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»AIII är redo och högtid sstämt , 
länge v,u- flöd e t dämt. 
Jorclen fält s in vintermat, 
kväve , kali , fosfat , 
vattnet den bästa gåvan 
kommer från ovan.» 

Dessa rader kunde man under april- juli i är läsa i 
e l:t av Postg irots utställningsföns te r. Drouning
gatan .89, Swckholm. Intill dikten, framför en 
bi.Id av ett böljande sädesfält, var tre små påsar 
med handelsgödsel placc-rade. Utställningen be
lyste Kungl. Skogs- och Lantbruksakadernien 
och dess bibliotek. Den an-angeracles i a nledning 
av akade mib.ibliotekers 150-årsjubileum. Citatet 
ä r hämtat ur Pla11reri11g. Författaren. som lyc

kats få ut poes i ur gödselmedel är Erik Axel 
Karlfe ldt. Han var akademiens bibliotekarie un
der åren 1903- 1912. 

Karlfckl ts kona bibliotekariebana bö1jade 
med alt han fick i uppdrag a tt katalogisera och 
ordna Ernst Beckmans biblio te k på Djursholm. 
En kort tid under sin tredje och s ista Uppsalape
riod tjänstgjorde h an vid Uppsala uni.versitets
bibliotck. E fter s in 0yl.lning t.ill Stockholm fick 
han anstäl lning som e.o. amanuens vid Kungliga 
Biblioteket. där Carl Snoilskv då va.r riksbiblio
tekarie. År 1903 utsågs han til l Kungl. Lantbruks
akademiens bibliotekarie. Enligt KB:s ärsbe rä t
tc lse för 1905 avgick samma ar »e.o. amanuen
sen fil. licentia t.en En av de aderton i Svenska 
Akademien A. Karlfeldt». Tjänsten på. KB hade 
under två ä r överlappat den på. Kungl. Lanl
bruksakademien. 

E 1ik Axel E1iks1Jon., Kru·lfo lclt s ursprungliga 
namn, föddes i Tolvmansgå.rden i Karlbo by, 
Folkärna socken, i södra Dalarna den 20 juli 
1864. Efte r sin s tudentexamen i Västerås 1885 
s tude rade ha,1 vid Uppsala universite t. 

Studietiden förmörkades av faderns , Erik 
Eriksson, klammeri med rällvisan och konkurs . 
Tol vmansgården såldes på exekutiv auktion 
lång t under gå.rdens egentliga värde. 

Erik Axel Eriksson, som kunde räkna s in här
s tamning från bönder och bergsmän från 1600--ta
let, käacle s ig de klasserad. Han påverkades hårt. 
H,)ns lynne var ins tabilt. Han var sensibe l och 
snarstucken i kombina tion med sturskher. Han 
led ofta av depressioner. Dessutom hade han 
ekonomiska bekymmer, som tvingade honom att 
avbryta s ina s tudier. 

H an ko m i kontakt med Ernst Bec kman, som 
då var chefredaktör för Aftonbladet. Beckman 
gav honom tillfälliga jo urnalistuppdrag. Under 
s in tid som reporte r vid Aftonblade t log han s ig, 
1889, namnet Karlfeldl, som knöt an ti ll ·hem
bygden Karlbo. 

Ernst Beckman bis tod honom även ekono
miskt så att han kunde fu llfölja s ina s tudier, 

Beckman blev Karlfe ldcs välgörare och något av 
en fadersgestalt för ho nom. De t va r också genom 
Bec kmans rörmedlan som Karlfcldt fick tempo
rär anst~illning som lärare vid Djursholms sam
skola, där Viktor Rydberg var inspektor. Beck
man var en av de fö rst a som hade· nyttat ut lill 
den nya trädg1:\rdsstaden. 

Karlfeldt va r blyg och bortkommen i stadens 
sällskapsliv. Trols allt torde vistelsen på Djurs
holm ha passat honom bra. Karlreldt hyste djup 
känsla för det förgångna och aversion mol i11du
s trialisering. Båda käns lo lägena kunde bli till
fred.sställda under hans vistelse på Djursholm , 
där karaktären av lamlig trädgå:rdssta tl skulle 
bevaras. Inga indus triella anläggningar utom de 
för s taden nödvändiga fick förekomma. Och i 
nygotisk anda lät Viktor Rydberg uppkalla ga
torna efter fornnordiska namn, 

År I 898 avlade Karlfcldt s.in fil. lic.-examen med 

en avhandling om Henry Fie ld ing. Länge trodde 
man a tt avhandlingen hade förkommit. I april i år 
kunde man på KB öppna de dokume nt som enligt 
bestämmelserna skulle vara förseglade till 50 ä.r 

efter Karlfeld ts död. Bland dem fa.11 n man hans 
avhaudliug,H enry Fielding. Utkast ri/1 ett förfat• 

tarporlriill t(/Axel Karlj'e ldt. S in doktorsavhand
ling blev han a ldrig klar med . Ändå blev han fil. 
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dr. År 1917 promoverades han näm ligen till fil o
sofie hedersdoktor vid Uppsa la univer~itet. 

U ngcl1ir s :imtidigt med Karlfeldts fil. lic.
CX}1men kom r'ridolins 1·i.wr ut. F ridolin vann sina 
llisare~ gi llande från rörsta stund. Han anses vara 
Karlfeldts alter ego. en studerad ka rl av bonde
~tam. 

Namnet Fridolin fick Karlfeldt från en frack
ulhyrningsfirma i Uppsala. På den tiden var det 
sed an tentera i frack. Mindre bemedlade stu

denter måste hyra s in frack. De var »Fridolina
re». Benämningen hade en något nedvärderanJe 
klang , som den känslige Karlf'eldt måste ha rea
gerat inför. 

Fridolin har inget labilt käns loläge och lider 
inte av komplex. HH11 är livsb1c>jakande, »en 
lågande bondesjä l», » fnll av det söta vin. av s in 
lwetåker~ fru kt, sina bärmarkers saft,, . Han fröj
das när hans loge står full. Han känner sig inte 
»ryckt som en ört ur sin groningsgrund ». 

Karlfeld t var den förs te i s in släkt som lämna t 
s ini-1 fäders värld och valt böckernas. I s in dikt
ning åLerkommi::r ha n till fädernejorden i Dala r
na. Med sakkunskap och värme skildrar han lant
livets a lla sysslor, naturen och väderlekens väx
lingar. Hans bondetil lvaro iir gammaldag.s, obe

rörd av lantbrukets mekanisering. Hans bönder 
brukar jorden p/\ samma sätt som generationer 
före dem gjort. Han är djupt fö rtrogen med s itt 
lantliv. s itt landskap . de 1,>amla hantverksyrkena. 

Han beskriver »ma rkens bleka vär» , »dä gry
ning ly~er.,genom glesa hagar/ och åke1·ma nnen 
få.ro rn,1 bereder/ an lägga □ eder/ s itt frö av liv i 
daggens väta Spär». ,,Jorden feja!> / och b lom
stren springa rik t ur gren och lök. » »Nu vridas 
vidjor och hank. / nu tjäras ekor och plank.» 

I en » varm , välsignad sommar» rinner solske
net genom rågen som honung och smör. Fälten 
st.år med l'rodigr lin. Ulliga hjordar och bla nka 
hjo rdar betar. »Bland skepling beta mina för/ 
bland mjölkgräs mina kor». 

Om hös ten, »den vär tle svage kalla höst» 
1 

den 
brun:) hösten . s lås nyodlingens gull. ,>N u torkar 
linet på gärdesgärcl/och humlen ä r skördemo
gen .>1 Man .» hör en lie brusa/ igenom korn och 
strå». H ässjor och lador fylls. Det t röskas . »All t 
korn av i:idel sort/ skall glimma under slagan, / 
då agnar hvirvla bort.» » Från bads tusva-len hö
res skäktans hvin / och bråkans t:uggning på de t 
sega lin». och »kvarnleken ·smäller och löparen 
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hviner». ALit a ndas rrygghet och lantlig frid . 
,, Hässja vid hässja en ringmur stänger . / skyd
dande tät. kring den somnande byn . >, 

K,u-lteldt är införstådd med den rät ta termino
login. Han känner namnen pä de gamla redska
pen , skiljer me llan ekarnas bark, björkarnas nä
ver och »furans tjur, som 11101 nordan vätcer». 

Ha ns landskap är fyllt av l'l-irger. ljud och dof
ter. Man hör " lo mmarnes kvällsliga skrik», 
,;skogsnnttem; sus / och de grönskade vildsnf1-
rens sång,,. ;, Vindspelet knarra r i g ruvan/ OcS.h 

släggorna picka på hä lla rnas j ä rn. » Bromsar och ' 
o llonborrar surrå 1· och .-de l suimr i dillåkerns 
mäktiga kronor». 

Ha n vill >> tömma markens doftdryck, som flö
dar stark och ljum,, . Det dofta r av jordens 
blomsterångor. av vå.rbrodd och lilje konvalje 

och nejden ligger sänkt i doftande skymning. 
Sommar karle n vandrar »bland våJmar och ax i 
klöverdoftande nätter" . 

Karlfc ldt ger ett poetiskt skimmer iiven åt pro
saiska före teelser: Svedj e röken hänger över 
åsarna. »Av multna nde lö v och potatisblast/ så 
skarpt det ångar i vinde n». 

Också i sina likne lser går Karlfe ldt tillbaka ti ll 

lantbruket och naturen. l\il ed ett par ord måla r 
han en skir e ller mus tig bild: Flickan är som en 
vå;·~jörk med glimmande ,fläta . Cecilia Bölljä har 
linblommans ögon och gullr isets hår. Men Pill
nH)ns hår är skäckigt. Den rike ynglingen ha r 
humlebru nt skägg och fanjunkar Bergs a nlete ly
ser i lingonfärg. Natte n ä r tjärbl,tnk oth som ur 
svarta. hängande spenar strömmar regnet ur 
molnen. Som av fulla spennr dignar också äp
pelträde n under sin skörd . »Alla trädens mjuka 
grenar,/ hä ng.:i tungt som fulla spenar.» 

Det gamla bondesamhälle ts inställning till land
skapet var den rent ekonomiska. vilke t inte uie
slöt en käns la av respektfylld vördnad. Vad man 
gjorde av .landskapet. vad man fick ut av det , 
återspeglas i uttryck som »att gå i lingonskogen. 
i näverskogen » osv. l Karlfe ldts diktning åter
kommer den inställningen. Han talar om räven i 
hasselskog, om »älgarnes tallkrönta berg>, - ä lg
skogen - och i Svi11aherde11 och gr f! ve11 med dN 

goda äl.1·l1111et förekommer o llonsk9gen. 

Karlfeldts samhörighetskä ns la med de män som 
a rbetat »vid yxans. klang, bakom fora och plog» 
sträckte sig också till det gamla, orörda agrar-



samhällel i des.s helhe t och dess t raditioner. Han 
såg bondesamhä llet omvandlas och a llmoge kul
ture n horas. Han upplevde böljan till lantbrukets 
mekanisering. 

Miljövärd och kampe n mot miljöförstöringen 
är inget modernt påfund . 1800-ta le ts indus triali
~ering väckre på många håll ett s tarkt mots tånd. 
Karlfeldt växte upp under j ä rnvägsbyggandets 
tid. - Krylbo järn vHgss tatio n anlades när han 
var Lio å r. - .Järnvägens ti llkomst och industria
liseringen ansåg han vara av stor skada för byg
uen. De små bruken försvann. Stå.ngjlirnsham
marens jämna bultande tystnade. Jorde n stycka
des och öve rsållades a v ~ett fnässel liv paro
diska villor>,. Sulfiten förgiftade lvl't och va tten
drag. K artled! ble v »den gröna vågens» föresprå
kare långt innan ut trycket tillko m. 

Hans intresse för hembygdsforskning och 
fornminnesskydd förde honom ut på långa LU rer 
genom Dalarna »för a t t fänga bygdens anda». 
liksom Linne och Hulphers fö re ho nom. H an 
upprördes av miljöomvandl inge n. Ha n ansåg a ll 

det gamla a llmogesamhMler skulle bevaras utan 
a lltför mycket museiinriktat räddningsarbete. 

I natio nalromantikens tecken hade Skansen 
tillkommit. där Hazelius ville göra svunna tider 
lev,mde. Hela gärdar med inventarier fors lades 
till Skansen. Karlfeldt ansåg dock alt Hazelius 
s log över i ~in insamlings iver. Mycke t som ham
nade på Skansen hade ko mmit mer till sin rä ll i 

sin ursprungliga miljö. Så den gamla milstenen 
frå n K arlbo. Där hade den fyll t s in självklarn 
plat~ som spe.kta kulän minnesmärke från en 
gå.ngeri t id . På Skansen. däremot. b lev den helt 
uppslukad bland a lla de må nga a nd ra rnilswnar

na . 
Vanvård ~•v jorden upprörde Karlfe ldt mest av 

allt. E xploatering av den odlad.ejorden fö r indu
strie lla iindamål var en styggelse. En gammal 

sliiktgärd i Fo lkare inköptes av e n in~lustriman 

för lre gtmger de t egenlliga värdet.. Fabri ker skul
le uppföras på. den gamla gärdens plats . 

Karlfeltll reagerade ytterst kraftig t över vad 
han uppfattade som brist pä pie tet. Han skrev en 
den härdaste förkas te lsedom som satts på pränt. 
Till e 11 jonlj'örvärwtre. ,i l denna tid , då a llting 
i;lås / i kras medjä.111 och·gull , /finns e nda.si e tt 
som ej förgås, / och de t ä r j orden s mull. / Här 
har vi vä1jt sen hedenhös, I frå n far till ~on och 
mfig,, / v!'lr vissa rå. vå1i säk ra rös / kring havre, 
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korn och råg ... Me n den som hejdar växtens 
fart / och lägger j ord igen / begär en synd av 
s törre art / än den som dräper män. I Gå anno r
städes hän och driv/ ditt spel t ill s lemt fö rdlirv I 
och sko na markens gröna liv / för dina lustmord. 
j ä rv !» 

Oppositionen mot industria liser ingen och 
kampen för bondemiljöns bevarande berö rde 
också de gamla hantverksyrkena. De skulle be
drivas med samma verktyg och pä samma sätr 
som tidigare. Karlfe ldts dikte r vinnar om hur 
väl he mmastadd han var även i lantbrukets 
binäringar. Ljusstöperskan »doppa r de drypt111cle 
vekar I i oxars och vädr:'l rs talg,, , rocksv:,i rvaren 
stå r »över hyve l och dr il l» och i spinnrocken 
sitter »to och blår>,. 

K arlfe ldts djupa saml1ö righet med jorden. väde r
leken och å rstiderna snarare s tärktes än försva
gades under hans pysslandc med Lantbruksa ka
de mie ns biblio tek . anser Torsten F ogelqvist i s in 
biografi över ska lden. 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien ä r i 
dag belägen på Drottninggatan 95 B i gamla 
Bergsskolan. På Karlfe ldts tid låg då varande 
K ungl L,mtbrnksakademien - adademiens stad
gar och n amn ändrades å r 1955 - på Mäster 
Samuelsgiitan 47. kvarteret Sporre n. Huse1 är nu 
rive t lor all :ge pla ts ål tunne lbanan. 

B iblioteke ts hela bokfön-:i d s tod u ppstii llr i 
glasade skåp längs väggarna . Att dö ma av låne
jOL1rnalen var utläning•sfrckvensen ririga. Kata
logiseringen var summarisk ocb s ta tistiken obe
fintlig. De biblio teks rappor1er över inkommande 
litte ralm Ka rlfeldt må~te avge til l akademien ka n 
inte ha varit be tungande. Ha n bör ha haft god I id 
a ll lära kä nna biblio tekets bestånd. Ha n blev 
för~just ö ver vad han fa nn . Mindre för~just när 
de t kom låntagare . Hans buttra och vresiga säll. 

är omvittnat. Ha n ville helst inte bli störd. 
Fogclqvist säger a tt Karlfeldt pl'l bibliotekets 

hyllor fann Johannes Palm her~s Serto Florer1 

Suec;ana eller Swenske Örte-Kmnt~ jämte andra 
ör te kransar som han hämtade mycken apoteka r

visdo m ur. 
Av Po/111 berg finn s inga spår i biblioteket. Om 

Fogelqvisl misstagit s ig e lle r boken förkommit är 
svärt a tt säga. Däremo1 finns de t a ndra böcker 
orn krydd- och medicinalväxter, som Karl.felclt 
kunde ha studerat, t. ex Ell 111ycki1 11yt1igh iir-
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1u. och mången ljuvlig ört / som gör den skarpa 
finkeln len och kryddar vin och vön.» T usen
gren är en namnvariant på rö lleka. Den ä r aroma
tisk och mag~tärkande. e 11ligl Nyman. Gulmåra 
ka llas ibla nd honunggräs på grund av sin doft. 
Ibland .Jungfru Marie sänghalm dlirför att den 
katolska tron velat bädda den he liga jungfruns 
säng med den mjuka. yviga. väldoftande växten. 
Karlfe ld l tar upp den se nare benämningen i N11 
iippnor 11111/g/im sin krona, » På hös!äden lägret 
jag reder / av jungfru Marie ha lm ». Nyman llir 
oc ks5 ut att man av en tunna torkade oxelbär kan 
ffi e n tunna ö l och dä1jämle svagdricka. » De 
lämna också brännvin;, . stiger han . Vid Värds

husel »står elen täcka 01-ellund , vars bär ge ö l 
och mtlsk», talar Ka rlfe ldl om . 

Bild I. Ur Bilder ur Nordens flora av C. A. M. L ind 

man. » Det är blommor på vägen till Guds hus./ de.tär 
nallglim i mörkret och kungsljus."' 

ta-booA. . 'av kvacksalvm·en A,widh A1å11.1·011 

Ryc.la/i()/ml e11.1i.,·J. Månson.s örtabok innehålle r 
huskure r från medeltidsmedicinen. Han utgår 
från en viss ört och redogör för dess »dygder» . 
Så har ,1grimonia (småborre) wlv dygder. Den 
kan bl.a både driva levern och hela ormbett. 

Lnte barn farmaceutisk utan även botanisk lär-

dom kunde hämtas ur Lantbruksakademie ns bib-
liotek. Utkasl till svenska 11iix1ers nufur/Ji.st0rit1 

eller S11eriges fa11erogt111ll!r . d . 1- 2. 1867- 68, av 
C. F. Nymw, var det bo ta niska arbete Karlfeldt 
helst anlitm.le. Nymans llora. som ve.rket vanli
gen ka llas, behandlar fö rutom växtplats och ut
bredning, växternas egenskaper och gamla bota
niska a nvändning. Nyma n anger .flera na mnvari
anter. gam la e ller provinsiella , och vilka vä xter 
som Las upp i farn:iakopen. 

I Viirdsh11.fel förekommer ett stort antal krydd-
och medicinalväxter. ,. Här växa måra, t usengren 
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I Karlfeldts diktning förekommer hednalT() 

och skrock. I Holaniska 11tjlygrr:r utgivnu av 
Elias Fries 1843-64. anges sägner och skrnck 
kring växterna . Olvon. t. ex. har ett mycket däligl 
rykte. E nligt Fries kallas trädet ib.land ä lvt räd 
e ller det onda trädet. illnaträdel. Olvon ansågs 
tillhöra trol le n och bringa ont. K arlfe ldt siiger: 
»Gå ej bhu1d olvonträ och slän, / då kvä llens luft 
är ljum! / Där dväljs en underbar demon / i 
trii<lens dunkla rum . .. Vik bort frå n slå n och 
olvo nträ / och snårens t~ lska sång!» 

I akademibiblioteket unns tyvärr inte a lla de 
e lva banden av Svensk bola11ik , det verk ~om 
ofta fclakt ig t kaUas Palmstruchs botanik. I bib-
1 io tekets svit ingär dock bd 4, 1807. som kan ha 
haft betydelse för Karlfcldts diktning. P~ plan
scherna 232, 233 och 234 ä r en va.le riana, e n o rki
Jea.rt och ett kaveldun a vhildade. I Natly.rne 

(nallvio l) fö rekommer växterna kasdun (kavel
dun) ocl1 baklr ian , det frän ryskan hämtade nam
net på va.leriana. I dikten låter Karlfe ldt Ve nus 
komma över va ttnet som en svan och sjunkn ned 
mellan kasdun och baldrian. 

[ Karlfelclts originalmanuskript t ill Naf/yxne, 

»dagtecknat 1906», finn s inte mindre än 16 väx
te r uppradade i kanten. E n ha r han strukit såsom 
varande en fjällväxt. Bla nd de övriga har han valt 

kavel.dun och valeriana. Litteraturhis to1ike r har 
s pekulerat över detta val. Kaveldunet kunde ha 
tillkommit på gnrnd av Karlfeldts stora beundran 
för Botticelli. Ha ns tavla \le1111s födels<! fick 
Karlfe.ldt t illfälle att beskåda under e n stipe n
tl.ieresa till Flo rens. Längst ner i tavlans vänstra 
hö rn är kaveldun avbildade. Man har öcksä pä-
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Bild 2. Ur bibliotekets exempler av Bondepraktikan. 
1854, 

visat Karlfeldts stora kännedom om botanisk lit
teratur. Den skDlle ha lett honom fram till vale t 
av jus t vale riana och kaveldun. som i Svensk 
botanik omger en orkide, en nära släkting till 
nattviolen. 

Karlfelui var tid.igt intresserad av botanik. Un

der sin skoltid i Vä~terås samlade han m.ccJ gläclje 
växter ti ll sill herbarium. Även i barndomshem
mets bibliote k från Hyttbäcken, moderns fäder
negård. fanns både la ntbrukslit teratur och bota
niska arbeten. Karlfeldt fick med tiden mycket 
goda kunskaper i botanik. Hans exakthet i de 
botaniska uppgifterna är li ka s tor som i de agri

kulturella . 
Sitt botaniska intresse fick han 1illfäJle att 

praktiskt utöva på s it.i sommarställe i Sjugare. l 
början av 1920-talet hade han förvärvat en gam
mal bondgård som rustad es upp, byggdes om 
och döptes till Sångs. Ett välfu1met na mn som 
knyter a n till ägarens verksamhe t och ursprung. 

Trädgården planerades väl. Den anlades i sek
tioner, Rosen1andct, Stentäppan, Lu stgården 
osv. I s itt p1iva1a umgängesliv talade Karlfe ldt 
gärna om trädgårdsskötsel. "Träd jag sätter Li.Il 
skugga och frukt, / buskar och ris ti ll blomning 
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och lukt. / gamla ö11er till läk_edom. / här där 
vreten stod torn.» 

Trädgården hö lls väl tuktad, utom på ett stäl
le, där kungsljusen växer (bild I). Namnet här 
växten fått av all man efte r beha nd ling kunde 
använda stjälkarna som fack lor. Oen är tvåårig. 

Bild 3 . Svenska Adademiens ständige sekreterare 
tecknad ;iv Albert Engström i Dikter av E rik Axel 
Karlfcldt, 1939. 
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Bilt.14. Utdrag ur bibliotekets lånejournal . 1903. 

På Sångs rår den fröså sig och växa vilt. Kungs
ljusel var l(arl.feldts ä lsknings blomma. De n fö
rekommer i hans exlibris med de visen »Qvia 
no minor vir>, , emedan jag kallar mig ma n . 

I exl ibrisdevisen skymtar något av lwno m 
själv fram. Den kärva ma nlighe1en var ha ns 
ideal. Annars var han förtegen om s itt inre. Sill 
utseende har han dock beskrivit. Frido lins kliid
sel pi'.lminner om Karlfeldls. ,1;om fö111tom »e n 
s kön kravall» gärna ba r e n b lomma i knapphålet. 
gn ingående beskrivning lämna r ha n i Kyrko

M 11;wme. »Den tredje var me ra av landets typ./ 
lägre til l växten. me n inte t kryp, I spände s ir.t 
bröst. simulerade buk. / som fogdar och gelikar 
hava för bruk.» De två andra kyrkosäng,u-rrn fir 
Zorn. som liknas vid en Pfalzgreve , och Prins 
Wilhelm. som ser ut som en midsommarstäng. 

Den bok som mest framhå llits i samband med 
Karlfoldt ä r 13ondepraktikan, E11 lit en bok so111 

kallas bo11dt'(ll'(lfaika eller viiderbok. Bondeprak
tikan är fylld av gammal fo lktro. astrologiska 
föreställnjngar och åldriga reg ler för lantbruket. 
Man får veta v id v ilke n tidpunkt det ä r lämpligJ 
a ll u1röra e n v iss syss la, vad man skall » vakta» 
s ig för. Den ger råd o m mat och dryck. inne hAlle r 
minnes verser och 1a lar om förkastade dagar. 
Den förut ser vad som ko mmer att ske v id solens 
vandring i zodiaken. 

Skogs- o . Lambr.-aknd, Tids/.:r. /2{/ (/91!/) 

Karlfcldt var väl bevandrad i Bondepraktikan. 

Ha n återkomme r o fta til l den . H an föUer den 
noga. f Bondeprakrikan ka n ma n msa o m Junius, 
somma rmå naden, (bild 2) alt » . .. sole n löper i 
Krabban ... Uti denna må nad s kall man vakta 
s ig för myc ken ~ömn , och ori1 mo rgone n bruka 
laktuka med ättika och fri sk, vaLte·n , och nia man 

äta rute bla<l. förty de äro icke skadlige. I Krab
ban ä r gott alt bygga i va tte n. att föra s ig i nya 
kläder . .. » .Karlfeldts vers ion i°ydcr: Uti Krab
ban skal l ma n bruka I agrimonia , la ktuka. / ättika 
och ruleblad. I föra sig i nya kläder, / njuta 
fältens a rla väder, I kä lla ns dryc k oc h svala bad . 
I ite m lä.ta leverns åder ; / så den .gamla boken 

n\der. I vil I du vara s und och g lad,, . 
Hans dikter har ibland kommenta rer som hä n

för s ig 1ill Bondeprak1ika11. 1 Gi~jevi,\'{/, »Skall 
granneligen förstås av e n hvar som känne r bon
depraktikan», säger ha n ,,aldrig s lår rötan i huset 
s in klo/ 0 111 timret i Göjetid fälls,1 . Bondepra kti
kans räd beträffande Februarius, Göjemå.nad . 
lyder: » ... då är gott a tl hugga timmer och a nnat 
Lrä , ty det ruttnar intet» . 

Klimatets växlingar ha.r stö rTe betydelse för 
la ntb ruke t än för någon annan näring. Bonde
prak1ikä n lä r ut hur man ska ll tyda tecknen pä 
himle n Qch planera s ina ~ysslor däre fter. Man 
kan » veta tillkommande väder av måne ns s ten. 
När liu får s e månan p1\ hime le n, då. märk. är ha n 



blek, 1.H\ vill del regna. men är han röd, dl\ vill det 
blå.~a». KarU'cl.d l tar upp uenna väde1förutsägel
se i 1\Jfå11hy11111 1•i(./ L/1111/Jen.mlils.w n. »Till dig i 
srn llingtan landtmannen skåd,1r, / ty sådden blir 
skörd i din naLLliga hägn;/ din rQdnad ,tormen 
bebådur. / din blekhet ger nejderna regn». 

Första upplagan av Bonderm1ktik1111. 1662. har 
givits ut i faks imil av bokförlaget Rediviva. Den 
är väl värd att läsas. 

Den 11 september 1912 avgav K,trlfeldt ti ll 
LanLbruksakademiens förvaltningskommi!te ;>en 
vördsam anM\ llan om att bli entledigad frän 
sysslan som bibliotekarie den I oktober,, . Med 
en uppsäi;,111ingstid på 20 dagar efter nio års 
tjänstgöring lämnade han Lantbruksakadcmiens 
bibliotek. Han hade ett annat, viktigare uppdrag 
som väntade honom. 

Vid 40 års ålder är 1904, hade Ka rlfe ldl blivit 
invald i Svenska Akademien. Nu var ha n utsedd 
ti ll dess se kre terare . 

Han skötte sin uppgifl med s1on intresse. 
Något har han dock ironiserat över del ärovördi
ga sällskapet i Till r;n. sekreterare (bild 3), men 
mest över sig själv . Han trivdes inte i solenna 
sammanhang som akademiens högtidliga t1rs
sammankomsr. Men han bemannar sig inför de 
lå nga talen. Han tänker på s ina ky,-ksamma för
fäder som fick stii ut med länga predikningar och 
ha n vill leva upp till dem. »Se dig om uti din 
krets/ utan hets: / spets vid spets/ av Apoll inis 
höga elever. / Prydligt bjuder grannen snus./ ser 
med fl,ignad på sitt ljus , / hur det brinner som 
bev is att man leve,·./ Talet börjar. nu var stark./ 
tänk på gamla seder, / ly e n kyrkblund utan 
sna rk / är kyrkovärdens heder.» 
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Han hade ämnat <1vgå frå n s in befattning för 
an fä mer tid för sin diktning, men h,m förblev 
vid sin post till si D död den 8 mars 1931. Samma 
ar tilldelades ha n postumt Nobelpriset i littera
tur. Hans grav finns på Folkäma. kyrkog{ml. På 
sten.en är inristat: »Här vill min o ro sova i det 
förgångnas ro~. 

Hans hL1stru , Gerda Karll"eldt. överlevde ho
nom i nära 50 år. H on gick bon i mars i å.r. 
Skötseln av Sångs blev hennes stora livsuppgift. 
I hans barndomshem, Tolvman.~gårdcn , bor nu 
hans son med s in fa milj . 

Intresset för Karlfeldl har ökat betydligt pä sis
tone. Möjligen beroende på de n »gröna vfigen». 
Ar 1966 oildades Karlfeldtsamfunde't, som bl. a 
ger ut en skriftserie. Nr 12 i serien har nyligen 
kommit ut. Som ovan nämnts öppnades i april i 
år, 50 år efter skaldtrns död, de hitintills förseg
lade »Sångsbreven» pä Kungliga Biblioteket. 
Manuskript och brev blir nu tillgängliga för Karl
feldtforskningen och litteraturhistorien kommer 
att ti llföras nytl. värdefu llt material. 

Kungl. Skogs- och Lan tbruksakadcmien kan 
kanske inte bidraga med något som fördjupar 
Karlfedtforskningen. Dock ka n biblioteket med 
stolthet vi~a fram några av ha ns handskri v
mi katalogkort ur den gamla 110minalkaralogen. 
som ä nnu i dag ibland används. T akadem iens 
arkiv ligger hans biblioteksrappo11er över nyin
kommen litteratur och den gamla utläni □ g~

journa len. Där har hån infö rt sina egna hemlå n 
(bild 4). Kanske detta kan påvisa vilket ämne 
han närma re velat srudern och om den nyinkorn
na litteraturen och hemlånen satt spär i hans 
diktning. 
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