga 90 år är Gerda Karlfeldt beredd att utplåna 
sig själv. För henne fanns det livet igenom ingen märkvär
digare man, ingen märkvärdigare människa än Karlfeldt. 
Först 1916 tog denne det avgörande steget att gifta sig 
med modern till hans två söner och hans dotter (ännu en 
dotter föddes senare). Men även nu måste all tänkbar 
diskretion iakttagas. Karlfeldt »flyttade» inom Stock
holm, dvs. han skrev sig tillfälligt som inneboende hos 
bekanta i Sofia församling -  där visste ingen vem han var, 
när lysningen kungjordes. Sedan fick prästen viga paret i 
sin bostad och kyrkvaktmästaren mutades att inte lämna 
ut uppgiften om akademisekreterarens giftermål till pres
sen.

Så blev Gerda Holmberg till slut fru Karlfeldt, och man 
unnar henne gärna den titel -  »doktorinnan» -  som hon nu 
kunde yvas över. »Tilltalsordet doktorinnan blev ett 
skydd hon satte upp inför andra, det var ett tilltal som 
krävde en viss aktning», säger Mika Larsson. Åtskilligt 
om de omaka makarna Karlfeldt har Anders Yngve Pers 
tidigare berättat i en av Karlfeldtsamfundets volymer. 
Han omtalade då, att det var Gerda Holmberg som räd
dade Karlfeldt när denne låg döende i lunginflammation 
1913. Hennes insats omnämndes inte med ett ord av Ru- 
ben G:son Berg, som har beskrivit de kritiska dagarna 
timme efter timme.

Germund Michanek

Sven Lagerstedt. Hjalmar Söderberg och religionen. 
Stockholm Studies in History of Literature. A & W Inter
national. Sthlm (tr Uppsala) 1982.

Ett av Hjalmar Söderbergs bevingade uttryck är konstate
randet att religionen och kärleken är de enda ämnen »som




