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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-
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gins bredd: Ulrik Lehrmann visar i ”An Album of 
War” hur visuella gestaltningar av kriget användes 
i en rad danska tidningar. I ”The Secret Battlefield” 
skriver Nik. Brandal och Ola Teige om skandina-
visk underrättelsetjänst. Claes Ahlund skriver i ka-
pitlet ”Rats and Anthills” om skandinaviska spion-
romaner. Per Jostein Ringsby bidrar med kapitlet 
”Scandinavian Collaboration for Peace during the 
First World War” medan Anna Nordlund i sitt ka-
pitel ”Restoring the Strident Female Voice” tar upp 
Selma Lagerlöf och fredsrörelsen. Sofi Qvarnström 
visar i ”Recognizing the Other” hur folkmordet på 
armenier skildrades och mottogs i pressen. Lina 
Sturfelt skriver i ”The Call of the Blood” om synen 
på kriget som en rasernas kamp. ”Money Talks” är 
ett kapitel av Gjermund F. Rongved som behand-
lar den skandinaviska monetära unionen under den 
aktuella perioden. Gunnar Åselius tar i ”Military 
History in an Age of Military Change” till orda 
om hur Carl Bennedich har påverkat den militära 
historieskrivningen. Antologin avslutas sedan med 
fyra bidrag där direkt kontakt med stridigheterna 
berörs. I ”Fighting for the Kaiser” skildrar Claus 
Bundgård Christensen den danska minoritet från 
norra Schleswig som stred i Tysklands armé, medan 
Eirik Brazier i kapitlet ”The Scandinavian Diggers” 
berättar om skandinaver som stred för den austra-
liensiska armén. Anne Hedén bidrar med kapit-
let ”The Horse Field Ambulance in Tampere in 
1918” och Bjarne Søndergaard Bendtsen behandlar 
i ”Neutral Merchant Seamen at War” hur de många 
skandinaviska sjömän som fick sätta livet till gestal-
tades i exempelvis litteraturen.

Antalet aspekter på Skandinavien under Första 
världskriget är alltså stort, för att inte säga mycket 
stort. Det är i grunden positivt. Antologins samt-
liga bidrag ger nya, intressanta och relevanta per-
spektiv på kriget betraktat utifrån en skandinavisk 
infallsvinkel. Samtidigt är det något problematiskt 
med att sätta samman så vitt skilda ämnen och in-
fallsvinklar, problematiskt på så vis att boken som 
helhet riskerar att spricka sönder i sina bestånds-
delar och därmed aldrig riktigt lyckas bli större än 
sina beståndsdelar. En fråga jag ställer mig under 
läsningen är om det är tvärvetenskapligt bara för 
att en rad vetenskaper får möjlighet att samsas sida 
vid sida? Antologin som helhet hade nog kunnat 
framstå som mer sammanhållen – och därmed dess 
ämne också mer tvärvetenskapligt belyst – om den 
hade producerats under striktare ämnesmässig av-
gränsning. Istället för att vara en bok där, så att säga, 
var och en sköter sitt, förvisso på ett mycket skick-

ligt och intressant vis, hade det kunna bli en bok 
där olika perspektiv berikar varandra, en antologi 
som är större än sina beståndsdelar.

Med ett sådant tillvägagångssätt hade man un-
der arbetets gång nog dessutom lättare kunnat 
märka om viktiga aspekter av ämnet eventuellt mis-
sats. Exempelvis är det förvånande att aspekter som 
den skandinaviska arbetarrörelsen nästan inte alls 
uppmärksammas i antologin (det sker men mer i 
förbigående). Den rörelsen om någon påverkades 
ju i mycket hög grad av krigsutbrottet. En av väldigt 
många möjliga saker som borde ha belysts i anto-
login om Skandinavien under Första världskriget 
är att arbetarrörelsens radikalare delar engagerade 
sig i Zimmerwald-konferensen 1915 i ett försök att 
uppnå fred. Tillsammans med bland andra Vladi-
mir Lenin och Leo Trotskij var exempelvis Zeth 
Höglund och Ture Nerman på plats i Schweiz. Där 
lade de grunden för den revolutionära världsorga-
nisation som 1919 skulle övergå i den kommunis-
tiska tredje internationalen (Komintern). Krigsut-
brottet och inte minst den av kriget frammanade 
revolutionen i Ryssland hade alltså en mycket stor 
påverkan på arbetarrörelsen i hela Skandinavien 
genom att definitivt splittra den i en revolutionär 
och en reformistisk del. En splittring som i mycket 
hög grad präglade alla de skandinaviska ländernas 
politik under större delen av 1900-talet.

Det är förstås lätt att i efterhand i en recension 
av det här slaget beklaga att vissa aspekter inte tas 
upp till diskussion tillräckligt. En del skulle nog till 
och med säga att det är att plocka alltför billiga po-
äng. Men jag menar att det i det här fallet trots allt 
är befogat av två orsaker. För det första på grund av 
att Claes Ahlund i sitt förord med den inledande 
meningen slår fast att ”[t]his book is about the im-
pact of the First World War on the neutral Scandi-
navian countries”. Och som sagt, de skandinaviska 
arbetarrörelser som senare helt kom att dominera 
de skandinaviska ländernas utveckling påverkades 
väldigt mycket och på ett väldigt direkt sätt av kri-
get. Det är alltså i jämförelse med de många repre-
senterade aspekterna i antologin, i sig var och en 
förvisso högst intressanta, en mycket relevant in-
fallsvinkel. För det andra, därför att arbetarrörel-
sen och dess stora betydelse för den historiska ut-
vecklingen under hela 1900-talet alltför ofta glöms 
bort i den allmänna historieskrivningen.

Jimmy Vulovic




