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Karlfeldts patriotism.

Av E r i k  Nor de l l .

Den patriotiska diktningen i vårt land var nnder 1800-talet ganska 
rik. I stort sett var den traditionsbunden och följde gärna de riktlinjer, 
som Tegnér vid århundradets början hade angivit. För denna patriotiska 
diktning var fosterlandet i dess helhet den förnämsta inspirationskällan. 
Det var de nationella minnena och storhetsdrömmarna, som besjöngos. 
Kärleken till den snävare hembygden betydde mindre. Med åttiotalet 
inträder härvidlag en förändring. Hembygdsdiktningen florerar, vi få 
en hel rad av författare, som var och en diktar om sin egen provins. Nittio
talet företer på denna punkt en blandning. Den Tegnérska traditionen 
fortsättes av Heidenstam, samtidigt som bl. a. Fröding, Selma Lagerlöf, 
Karlfeldt och även Heidenstam föra hembygdsdiktningen vidare.

Karlfeldts patriotiska diktning har få beröringspunkter med den ovan 
antydda 1800-talsriktning, vars poler utgöras av Tegnér och Heidenstam. 
Den står i stället på hembygdsdiktningens grund.

Grundskillnaden mellan Karlfeldt å ena sidan och den »Tegnér-Heiden- 
stamska» riktningen å den andra har sin rot i olika uppfattning av och 
inställning till nationen.

Den patriotism, som företrädes av t. ex. Tegnér och Heidenstam, får 
i jämförelse med Karlfeldts en kraftigare politisk anstrykning. F o s te r 
la n d e t blir för dessa författare ofta detsamma som sta ten . Det personi
fieras, betraktas som en individ, som lever sitt liv vid sidan av andra 
liknande individer och i en ständig kamp med dessa. Det måste till varje 
pris hävda sin ställning, bibehålla sin en gång givna plats på staternas 
ranglista eller helst kämpa sig fram till en förmånligare. Denna patrio
tism fordrar, att vi göra oss hörda ute i världen, att vi hävda oss u tå t. 
Heidenstams ord äro här typiska:

»Vi vilja blifva ett folk, som hörs 
den dag det ryter i vrede»1

»och intet folk får bli mer än du, 
det är målet, hvad helst det kostar.»* 1 2

Det egna fosterlandet ses alltid i relation till andra länder. Begreppet 
»fosterlandets ära» blir normgivande för detta slags patriotism. Tegnér 
hör de »höge Carlar», som för honom blivit fosterlandets samvete, sakta

Använda förkortningar: V. o. K.: Vildmarks- och Kärleksvisor, Fr. V.: Fridolins Visor, 
Fr. L.: Fridolins Lustgård, Fl. o. P.: Flora och Pomona, Fl. o. B.: Flora och Bellona, 
H.: Hösthorn, T. o. T.: Tankar och Tal, utg. av T. Fogelqvist.

Sidhänvisningarna gälla till resp. arbetens första upplaga.
1 Soldatsång, Ett folk, s. 12.
2 Åkallan och löfte, Ett folk, s. 13.



Karlfeldts patriotism 81

viska om »forntids ära och om framtids hopp».1 Och under den svåraste 
motgångens tid kan han sjunga:

»Än kan du med ditt mod en häpen verld förfära, 
och rädda, fallande, åtminstone din ä r a .-------------»1 2

Och då allt synes förlorat, lever dock hoppet om upprättelsens dag:
»Du sofver i skyar
bak österns port,
du Dag, som vår ära förnyar!»3

Kampen för denna ära blir ofta av krigisk art. Den patriotiska dikt
ningen blir krigseggande och krigsbeundrande. Tegnér talar med stolthet 
om den tid, då »Europas segrare i Nordens hyddor bodde»4 och om den 
släkt, »som kufvat Österns våld och Söderns bäfvan väckt.»4 Hans hjälte 
blir den, för vilken »Söderns folk, och ej dess drufvor blödde».4 För Tegnér, 
som själv upplevat ett för sitt fädernesland olyckligt krig, är denna krigs- 
diktning fullt naturlig. Men mycket tack vare hans exempel har den 
levat kvar genom hela 1800-talet. Över bl. a. Runeberg, Snoilsky, Rydberg 
(Dexippos) når den fram till Heidenstam. Men det har under tiden kom
mit med ett nytt element. Den fosterländska äran kan rentvås och fram
hävas också genom oblodiga triumfer, genom andlig expansion:

»Till oblodiga triumfer bröt han oss en strålfull led,
Skapade med tålig forskning, der det vilda mod ref ned.
På en grundval fast och säker han vår ära återbyggt,
Sedan Riddarholmens krypta sig kring bragdstorheten lyckt.»5

Samma tanke uttrycker Heidenstam:
»-------------Res dig, vår storhetsdröm
om herraväldet i Norden!
Den storhetsdrömmen lyster oss än 
att leka i nya bedrifter.
Låt upp våra grafvar, nej, gif oss män 
i forskning, i färger och skrifter!»6

Denna fosterlandets ära blir det heligaste vi äga. Skulle vi berövas 
den, ja, då vore det lyckligast om hela vårt folk ginge under med den:

»Men var Ert minne, var Er dygd förgäfves, 
skall Svea falla här i tidens höst, 
en slaf bland folken utan namn, och quäfves 
Er hjeltelåga evigt i dess bröst; —

då styren stjernbeströdda tistelstången 
i hafvets af grund, med förtviflat mod, 
att med vår jord vår skam må bli förgången, 
och ingen veta hvar Ert Svea stod!!»3

Hos Heidenstam:
»Det är bättre af en hämnare nås 
än till intet se åren förrinna, 
det är bättre att hela vårt folk förgås 
och gårdar och städer brinna.»7

1 Svea, Sami. skrifter, kritisk uppl. utg. av E. Wrangel och Fr. Böök, 2, s. 72.
2 Svea, a. a., s. 67. 3 Svea, a. a., s. 72. 4 Svea, a. a., s. 64.
5 Carl Snoilsky: Carolus Linnaeus, Svenska bilder, s. 99.
6 Åkallan och löfte, Ett folk, s. 13. 7 Åkallan och löfte, Ett folk, s. 14.

6 — 41332. Samlaren 1941.
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Hos Karlfeldt möter man intet av det slags patriotism, som har den 
fosterländska äran, som främsta norm. För honom blir inte nationen en 
kämpande individ. Han ser den som en över alla tidsgränser bestående 
knltnrgemenskap, en förening av människor, sammansvetsade av blods
band, likartade levnadsförhållanden och framför allt gemensam tradition. 
Varje släktled känner samhörigheten med de föregående och bygger vidare 
på deras erfarenheter. Oberoende av historiens alla yttre växlingar finns 
inom nationen något oföränderligt, för alla tider gemensamt. Det är detta 
oföränderliga hos nationen — dess själ — Karlfeldt fängslas av och söker 
tränga in i. Fosterlandets yttre kamp, sådan den gestaltats i t. ex. vår 
politiska historia, är för honom av underordnad betydelse.

Grundskillnaden i uppfattning av nationen hos Karlfeldt och den 
»traditionella» patriotiska diktningens företrädare förklarar olikheten i 
motivval, stämning och syftemål. Den senare gruppen av diktare lånar 
ofta sitt ämne från dagspolitiken eller den politiska historien. Exempel 
härpå äro Tegnérs Svea och Landtvärnssång, Runebergs Sägner, Snoilskys 
Svenska Bilder samt Heidenstams Karolinerna och Ett folk. Hos Karl
feldt däremot äro de politiska eller politiskt-historiska motiven ytterst 
sällsynta. Hans diktning är — i den mån den är historisk — främst kul
turhistorisk. Någon avsikt att genom jämförelse med andra länders 
kultur framhäva sitt eget lands, märker man dock mycket sällan. Vid 
teckningen av sitt land och folk ser han det helt inifrån. Han höjer sig 
sällan eller aldrig för att inta platsen som åskådare med utsikt även över 
andra länder och folk. Han reflekterar inte över om vår stämma gör sig 
hörd ute i stora världen eller inte.

Karlfeldt har insett, att man lättast finner folkets mest karakteristiska 
drag i dess ursprungligaste och traditionsrikaste skikt, som utgöres av all
mogen. Här ha vi den väsentligaste orsaken till att hans diktning är en 
allmogediktning. Karlfeldt har själv trätt fram ur allmogens krets. Tack 
vare detta löper hans kärlek till sin ätt och till den enligt hans mening 
värdefullaste och mest typiska delen av sitt folk jämsides och flätas in i 
varandra. Detta gör, att hans allmogediktning lokaliseras till den bygd, 
där han själv växt upp och där hans släkt levat och verkat. Allmogedikt
ningen hos Karlfeldt paras med Jiembygdsdiktningen. Denna gren av pat
riotisk diktning lämpar sig också bäst för Karlfeldts intima skildring av 
natur och folk. Den provinsiellt betonade diktningen förmår att på ett 
omedelbarare sätt än den rent fosterländska tränga in i landskapets kynne. 
Detta hade åttiotalets hembygdsförfattare visat, och av dessa har också 
Karlfeldt lärt en hel del. I synnerhet läste och beundrade han mycket 
A. U. Bååth.

Beröringspunkter finnas således mellan åttiotalets och Karlfeldts hem- 
bygdsdiktning. Men där finns också en väsentlig skillnad, vilken består 
däri, att den förra i motsats till Karlfeldts till största delen endast var 
»geografisk». Det var landskapsmålningen, som för åttiotalisterna var hu
vudsaken. Människorna blevo ofta endast staffagefigurer i landskapet 
(ex. Bååth, Ola Hansson). Och då någon gång människoskildringen blev 
det centrala, såsom hos Strindberg (Hemsöborna, Skärkarlslif), begränsades 
denna strängt till tiden. Karlfeldt vet inte av någon sådan begränsning. 
Hans diktning är också h istor isk . Han ser inte sin tid isolerad och lös
ryckt utan ständigt mot bakgrunden av gångna tider. Sin egen genera
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tion betraktar han som en produkt och en fortsättning av tidigare släkten. 
Och han glömmer aldrig det intima sambandet mellan det närvarande och 
det förgångna.

Vill man försöka att inordna Karlfeldts patriotiska diktning i någon 
skola eller litterär riktning, så måste man välja nittiotalet. Med denna 
litteraturströmning har den de flesta anknytningspunkterna. Gemen
samma med dess patriotism äro de tre huvudelementen: hembygdskärleken, 
allmogeintresset och den historiska aspekten. Detalj olikheter finnas givet
vis, men i vilket fall som helst är en jämförelse av stort intresse. Utan 
att göra anspråk på fullständighet vill jag därför i den följande framställ
ningen på några viktiga punkter anknyta till nittiotalslitteraturen i övrigt.

*

Jag vill nu övergå till en analys av Karlfeldts dikter och med hjälp av 
dessa söka utveckla de synpunkter, som redan anlagts. Material har också 
i begränsad utsträckning hämtats ur tillgängliga tal och uppsatser av 
skalden.

I ett tal hållet vid en landstormsfest 1927 yttrade Karlfeldt om foster
landet: »Det är ett elementärt begrepp i vår tillvaro. Det är nutid och 
framtid, men också forntid. Låt oss betänka, att det är traditionen, som 
binder det nya vid det gamla och gör oss till ett folk.»1 Dessa ord skulle 
kunna sättas som motto över Karlfeldts patriotiska diktning. Gång på 
gång kommer han tillbaka till samma sats: det intima sambandet mellan 
generationerna och betydelsen av en obruten tradition. Hur central 
denna tankegång redan tidigt varit för honom framgår tydligt därav, 
att inledningsdikten i hans första diktsamling2 formats till*en hyllning åt 
fäderna. Det märkliga är, att Karlfeldt framträder fullt färdig på denna 
punkt. Det är en av hans mest innehållsrika och personliga dikter. Man 
frestas nästan att här se ett program. Han uttalar tankar, som han seder
mera gång på gång skall komma tillbaka till och variera men sällan gå 
utanför. Endast en gång skall han lyckas fördjupa och förinnerliga dessa 
tankar. Det blir i den stora dikten Träslottet i Elora och Pomona.

I Fäderna börjar skalden med en liten karakteristik av sina förfäder. 
De voro inga män och kvinnor, vilkas namn bevarats på historiens blad, 
utan enkla människor av allmoge- och bergsmanssläkt, som levat sitt 
strävsamma liv, fyllt sin plikt och sedan dött namnlösa. Men trots detta 
förmår han skönja deras långa rad långt tillbaka i den urgrå tiden. Och 
detta tack vare det arbete, de i tysthet utfört men som satt spår ända in 
i våra dagar. Det var hans egen hembygd, det gamla Järnbäraland, som 
de odlade och utnyttjade, då de »bröto åker på älfvens strand / och malm 
ur grufvan bredvid». Det är till dessa människor han känner sig dragen, 
och med beundran och stolthet beskriver han dem som ett fritt, själv
ständigt och rakryggat släkte:

»De kände ej trältjänst, förstodo ej krus, 
de sutto som drottar i eget hus.»

Det är inte blott den arbetsfyllda sidan av sina fäders liv, som Karlfeldt 
förmår att leva sig in i. Han följer dem också under deras ljusa och glada

1 T. o. T., s. 201. 2 Fäderna (V. o. K., s. 3 ff.).
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stunder. Han ser dem taga sitt högtidsrus, ser dem i livets vår nppleva 
sin unga kärlekslycka, ser dem bilda familj och ser dem i deras stilla och 
andaktsfulla gudstjänst.

Med dessa fäder bryter aldrig Karlfeldt de sammanhållande banden. 
De bli för honom en tillgång i livet, en styrka i svåra stunder. De bli 
både en sporre och en återhållande kraft:

»Mina fäder! I smärtans och frestelsens stund 
fick jag styrka vid tanken på er.
Som ni vårdat och älskat ert ärfda pund, 
vill jag småle nöjd åt hvad ödet ger.
Vid njutningens vinkande öfverflöd
har jag tänkt på er kamp, på ert torftiga bröd:
har jag rätt att begära mer?
Det har svalkat som bad i den strömmande älf, 
när mot lustan jag kämpat mig trött, 
det har lärt mig att rädas m itt eget kött 
mer än världens ondska och satan själf.»

Dessa fäder bli för Karlfeldt den viktigaste inspirationskällan. De tankar 
han tänker och de sånger han diktar ha alla en gång tidigare anats och 
sjungits av dem:

»Men klingar det fram ur min dikt någon gång
en låt af stormsus och vattusprång,
en tanke manlig och djärf,
finns där lärkspel och vårljus från fattig hed
och suckar ur milsdjup skog —
ni ha sjungit det tyst genom många led
vid yxans klang, bakom fora och plog.»

I Fäderna låter Karlfeldt oss också skönja det tragiska momentet i 
hans eget liv. Hur han rycktes loss från sin naturliga miljö och fördes in 
i en annan samhällsklass med ett liv så väsentligt olika hans släkts tidigare. 
Själv betraktar han det till hälften som ett svek:

»Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund, 
halft nödd, halft villig er sak jag svek.»

Det är denna brytning i hans liv, som orsakar dubbelheten i hans dikt
ning, som ger den dess stämning av vemod och längtan. Han längtar 
ständigt tillbaka till sina fäders mera osammansatta liv. Men han vet, 
att han aldrig kan nå dit igen. Harmonien i hans liv är borta. Han har 
till det yttre brutit med sin släkt, men tack vare detta känner han så 
mycket starkare behovet av att de sammanhållande inre banden inte 
brytas.

Som ovan sagts är innehållet i Fäderna en sammanfattning av hela den 
gren av Karlfeldts diktning, som hämtat motiv från ätten och förfäderna. 
Det är dessas liv i helg och socken, i glädje och sorg, han skildrar. Det är 
deras arbete i framåtskridandets och samhällsbevarandets tjänst, han 
besjunger. Det är deras betydelse för honom själv och hans samtid, 
han betonar. Därtill kommer redan här det rent personliga draget av 
rotlöshet och saknad, som orsakats av att han brutit sin ätts kontinuerliga 
utveckling.

Samma känsla för traditionens betydelse, som mött oss i Fäderna, 
samma ättstolthet och samma beundran för en lugn, kontinuerlig samhälls



utveckling finner man många exempel på i Karlfeldts diktning. Typiska 
äro följande två citat:

»Av flickor och gossar 
en ätt i oändliga led 
skall odla de hedar och mossar 
där släktfadern gladdes och stred.»1
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»Här ha vi värjt sen hedenhös, 
från far till son och måg, 
vår vissa rå, vårt säkra rös 
kring havre, korn och råg.»1 2

Dikten Träslottet i Flora och Pomona (s. 81 ff.) är det mest monumen
tala uttrycket för Karlfeldts kärlek till de gångna släktena och deras 
kultur. Den vittnar om en samhörighetskänsla med tidigare generationer 
och en inlevelse i deras liv och miljö, som man har svårt att finna mot
stycke till i svensk litteratur. Den framstår som ett minnesmärke över 
den traditionsrika allmogekultur, som fortlevat genom seklerna och vars 
rötter äro djupt fästa i det specifikt nationella. Den är en hymn till de 
hädangångna fäderna och deras verk, till allt det gamla, som spelat ut 
sin roll, men också till allt det gamla, som lever kvar och sent förgås:

»Allt vill jag se som jag sett det förr, 
och intet får vara förbytt»

Allt som en gång varit i fädernas ägo och som påminner om dem och 
deras tid är för Karlfeldt en dyrbar skatt, som han aldrig slutar att be
undra:

»Öppna de tunga kistor af ek 
som gömma bak väldiga lås 
den åldriga skatt som tiden gjort blek 
men som varar och sent förgås.

Bred kläden och dukar på bord och bänk; 
mot sjunkande, skyröd kväll 
vill jag se de hvita smyckenas blänk 
och brokig bonad och dräll.»

Varje liten sak, varje liten detalj i dessa kistor väcker minnen till liv 
och sätter skaldens fantasi i rörelse. Många generationers döda träda 
fram för hans inre syn, och hela den tid passerar revy, då de stodo mitt 
uppe i det brusande livet med sina sorger och sina glädjeämnen, sin oro 
och sitt hopp:

»Där ligger den brudstass andlös och tom  
som burits på klappande bröst.
Hur fjärran den vår då dess lin stod i blom, 
och hur fjärran dess spånadshöst!

Tankfull du ser på slinga och list, 
du unga i änkedräkt, 
du bar dem af alla brudarna sist 
i din ärbara bergsmanssläkt.

1 Klagosång öfver en landtman (Fl. o. B., s. 28 ff.).
2 Till en jordförvärvare (Fl. o. B., s. 112 ff.).
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Det sjunger i vindens växande hvin 
som stråkar med sällsynt ljud 
kring de dödas och lefvandes brudelin 
i den sal där min moder stod brud.

Det sjunger om blomstrens prakt som blir blek 
och om lyckans väf som består, 
det sjunger om glädjens fladdrande lek 
och om trohet i långa år.»

Det är med den djupaste vördnad han tänker på dessa hädangångna:
»När jag stiger dit upp till m itt hvilorum 
uppför trappornas knarrande trä, 
då ville jag böja, af vördnad stum, 
för de sofvandes minne m itt knä.»

Det som binder honom fastast vid dem, som gått bort, är medvetandet 
om att han ärvt något väsentligt från dem, att han i grund och botten 
är ett med dem:

»Ja väl, jag har känt som jag ärft litet malm  
från fädernas flammande härd.
Jag har stått i din smedja vid släggornas psalm  
och smidt på ett klingande svärd.»

Det kan måhända synas, som om Karlfeldt i de dikter, där motiven 
hämtats från ätten och fäderna, främst skulle ha inspirerats av en rent 
personlig släktkänsla; som om intresset för hans egen släkt skulle ha varit 
den enda orsaken till dessa dikters tillkomst. Mycket talar för ett sådant 
antagande. Karlfeldt kunde både på fädernet och mödernet följa sin ätt 
långt tillbaka i tiden, och han hyste ett livligt intresse för enskilda individer 
inom densamma. Deras levnadsöden sökte han rekonstruera och många 
gånger ha de lämnat ett rikt stoff till hans diktning. Man har ingen anled
ning att förringa den roll, som den egna släkttraditionen i detta fall 
spelat. Träslottet är direkt inspirerat av skaldens mödernehem, H ytt
bäcken, med alla dess släktminnen, och i Fäderna kommer den personliga 
släktkänslan tydligt i dagen. Han apostroferar här »mina fäder», han 
skriver inte på något ställe våra. Men å andra sidan finns det dikter, där 
intet tyder på att det är speciellt sin egen ätt, som Karlfeldt haft i tan
karna. Som tydliga exempel härpå kunna anföras de ovan nämnda citaten 
ur Klagosång över en landtman och Till en jordförvärvare. Ännu bättre 
dikten En gammal rocksvarvare (H., s. 117 ff., jfr nedan!). Den personliga 
släktkänslan har för Karlfeldt varit av den allra största betydelse. Det 
är tydligt nog. .Men det är knappast troligt, att det är en d ast den, han 
velat ge uttryck åt. Då Fridolin, Karlfeldts alter ego, dansar rusig av 
»minnenas vin», ser han i sin inbillning sin fars och farfars gestalter. Men 
dessa två bli då någonting mer än ett par led i en släktkedja. De bli en 
symbol för och en uppenbarelse av en gången tids dalaallmoge. Och Trä
slottet blir någonting mer än, som Fogelqvist säger, ett minnesmärke 
över en gammal gård.1 Det blir en minnesvård över en hel bygd med 
dess människor och dess kultur.

I ett flertal dikter förutom de redan nämnda låter oss Karlfeldt blicka 
in i denna kultur, som mer eller mindre tillhör det förflutna. Han ger oss

1 Fogelqvist, Erik Axel Karlfeldt, s. 14 f.
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en inblick i de yttre betingelser, nnder vilka människorna levde sitt liv 
på de stora och små dalagårdarna, innan allt det nya trängt in ntifrån. 
Ett exempel är dikten En gammal rocksvarvare (H., s. 117 ff.). Här skildras 
en hantverkares liv och dagliga gärning. Dess strofer ge nttryck åt den 
djupaste förståelse för och uppskattning av dennes arbete, ett arbete, 
som ger plats åt utövarens både skicklighet och originalitet och som 
mången gång adlas till konst. Yad som i Karlfeldts ögon främst förlänar 
detta arbete dess adelsskap är den omständigheten att yrket gått i arv 
från far till son, att rocksvarvaren fortsatt en inom släkten levande 
tradition:

»Stråken du ärvt, men i boden vid porten 
stod ett annat, dyrare arv.
Vida berömd var den verkstad i orten 
där din fader skötte sin svarv.
När hans fot blev tung,
gav du, stark och ung,
liv åt hjulets tröttnande hvarv.»

Karlfeldt har också på ett mästerligt sätt lyckats tränga in i sina för
fäders känslo- och tankevärld. Vid detta studium har han tagit vara på 
de rika källor, som utgöras av gamla sägner, skrock och vidskepelse, 
åldriga sedvänjor och folkliga föreställningar. Han har älskat att lyssna 
till hembygdens huldra, hon, som kan

»sägnerna, mörka och ljusa,
ifrån dalgång och glittrande brant.»1

Han har sökt i Dalarnas härbren efter det bockhorn, »som har kvar sina 
läten från förr»2, och han har försökt att uppfatta ljudet av den märg- 
fulla och hedniska musik, som fordom steg upp från de mörka skogarna 
längs »Gesundas glimmande vik».

Att Karlfeldts intresse för ålderdomliga sedvänjor varit starkt framgår 
av det faktum, att han vid relativt unga år bedrev ivriga kulturhistoriska 
studier, vilkas synliga resultat blev några uppsatser i Ny illustrerad tid
ning för åren 1890 och 1891. 1890 publicerades en artikel Om jul och jul
seder3 och året därpå en uppsats Om tideräkning och nyårsbruk4 samt en 
annan betitlad Ur påskens historia5.

»Artiklarna visa för övrigt», skriver Fogelqvist, »en lärd förtrogenhet 
med tideräkningens mysterier och därmed sammanhängande folkliga 
plägseder av såväl antikt som nordiskt ursprung. Och här står man vid 
en av inspirationskällorna till Karlfeldts lyrik. Den har sugit näring och 
äring ur förnämligast tre urkunder, allesammans intimt förbundna med 
den gamla allmogekulturen, nämligen bondepraktikan, kalendariet och 
bibeln.»6 — Det är inte endast uppslag och motiv Karlfeldt hämtat från 
bondepraktikan och kalendariet. Han har förstått dessa gamla urkunders 
anda, och han har i sin dikt lyckats levandegöra deras innehåll. Han

1 Hembygdens huldra, Fr. V., s. 100.
2 En hornlåt, Fl. o. P., s. 30.
3 Årg. 11, nr. 51.
4 Årg. 12, nr. 1.
5 Årg. 12, nr. 13.

Uppsatsen Om jul och julseder är osignerad. De två andra äro signerade Axel Eriks
son. Att älla tre författats av Karlfeldt är fullt tydligt. Se Fogelqvist, a. a., s. 178 f.!

6 Fogelqvist, a. a ., s. 180.
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har velat tränga in i och åskådliggöra hela den folkliga föreställningsvärld, 
som så intimt förknippats med dem. Bondepraktikan härstammar vis
serligen från Tyskland, men ingenstädes har den vnnnit så stor spridning 
och spelat så stor roll som i Sverige, där dess riter och regler trängt full
ständigt in i allmogens medvetande.1

Almanackans festdagar och kalendariets upplysningar om dem ha satt 
spår i dikter sådana som Till Lussefesten (Fr. V., s. 37 ff.), Stjärngossar 
(Fl. o. P., s. 75 ff.) och Tjugondag (Fl. o. P., s. 154 ff.). Kulturhistoriskt 
mest värdefull är den vackra julskildringen Ljusstöperskan i Hösthorn 
(s. 73 ff.).

Såsom den tredje inspirationskällan till Karlfeldts lyrik nämner Fogel- 
qvist bibeln. Att det råder en viss överensstämmelse mellan denna skrift 
och Karlfeldts diktning både vad motiv och stämning beträffar ligger 
i öppen dag.1 2 En av orsakerna till detta förhållande har man givetvis 
att söka i skaldens personliga inställning till religionen. Han var till sin 
läggning en religiös natur, som med djupt allvar studerat den heliga skrif
ten, och detta måste helt naturligt sätta spår i hans produktion. Men det 
finns ock en annan bidragande orsak. Borelius betonar den roll, som 
bibeln jämte katekesen och psalmboken spelat i allmogens liv.3 Den bok
liga undervisningen, sådan den så sent som för en mansålder sedan be
drevs i dalaskolorna, bestod så gott som uteslutande i en på kyrklig grund 
vilande religionsundervisning. Härav framgår, säger Borelius, »att all
mogens fantasiliv fordom fick sin huvudsakliga litterära näring, förutom 
av visor, sagor och skrock, genom bibelns ord, direkt eller via andra and
liga böcker, varför det följaktligen måste bli tämligen ensidigt färgat av 
bibliska bilder och tänkesätt».4 Yill Karlfeldt därför i sin diktning återge 
något av detta sitt folks föreställnings- och fantasiliv, då måste också 
denna skildring till en viss grad färgas av bibelns innehåll och stämning. 
Det är i synnerhet i Dalmålningarna som frändskapen med bibeln lättast 
kan iakttas. Det är tydligt, att Karlfeldt haft flera olika syften med dessa 
utläggningar på rim av gamla väggmålningar. Men ett, och ett av de 
viktigaste, har varit, att han velat återge något av det primitiva religiösa 
betraktelsesätt och den naiva uppfattning av bibelns berättelser, som 
dessa målningar ge uttryck åt. Han har i sina dikter lagt in mycket av 
sina egna tankar och känslor. Men främst har han velat tränga in i den 
föreställningsvärld, som var de självlärda konstnärers, som trädde fram 
ur dalafolkets djupa led och med sin konst gav ett så fullödigt uttryck åt 
landskapets egenartade kultur.

Det var den gamla bibelöversättningen, Karl XII:s bibel, som Karl
feldt läste och studerade. I lika hög grad som innehållet gjorde den 
för honom arkaistiska formen ett outplånligt intryck på honom. Utan 
tvekan måste man ge Sten Selander rätt, då han säger: »helt säkert är 
även hans (Karlfeldts) intresse för bibeln delvis fullt medvetet av språklig

1 Direkt inspirerade av bondepraktikan äro dikterna I  Krabban (Fr. V. s. 40 ff.) Le
jonets barn (Fr. V., s. 42 ff.), »Och solen löper i  Jungfrun» (Fl. o. P., s. 26 ff.), Göjevisa 
(Fr. L., s. 23 ff.) och Mikrokosmos (Fr. L., s. 29 ff.).

2 Detta har påvisats och utförligt belysts av A. Borelius i studien Bibliska motiv i 
Karlfeldts diktning.

3 A. a., s. 5 ff.
4 A. a., s. 8.
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art».1 Och vad orsakade detta intresse*? Bland annat helt visst det för
hållandet, att detta språk i så hög grad liknade de ålderdomliga dala
dialekterna. Ännu på Karlfeldts tid voro — åtminstone hland de äldre — 
den gamla bibelöversättningens ord och uttryck vanliga i det dagliga 
talet. Han drivs att studera detta språk av samma anledning, som han 
studerar bondepraktikan, kalendariet och dalmålningarna, sägnerna och 
låtarna: för att kunna teckna den mångsidigaste och fullständigaste bilden 
av det folk, till vilket han själv är en ättling.

*

Det som i det föregående framhållits såsom mest karakteristiskt för 
Karlfeldts patriotism: samhörighetskänslan med och kärleken till gångna 
släkten samt intresset för deras liv och kultur är alltsammans gemensamt 
för nittiotalet i dess helhet. Karlfeldt definierar en gång (se ovan!) begrep
pet fosterland såsom nutid, framtid och forntid. Heidenstam ansluter 
sig mycket nära härtill, då han skriver: »Fosterland det är för mig allt
------------ far och mor, hem, minnena, allt allt!»1 2 Karlfeldt ser sitt folk
såsom en oändlig följd av generationer utan början och utan slut. Han 
talar om en »oändlig ätt av flickor och gossar», som skall odla sitt land. 
Samma känsla, att folket står utanför alla tidsgränser, lever sitt liv i en 
oändlig kedja av släktled, finns också hos Heidenstam. En scen i Bjälbo- 
arfvet vittnar om detta: Det är julnatt, och drottningens småtärnor stå 
och se ut över den ändlösa stjärnhimmeln. De komma att tänka på sitt 
eget liv och på dem, som levat före dem. »Stundvis tyckte de, att de
döda stodo midt ibland dem, ännu mer lefvande än de lefvande-----------
och de kommo ihåg, att snart skulle andra småtärnor stå och tänka på 
dem själfva på samma sätt. Och så skulle det gå år efter år ända tills 
ingen längre visste, att de hade funnits till.»3

Känslan av samband mellan nuet och gångna släktled är stark hos alla 
nittiotalisterna. Den går som en underström genom hela Selma Lagerlöfs 
författarskap. Den lyser igenom i Frödings Yärmlandsdiktning, och 
Heidenstam äger den i fullaste mått både i sina historiska romaner och 
i sin lyrik. Selma Lagerlöfs Ingmarssöner äro en tydlig parallell till Karl
feldts Träslottssläkt. Och besjälad av samma släktkänsla sjunger Fröding 
om sin »faders gård» i Alsterns dal.

Nittiotalisterna studera ingående sina förfäders liv och levnadsförhål
landen, och detta studium föder en känsla av pietet mot allt gammalt. 
Man vill försöka hålla vid liv så mycket som möjligt av det fäderneärvda 
i seder och tänkesätt. Att vårda traditionen blir en av nittiotalets huvud- 
uppgifter. Detta konservativa drag, sådant det framträder hos Karl
feldt, har i det föregående särskilt framhållits. Hos Selma Lagerlöf ryms 
det i den Ingmarska repliken: »Det kan hända, att jag inte vill ha någon 
annan tro än min far.»4

Det råder olika meningar om hur mycket av det gamla, som går att 
rädda undan förgängelsen. Fröding är i detta fall pessimistisk. Endast 
minnet av det, som varit, kan räddas, tror han:

1 Erik Axel Karlfeldt, Ord och Bild 1924, s. 311.
2 Vid rådsbordet, Karolinerna 1, s. 297.
3 Bjälboarfvet, s. 145. 4 Jerusalem 1, s. 180.
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»Det är tomt, det är brändt, det är härjadt och kalt, 
där den låg (hans faders gård), ligger berghällen bar, 
men däröfver går minnet med vinden svalt, 
och det minnet är allt, som är kvar.

Där du kära gestalter och syner minns, 
där står tomheten öde och kal, 
och min eviga vaggsång är allt som finns 
af det gamla i Alsterns dal.»1

Också Karlfeldt vet, att mycket av det gamla är dömt att försvinna. 
Han skriver om den gamle rocksvarvaren:

»Värdigt i skridt mellan skördemogna ängar 
far du bort, och bort far din tid.
Ingen i ditt hus, som kan stämma dina strängar, 
ingen som din svarvstol tar vid.»1 2

Han tror dock, att mycket står att rädda. Han tror, att han, när han 
en gång återvänder till sitt Träslott, skall finna mycket, sådant det var, 
då han lämnade det; och han tror, att det förgångna då skall säga till 
honom:

»-------Här är allting kvar,
här vänta dig i godt förvar 
tusende vackra sånger»3

Hela Karlfeldts diktning blir en appell att bevara så mycket som 
möjligt av den gamla inhemska kulturen. Mangård framhåller det med
vetna program, som ligger häri: »För Karlfeldt blev detta återblickande 
på det förgångna till en gudstjänst i Apollons tempel men också till något 
av ett program. Han såg så mycket av den gamla kulturen förödas, och 
hans sång blev till en maning åt samtiden att ta vara på det fäderne- 
ärvda. Man kan tryggt säga, att denna maning gav impulsen till den 
nu så starka hembygdsrörelsen i Dalarna.»4

Då nittiotalisterna dikta om sitt folk, rikta de emellertid inte blicken 
endast bakåt mot det förflutna. Jag har i det föregående betonat, att Karl
feldts intresse för sina fäder till stor del bottnar i medvetandet om deras 
betydelse såsom ett föredöme för honom själv och hans tid. Detsamma 
gäller också de övriga nittiotalsdiktarna. Den Karlfeldtska bekännelsen:

»Mina fäder! I smärtans och frestelsens stund 
fick jag styrka vid tanken på er»

motsvaras fullständigt av de ord Selma Lagerlöf låter Ingmar Ingmarsson 
rikta till sina fäder: »Aldrig hade jag kommit så långt, om inte ni hade 
stått mig bi.»5

Även framåt mot kommande släkten riktas blicken mången gång. 
Heidenstam sammanställer flera gånger på ett verkningsfullt sätt folkets 
förflutna och dess tillkommande, t. ex. i följande två verser ur dikten 
Hemlandet:

1 Ströftåg i  hembygden, a. a ., s. 54, 55.
2 H., s. 120.
3 Det förgångna, Fl. o. P., s. 14.
4 Carl Mangård, En bok om Karlfeldt, s. 33.
5 Jerusalem 1, s. 46.
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»Från samma tröskel viska vi om dem (fäderna) 
i kvällens stund, när barnens hand vi trycka»

Här mötas forntid, nutid och framtid. På samma sätt då han sjunger 
om Sverige

»där våra barn en gång få bo
och våra fäder sova under kyrkohällen»1

På framtiden tänker också Selma Lagerlöf, då hon framhåller skyldig
heterna mot ätten. Vi ha fått ett arv att förvalta, och det är vår plikt att 
inte förslösa det. Ett kort replikskifte i Jerusalem belyser hennes inställ
ning till denna fråga. Det är de båda bröderna Per och Björn Olofsson, 
som tala: »Du sålde gården, du Björn! — ’Ja’, svarade Björn, ’jag har gett 
allt mitt till Gud.’ — ’Ja, men detta var ej ditt’, inföll brodern stilla. 
— ’Var det ej mitt?’ — ’Nej, det var ättens.’»2

*

Jag har ställt Karlfeldts patriotiska diktning i motsatsförhållande till 
den »traditionella» eller — som jag också kallat den — den »Tegnér-Heiden- 
stamska» riktningen. Vi skola dock se, att Karlfeldt inte gjort sig helt 
fri från den patriotism, som bygger på jämförelsen med andra länder. 
Han vill se vår kultur i möjligaste mån renodlat svensk, han vill befria 
den från allt onaturligt och traditionsupplösande utländskt lånegods. 
Här kommer skalden medvetet in på problemet Sverige contra utlandet, 
och därmed skiftar hans diktning i viss mån karaktär. Motivvalet blir 
delvis ett annat: den politiska historien får vid några tillfällen lämna 
stoff, och den så karakteristiska nordanvindssymbolismen spelar en 
huvudroll. Men att märka är, Karlfeldt vill ej heller nu — såsom 1800- 
talets stora patriotiska diktare velat — föra det svenska namnet ut över 
världen. Han kämpar för Sverige, men hans kamp gäller försvaret av det 
svenska inom Sveriges gränser, den gäller aldrig Sveriges inflytande på 
världspolitik eller världskultur.

Kampen för de nationella värdena låter Karlfeldt symboliseras av Gustav 
Vasas befrielsekrig. I dikten I  Mora3 antydas befrielseverkets första sce
ner: den unge Gustav Vasa talar till allmogen från kyrkvallen i Mora, 
hans flykt till Korge samt dalkarlarnas första tåg mot danskarna. Vid 
sidan av Gustav Vasas befrielseverk får i denna dikt även nordan vinden 
symbolisera kampen för det äkta svenska, som vi måste slå vakt omkring:

»Han trädde upp ur männens flock.
Fin var hans kind och mjuk hans lock, 
men nordan vajade hans rock, 
den goda allvarsvinden.
Nu tystnar stapelns tunga dån, 
och Morabonden med sin son 
står lyssnande vid grinden.

En fjällvind kom i kvalm och tö 
och sjöng med munnen full av snö:
’H vi sändes denne bort att dö 
som kunnat alla frälsa?’
Vi tro dig ödemarkens bud.
Din röst är klang och segerljud, 
din andedräkt är hälsa.

1 Sverige, Ett folk, s. 7. 2 Jerusalem 1, s. 308. 3 Fl. o. P., s. 122 ff.
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Det kimmade i Siljans nejd.
Svart svepte stormen ntan hejd, 
en dalastorm i lust och fejd, 
kring loja landamären.
Vår hö vitsman är käck och ung. 
Följ med oss, ly eko vind, och sjung 
för höfdingen och hären!

Nu leker sommar kring hans stod.
Vi tro att än vid myr och flod 
vår uppbrottssång kan dåna god, 
om onda tecken sia.
Blås då på nytt från Mora strand 
du friska nordan som vårfc land 
kan rensa och befria!»

Förutom i dikten I  Mora möter oss Gustav Vasa-gestalten på ett annat 
ställe, nämligen i dalmålningen Tuna ting1. Här är det inte den unge be
friaren vi se, utan konungen, som förrått sitt land. Han står på tinget 
anklagad av sitt folk som den store traditionsbrytaren, som vill ersätta 
den fäderneärvda tron och de gamla sederna med nya och utländska 
påfund. Det var den svåraste anklagelse Karlfeldt kunde lägga i folkets 
mun:

»Du svor oss, konung Gustaf, med många dyra eder 
att skydda våra fäders tro och våra gamla seder.
Nu höra vi om lutheri 
och ny gjord gudadyrkan

Endast på ett sätt kunde konungen nå försoning med sitt folk igen. »Gör 
frid med fädrens Gud», var dess villkor, då »sända vi dig härligt bud / om 
huldhet och om troskap.»

Karlfeldt har själv många gånger liksom dalkarlarna på Gustav Vasas 
tid rest sig mot allt det nya i tiden, som trängt in i vår kultur utan att ta 
minsta hänsyn till tradition och nationell egenart. En tredje gång an
knyter han till Gustav Vasas historia. Det är i det minnestal över slaget 
vid Brunnbäcks färja, som han höll i Brunnbäck 1921. I detta drar han 
utan poetisk förklädnad parallellen med vår tid. Han säger bl. a.: »Mycket 
strömmar över oss från främmande land. Somt är gott, somt är ont. Låt 
oss stänga våra gränser bättre mot fördärvligt inflytande utifrån. Vi 
svenskar ha tappat vår självkänsla. Allt utländskt nytt beundras, allt 
gammalt svenskt får gå till spillo. Vi tycka oss tarvliga och svaga, en 
liten efterbliven # nation. Men sannerligen, vi ha inga skäl att avundas 
och efterapa de stora nationernas statsmoral och enskilda lyten.»1 2

Samma nordanvindssymbolism och samma kamp mot allt unket och 
förklemande utländskt, som vi mötte i I  Mora, går igen i dikten Ny nord 
i Flora och Bellona (sid. 18 ff.). Som motsättning till de kvalmiga vin
darna från södern ställes »nordans friska anda», ångan i våra ensliga skogar,, 
bergens »källrena kyla», »havets jäsande sälta» och vildmarkens härdiga 
liv.

1 Fr. L., s. 111 ff. Den historiska tilldragelse, som denna dikt bygger på är det lands
ting, som konungen höll i Tuna med dalaallmogen efter det första upproret, 1525.

2 Brunnbäcksminnet, T. o. T., s. 189.
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I Hösthornsdikten Ungdom (s. 123 ff.) varnar Karlfeldt likaså för alla 
kvalmiga vindar, som blåsa in över vårt land. »Hör tidens röster», säger 
han. »Ja, hör och lär, men tro ej allt dn hör.»

»Du plockar kvickt ur röret i kloaken
en vals från Wien och en bombasm från Rom.
All världens missljud svävar över taken 
i denna rymd som troddes stum och tom.»

Han beklagar den nngdom, som måste slitas »emellan solens npp- och 
nedgång», emellan österns barbari och västerns miljardism. Han manar 
den att i stället lyssna till sin egen inre stämma, att bli sig själv igen:

»Lägg bort din hörlur i en stilla timma 
och lyssna till ditt inres instrument.»

Samma motsatsförhållande mellan Sverige och andra länder kommer 
också fram, då Karlfeldt i inledningsdikten till Fridolins Lnstgård (s. 7) 
deklarerar sin ståndpnnkt till en nationell diktning. Hans tydligt nttalade 
mening är, att dikten bör vila på nationell grnnd. Det är ingen tillfällig
het, som gjort, att han valt sin sångmö av Pnngmakarbo och inte av 
Pinden. Den nationella svenska dikten låter han symboliseras av ett 
»hingstföl av fjällbygdens sto». Hellre rider han detta än han bestiger den 
grekiska vinghästen, säger han själv. Den väg han rider fram är typiskt 
svensk (den »har kråkris och barr») och lyran, som han slår an, ljnder med 
svenska toner (den »slår klunken som orren / och skorrar sin glöd som en 
knarr»). Men motsättningen mellan svenskt och främmande drivs inte 
till oförståelse för andra. Även om dikten skulle klinga olika hos olika 
folk, så slår dock dess »sjufärgade bro sitt fäste bland myrtnar i Hellas» 
likaväl som »bland rönnar i Pungmakarbo».

I sitt nit att vilja stänga Sveriges gränser för alltför stort inflytande 
utifrån komma Karlfeldt och Heidenstam mycket nära varandra. Lik
heten mellan det ovan citerade Brunnbäckstalet och de senast anförda 
dikterna å ena sidan samt Heidenstams uppsats Om svenskarnas lynne å 
den andra äro påtagliga. Båda framhålla de svenska lynnesdragen: 
underskattandet av det inhemska och svagheten för allt utländskt, bristen 
på konservatism och bristen på pietet mot det fäderneärvda. Även om 
kampen för bevarandet av de nationella särdragen var ett uttryck för hela 
nittiotalets tänkesätt, så ligger antagandet om en direkt påverkan från 
Heidenstams uppsats nära till hands.

Det kan i detta sammanhang vara på sin plats att påpeka en olikhet 
mellan Karlfeldt och Heidenstam i sättet att se sitt land och sin hem
bygd. Karlfeldt ser, såsom tidigare framhållits, allt inifrån, medan Heiden
stam ofta känner sig stå utanför, såsom en betraktare på avstånd. Han 
uttrycker många gånger sin kärlek till fosterlandet såsom en längtan dit:

»Jag längtar hem sen åtta långa år.
I sjelfva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar hvar jag g å r -------------1

sjunger han under sina vandringsår. Det är samma längtan, som dag och 
natt bränner de hemvändande karolinerna och som påskyndar deras steg.

Ensamhetens tankar IV, Vallfart och vandringsår, s. 129.
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Den förmår Birgittas dotter att resa sig upp mot modern, och den lämnar 
inte ens den heliga själv fri från sin gnagande oro. Hemkänslan blir 
hos Heidenstam något mystiskt och oförklarligt, som utövar sin drag
ningskraft på alla: »Säg mig, hvaraf kommer dock denna sinnenas villa, 
som vållar att man måste veta sig hemma för att kunna hålla fred med sig 
själv», låter han den sjuke karolinen Ehrensköld fråga.1 Hos Karlfeldt 
möter man ingenting av en sådan längtan. Han är i sin diktning alltid 
hemma. Han har gjort flera långa utomlandsresor, men dessa återspegla 
sig icke på något sätt i hans dikt. Han kan känna längtan i tiden, till sina 
fäders lyckligare dagar, men aldrig i rummet, till sin hembygd eller sitt 
land. Där är han.

*

Ett särskilt uttryck får Karlfeldts liksom det övriga nittiotalets hem
bygdskärlek i naturskildringen. Naturen får uttrycka en sida av hem
bygdens själ. Det värmländska landskapet besjunges av Fröding och 
Lagerlöf, Norrlands vildmarksstämning har tolkats av Hallström och 
Pelle Molin, och Yätterbygdens skald framför andra är Heidenstam. 
Karlfeldts bidrag till denna genre är hans skildringar av dalalandskapet, 
vilka uppta en mycket stor del av hans produktion. Han ger oss Dalarnas 
natur i all dess rikedom på former och färger och låter oss uppleva alla 
dess skiftningar under de olika årstiderna. Men han vill inte endast 
skildra sitt landskap, han vill också sjunga ut sin egen kärlek till det
samma. Hur spontant kommer inte denna fram t. ex. i de enkla raderna 
i Vårlåt (Fr. V., s. 91):

»Hvad vårt land är vänt och ljust, 
hur dess hundra sjöar glänsa 
liksom ögon dem kärleken tjust!»

De intryck hembygdens natur gjort på honom bidraga liksom alla 
dess minnen till att göra hans liv rikare. Då han står redo att bryta upp 
från sitt Dalarna, vill han samla så många intryck som möjligt att ha 
med på färden genom livet:

»Nu ville jag girigt samla
all nejdens drömmande fägring och sång

nu ville jag dofterna fånga
som välla ur vårnattens jäsande brygd,
och föra dig med på min långa,
min ovissa väg, du min Folkarebygd!»1 2

Naturen betyder oerhört mycket för Karlfeldt. Men utan tvivel går 
Mortensen för långt, då han säger: »Naturens liv är för honom långt mera 
värt än människornas strid och jäktande.»3 Han må älska sitt landskaps 
natur aldrig så mycket, han skall ändå alltid känna mera för människorna, 
som bo i det. Det är trots allt deras strider, deras jäktande och deras 
lycka, som rör honom. Efter vad jag kunnat finna, har Karlfeldt inte 
skrivit en enda dikt enbart för naturskildringens skull. Alltid har han

1 Bland svenska skären, Karolinerna 2, s. 221.
2 Uppbrott, Fr. V., s. 104.
3 Mortensen, Från Röda rummet till sekelskiftet 2, s. 405.
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sagt något om människorna. I hans diktning bildar naturen ofta bak
grunden, mot vilken människorna uppträda. Den kan ge stämningen 
men aldrig ensam innehållet. Han skulle aldrig ha kunnat skriva som 
Heidenstam:

»Jag längtar hem. Jag längtar hvar jag går 
-— men ej till menniskor! Jag längtar marken, 
jag längtar stenarne, der barn jag lekt.»1

Det är enslingen Heidenstam, som kunnat skriva sådana ord. Samma 
tema återkommer gång på gång hos honom: kärleken till naturen och 
likgiltigheten för människorna. I Det finns ingen väg från hemmets dörr 
(Dikter, s. 60 ff.) heter det:

»Af människor det mer än nog skall finnas, 
hvart skeppet styrs af ödets tärningskast.
Det är ej dem, som du hvar natt skall minnas,
det är den mark, där du har vuxit fast,
det är den vik, där du som gosse badat» etc.

Och om den landsflyktiga drottning Kristina:

»hon hatar och glömmer sin egen' stam; 
men i främmande slottens alkover 
hon drömmer om hemmets buskar och träd 
och på främmande jorden hon sofver 
i ångest sin eviga sömn utan fred. — »1 2

Samma oemotståndliga dragning till hemmets mark känner också 
Selma Lagerlöf, ehuru man hos henne aldrig märker det Heidenstamska 
människoföraktet. Jag vill anföra en scen ur Jerusalem, som visar, hur 
kärleken till hembygdens natur omges med nästan religiös helgd: Dala
bönderna ha just anträtt sin resa till Jerusalem och se för sista gången 
sin hemsocken. Då förstå de tydligare än förr, vad de för alltid måste 
lämna. Allt som de under ett långt liv haft gemensamt: kyrkan, det vita 
skolhuset och prästgården. »Och hvad ägde de mera, som var dem ge
mensamt? De ägde väl också skönheten i det de sågo här från bron. Den 
vackra utsikten öfver den breda, mäktiga älfven, som flöt fram stilla 
och sommarljus mellan trädgrupperna, den långa utsikten genom dalen 
ända bort till de blå höjderna. Detta var deras, det satt inbrändt i deras 
ögon. Och nu skulle de aldrig mer se det.

Då de bortdragande voro midt på bron, började de sjunga en af Sankeys 
sånger. ’Vi få mötas en gång’, sjöngo de, ’vi få mötas en gång, vi få mötas 
i Eden en gång.’ På bron fanns inte en människa, som kunde höra dem. 
Det var deras hemlands blå kullar, älfvens gråa vatten och de bugande 
träden, som de sjöngo till. De skulle aldrig se dem mer, och ur strupar, 
som tillsnördes af gråt, trängde af skedssången. Vackra hemlandsbygd 
med dina vänliga röda och hvita gårdar i de täta träddungarna, du med 
dina goda åkrar, med dina hagar och betesplatser, med din långa dal, 
som klyfves af den smidiga älfven, hör oss. Låt oss bedja Gud, att vi få 
mötas än en gång! Må vi få se dig åter i himmelen!»3

1 Ensamhetens tankar 4, Vallf. och vandringsår, s. 129.
2 Drottning Kristinas julnatt, Dikter, s. 102.
3 Jerusalem 1, s. 306.
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Jag tror inte, att Karlfeldt skulle lia kunnat ge en liknande skildring 
av sin hembygd utan att också ha placerat in människor i bilden. Då han 
diktade Elie himmelsfärd (Fr. L., s. 98 ff.) följde han noga en gammal 
dalmålning, men en detalj lade han till, som inte fanns i originalet. Det 
var människorna på Siljans strand. Den ville han se »röd och gul som en 
örtasäng av mödrar och mör», och han målade dit »små piltar», som för
vånade pekade upp mot den flygande vagnen.

*

Karlfeldts patriotism är tillbakablickande och konservativ. Han för
djupar sig i en gången tid, och mycket av dess särprägel vill han rädda 
över till våra dagar. Men man missförstår Karlfeldt, om man tror, att han 
vill återuppliva allt det gamla, som han besjunger i sin diktning. Han 
är fullt medveten om ätt mycket spelat ut sin roll och att det vore me
ningslöst att söka väcka det till liv igen. Men är det därför meningslöst 
att studera och skildra detta förgångna? Behöver detta absolut vara 
kännetecknet på en »drömmande romantiker»1, som står utanför sin egen 
tid och dess problem? Och är det verkligen ett dekadenstecken att beundra 
en gången tids kultur bara därför, att den inte passar vår egen?1 2 Jag har 
i det föregående sökt betona, hur Karlfeldt velat finna anknytnings
punkterna mellan det förflutna och det närvarande. Karlfeldt är inte i 
allt en motståndare till det moderna samhället, fastän han skulle vilja 
reformera mycket inom det. Men han har trängt bortom det, tillbaka i 
tiden, för att finna dess rötter och i viss mån förutsättningarna för dess 
utvecklingsmöjligheter. Häri ligger den Karlfeldtska diktens samhälls- 
värde. Och vore den uppgift, som Karlfeldt gjort till sin, utan värde, då 
vore också allt historiskt studium över huvud taget utan värde.

1 Svanberg, Poesi och Politik, s. 45.
2 Jfr Svanberg, a. a., s. 46.


