
I den nya antologin "Under omprövning" ställer Johan Lundberg, docent i 
litteraturvetenskap, i ordning en scen med slaguppställningar. Han har rätt många med 
sig, men är själv den som skriver flest stycken i boken. Skribenterna tillhör en 
”kulturkonservativ” grupp, med anknytning till Axess, som formerar sig, något 
ojämnt, med en symbolisk omslagsbild. 

Det är en målning av Johan Patricny, ”I Strömsalen”, som föreställer en ung 
kvinna i svart inför Sergels marmorstaty ”Mars och Venus” på Nationalmuseum. 
Bilden påminner vagt om dansk guldålder – Eckersberg, kanske Hammershöi. Bilden 
av kvinnans gestalt i museisalen är den stilla yta som öppnar för uppgörelser om 
kvalitet och kamp om utrymmet i kulturvärlden. 

Scenen som Lundberg ordnat gör angreppen kraftlösa, glappande ibland. Strid 
handlar det om ändå, den utspelar sig just så som man vill ha den. Men vem känner 
igen sig här, utom den som ställt in ljusen och fördelat rollerna? 

Så här ser det ut ungefär, enligt antologins dominerande röster: dagens kulturliv 
(i Sverige och en del andra ställen i Västeuropa) är präglat av ett senmodernistiskt, 
utlevat avantgarde som upprepar sina formexperiment utan kontakt med verkligheten 
och livet runtomkring. Konstlivet är banaliserat och självgående genom kotteriernas 
makt i samspel med statliga understöd (i Sverige). 

Alternativet som Lundberg driver och kanske inspirerat medarbetarna med är 
följande: vi behöver en ”pluralism” där också nyskrivna dikter i Snoilskys stil ska 
mottas med beröm, om de är bra nog, och där man får tycka om melodisk musik (som 
helst inte är pop) och antikinspirerad figurativ konst. 

Gamla stilar ska räddas fram ur den glömska och det förakt som modernisterna 
och deras eftertrupp påbjudit, anser Lundberg. I boken bekämpas modernismen blint, 
som en helhet. Extrema hållningar framställs som exempel på något generellt: 
modernismen blir liktydig med våldsfixeringar och maskindyrkan hos futurister och 
en del dadaister, eller hatreaktioner mot teknikens makt och det industrialiserade 
samhällets exploatering av livskraft, hos olika slags primitivister.  

Det innebär att icke nämnda författare och konstnärer dras ned genom guilt by 
association, trots att individerna ofta skiljer sig åt lika radikalt som deras konstnärliga 
uttryck är olika. Exempelvis har de flesta dadaister en ironisk språkkritisk hållning 
som är anarkistisk, alltså motsatsen till totalitär. 

Den värdekonservativa hållning som lanseras i boken går ut på att bredda 
utbudet av ”möjliga” uttryck genom att rädda gamla stilar och idiom som lämnats 
”bakom” de evolutionistiska rörelserna hos olika avantgarden i konsten. 
Räddningsaktionerna står mot urskiljningslösa slag åt andra hållet. Bland annat 
skriver Thomas Steinfeld i sin text ”Modernismens ockulta rötter” om irrationella 
pseudovetenskapliga och rent vidskepliga drag. 
Men man kan tillägga att så gott som hela konsthistorien har ockulta bottnar och 
exempel på moraliska brister och förvillelser hos kanon-bärande gestalter. Jag håller 
med om att detta är en stor utmaning, det är en fråga jag ägnat forskning åt. Men, vore 
det inte bättre att seriöst diskutera problemen? 

Det är varken fråga om att förlåta våldstendenser eller tänka bort irrationella 
motiv, utan att se sammanhang. Konstverken kan visserligen vara gjorda av personer 
med egendomliga tankar, men storartad konst vidgar sig ofta långt utöver sina 
upphovspersoners intentioner. 

Men enligt Lundberg ska de gamla konstnärliga idéerna uppträda som 
allmängiltiga skönhetssymboler, dränerade på sina sammanhang. Bilder som Goyas 
arkebuseringsscen (målad 1814 i det självständiga Spanien som en heroisk 
minnesscen från tiden för det spanska motståndet mot Napoleons välde 1808), blir 



med detta resonemang estetiskt renodlad och något evigt värdefullt när den lösgjorts 
ur den akuta tillkomstsituationen. 

Fast vad menar Lundberg då med ”autonomi” och vad är ”estetisk renodling”? 
Det handlar om något annat. Här finns en underliggande tanke att vissa konstnärliga 
uttryckssätt, främst i äldre konst, är mera njutbara, rent essentiellt för människans 
organism och medvetande i princip. Alltså är den konst som startade förstörelsen av 
sådana harmonier av ondo. Vad Lundberg avser med ”autonomi” är höljt i dunkel, 
gömt i den undervegetation där man finner utsagor om vad som är ”naturligt” för 
människor att tycka om. 

Varken Lundberg eller någon annan kan tala om ”autonomi” i konst som något 
”oberoende”. Konst är ett system av relationer mellan medium, människa och 
föreställningar eller teman. I en sådan struktur finns ingen ”autonomi”, men spelet av 
relationer i konsthändelsen kan ha markeringar av skillnader, mellan konstmediet och 
andra kunskapskällor. 
 Det är synd på en del bidrag att befinna sig i en så illa hopfogad ram. Värda ett 
bättre öde är till exempel Anna Brodow Inzainas livliga och åskådliga skildring av 
porträttmåleri och Hans Henrik Brummers intressanta och genomreflekterade 
resonemang om Arnold Böcklins målningar med dödsteman och motiv från antik kult. 

Nyanseringar försvinner lätt i tendensen. Vid sidan av Lundberg är den 
auktoritativa rösten i ensemblen den engelske filosofen Roger Scruton. ”Skönhet” är 
för Scruton något som svarar mot människans ”metafysiska tillstånd” som ”fri” 
individ. Han talar för ”oss” alla. Han förknippar ”skönhet” med glädje, trofasthet, 
förtröstan och vördnad inför det eviga. Alla hans exempel – Mozart, Poussin, Corot, 
de klassiskt orienterade modernisterna Eliot och Pound… – fogas samman till en 
helgedom av klangfylld harmoni. Mot dessa namngivna trygga mästare ställs den 
anonyma skaran av förstörare som chockerar, skadar och river ned. 

Inför Scrutons text grips jag av en längtan att skära ut Poussin ur Scrutons 
katedral, att rädda de komplicerade, disharmoniska och lysande målade scener, från 
hemtrevnaden i det upphöjda, den alltför trygga vägen in i en hemmagjord auktoritet. 

Vilken värld är det då som Scruton talar om? Den nutidskonst jag själv har mött 
är inte destruktiv eller banal. Skulle exempelvis koreanska Kimsoojas klädbylten på 
en lastbil vara en tråkig påminnelse om en obekväm flykt – eller är det just känslan av 
ett akut läge, förtydligat i konstverket, som öppnar en erfarenhet? Och ett helt annat 
spår för inspiration från antiken hittar jag i skåran av skinande metall mot en rostig 
yta i Håkan Rehnbergs ”De törstande” som utgår från ett grekiskt drama. 

Alla dessa sätt att vara som konsten har i dag kräver en uppmärksamhet lika 
avvägd som den som 1800-tals realisten Ilya Repin nu blottar på Nationalmuseum i 
sina oerhörda porträtt av både statsmän och en barfota Tolstoj. Det är bilder där 
iakttagelse, tolkning och förståelse bär hela uttrycket. Att förstå angelägen konst är 
inte en dogmatisk fråga om eviga värden. Inte heller handlar det om trivsamhet – utan 
just om känslighet, att göra sig åtkomlig. 
 
 
 


