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Verner von Heidenstam på Övralid och Selma La-
gerlöf på Mårbacka levde Agrell, med Klara Johan-
sons ord, ”på tapperhet och bitterhet och stolthet, 
på trots och självkänsla.” (Klara Johanson, Det speg-
lade livet, Stockholm 1926, 256.) ”Ja, hvarför skulle 
en ann inte kunna vara så god som en ann?”

David Gedin

Stina Otterberg, Älska, dricka, sjunga, leva, dö. En 
essä om Erik Axel Karlfeldt. (Karlfeldtssamfundets 
skriftserie, 46). Wahlström & Widstrand. Stock-
holm 2014.

Karlfeldtsamfundet torde vara ett av de mest livak-
tiga litterära sällskapen när det gäller att initiera lät-
tillgängliga vetenskapliga skrifter. Antalet doktors-
avhandlingar är jämförelsevis få: Jöran Mjöbergs 
Det folkliga och förgångna i Karlfeldts lyrik från 1945 
och Ulf Malms Meter, rytm och ljudgestaltning i 
bunden vers. Exemplet Karlfeldt från 1985. Men 
samfundet har sedan grundandet år 1966 så gott 
som årligen gett ut skrifter som allsidigt och initie-
rat belyser författarskapet för den breda läsekret-
sen. Med sina cirka 700 medlemmar är det ett av de 
största litterära sällskapen (men långt från Albert 
Engström-sällskapet, lokalt förankrat i Småland 
och Roslagen, med närmare 1700 medlemmar). 
Samfundet arbetar också aktivt med att rekrytera 
nya skribenter till sin skriftserie. Oförtröttligt drivs 
den på samma gång banala och komplexa frågeställ-
ningen om man kan läsa Karlfeldt i dag. I Selma La-
gerlöf-sällskapet, där jag själv är aktiv och vars med-
lemsantal är ungefär detsamma som inom Karl-
feldtsamfundet, har jag aldrig hört frågan ställas. 
Lagerlöfforskningen har sedan formalismens och 
feminismens genombrott under 1960- och 70-talen 
bedrivits imperativt: läs Lagerlöf ! Forskningen har 
gett en uppsjö av skäl: hon är enastående skicklig 
i det berättartekniska hantverket; hon är en origi-
nell idédebattör; hon rör vid våra undermedvetna 
känsloskikt etcetera. Vad forskningen har formu-
lerat om Lagerlöf har nog också ovanligt väl sam-
manfallit med vad hennes många läsare alltsedan 
1900-talets början kan ha känt. En textanalytisk 
utgångspunkt i ett par avhandlingar från senare år 
(Karlsson 2002 och Bergenmar 2003) har till och 
med varit just varför så många läser Lagerlöf.

Men varför ska man läsa Karlfeldt? Frågan ställs 
alltså i en rad skrifter om Karlfeldt, liksom i föror-
det till Samlade dikter, utgivna i Karlfeldtsamfun-

dets skriftserie år 2001 med inledning och kom-
mentarer av Johan Stenström. Man har menat att 
det länge funnits en förförståelse av Karlfeldt som 
reaktionär, manschauvinistisk, storsvensk samt svår 
och förlegad rent verstekniskt och i sina allusioner. 
Retoriskt är det förstås en tacksam utgångspunkt 
för att hävda att Karlfeldt ändå är aktuell. Samfun-
dets aktivitet och antalet medlemmar bevisar det. 
Samtidigt är det ett ofrånkomligt faktum att Karl-
feldt, i likhet med de flesta så kallade klassiker i den 
svenska litteraturen, inte längre läses av många och 
särskilt inte i de yngre generationerna. Klassikerna 
tappade sin ställning i den svenska grundskolan un-
der 1970-talet och ersattes till stora delar av barn- 
och ungdomslitteratur. Åke Kussak (1999) har visat 
att Strindberg och Fröding fanns kvar i antologier 
för högstadiet under 1970-talet, medan författare 
som Karlfeldt, Heidenstam, Geijer, Rydberg, Lenn-
gren, Snoilsky och Almqvist försvann. Liknande 
förändringar skedde i gymnasiekolan efter införan-
det av den nya läroplanen 1994, som bland annat 
innebar en sammanslagning av de båda betygen i 
svenska och minskad undervisningstid.

I ett nytt läromedel för gymnasieskolan som 
jag nyligen granskade, Hej litteraturen (Student-
litteratur 2013), nämns Karlfeldt en enda gång, på 
följande sätt: ”Fröding debuterade som poet på 
1890-talet och räknas till samma generation som 
Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam och Erik 
Axel Karlfeldt. De tre andra skulle, till skillnad från 
Fröding, få Nobelpris så småningom.” (97) Om 
Karlfeldt alltså numera tillhör överkurs är det desto 
mer glädjande att Karlfeldtsamfundet sedan 2008 
varje år utlyser en tävling bland unga att skriva om 
Karlfeldt. Men ytterligare ett bevis på Karlfeldt 
svaga position i skolan är att bidragen huvudsak-
ligen lär komma från två gymnasieskolor (Kate-
dralskolan i Uppsala och Martin Koch-gymnasiet 
i Hedemora).

2014 var det 150 år sedan Erik Axel Karlfeldt föd-
des. Vilken betydelse hade då det för att öka intres-
set för Karlfeldt bland yngre? I raden av mer eller 
mindre uppmärksammade högtidlighållanden av 
döda författares minnesdagar de senaste åren upp-
fordrade det förstås till att vårda hans minne. Men 
jubileumsdynamiken kring svensk litteratur blir 
samtidigt allt svårare att upprätthålla som de stora 
samlande nationella projekt de ännu kunde vara 
för 50 år sedan, då stora delar av etablissemanget 
kunde enas i värdet av att kunna samlas runt ett le-
vande svenskt kulturarv och föra det vidare till nya 
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generationer i grundskola och gymnasium. Den of-
ficiella uppvaktningen var följaktligen både pom-
pös och folklig och följde samma mönster vid La-
gerlöfjubileet 1958, Heidenstamjubileet 1959, Frö-
dingjubileet 1960 och Karlfeldtjubileet 1964. Det 
var kransnedläggningar vid gravar, rader av högtid-
liga sammankomster vid biografiskt viktiga plat-
ser med ledamöter från Svenska Akademien, höga 
politiker och utvalda representanter för den unga 
författargenerationen. Sveriges Radio, och i Karl-
feldts fall Sveriges Television, sände ambitiösa min-
nesprogram och tidningarnas kultursidor fylldes 
med tal, essäer och recensioner av jubileumsböcker 
och reportage. Likheterna är slående i pressklippen 
som finns i Mårbackastiftelsens samlingar och Karl-
feldtssamlingen i Kungl. biblioteket. Numera är det 
endast minnesår kring Strindberg som uppbådar 
försök till en liknande nationell samling kring ett 
befästande av författarskapets betydelse. 1999 lästes 
exempelvis ett Strindbergsbrev dagligen i Sverige 
Radio. 2012 delade Stockholms Stad ut ”Ett halvt 
ark papper” till alla skolelever mellan 6 och 19 år 
och en ambitiös webbresurs för undervisning runt 
novellen lanserades (http://etthalvtarkpapper.se). 
2010 satsade Karlstad kommun på Frödingprojekt 
i skolorna och alla mjölkdrickare i Värmland fick 
fakta om Fröding på sina mjölkpaket. Skolbarn jag 
råkar känna i Karlstad gav uttryck för stora kun-
skaper och mättnad beträffande Fröding. En så ge-
nomgripande satsning kring Karlfeldt såg jag inte i 
Dalarna sommaren 2014.

Frödingåren 2010 och 2011 frambringade också 
Mando Diaos segertåg med tonsatt Fröding poesi 
år 2012. Det är väl känt hur popgruppen fick upp 
ögonen för Fröding via uppdraget att tonsätta 
”Snigelns visa” för en Frödingutställning på Ca-
rolina Rediviva år 2011. Ett liknande populärkul-
turellt genomslag borde vara möjligt för Karlfeldt, 
men kräver förstås ett synliggörande av Karlfeldts 
poesi i vår tid. Det är en sådan ambition som ligger 
bakom Karlfeldtssamfundets läckra jubileumsbok 
från 2014: Stina Otterbergs Älska, dricka, sjunga, 
leva, dö. Otterberg disputerade i Göteborg 2010 på 
en uppmärksammad avhandling om kritikern Olof 
Lagercrantz, Klädd i sitt språk, och hon är själv en-
gagerad som litteraturkritiker på Dagens Nyheter. 
Det var där hon 2012 skrev en artikel om ”Brusala” 
och på det sättet fick uppdraget av Karlfeldtsam-
fundet och Wahlström & Widstrand att skriva en 
jubileumsbok.

Själva boken består av Otterbergs behagligt glest 
satta och i jugendstil vackert formgivna essä i trefär-

gat tryck, ett urval dikter samt en del foton, arran-
gerade som om de satt i ett gammaldags familjeal-
bum. Boken är också en jubileumsbok för Wahl-
ström & Widstrand, som firar 130 år, och ett ex-
empel på hur själva boken som produkt förvän-
tas innesluta flera användningsområden som ska 
kunna korshänvisa till varandra. Det är hedrande 
att förlaget i dessa förlagskristider ordentligt hyllar 
förlagets första framgångsrika författarskap med en 
vacker presentbok, tryckt med bidrag från Kungl. 
Patriotiska sällskapet, vilket Göran Greider också 
sorglustigt kommenterade i sin artikel om boken i 
Dagens Nyheter (25/7). Då och då på senare år har 
Karlfeldt i Greiders Dala-Demokraten omskrivits 
som en ärkekonservativ direktörspoet (främst på 
grundval av hyllningstalet till Svenska brigaden i 
finska inbördeskriget 1918 och för att Karlfeldts 
gård i Sjugare sedan 1992 ägs av en industridirek-
tör). Göran Greiders ogrundade slutsats verkar vara 
att med sådana vänner som Kungl. Patriotiska säll-
skapet (inrättat 1776 för att stödja näringsliv, konst 
och hantverk) behöver Karlfeldt inga fiender. Visst 
finns i Karlfeldts författarskap en del inslag som är 
fullständigt omöjliga idag, om de inte granskas och 
diskuteras utifrån sitt historiska sammanhang. Gre-
ider citerade i sin recension en komisk rad ur ”En 
vandringsdag” från debutsamlingen: ”Därnedan 
vilar ängen, en mognande blondin”. Historiens ut-
veckling kring begrepp som ”hembygd” och ”blon-
din” gör personifieringen av smörblomsängar löjlig. 
Som än mer omöjlig pekar Stina Otterberg ut den 
spridda ”Svarta Rudolf ” och särskilt raderna om 
”en afton i negerbyn” med ”trettonårig prinsessa”. 
Dikten är en skämtsam hyllning till Albert Eng-
ström, med en sjöbuse i Roslagen som förebild, ett 
exempel på ”male bonding” mellan supbröder och 
inte särskilt rolig eller särskilt bra. Men ska Karl-
feldt hållas till svars för att han skrivit en och annan 
skabrös dikt och att just denna blev en vida spridd 
slagdänga långt in på 1980-talet på dansbanor och 
i melodiradion med Robert Norrbys valsmelodi?

Otterberg deklarerar att i hennes bok vinner i alla 
fall ”språk över ideologi” (29) och hon lyckas åt-
minstone i delar med sitt uppdrag att uppdatera 
Karlfeldt. Uppställningen är elegant runt en ytterst 
löslig och habil kapitelindelning kring dikten ”Sub 
luna” och dess fem strofer – älska, dricka, sjunga, 
leva, dö – som väl också kan sägas utgöra essensen 
av det allmänmänskliga och berörande i Karlfeldts 
dikter. Hon skriver själv att hennes grundfråga är 
huruvida det alls går att läsa Karlfeldts dikter i dag. 
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Symptomatiskt för hennes lakoniska stil svarar hon 
själv att ”Första minnet” räcker som svar på den frå-
gan. Det är inte så överraskande.

Både Staffan Bergsten i den senaste biografin 
om Karlfeldt (2005) och Johan Stenström (i inled-
ningen till Samlade dikter 2001) har lyft fram just 
”Första minnet” som exempel på hur vi med vår tids 
förutsättningar kan kanonisera en ny och enklare 
Karlfeldt ”fjärran från kulturetablissemanget, från 
ämbetet som ständig sekreterare, från hyllningarna 
och högtidstalen”, som Otterberg träffande skriver 
(15). Till bokens stora förtjänster som introduk-
tion hör att Otterberg är mycket skicklig på att has-
tigt förmedla en stämning och en känsla för varje 
dikt hon tar upp. Men hon gör aldrig någon för-
djupande tolkning, inte ens av ”Sub luna”, som hela 
essän kretsar runt. Ofta blir hennes påståenden rent 
av fragmentariska. Ett manér i hennes angreppsätt 
är att associativt droppa olika versrader. I den korta 
läsningen av ”Första minnet” står det till exempel 
mitt i ett intressant resonemang om vinden, en-
samt på en rad: ”en svanklang som plötsligt går i 
en snövind över heden” (15). Ingenstans tidigare 
i boken har ”Brusala”, varifrån raden är hämtad, 
nämnts och för en inte så initierad Karlfeldtläsare 
kan Ottebergs lösa associationer verka utestäng-
ande och rent frustrerande. Ett annat exempel är 
slutorden i en ganska affekterad polemik mot Staf-
fan Bergstens biografiska tolkning av ”Häxorna” 
(där jag i och för sig i allt håller med henne om att 
Bergsten går alldeles för långt i sitt framdragande 
av den älskarinna han förmodar är upphovet till 
dikten – Bergsten har för övrigt en genomgående 
tendens i sin bok att fälla spekulativa omdömen om 
sexuell förmåga och dragningskraft hos kvinnorna 
i Karlfeldts kärleksrelationer):

Hon är ju en saga bara,
Har aldrig ägt liv och själ:
Och skulle en annan hon vara,
Så är hon borta likväl.

Det är de fyra sista raderna i den romantiserade 
”Sagan om Rosalind” ur Vildmarks- och kärleks-
visor, nära nog så långt från ”Häxorna” man kan 
komma i Karlfeldts dikt. För Otterberg samman-
fattar raderna hennes naivt avfärdande sätt att han-
terar ”Häxorna” – en ”hemsk” dikt: ”Häxor finns 
i diktade världar, men inte på riktigt.” (58) Vare sig 
man kan Karlfeldt utan och innan eller inte står 
man som ett frågetecken. Jag tänker att detta as-
sociativa skrivsätt skulle kunna fungera för en text 
publicerad på nätet med möjlighet att följa en länk 

till den dikt där strofen är hämtad, eller till fördju-
pande resonemang från en grundtext, som rik på 
iakttagelser vindlar åt många håll. Otterberg hän-
visar också gärna till tonsättningar och man hade 
gärna velat ha möjlighet att lyssna på dessa direkt. 
Som pedagogiskt inspirerande text ger Otterberg 
således många ingångar, men trots försöken i form-
givning och innehåll att röra sig i flera riktningar 
begränsar själva bokformatet textens användbarhet 
i en tid då särskilt lärare och elever efterfrågar de-
monstrerande audiovisuella ”klipp” och möjlighet 
att enkelt leda elever in på många olika möjlighe-
ter till individuella fördjupningar.

Själva behandlingen av Karlfeldt som tidlös 
poet gäller framför allt hans klangfyllda verstek-
nik. Utan att mer ingående diskutera Karlfeldts 
intrikata metrik är Otterberg duktig på att belysa 
hur rytm och rim och uppställningar ger Karlfeldts 
poesi så stark egenart. Hon lyfter fram klanger och 
sjungande rytm, vindarna, färgerna, blommorna, 
dofterna. Den gripbara sinnligheten i hans dikter 
finns där, argumenterar Otterberg, oavsett om man 
förstår alla metriska och rimtekniska finesser, ser al-
lusionerna till Bibeln och Bondepraktikan, begri-
per alla vackra ålderdomliga och nyskapande ord 
som inte finns i ordlistan. I allt detta är Otterberg 
beroende av Staffan Bergstens analyser i Karlfeldt. 
Dikt och liv (2005), men hon skriver elegant och 
fängslande för en betydligt modernare och i met-
rik totalt okunnig publik. Ett annat grepp hon an-
vänder för att göra Karlfeldt lockande för en yngre 
publik är framåtpekande och aktuella intertexter. 

Bibeln, Bondepraktikan, barocken och Bell-
man nämns pliktskyldigast. Det sjungande i Karl-
feldts naturskildringar och kärlekslyrik för Otter-
berg framåt till Hjalmar Gullberg, Birger Sjöberg 
och Evert Taube, men också till Ulf Lundell. Hon 
menar, säkert alldeles riktigt, att Karlfeldt är en pri-
mus motor för den svenska lyriska modernismen. 
Fint fäster hon också trådar från Karlfeldt till arbe-
tarlitteraturen. Att samband finns mellan Karlfeldt 
och arbetarlitteraturen är en viktig iakttagelse, men 
som så mycket i Otterbergs uppslagsrika bok inget 
som hon själv fördjupar sig i. Ett skäl till att Karl-
feldt länge var en så älskad poet tror jag är att han 
skildrar det gamla landsbygdsfattig-Sverige, ändå in 
på 1970- och 80-talen på liknande sätt som i Karl-
feldts dikt både realistiskt och nostalgiskt levande 
i minnet hos så många. Han gör det också ifrån de 
utsattas perspektiv, inte minst kvinnors, i till exem-
pel ”Maja hönstjuf ” och i ”Den blodiga sotarn” och 
förstås i ”Fattigmansverser”. Kring klassperspekti-
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ven i Karlfeldts diktning formulerar sig Otterberg 
vackert och pregnant: ”I Karlfeldts diktning figu-
rerar både fäder och mödrar, men de sover inte un-
der kyrkohällar. De sover under namnlös torva.” 
(115) På samma associativa vis pekar Otterberg ut 
Karlfeldts påverkan på Astrid Lindgren. Man kan 
lätt förstå att hon drogs till Karlfeldt. I flickboken 
Kati i Paris (1953) låter hon häpnadsväckande nog 
den gravida Kati citera ur Karlfeldts dikt ”En fader”. 
Bildspråket i den känslosamma dikten om en fattig 
far som inte erkänner sitt barn återkommer också 
i Lindgrens berättelse ”Sunnanäng”, om de fattiga 
föräldralösa barnen som plötsligt står vid en paradi-
sisk lekäng. Vivi Edström nämner denna påverkan 
i sin bok Astrid Lindgren och sagans makt (1997). 
Säkert har Karlfeldts ”Gamle drängen” också på-
verkat Lindgrens ”Fattig bonddräng”. Otterberg 
nämner inte dessa samband. Däremot tar hon upp 
hur de skräckinjagande beskrivningarna av tyran-
nen Tengils Karmanjaka (vid ”de uråldriga flo-
derna flod och de uråldriga bergens berg”) i Brö-
derna Lejonhjärta kan ha färgats av de fasaväckande 
dubbleringarna i ”Häxorna”: ”kvällarnas kväll” och 
”höstarnas höst”. Må vara hur det vill med det. Sä-
kert saknade Astrid Lindgren inte sinne för Karl-
feldtdiktningens demoniska sidor. Småflickornas 
skräckblandade förtjusning vid åsynen av sotaren 
med jungfrun Alva i Madicken kan också begrun-
das mot bakgrund av ”Den blodiga sotarn”. Men 
här är det mörkare krafter i rörelse än vad Otter-
berg antyder i svängig vals och ungflicksvärmeri 
för tjusiga sotare.

Tyvärr gör Otterberg halt inför sotare och häxor. 
Därmed missar hon också möjligheten att för-
medla djupare inblick i gestaltningar av den mörka 
sensualitet som utmärker Karlfeldt som vår littera-
turs största kärlekspoet. Hos Karlfeldt finns fasci-
nerande mångfacetterade kvinnobilder och våld-
samt starka skildringar av kvinnors sexuella hän-
givelse. Metaforrikt legeras den våldsamma hängi-
velsen med känslomässig ambivalens inför sexuali-
teten och uttrycker på så sätt också pregnant den 
kluvenhet som kvinnors sexualitet alltid har väckt. 
Främst gäller det ”Häxorna” och ”Nattyxne” från 
Flora och Pomona (1906). Men även den sena dik-
ten ”Vallfärd” kan räknas hit. Det märkliga är att 
Otterberg helt undviker att läsa dessa dikter och i 
de två kapitlen ”Älska” och ”Dricka” som cirkulerar 
kring erotik inte fördjupar sig i ambivalensen inför 
sexualitet och det suveräna bemästrande av tidens 
sexualskräck som flera av Karlfeldts dikter ger ut-
tryck för. Varken ”Häxorna” eller ”Nattyxne” finns 

heller med i hennes dikturval. Varför Otterberg 
skyr dessa dikter blir för mig en gåta.

Receptionshistorien kring ”Häxorna” är lång; 
mycket intressant, men också mycket trivialt, har 
sagts kring sexualiteten i dikten. Karl-Ivar Hilde-
man har i ”Häxorna” liksom i ”Nattyxne” sett en 
sexualpsykologisk fascination inför det sexuellas 
makt och en ung kvinnas sexuella uppvaknande 
(1966, 164) och senare, i anslutning till Mika Lars-
sons uppsats om sin mormor Gerda Karlfeldt 
(Karlfeldtsamfundet 1983), frispråkigt framhållit 
att ”Häxorna” handlar om den unga Gerdas utveck-
ling. Bergsten, som nedsättande avfärdar all dju-
pare påverkan Gerda han ha haft på Karlfeldt, häv-
dar istället att det är den mondäna Aagot Lidforss 
som gjort sina avtryck, och spekulerar att Karl-
feldt först i och med denna förbindelse skulle ha 
mött ”kvinnan som mannens like i egen lust” (179). 
Sanningen ligger väl kanske någonstans däremellan 
och är väl överhuvudtaget inte särskilt intressant 
som litteraturforskning. Oavsett biografisk bak-
grund tycks de flesta som berört dikten tämligen 
överens om att ”Häxorna” är en dikt om kluvenhet 
inför de sexuella drifterna – och särskilt kvinnors 
sexuella drifter. Samtidigt kan ”Häxorna” ändå läsas 
frigörande i sitt erkännande av kvinnors mörka lus-
tar och i sitt sätt att med häxor och demoner lyckas 
gestalta det lustfyllda i sexualitetens brutala våld-
samhet. Detta stråk hos Karlfeldt har berörts av Ag-
neta Pleijel i Karlfeldtsamfundets skriftserie 2007 
och i ett efterord till en utgåva av Karlfeldts kär-
lekslyrik (2010). Ulrika Knutson har flera gånger 
(senast i Litteraturtidningen Parnass Karlfeldts-
nummer 2014) träffande beskrivit hur hon själv 
som flicka tog till sig ”Häxorna” och ”Nattyxne” i 
farfars gamla originalupplaga: ”det kräver ett sorts 
geni att hålla ett hemligt rum tillgängligt för både 
gamla snuskhumrar och små flickor, skilda åt av 
smak, makt, moral och ett sekel.”

Det geniet skulle behöva utforskas mer. Fler 
kvinnliga röster behövs för att göra Karlfeldt rätt-
visa som kärleksskildrare, och när nu Otterberg 
som första kvinnliga litteraturvetare har skrivit en 
bok om Karlfeldt är det tråkigt att hon inte har 
gjort det i mer öppen dialog med allt som tidigare 
har sagts om Karlfeldts kvinnobilder och sexual-
skildringar. Utan tvivel har det minskat relevan-
sen som hennes bok om Karlfeldt hade kunnat ha 
för vår tid.

Otterberg presenterar en nästan alltför perfekt för-
fattare – versteknisk perfektionist, en metaforernas 
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mästare och därtill mycket mån om en oklander-
lig yttre framtoning. Vad gäller Karlfeldt som per-
son intresserar sig Otterberg mer för vem han ville 
vara än för vem han var, och även här går hon i po-
lemik med Bergsten, som alltså senast före Otter-
berg skrivit en bok om Karlfeldt (2005). Sina ambi-
tioner till trots att sätta poesin först läser Bergsten 
Karlfeldt alltför biografiskt och alltför upptagen av 
Karlfeldts karaktärsbrister, menar Otterberg. Karl-
feldt var förstås fångad i sin tids föreställningar om 
klass och kön. Säkert bidrog det till att han upp-
trädde fegt och aggressivt och periodvis var mycket 
depressiv. Men med åren mildrades nog hans plågor 
i takt med att han fick en framtoning i offentlighe-
ten som stämde överens med den han ville vara. Ot-
terberg lutar sig mot Jöran Mjöbergs Många mas-
kers man (1997) och säger indirekt också någonting 
viktigt om Karlfeldts framgångar i sin tid. En för-
klaring till Karlfeldts succéer fram till ungefär mit-
ten av förra seklet var nog att han med åren så väl 
lyckades med att både framställa sig som den han 
ville vara och känna sig – eller ”bli” – som den han 
ville vara. Det sker liksom på trots av allt sådant 
som kan hindra oss alla – djupa depressioner, klass-
komplex, trolöshet och svek, fenomen som också 
uttrycks i hans dikter. Hans framtoning och ut-
veckling var ett ideal för många. Mannen på fotona 
i boken var någon man lite till mans kunde spegla 
sig i och sträva efter att ligga i nivå med, inte som 
diktare, där var han nästintill oöverträffbar, men i 
den livshållning som framhölls: Karlfeldts smärt-
punkter – som de uttrycks i många av hans dikter 
– var gripbara för det stora flertalet och möjliga att 
hantera, inte så skrämmande som Strindbergs eller 
Frödings eller riktningslösa som Heidenstams. Ot-
terberg kommer nog Karlfeldts livssträvan nära när 
hon inför fjärde strofen i ”Sub luna” pregnant skri-
ver: ”Man kan längta slott i saknadens dalar och 
tycka sig höra minnena därifrån viska och klaga. 
Men kan också längta ett liv som bara är ’vanligt 
i öden’.” (100).

På fotona syns fyrabarnsfadern på promenad 
med familjen i det burgna Stockholm, familjen 
samlad kring trädgårdskaffe på sin gård i Sjugare, 
akademisekreteraren vid sitt skrivbord. I boken 
kallas de familjebilder, men flera av dessa publicera-
des också i pressen. Det är tydligt att Karlfeldt efter 
sitt giftermål 1916 gärna framställde sig som borger-
lig familjefar. Vem Karlfeldt ville vara syns ju så tyd-
ligt också i många av hans dikter och en utveckling 
från löskerkarlen till familjefadern är lätt att se. Ot-
terberg gör sina bästa iakttagelser kring detta med 

utgångspunkt i Karlfeldts ex libris och ser parallel-
ler till vår tids arrangerade selfies i rätta miljöer och 
med rätta attribut. Även här utgår hon från tidigare 
forskning – en lysande uppsats av Lars Falk, ”Quia 
nominor vir – om Karlfeldts ex libris” i Karlfeldt-
samfundets skrift från 1998, och ställer samman 
den med Gunnar Thyressons gripande uppsats ”Ka-
tastrofen på Tolvmansgården” i Samfundets skrift 
från 1983, rik på fakta kring hur Karlfeldts far häk-
tades och dömdes till straffarbete för förskingring 
samma dag som sonen tog studenten. Tre år efter 
domen och konkursen bytte sedan sonen namn 
från Eriksson till Karlfeldt: ”Quia nominor vir” – 
för att jag kallas man. Falk sammanfattar senten-
sen underförstådda betydelse så här: ”(detta är min 
egendom) eftersom jag heter Karl(feldt) (och är en 
riktig karl) (och är född i lejonets tecken)”. Han 
drar fram hur ”Quia nominor” också kan återfin-
nas i Phaedrus översättning av Aisopos fabel om le-
jonet som går på jakt med kon, geten och fåret och 
sedan själv gör anspråk på hela bytet, därför att han 
är lejon. ”Ett praktfullt försvar för äganderätten”, 
skriver Falk (45). Men han visar att lejonet också 
hade en personlig betydelse Karlfeldt. Enligt Bon-
depraktikan var Karlfeldt född i Lejonets tecken 
och i hans dikt förknippas lejon med oförställd är-
lighet och berättigad vrede. Otterberg lyfter iakt-
tagelserna genom att ta fasta på hur vir och virtus 
besjungs genom hela författarskapet och här lu-
tar hon sig också mot latinforskaren Tore Jansson, 
som har framhållit att begreppet virtus står för tap-
perhet, allmän duglighet, sinne för ekonomi, vörd-
nad för gudarna, lydnad mot lagarna och överhe-
ten. ”Karlfeldts ’vir’ framstår som lika djupt skik-
tat” (90), skriver Otterberg. Däremot går hon inte 
närmare in på hur denna breda definition av man-
lighet kommer till uttryck i en rad enskilda dikter 
och hur en tydlig utvecklingslinje finns i författar-
skapets konstruktion av manlighet från den unga 
utanförstående löskerkarlen till den åldrande med-
borgaren och familjefadern. Den utvecklingen har 
tidigare till en del blivit belyst av Linn Areskoug 
och Agneta Pleijel i samfundets skriftserie (2012 
och 2007). På ett mer personligt plan är utveck-
lingen förstås också framträdande i Carin von Sy-
dows fina bok om kärleken mellan Gerda och Erik 
Axel Karlfeldt (1999).

Den grund i Karlfeldts diktning som enligt Tore 
Jansson inte ryms inom begreppet virtus är sexuali-
teten. Som redan påpekats hanteras sexualiteten i 
Otterbergs bok också snävt. Hon skriver att hon 
lekt med tanken att göra en ekofeministisk läs-
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ning av Karlfeldts dikter: ”Att ta tag i den slitna 
bilden av mannen som agerar på uppdrag av Gud 
själv i förhållande till jorden och kvinnligheten” 
(29). Likt Otterberg tror jag det hade fört fel. Visst 
finns framförallt i Karlfeldts tidiga dikter rika ex-
empel på karlakarlar och naturerotik som kan kän-
nas mossiga, inte minst, tror jag, för att de i efter-
följande decennier blev till erotiska stereotyper i 
svensk film och populärkultur, exporterade som 
”den svenska synden”. Otterberg dröjer helst vid 
Karlfeldts mer vemodiga kärleksdikter och note-
rar hur många som centrerar runt längtan och vän-
tan och ett manligt diktjag – både starkt och svagt.

Otterberg vill se att en komplementär könsupp-
fattning råder i kärlekslyriken och jämför med Elsa 
Beskows barnböcker och Ellen Keys kärlekslära. 
Men det var nog inte Ellen Key som lärde Karlfeldt 
att älska kvinnor. Hans komplementära könsupp-
fattning har snarare sin grund i det gamla bonde-
samhället. Det är också i hans idealisering av detta 
gamla Sverige som man kan finna bakgrunden till 
Karlfeldts värdekonservativa riktning. Den sidan 
av Karlfeldt har tenderat att avfärdas som reaktio-
när. Det har sagts att Karlfeldt inte gillade radio 
och jazz. Här hade Otterberg också kunnat borra 
djupare. Säkert kunde Karlfeldt uppskatta både ra-
dion och jazz. Men i dikten ”Ungdom” reagerade 
han starkt på flera av efterkrigstidens brus och yttre 
stimuli, som hindrande för människans förmåga att 
lyssna inåt. Det är lätt att känna igen sig i det. Och 
visst inbegriper Karlfeldts konservatism ett radikalt 
framåtpekande: fördömande av kapitalism, ekono-
mism och kulturimperialism.

Otterbergs Älska, dricka, sjunga, leva, dö väcker en 
allmänt omfattande lust att återvända till Karlfeldt 
och fördjupa sig. Mera tveksam är jag till om hon 
kan ge Karlfeldt helt nya läsare. Otterbergs fråga är 
alltför lätt att besvara. Man kan läsa Karlfeldt i dag. 
Men drivna uppmaningar till varför man ska läsa 
Karlfeldt saknas i Otterbergs framställning, lik-
som en uppgörelse med det slags förförståelse som 
verkar hindra många att hitta fram till Karlfeldt.

Anna Nordlund

Scandinavia in the First World War. Studies in the 
War Experience of the Northern Neutrals. Red. 
Claes Ahlund. Nordic Academic Press. Lund 2012.

Krigsutbrottet 1914 är en av världshistoriens vikti-
gaste händelser. Det präglade till stor del hela det 
efterföljande 1900-talet. Efterverkningar vars breda 
och djupa påverkan på det världshistoriska förlop-
pet har synliggjorts inte minst under jubileumsåret 
2014. Den allmänna erkänslan av Första världskri-
gets enorma historiska betydelse till trots, har det, 
enligt Claes Ahlund, i Skandinavien forskats och 
skrivits väldigt lite om det neutrala Nordens upp-
levelser och påverkan av kriget. Det vill han och 
forskarna i det internationella och tvärvetenskap-
liga nätverket för studier av det neutrala Skandi-
navien under Första världskriget råda bot på. Nät-
verket initierades av Claes Ahlund 2009. Antolo-
gin Scandinavia in the First World War. Studies in 
the War Experience of the Northern Neutrals är det 
första större forskningsresultatet som har produ-
cerats av nätverket. Boken är resultatet av en rad 
konferenser i Uppsala och Lund mellan 2009 och 
2011. Det är en bok där texter från bland annat his-
toriker, medie- och litteraturvetare får samsas om 
utrymmet.

I den långa och mycket upplysande inled-
ningen, ”Introduction. Scandinavia in the First 
World War”, ger Rolf Hobson, Tom Kristiansen, 
Nils Arne Sørensen och Gunnar Åselius en ekono-
misk och politisk kontext åt Skandinavien under 
tiden för Första världskriget. De tecknar bilden av 
hur skandinaver i hög grad faktiskt direkt påverka-
des av kriget, bland annat genom svåra ekonomiska 
umbäranden och att ett stort antal skandinaviska 
handelsflottesjömän miste livet i ubåtsattacker. 
De skisserar också, exempelvis, grunderna för den 
skandinaviska neutraliteten och för de mer långsik-
tiga effekter som kriget fick. Inledningskapitlet ger 
helt enkelt en stabil grund att stå på inför läsningen 
av de tretton efterföljande kapitlen. I inledningen 
poängteras också, liksom i Claes Ahlunds korta 
förord, att forskningsområdet behöver utforskas 
betydligt mer än vad som skett till dags dato, att 
det tyvärr är något av ett bortglömt forskningsom-
råde i Skandinavien.

Som sagt, en rad olika discipliner får samsas om 
utrymmet i Scandinavia in the First World War. 
Det kan ses som både en styrka och en svaghet. En 
styrka är det på så vis att det blir en mycket perspek-
tivrik läsning av den hela. Här följer en kort sum-
mering av de olika bidragen som illustrerar antolo-




