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 Innehåll: 

Uppsatsen undersöker fyra artiklar ur den konservativa kulturtidsskriften Axess magasin, vilka orsakade två 
infekterade kulturdebatter åren 2008 och 2009 i Sverige.  Dessa artiklar menade att skönheten gått förlorad i 
samtidskonsten och riktade sin kritik mot det rådande kulturetablissemanget. Axess menade att det 
modernistiska normbrytande idealet allt för länge varit ett kriterium för god konst och de förespråkade därför 
ett alternativ till denna norm. Detta alternativ blev sedan hårt kritiserat av kultursidorna i dagspressen och av 
kulturtidsskrifter generellt. 
 
Men vad var det som var så provokativt med Axess alternativa konstideal? För att få en förståelse för detta, 
krävs en ingående analys av dessa artiklar, vilket är vad denna uppsats gör. Undersökningen gör en kvalitativ 
textanalys av fyra texter: Flykten från skönheten av Roger Scruton, I avantgardets efterdyningar av Roger 
Kimball, Konstens väg tillbaka till passionerna av Merete Sanderhoff och Makten och härligheten: några 
reflektioner om kritik, konst och konsensus av Johan Lundberg.    
 
Målet är främst att analysera dessa författares syn på skönheten i konsten, deras syn på modernismens 
inflytande på samtiden, och deras förhållande till samtidskonsten. För en ökad förståelse av detta kommer 
deras ideal att jämföras med liknande konstideal från historien.  
 
Undersökningen visar att det sköna som dessa författare refererar till och saknar i konsten, ofta kan liknas vid 
det romantiskt sublima. En annan återkommande faktor är författarnas syn på en traditionell moral, som enligt 
dem är en viktig del i god konst. Samtidigt avslöjar undersökningen att författarna lägger olika innebörder och 
tyngd i det sköna, det sublima och det moraliska. Det visar sig också att Sanderhoffs ståndpunkter påtagligt 
skiljer från de övriga författarna.  
 
Den avslutande diskussionen problematiserar axessförfattarnas förhållande till det sköna i konsten genom en 
jämförelse med andra estetikers teorier. Denna konflikt om estetiskt ideal exemplifieras även med ett utdrag 
ur Johan Lundbergs intervju av Umberto Eco. 
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Inledning 
 
”Vi söker skönheten” 

Perikles (begravningstal) 

 

Bakgrund och motivering till ämnesval 

2008 publicerade tidskriften Axess magasin en artikelserie kallad Skönhetens tabu och 2009 

en artikelserie kallad Modernismen i backspegeln. I båda dessa artikelserier var det 

övergripande draget en slags nostalgi; en längtan efter konst, musik och litteratur med ett 

tydligt skönhetsideal. Modernismens inflytande på samtidskonsten ansågs ha utraderat 

skönheten som konstnärligt tema, och en konsensus i dessa två artikelserier var att detta är 

ett problem för samtiden, eller till och med ett ”sjukdomstillstånd”. Polemiken riktades mot 

det konstnärliga etablissemanget, det vill säga museer, konstutbildningar, musikutbildningar, 

och inte minst dagspressens och tidsskrifters generella vänsterorienterade konstideal. Detta 

etablissemangets ideal beskrivs av Axess som en kulturradikal norm, där det väsentligaste 

betygkriteriet är det progressiva, det normbrytande. Enligt Axess mening skapar detta ett 

kulturklimat där konsten som inte intresserar sig för att spränga konstens ramverk 

marginaliseras, eller helt exkluderas.   

 

Artiklarna fick starkt motstånd från både dagspressen och kulturtidsskrifter, och skapade 

under 2008 en debatt om skönhet i konst och under 2009 en debatt kallad 

figurationsdebatten. Flertalet kritiker såg Axessartiklarna som reaktionära och 

gammalmodiga, vissa kritiker anklagade till och med Axess för att närma sig nazistiska ideal 

om konst och skönhet. Samtidigt blev dessa artiklar omtyckta och omnämnda i 

högerextrema nättidningar, exempelvis Fria tider.  

 

Sommaren 2009 anordnades en utställning på Edsviks konsthall i Sollentuna kallad 

Figurationer. Temat var främst norsk samtidskonst med rötter i en klassiskt figurativ skola. 

Den mest pådrivande curatorn för utställningen var Axess egen redaktör Johan Lundberg. 

Reaktionerna var precis som mot tidskriftens tidigare artiklar heta och aversionen påtaglig. 

Samma dag som utställningen öppnade publicerades Göran Hägglunds artikel om 
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”verklighetens folk”1 i DN. I följande utdrag uttalar han sig kritiskt om rådande 

kulturetablissemang: 

Sveriges radikala elit har kommit att bli den nya överheten. De som under flagg av att företräda 

minsta lilla påfunna rättviseanspråk har satt upp ett formidabelt minfält av ideologiska teorier, där 

konstruktioner, kategorier och förtryckarstrukturer ligger om vartannat. Den ena idén mer 

akademiskt tillskruvad än den andra och allt med udden ytterst riktad mot vanligt folks sätt att 

vara. Runt om i Sverige, i organisationer, medieredaktioner, politiska partier, talar de om för andra 

hur de skall leva sina liv. Den som exempelvis råkar gilla tavlor som föreställer något bör till 

exempel göra avbön direkt; då har man nämligen nazistiska böjelser, har det meddelats från flera 

håll i sommarens kulturdebatt.2 

2010 fick debatten ytterligare aktualitet när Sverige demokraterna blev invalda i riksdagen, 

då detta parti gärna uttalade sig i liknande termer som Axess i frågor om samtidskonst, om 

än mer extremt och påtagligt mer nationalistiskt. Polemiken om konstens roll och ideal har 

alltså starka politiska undertoner.   

 

2011 sammanställde Johan Lundberg, redaktör på Axess, en antologi av tidningens artiklar i 

ämnet, Under omprövning: en antologi om konst, kanon & kvalité. Syftet med denna 

antologi presenteras av Lundberg med följande ord: 

Syftet med föreliggande antologi är kort och gott att bredda den estetiska diskussionen i Sverige. 

En sådan ambition förutsätter att man i vissa avseenden avviker avsevärt från nutidens estetiska 

konsensus. Vilket i Sverige brukar ge upphov till ogillande och upprördhet från en mängd 

självutnämnda försvarare av den rådande ordningen.3 

Målsättningen ger ytterligare förförståelse för antologins generella tematik: 

Antologins övergripande målsättning är att verka för ett pluralistiskt och inkluderande kultur-och 

konstklimat, där bildkonst, skönlitteratur, musik och arkitektur bedöms utifrån inomestetiska 

kriterier. Det utesluter på intet sätt konst av gränsöverskridande eller normbrytande slag. Men det 

exkluderar inte heller samtidskonst skapad på traditionell grund: nyformalistisk poesi, klassiskt 

figurativ konst, nyromantisk klassisk musik, nyurbanistisk stadsplanering och så vidare.4 

                                                           
1
 Ett begrepp som Hägglund, förmodligen omedvetet, lånat från Ny Demokrati, och som Sverige Demokraterna 

sedermera övertog från Hägglund. 
2
 Göran Hägglund, Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten, DN, publicerad 2009-09-17, 

(http://www.dn.se/debatt/sveriges-radikala-elit-har-blivit-den-nya-overheten, hämtad 2011-12-02) 
3
 Johan Lundberg, ”Förord”/Under omprövning: en antologi om konst, kanon & kvalité, Johan Lundberg (red.), 

Atlantis Stockholm, 2011, s.9 
4
 Johan Lundberg, ”Förord”/Under omprövning: en antologi om konst, kanon & kvalité, Johan Lundberg (red.), 

Atlantis Stockholm, 2011, s.10 

http://www.dn.se/debatt/sveriges-radikala-elit-har-blivit-den-nya-overheten
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Sven-Olov Wallenstein, filosof och adjunkt vid Södertörns högskola, recenserade nyligen antologin i 

Expressen, omdömet var enligt följande: 

Modernismen (eller samtiden) beskrivs gärna som elitistisk, statsunderstödd, korrupt, 

maktfullkomlig, totalitär, institutionaliserad och överintellektualiserad - men lika ofta som 

subjektivistisk, destruktiv, nihilistisk, kärlekslös, skönhetshatande och historielös. 

Invektiven hopas enligt principen ju mer desto bättre. Begreppet "modernism" tycks helt enkelt 

fungera som en samlingsbeteckning på allt dåligt i världen. 

Om det finns ett underliggande syfte i många av bidragen är det snarare att på ett aggressivt sätt 

lansera en neokonservativ och populistisk agenda med udden riktad mot den moderna kulturen i 

dess helhet, vilket knappast ter sig som ett lyckat sätt att bredda den estetiska diskussionen.5 

Wallensteins kritik är inte nådig, och den är riktad både mot retoriken såväl som 

innehållet i antologin. Antologin recenserades och kritiserades även i Svd och DN med 

liknande omdömen. Enligt min mening understryker det att den så kallade 

figurationsdebatten med dess starka politiska polemik, som Axess initierade 2008, 

fortfarande är aktuell. Men hur kommer det sig att dessa artiklar blev så omdebatterade 

och kritiserade? För att kunna få en förståelse för detta krävs en genomgående analys av 

dessa artikelförfattares ståndpunkter i denna estetiska fråga om skönhet och figuration. 

Och det är just detta som är uppsatsens avsikt.  

 

Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att få en utökad insikt i Axessförfattarnas syn på 

skönhet i konsten. Vad är det för typ av konstideal de förespråkar och saknar i samtiden? 

Förhoppningen är att undersökningen kommer leda till en utökad förståelse för dessa 

författares skönhetslängtan samt deras aversion till normbrytande och modernistisk 

konst. 

Frågeställning 1: Hur beskriver författarna sina relationer till skönhet inom konst? 
 

Frågeställning 2: Var i konsthistorien kan vi hitta motsvarigheten till författarnas 

konstideal? 

Frågeställning 3: Hur beskrivs modernismens påverkan på skönhetsidealet i 

samtidskonsten? 
 

Frågeställning 4: Vilken/vilka egenskaper är det som avfärdas inom samtidskonsten? 
                                                           
5
 Sven-Olov Wallenstein, recension av Under omprövning, Expressen, publicerad 2011-09-17, 

(http://www.expressen.se/kultur/1.2593612/johan-lundberg-red-under-omprovning.-en-antologi. hämtad 
2011-12-02.) 

http://www.expressen.se/kultur/1.2593612/johan-lundberg-red-under-omprovning.-en-antologi
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Avgränsning 

Avgränsningen i denna c-uppsats är av förklarliga skäl snäv. Anledningen är att utrymmet 

endast är 30 sidor, vilket i detta sammanhang kräver sina prioriteringar.  

Undersökningen kommer därför att fokusera på de konstideal som författarna till 

axessartiklarna förespråkar. Jag vill få en klarhet i detta eftersom dessa ideal väckte en 

sådan stark kritik. Debatten i sig kommer att refereras till i de avslutande orden, men 

undersökningen kommer att avgränsas till analys av just axessförfattarnas ståndpunkter. 

 

Nästa led i denna avgränsning är att undersökningen huvudsakligen kommer att analysera 

enskilda artiklar. Undersökningen är uppdelad i fyra delar där tre delar granskar artiklar 

hämtade från Lundebergs antologi Under omprövning, och en del granskar artikeln 

Konstens väg tillbaka till passionerna av Merete Sanderhoff, som publicerades i Axess 

ursprungliga artikelserie Skönhetens tabu, men som av oförklarlig anledning inte ingår i 

Lundbergs antologi.6 De tre första artiklarna publicerades alla 2008 i Axess artikelserie 

kallad Skönhetens tabu, och den sista artikeln är Johan Lundbergs egen sammanfattande 

kommentar till figurationsdebatten som publicerades i antologin Under omprövning 

(2011). Motiveringen till valet av just dessa artiklar är att artikelserien Skönhetens tabu 

var startskottet för de efterföljande debatterna, vilket ger en tydlig inblick i det som av 

många kulturkritiker uppfattas som den ursprungliga provokationen. Lundbergs artikel 

Makten och härligheten representerar sedan figurationsdebatten i ett retrospektiv. Min 

förhoppning är att dessa fyra artiklar på så sätt ramar in axess ståndpunkter om 

konstideal på bästa möjliga sätt. 

 

Det är också värt att nämna att avgränsningen är strikt relaterad till en exklusiv 

västerländsk historia om skönhet i konsten, eftersom det är själva axessartiklarnas 

utgångspunkt.  

 

Teori och metod 

Metoden som kommer att användas för att få svar på nämnda frågeställningar är en 

kvalitativ textanalys. Det är däremot väsentligt att understryka att undersökningen främst 

kommer söka svar på frågeställningarna genom att analysera artikelförfattarnas 

                                                           
6
 Denna artikel är väsentlig då den i viss utsträckning skiljer sig från de övriga. Jag har skickat en förfrågan till 

Lundberg om varför den uteblev från antologin, och inväntar fortfarande svar. 
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konstideal samt deras kritik av samtidskonst och modernism; retoriken är naturligtvis av 

betydelse, men dessa författares språk kommer alltså i andra hand till förmån för vad vi 

kan kalla för deras estetiska filosofi.  

 

Undersökningens metod kommer att luta sig mot den hermeneutiska teoritraditionen. Jag 

kommer alltså att göra historiska jämförelser mellan olika konstideal för att nå en 

förståelse för författarnas egna ideal. Denna hermeneutik blir särkilt relevant för 

frågeställning nummer 2, men samtliga frågeställningar har en behållning av denna 

vidgade vy. Jag har hämtat viss inspiration från filosofen Paul Ricoeurs med dennes 

misstankens hermeneutik7, vars teori letar efter dolda osanningar i texten. Min 

utgångspunkt är dock att genom den vidgade vyn försöka klargöra både dolda/uppriktiga 

sanningar såväl som osanningar i artiklarna.  

 

Litteratur till hermeneutiken 

Litteraturen till denna hermeneutik är tre böcker som behandlar temat skönhet i konsten, 

och två böcker om modernism. Här brukas Umberto Ecos History of Beauty (2004), och 

On Ugliness (2007). Dessa två böcker behandlar temat skönheten i konsten som en linjär 

berättelse med avstamp i antik konst och med ett avslut i 1960-talet. Komplementet till 

denna historiska beskrivning i ämnet är Arthur Dantos The Abuse of Beauty (2003), vars 

upplägg är mer tematiskt filosofisk, och därtill mer samtida i ämnet. Litteraturen om 

modernismen är Peter Gays hyllade Modernism the lure of heresey: from Baudelaire to 

Beckett and Beyond (2008) och Modernism: A very short introduction (2010) av 

Christopher Butler. Min målsättning var att jag ansåg det viktigt att luta mig mot samtida 

historiska beskrivningar av skönhetsidealet i konsten och modernismen. Orsaken är att 

historiska beskrivningar av tidigare ideal och epoker tenderar att modifieras med tiden. 

Den äldsta av dessa fem böcker är därför inte äldre än knappa nio år gammal.  

 

Utöver detta kommer jag använda mig av tre förstahandskällor: A Philosophical Inquiry 

Into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1756) av filosofen Edmund 

Burke och Kritik av omdömeskraften (1790) av Immanuel Kant. Dessa två traktat kan 

betraktas som den romantiska estetikens begynnelse. Den sista originallitteraturen är 

                                                           
7
 Sören Kjörup, Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, 

Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag, 2008, s.247, 248. 
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högmodernismens förgrundsgestalt Clement Greenberg med essäer och konstkritik 

samlade mellan 1939-1944 i The Collected Essays and Criticism volume 1: Perceptions and 

Judgements.  Syftet med dessa val är Axess speciella syn på modernismen, vilket 

uppmanade till en djupdykning i originallitteratur om konstideal före respektive under 

modernismen.  

 

Forskningsläge 

De senaste tio åren har det forskats mycket om skönhetens roll i konsten. Ämnet verkar 

ligga i tiden, och Dantos The Abuse of Beauty och Ecos History of Beauty har fått ett visst 

utrymme i media. Om figurationsdebatten finns åtskilliga beskrivningar och åsikter att 

finna på internet och i dagspress, men jag har inte kommit över någon specifik akademisk 

avhandling inom ämnet. Jag har heller inte lyckats hitta någon forskning som särkilt 

undersöker Axess senaste års polemiska konstideal. Faktum är att de kortare texter som 

kommenterar Axess speciella ideal ofta är mycket ytliga och genomsyras av en tung 

polemisk retorik. Förhoppningsvis kommer denna undersökning tillföra förståelse om 

Axess ideal, och därmed bidra med en inblick i det generella kulturkonservativa 

konstidealet. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Undersökning 
 

”One evening I sat beauty on my knees; and I found her bitter, and I abused her.” 
Arthur Rimbaud 
 

Flykten från skönheten – Roger Scruton 
 

Roger Scruton var professor i estetik på Birkbeck College, London från 1971-1992, 

därefter har han haft deltids ämbeten på Boston University, American Enterprise Institute 

i Washington D.C. och The University of St Andrews. Han är också medlem i The 

International Advisory Board of the Center for European Renewal och har skrivit ett 

trettiotal böcker om filosofi, estetik, sexualitet och politik. Scruton är en uttalat 

konservativ intellektuell och beskriver sig ofta som utsatt och utanför i intellektuella 

sammanhang på grund av sin konservatism. Detta var också anledningen till att han 1992 

övergav sitt ämbete på Birkbeck College och drog sig tillbaka till den engelska 

landsbygden. Medialt förknippas han med sitt avståndstagande från 68-rörelsens 

universitetsprotester, sin starka aversion till homosexualitet som i hans bok Sexual Desire 

(1986) beskrivs som ett narcissistisk begär, och inte minst sin kritik av den europeiska 

rädslan för nationsstolthet, något han kallar oikofobi. Scruton anses också vara den som 

myntat begreppet Politisk-korrekthet som en typisk negativ egenskap inom 

vänsterliberala idéströmningar. I det estetiska ämnet har han i synnerhet engagerat sig 

för skönhetens betydelse inom konsten i exempelvis Beauty (2009) och i tv-

dokumentären Why Beauty Matters (2009).8 Scruton har ett starkt internationellt 

inflytande inom konservativ filosofi och referenserna till dennes författarskap är utbredda 

både i konservativa nättidningar och i traditionell media. Att Scruton inleder Axess 

artikelserie Skönhetens tabu och därmed också indirekt figurationsdebatten bör därför 

inte betraktas som någon slump. Artikeln nedan ingår i antologins andra del De 

utdefinierade. 

 

Flykten från skönheten 

Vår tids konst hyllar det uppslitande, överskridande och oroande, medan skönheten ofta 

nedvärderas som något alltför ljuvt och alltför verklighetsfrämmande för att förtjäna vår 

illusionslösa uppmärksamhet.9 

                                                           
8
 (http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton, hämtad 2011-12-12). 

9
 Roger Scruton, ”Flykten från skönheten”/Under omprövning: en antologi om konst, kanon & kvalité, Johan 

Lundberg (red.), Atlantis Stockholm, 2011, s.125. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton
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Scruton inleder artikeln med påståendet att skönhet är något som inom samtidskonsten 

uppfattas som allt för ”verklighetsfrämmande” för att vara av någon betydelse. Orsaken 

till denna samtidskonstens skönhetstabu är enligt Scruton, inte modernismen, men 

modernismens historieskrivning. Scruton nämner historieskrivningens ständigt 

återkommande referenser till Manets ikonoklastiska måleri, som pågrund av rådande 

normer, ses som ett startskott för modernismens efterföljande och ständiga brott mot 

uttömda klichéer. Även historieskrivningen om modernismens litteratur, musik och 

arkitektur följer denna berättelsenorm, vilket genom 1900-talet orsakat de samtida 

konstidealen. Scruton efterlyser därför en alternativ berättelse och skissar själv fram en 

kortfattad sådan: 

Det finns emellertid en annan, förbisedd historia om den moderna konstnären, som i själva verket 

berättades av många av de stora modernisterna själva. Det är den historia som berättas av T.S. Eliot 

i hans essäer och i fyra kvartetter, av Ezra Pound i Cantos, av Schönberg i hans kritiska skrifter och i 

Moses und Aron, och Hans Pfitzner i Palestrina. De ansåg inte att den moderna konstnärens mål 

vara att bryta mot traditionen, utan återerövra traditionen, under nya omständigheter som det 

konstnärliga arvet knappast kunnat förutse eller förbereda oss för.10  

Det anmärkningsvärda med denna uppradning av modernister, som enligt Scruton utgör 

ett alternativ till det konventionella modernistiska normbrytande idealet med Manet, är 

att han inte polemiserar med någon bildkonstnär utan endast med två poeter och två 

kompositörer. Det är också mycket märkligt att Scruton nämner Schönberg som exempel 

för ett konstnärskap som skiljer sig från det normbrytande idealet, då Schönberg själv ofta 

anklagade neoklassicismen och i synnerhet Stravinsky för att ansluta sig till en reaktionär 

regression.11Något senare i artikeln nämner han visserligen Matisse, men utan att förklara 

på vilket sätt denne konstnär skiljer sig från det normbrytande idealet. Visst är det så att 

artikeln Flykten från skönheten behandlar konsterna i plural, och det är givet att en 

förändring av historieskrivningen om modernismens poeter och kompositörers 

konstnärliga ideal har möjlighet att påverka samtida idéströmningar även inom 

bildkonsten, men detta bör ändå ses som en logisk och retorisk brist.  

                                                                                                                                                                                     
 
10

 Roger Scruton, Flykten från skönheten, s.126. 
11

 Christopher Butler, Modernism, Oxford university press, 2010, s.31. 
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Det bör däremot understrykas att Scrutons beskrivningar av dessa två poeter, med deras 

ideal om återerövring av traditionen, är en beskrivning som får medhåll i både Gays 

Modernism the lure of heresey och Butlers Modernism.12 

 

Den förlorade skönheten i samtidskonsten beror alltså av historieskrivningens ensidiga 

tolkning av modernismens ideal, och Eliot och Pounds författarskap är goda exempel på 

alternativa konstideal till den vanliga historieskrivningen. Men hur kommer det sig att 

Scruton inte ger något tydligt exempel på en bildkonstnär från modernismen vars främsta 

ideal inte är det normbrytande? Eller kan Scruton inte hitta något konstnärskap som 

representerar detta tillräckligt tydligt? Här skulle det vara intressant att veta vad Scruton 

anser om den numera närmast bortglömda konstnären William-Adolphe Bouguereau, vars 

formspråk, måleriska teknik och motiv är minst sagt klassiskt.13Detta konstnärskap 

återerövrade traditionen, men blev inte inskriven i modernismens historia på grund av 

bristande inflytande. Uppfattar Scruton Bouguereau och liknande konst som alltför 

traditionell för dennes icke-normbrytande ideal, och i sådant fall var går gränsen för det 

konstideal som författaren förespråkar? 

 

Om samtidskonsten säger Scruton följande: 

Modernismen var alltså ett kraftfullt försök att återerövra traditionen och därmed också den gamla 

idén om skönhet, som ett värde nära besläktat med det heliga… Detta är inte vad vi ser i dagens 

medvetet ”överskridande” och ”utmanande” konst. Den ger prov på en flykt från skönheten, snarare 

än en önskan att återerövra den.  Det kan man lätt se genom att studera ett talande exempel från 

senare tid.14 

Scruton beskriver sedan i fina ordalag sin förkärlek för Mozarts opera Enleveringen ur 

Seraljen, han understryker operans sensmoral ”Enleveringen lägger fram en moralisk idé, 

och dess melodier har del i skönheten hos denna idé”. Sedan nämner han hur denna opera 

uppfördes vid Komische Oper i Berlin 2004, scenografin var en bordell och ”till och med 

under de känsligaste musikaliska avsnitten var scenen fylld av kopulerande par”.  Detta är 

det tidstypiska normbrytande idealet i samtidskonsten menar författaren.  Det han inte gillar 

i detta specifika fall är den sexuella framtoningen som nivellerar skönheten och därmed 

                                                           
12

 Butler understryker bland annat allusionens centrala roll i den modernistiska litteraturen, då särkilt hos Eliot, 
Pound och Joyce. 
13

 William-Adolphe Bouguereaus, A young girl defending herself against Eros, 1880, är bild nummer 1 i uppsatsens 
bildsida 34. 
14

  Roger Scruton, Flykten från skönheten, s.129. 
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skönhetens centrala band till moralen. Denna sammanlänkning mellan skönhet och moral är 

en filosofi som redan oraklet i Deli bekräftade: ”The most beautiful is the most just”.15 

Scrutons följande kommentarer gör det dock mycket problematiskt att förankra dennes syn 

på skönheten i konsten i någon specifik epoks skönhetsfilosofi: 

För skönheten ställer verkligen ett anspråk på oss: den är en maning att ge upp vår narcissism och 

betrakta världen med vördnad. 

… 

Därför pekar upplevelsen av skönhet också bortom denna värld, mot ett ”ändamålens rike”, i vilket 

vår odödliga längtan och vår strävan efter fulländning slutligen får sitt svar. 

Och sist om landskapsmålarna Poussin, Guardi, Turner, Corot, Cézanne: 

Dessa målare vänder inte bort blicken från lidandet… Men deras bilder visar också på den glädje 

som kan ses spira ur förfallet, och på den evighet som ligger outtalad i det förgänglig. 

Dessa tre citat understryker snarare en relation till romantikens centrala konstnärliga ideal 

om det sublima. Det bör nämnas att det sublima är ett begrepp som ursprungligen myntades 

av Pseudo-Longinus första århundradet efter kristen tidräkning. Dennes betydelse syftade på 

konstens egenskap att transportera betraktaren/lyssnaren utanför sig själv. Pseudo-Longinus 

förklarar denna egenskap enligt följande: ”Invariably what inspires wonder casts a spell upon 

us and is always superior to what is merely convincing and pleasing.”16 Begreppet fick dock 

fäste först under den tidiga romantiken och det skiljer sig från Aristoteles catharsis som 

innebar skådespelets förmåga att rena åskådaren genom tragedin. Denna idé är besläktad 

med det sublima, men utskiljer sig på den avgörande punkten att det sublima är en 

upplevelse i sig, medan catharsis är ett verktyg för rening och därmed närmare besläktad 

med moralen. Umberto Eco menar att detta sublima, med ursprung i Pseudo-Longinus, är en 

milstolpe i historien om konstens ideal och kan förstås som en vattendelare, då konstens 

främsta mål delas upp och skapar en konflikt mellan det sköna och det sublima.17 Parallellt 

med denna förändring om konstens ideal, var David Humes traktat Of the Standards of Taste 

(1757) avgörande, då den ledde till en betydligt mer subjektiv filosofi om smak än tidigare. 

På grund av detta kan vi i det sublima, även se en förändring av narrativ i bildkonsten. Ett 

                                                           
15

 Umberto Eco, History of Beauty, Rizzoli International Publications, Inc., (2004), s. 37. 
16

 Pseudo-Longinus (first century AD), On the Sublime, I, Umberto Eco, History of beauty, Rizzoli international 
publications, Inc., (2004), s. 278. 
17

 I A History of Beauty inleder Eco kapitlet Romantic Beauty, med målningen Sappho, 1877 av Charles-Auguste 
Mengin. Detta är ett fint exempel på den sublima estetiken och är bild nummer 2 i uppsatsens bildsida 34. 
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tydligt exempel finner vi hos Caspar David-Friedrichs verk, där motivet ofta är ett subjekt 

som betraktaren kan kliva in i och därmed uppleva det sublima igenom.18 

 

Scrutons olika citat relaterar alltså både till en romantisk och en betydligt äldre syn om 

konstens ideal. Det är mycket svårt att precisera författarens särskilda moralitet i någon 

tidigare idé - att Scruton upprörs av den sexuella framtoningen i Komische Opers version av 

Mozarts Enleveringen – återknyter till alltför många epoker i historien. Det är däremot 

väsentligt att han anser versionen som ett tecken på bristande moral, då liknande åsikter bör 

anses mycket ovanliga inom den samtida kulturkritiken. Däremot kan de senare citaten som 

starkt anknyter till det romantiskt sublima preciseras något. Det skrevs oerhörda mängder 

litteratur mellan 1750-1850 om det sublima, men enligt Eco och Danto var Immanuel Kant 

och Edmund Burke de två mest inflytelserika filosoferna i ämnet, och även om deras 

definitioner av det sublima har mycket gemensamt och så att säga glider in i varandra, finns 

det nyansskillnader som följande utdrag exemplifierar. Här först Burkes: 

Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain and danger, that is to say, whatever is in 

any sort terrible, or is conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous to 

terror, is a source of the sublime; that is, it is productive of the strongest emotion which the mind is 

capable of feeling. … When danger or pain press too nearly, they are incapable of giving any 

delight, they may be, and they are, delightful, as we every day experience.19 

Medan Kant skriver följande: 

Medan det senare (den sublima känslan) är en lust som bara framspringer indirekt, nämligen på så 

sätt att den frambringas genom känslan av en ögonblicklig hämning av livskrafterna och en därpå 

omedelbar följande utgjutning av dem; och såsom rörelsen förefaller den följaktligen inte längre 

vara någon lek, utan allvar i inbillningskraftens värv. Därför är denna känsla också oförenlig med 

retningar; och då sinnet inte bara attraheras till föremålet, utan växelvis också omvänt stöts bort 

från det, så innehåller välbehaget inför det sublima inte så mycket positiv lust, som snarare 

beundran eller aktning, och den förtjänar således att kallas negativ lust.20 

Kant ser det sublima som en beundran eller aktning, vilket Burke också gör, men Burke 

menar också att rädsla och smärta är det främsta verktyget hos det sublima. Det är alltså på 

den punkten de är oense. När Scruton säger ”För skönheten ställer verkligen ett anspråk på 

oss: den är en maning att ge upp vår narcissism och betrakta världen med vördnad.” verkar 

                                                           
18

 Umberto Eco, History of Beauty, Rizzoli International Publications, Inc., (2004), s. 277, 288. 
19

 Dessa två citat är båda hämtade i Edmund Burke, A philosophical inquiry into the origin of our ideas of the 
sublime and beautiful (1756), Digireads.com Publishing, 2009, s.23. 
20

 Immanuel Kant, Kritik av Omdömeskraften, (1790), Bokförlaget Thales, 2003, s.101.   
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han ställa likhetstecken mellan begreppet skönhet och det sublima, och då snarare det 

sublima enligt Kants definition. 21 

 

Vi har nu fått svar på frågeställningarna. Scrutons relation till skönheten i konsten är minst 

sagt avgörande och det är en egenskap som enligt honom bör återfinnas i konsten. Samtidigt 

verkar denna skönhet i stor utsträckning vara mycket lik Kants definition av det sublima. 

Motsägelsen finner vi i å ena sidan det romantiska, å andra sidan en äldre idé om 

skönhetens moraliska funktion. Scruton känner en stark aversion till samtidskonstens 

normbrytande idiom, vars ideal är skapad ur en felaktig och ensidig historieskrivning om 

modernismen. Författaren efterlyser därför en alternativ berättelse om modernismen; han 

redogör själv för ett alternativ, men utelämnar då bildkonsten. Det han inte gillar med 

samtidskonsten exemplifieras med en uppsättning av en opera, vars sexuella innehål flyr 

från skönheten (eller snarare kanske det sublima). Retoriken är mycket polemisk och 

högtravande. Bland annat konstaterar han följande om Dantos syn på skönheten i konsten: 

”Arthur Danto har till och med hävdat att skönheten är både bedräglig och på något sätt 

står i konflikt med den moderna konstens uppgift (The Abuse of Beauty).”22 

Efter en noga läsning av denna Dantos bok konstaterar jag att Scruton antingen ögnat 

igenom den mycket slarvigt, eller glömt vad som stod i den (The Abuse of Beauty 

publicerades 2003 och Scrutons artikel skrevs 2008) då Danto aldrig hävdar något dylikt om 

skönheten i konsten.23 

 

Avslutningsvis bör det understrykas att Scruton elva gånger använder sig av ordet 

vanhelgande, som en beskrivning av samtidskonstens flykt från skönheten. Retoriken får 

med detta en religiös klang och med följande avslutande citat även en nationalromantisk 

klang. Om du inte gillar det sistnämnda blir du av Scruton tilldelad epitetet oikofob: 

Men vi måste inte ansluta oss till denna kärlekslösa kultur. Vi kan när som helst vända oss bort från 

vanhelgandet och istället fråga oss vad som inspirerar oss och vad vi borde vörda. Vi kan vända 

uppmärksamheten mot dem vi älskar – skogarna och floderna i vårt hemland, vänner och familj, 

                                                           
21

 Att Scrutons skönhet kan liknas med Kants sublima, snarare än med Burkes sublima, är intressant då Scruton 
själv brukar nämna Burke som en av de mest inflytelserika filosoferna i sitt författarskap. 
22

 Roger Scruton, Flykten från skönheten, s.125. 
23

 Danto argumenterar i The Abuse of Beauty för att skönhet är en av många egenskaper i konsten, men den är 
inte längre en nödvändighet. 
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stjärnhimlen därovan – och fråga oss vad det säger oss om vårt liv på jorden och om hur detta liv 

bör levas24 

 
I avantgardets efterdyningar – Roger Kimball 
 

Roger Kimball är en nordamerikansk konservativ konstkritiker och samhällsdebattör. Han har 

publicerat ett antal böcker i ämnena politik, filosofi och estetisk filosofi. Några av titlarna är: 

Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Our Higher Education (1990), The Long March: 

How the Cultural Revolution of the 1960s Changed America (2000), Art's Prospect: The 

Challenge of Tradition in an Age of Celebrity (2003) och The Rape of the Masters: How 

Political Correctness Sabotages Art (2004). Han är liksom Scruton känd för sitt starka 

avståndstagande från 60-talsradikalism, och använder själv ofta uttrycket political 

correctness i sitt författarskap. Kimball är även redaktör för den inflytelserika konservativa 

kulturtidsskriften The New Criterion.25 Artikeln nedan ingår i antologins första del 

Modernismens avigsidor & konsekvenser. 

 

I avantgardets efterdyningar 

Kimballs artikel skiljer sig på den väsentliga punkten att när Scruton uppmanar sin omgivning 

att åter betrakta den sköna konsten, samt omskriva historien om modernismen, så spår 

Kimball i vad framtidens historieskrivning kommer att belysa om samtidskonsten: 

De kommer att ses som den kritiska övergångsperiod när konstens återhämtning, som inletts ett 

eller ett par decennier tidigare, slutligen började slå rot och bli erkänd för vad den var: en 

kontrarevolution i fråga om smak och sensibilitet.26 

Kimball menar att kontrarevolutionen kommer från ”trupperna” som ägnar sig åt figurativt 

måleri, det vill säga en klassisk realism. Han fortsätter: 

Men låt oss först stanna upp ett ögonblick. Jag talade om en kontrarevolution. En sådan 

tillfriskningsprocess förutsätter ett tidigare sjukdomstillstånd. Vad 1900-talet än må ha varit i 

övrigt, så var det utan tvivel en syndaflod i konstens liv.27 

Vidare menar författaren att den rådande konsten, samt avantgardets ursprung går att spåra 

i en ”förvrängning” av arvet från romantiken. Vad menar Kimball med en förvrängning av 

arvet från romantiken? Kan vi likna detta med Scrutons invändning mot historieskrivningen 

                                                           
24

 Roger Scruton, Flykten från skönheten, s.133. 
25

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Kimball , hämtad 2011-12-12).  
26

 Roger Kimball, ”I avantgardets efterdyningar”/Under omprövning: en antologi om konst, kanon & kvalité, 
Johan Lundberg (red.), Atlantis Stockholm, 2011, s.57. 
27

 Roger Kimball, I avantgardets efterdyningar, s.57. 
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om modernismen? Kimball redogör för Albert Thibaudets sammanfattning av symbolismen 

(den litterära), som argumenterar för att denna rörelses normbrytande estetiska revolution 

representerar den sista estetiska revolutionen, då dess radikala normer kom att influera hela 

1900-talets konstnärliga idéströmningar. Den gjorde, enligt Thibaudet, så att säga 

förnyandet till ett normaltillstånd. Kimball menar att avantgardets numera etablerade 

position leder till en ”senilitet” och sedermera till dess död. Här visar det sig att Kimball 

påtagligt avviker från Scrutons tes om modernismens felaktiga historieskrivning, då han 

tillåter sig att dissekera modernismen mer detaljerat. Kimball använder inte ens ordet 

modernism i sin redogörelse för denna epok, utan nämner istället två olika ismer där den 

ena enligt honom har ett värde, medan den andra ses som destruktiv.  Det är något 

förvånande att Kimball här beskriver den högmodernistiska konstkritikern Clement 

Greenberg28 som viktig och ”seriös”, och som ett skydd mot kitschens härjningar. Det är en 

anmärkningsvärd utstickare i Axess antologi, då ingen annan författare nämner Greenberg 

som en positiv kraft i den polemiska diskussionen om skönhet. Kimball garderar sig 

visserligen något efter detta genom att ironisk konstatera: 

Huruvida den abstrakta konsten, som numera trots allt har blivit grundligt accepterad av den 

etablerade smaken, fortfarande fyller dessa funktioner får väl betraktas som en öppen fråga.29 

Men det komplicerar onekligen författarens ställning om den figurativa frågan att ens nämna 

Greenberg. Det är också anmärkningsvärt på ett större teoretiskt plan då Greenberg stödjer 

sig på Karl Marx materialism i sitt avslutande argument i sin berömda text Avantgard and 

Kitsch: 

Capitalism in decline finds that whatever of quality it is still capable of producing becomes almost 

invariably a threat to its own existence…Here, as in every other question today, it becomes 

nessecary to quote Marx word for word. Today we no longer look toward socialism for a new 

culture – as inevitably as one will appear, once we do have socialism. Today we look to socialism 

simply for the preservation of whatever living culture we have right now.30 

Medan Kimball själv säger följande om Marx, angående Pierre Pinoncellis performancekonst-

attack mot Marcel Duchamps Fontän:  

                                                           
28

 Clement Greenberg var modernismens mest inflytelserika konstkritiker och avgörande för etableringen av 
amerikansk abstrakt expressionism. Enligt Greenberg var det icke-figurativa måleriet norm. 
29

 Roger Kimball, I avantgardets efterdyningar, s.64. 
30

 Clement Greenberg, Avantgard and Kitsch, (1939), The Collected essays and criticism volume 1: Perceptions 
and Judgements,The University of Chicago Press, 1986, s.22.   
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Dessa välkända men exemplariska episoder i samtidskonstens annaler illustrerar Marx enda 

obestridliga bidrag till civilisationen, nämligen observationen att viktiga historiska händelser 

tenderar att utspela sig två gånger: första gången som tragedi, andra gången som fars.31 

 Jag konstaterar också att detta citat är det enda ”positiva” som sägs om Marx filosofi i 

Lundbergs antologi.             

 

Den andra modernistiska ismen som Kimball omnämner är den destruktiva dadaismen, som 

tycks representera begynnelsen för det som Kimball kallar för 1900-talets ”syndaflod”. 

Kimball argumenterar att nämnda avantgardets ”senilitet” beror just av dadaismens 

inflytande. Dadaismen var också den rörelse som tydligast ”förvrängde” arvet från 

romantiken. Kimball skriver: 

Här finns ingen ambition att för ett ögonblick nå vågkrönet i ett böljande hav, eftersom man givit 

upp hela idén om konsten som ett andligt sökande. Dada var i själva verket en konstform som givit 

upp konsten.32 

I denna rörelse är Duchamp den oundviklige och ständigt återkommande referenten, och 

dennes verk Fontän är så omnämnd i konsthistorien att det ter sig naturligt att efterföljande 

konstnärer, som vill bli inskrivna i berättelsen och därmed odödligförklaras, studerar dennes 

teoretiska idébaserade konst. På grund av detta blir det särkilt relevant för kritiker av 

samtidskonst att tolka Duchamps inflytande, och Axessantologins, däribland Kimballs 

tolkning, skiljer sig från mindre konservativa konstkritikers generella tolkningar. Kimball 

menar att: ”Vad Duchamp ville var inte att utvidga utan att kortsluta, att förstöra konstens 

och den estetiska njutningens hela kategori.”33 Författaren stödjer här sin argumentation på 

Duchamps egna uttalanden om sitt verk Fontän (som tyvärr saknar källanvisning). Enligt 

Kimball lär Duchamp sagt följande: ”Jag kastade flaskstället och pissoaren i ansiktet på dem 

som en utmaning, och nu beundrar man dem för deras skönhet, kära nån.”34 Detta relaterar 

till konstkritikern Roger Frys berömda citat: ”Every work of creative design is ugly until it 

becomes beautiful”.35 Här konstaterar Kimball roat att Duchamp blir feltolkad om 

betraktaren ser dennes verk som sköna. Men att på allvar se dadaismen som särskilt 

destruktiv, eftersom den inte ”utvidgat” utan endast ”kortslutigt” den efterföljande konsten, 

förutsätter ett visst mått av tunnelseende. Om tolkningen är en fullständig ”kortslutning” av 

                                                           
31

 Roger Kimball, I avantgardets efterdyningar, s.61. 
32

 Roger Kimball, I avantgardets efterdyningar, s.59. 
33

 Roger Kimball, I avantgardets efterdyningar, s.60. 
34

 Roger Kimball, I avantgardets efterdyningar, s.60. 
35

 Arthur Danto, The Abuse of Beauty, Carus Publishing company, 2003, s.34. 
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konsten, förutsätter det att konstens enda funktion kan vara skönhet i vid mening. Här gör 

Kimball en glidning ifrån det ursprungliga ämnet, om skönhetens viktiga roll i konsten, till att 

ifrågasätta om något överhuvudtaget kan kallas konst om det inte är vackert. Däremot bör 

det nämnas att Kimballs invändning mot dem som uppfattar Duchamps verk som vackra, får 

medhåll från ett stort antal filosofer. Danto invänder till och med mot dem som tolkar post-

impressionism som vackert, då han ser det som en oförståelse för både definitionen av 

skönhet och därmed konstens egenskaper: 

It is not and never was the destiny of all art ultimately to be seen as beautiful… A lot of what 

prevented people from seeing the exellence of early modern paintings were inapplicable theories 

of what art should be… Matisse’s Blue Nude is a good, even a great painting – but someone who 

claims it is beautiful is talking through his or her hat.36  

Danto menar alltså att konsten har många verktyg att tillgå, och skönhet är endast ett av 

dessa verktyg. Konstens teoretiska ramverk har sedan länge gjort sig av med skönheten som 

en nödvändig egenskap, och detta är oåterkalleligt. Om vi håller med om det, har naturligtvis 

dadaismen lett till ett enormt utvidgande av konstens möjligheter, om konsten bara kan/bör 

vara skön är dadaismen det perfekta exemplet på en destruktiv konströrelse. Jag undrar bara 

om ens Kimball verkligen kan skriva under på detta om skönhet som konstens enda 

funktion? Om inte tycks hans tolkning om dadaismens ”kortslutande” fullständigt ologisk. 

Kimball verkar liksom Scruton i övrigt närma sig en romantisk idé om skönhet: 

Skönhet är en naturligtvis sig själv en långtifrån entydig term. I en degenererad eller urvattnad form 

kan den betyda det blott vackra, och i denna mening är skönhet verkligen en fiende till genuint 

konstnärligt uttryck. Men skönheten är inte det blott vackra eller det behagliga. Man kan till 

exempel tänka på Dostojevskijs observation i Bröderna Karamazov, att skönheten är det slagfält på 

vilket Gud och djävulen kämpar om människans själ. Poängen är att skönheten, i dess högsta 

mening, talar till vårt innersta.37 

Särskilt uttalandet om att skönheten som det ”blott vackra” kan fungera som en fiende till 

god konst återknyter till det romantiskt sublima. Det är däremot svårare att precisera detta 

ytterligare som vi gjorde i Scrutons fall, eftersom Kimball uttalar sig mycket generellt i 

ämnet.  

 

I avantgardets efterdyningar avslutas med att författaren glatt konstaterar att den i New 

York verksamme konstnären Jacob Collins, nyligen fått ett erkännande av etablissemanget, 
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 Arthur Danto, The Abuse of Beauty, Carus Publishing company, 2003, s. 36, 37. 
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 Roger Kimball, I avantgardets efterdyningar, s.63, 64. 
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tillsammans med ett flertal liknande konstnärskap. Dessa konstnärer kommer att stå för en 

kontrarevolution, genom att: ”återuppliva de estetiska modeller och plastiska tekniker som 

renässansen banade väg för”.38  

 

Vi har nu förklaringar på de ursprungliga frågeställningarna. Kimball hoppas och tror att 

skönheten kommer att få ett större utrymme i samtidskonsten, och orsaken till 1900-talets 

och samtidskonstens ”sjukdomstillstånd” är en ”förvrängning” av arvet från romantiken, då 

särkilt via den destruktiva dadaismen, en rörelse som beskrivs utifrån ett förvånansvärt snävt 

och ålderdomligt teoretiskt ramverk. Och författarens egna uttalanden om skönhet liknar 

romantikens sublima, om än mer generellt än hos Scrutons version. Även retoriskt påminner 

artikeln om Scruton, med termer som ”sjukdomstillstånd” och ”syndaflod”. Det mest 

avvikande, i förhållande till övriga artiklar i antologin, är Kimballs beskrivning av Greenberg 

som en viktig och seriös modernistisk kritiker.  Den avslutande frågan är alltså vad Kimball 

mer specifikt avfärdar i samtidskonsten, och den frågan är i denna författares fall 

synnerligen intresseväckande. Vid två tillfällen radar han upp exempel på dålig samtidskonst. 

Den ena gången: bröderna Chapman ”med sina erigerade penisar”, Jeff Koons ”med sina 

pornografiska skulpturer”, Cindy Sherman ”med sin narcissistiska feminism”, Jonny Hotzer 

”med sina politiska slagord”.39 Den andra gången enligt följande: 

Det sorgliga är att vad som helst idag inte bara kan ställas fram utan också accepteras och hyllas som 

ett konstverk. Jag behöver knappast räkna upp exempel: alla vet vad jag talar om. Jeff Koons, Robert 

Mapplethorpe, Damien Hirst, Tracey Emin, Matthew Barney: namnen i sig frammanar ett kulturellt 

katastrofområde. Frågan är hur kom vi hit? Vad är bakgrunden till att (exempelvis) en ituskuren ko i 

en tank med formalin betraktas som ett betydande konstverk?40 

Vi kan här urskilja ett generellt drag i dessa konstnärskap och det är den sexuella tematiken. 

Vi får anta att detta är något som särskilt provocerar Kimball, men det verkligt väsentliga är 

att Robert Mapplethorpe41 här smyger sig in. Mapplethorpe var nämligen till en början starkt 

avskydd av etablissemanget och av andra fotografer eftersom dennes verk ansågs alltför 

”klassiskt sköna”. Danto skriver i The Abuse of Beauty att: ”The charge against Mapplethorpe 

was that his work was too beautiful to qualify for critical endorsement”42. Mapplethorpe var 
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 Roger Kimball, I avantgardets efterdyningar, s.65. 
39

 Roger Kimball, I avantgardets efterdyningar, s.63. 
40

 Roger Kimball, I avantgardets efterdyningar, s.61. 
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 Lisa Lyon, 1982, av Robert Mapplethorpe är bild nummer 3 i uppsatsens bildsida 34. 
42

 Arthur Danto, The Abuse of Beauty, Carus Publishing company, 2003, s. 27. 
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intresserad av att ”återerövra” det sköna till fotografiet. Borde då inte denna fotograf hyllas 

av Kimball som en föregångare till samtidens kontrarevolution?  

Är det kanske motiven, alltså det innehållsmässiga, som inte passar in i skönhetens 

återkomst?43 Som Kimball tidigare uttryckte sig: vi får betrakta detta som en öppen fråga.44  

 
Konstens väg tillbaka till passionerna – Merete Sanderhoff 
 

Merete Sanderhoff är konstkritiker och projektforskare vid Statens museum för konst i 

Köpenhamn. Hon har publicerat två böcker i det konstvetenskapliga ämnet: This is not a 

canon. Canonization and its effect on contemporary art (2005) och Sorte Billeder - kunst og 

kanon (2007). I Sorte Billeder (svarta bilder) introducerade hon begreppet Passionisterna, en 

samlingsterm som har kommit att bli alltmer accepterad och använd av konstvetare och 

kritiker. Passionisterna är enligt Sanderhoff den samtida skandinaviska konströrelse vars 

konst är figurativ, målerisk och inspirerad av äldre konstideal ofta hämtade från barocken 

och romantiken. Exempel på sådana konstnärskap är: Odd Nerdrum45, Thomas Kluge, Ulrik 

Möller, Preben Fjederholt, Peter Martensen, Balder Olrik, Martin Bigum och Michael Kvium. 

Enligt hennes mening är dessa konstnärer på grund av sina konstideal ett slags ”svarta får” i 

den samtida konsten, de marginaliseras av kulturetablissemanget, och de beskriver sig själva 

gärna som ”outsiders”.46 Sanderhoffs artikel Konstens väg tillbaka till passionerna 

publicerades i artikelserien Skönhetens tabu, tillsammans med de tidigare två artiklarna i 

denna undersökning. Av oklar anledning ingår den däremot inte i Lundbergs antologi.  

 

Konstens väg tillbaka till passionerna 

Med sitt (passionisternas) djupt seriösa förhållande till det föreställande, berättande måleriet och 

dess förmåga att förmedla allmänna existentiella utsagor förpassas de som regel till konstens 

periferi, och konstinstitutioner har svårt att erkänna deras arbeten som tidsenliga. Flera av dem är 

outsiders, stämplade som kitschmålare och Rembrendt-kloner, och de beskylls för att okritiskt 

vidareföra vissa konstformer som resten av konstvärlden har lämnat bakom sig. I denna artikel skall 
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 Mapplethorpe skildrade ofta homosexualitet som motiv i sina fotografier. 
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 1993 skrev Kimball en artikel i The New Criterion, kallad The Perversions of M. Foucault, där han avfärdar 
idéhistorikerns filosofiska gärning. Ett av argumenten är Foucaults sexualitet. 
45

 Odd Nedrums verk Hepatitis, är bild. 4 på bildsidan 34. 
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 Merete Sanderhoff, ”Konstens väg tillbaka till passionerna”/Axess magasin, nr 7 oktober 2008, Johan 
Lundberg (red.), s. 34, 35. 
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jag argumentera för att passionisterna missförstås när man tror att den håller fast vid förlegade 

konsttraditioner och odlar en sentimental syn på ”det sköna”.47 

Hon fortsätter sedan med ett uttalande som i sin relation till Axessantologins starkt 

polemiska kulturkonservatism, blir särkilt överraskande: 

När det gäller temat för detta nummer, skönhet, så kan man konstatera att passionisternas arbeten 

inte handlar om att på nytt föra in skönheten i konsten. Snarare förhåller det sig fritt till 

konsthistoriens traditioner och gör aktuella nytolkningar av ett tidlöst och allmänt betydelsefullt 

innehåll. Skönheten har aldrig varit borta.48  

Menar Sanderhoff verkligen att ”skönheten” i konsten aldrig eliminerades, trots 

modernismens evigt normbrytande avantgarde? Jag kan inte finna något tydligt förklaring på 

denna fråga i artikeln. Sanderhoff fortsätter efter detta uttalande med en kortare historisk 

beskrivning av skönhetsideal och tar avstamp i antikens skönhet, där harmoni och balans var 

centralt, och fortsätter sedan med den första tydliga brytpunkten mot detta med 

romantikens sublima, som beskrivs med orden ”det gränslösa, formlösa, storslagna och 

rentav skrämmande”.49   

 

Sedan redogör hon för att modernismens avantgarde medförde att hantverket förlorade sin 

roll till förmån för idén, och påpekar liksom Scruton, Kimball och övriga författare i 

Axessantologin, att detta ideal om normbrytande övergick i en acceptans och 

institutionalisering. Men Sanderhoff säger detta utan värdeladdade ord som ”vanhelgande”, 

”senilitet”, ”syndaflod”, ”sjukdomstillstånd” etcetera. Det visar sig till och med att hon 

egentligen inte ens avfärdar modernismen eller dess efterföljande postmodernism: 

Det avantgardistiska spåret har existerat i gott och väl hundra år och producerar fortfarande skarpt 

kritiska, förunderliga och väsentliga verk, trots att många under årens lopp har förutspått att denna 

tradition kommer segra sig till döds.50 

Detta uttalande är så unikt i en kulturkonservativ kontext att jag frågar mig om inte 

Lundberg avsiktligt utelämnade Sanderhoffs artikel från antologin. Om detta bör det 

också understrykas att Sanderhoff själv inte kallar sig för kulturkonservativ. Trots detta 

har hon den likheten med Scruton och Kimball att hon via Passionisterna starkt vurmar 
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 Merete Sanderhoff, Konstens väg tillbaka till passionerna, s.32. 
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 Merete Sanderhoff, Konstens väg tillbaka till passionerna, s.32. 
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 Merete Sanderhoff, Konstens väg tillbaka till passionerna, s.35. 
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 Merete Sanderhoff, Konstens väg tillbaka till passionerna, s.35. 
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för en sorts romantik i konsten.51 Och det är just en längtan efter en romantisk skönhet 

som passionisterna tillfredställer menar Sanderhoff: 

Flera av passionisterna har under åren tagit avstånd från tanken att deras konstnärliga drivkraft 

skulle vara att frambringa något skönt… Däremot är det en fundamental drivkraft hos honom (Ulrik 

Möller) och övriga passionister att skildra sin egen existentiella missanpassning och smärta i 

allmänt tillgängliga bilder, som ett sätt att kommunicera med andra individer och komma till tals 

med världen. Snarare än det sköna är passionisterna alltså upptagna av det sublima – att reflektera 

över tillvarons svåra villkor, som gäller nu liksom alltid.52 

När Scruton och Kimball längtar efter det sköna som är det moraliskt ”riktiga”, det icke-

avantgardistiska, det icke-sexuella, det nationalromantiska, och det sublima (och då 

speciellt enligt Kants definition), längtar Sanderhoff med sin kärlek till passionisterna, helt 

enkelt till det sublima, och då snarare enligt Burkes definition. 

 

Sanderhoff radar heller inte upp något exempel på modernistisk, postmodernistisk eller 

samtida konst som hon ogillar (eller föraktar). Istället kritiserar hon endast det samtida 

konstetablissemanget eftersom de marginaliserat passionismen. Hennes retorik framstår 

därför i sammanhanget som osedvanligt sympatisk. Hon kallar till och med passionismen 

för postmodern: ”Passionismen är en ”postmodern” strömning i den meningen att den 

förhåller sig fritt till konsthistoriens tradition.”53  Hon avslutar med följande ord: 

Alla arbetar med ett eller annat skönhetsbegrepp, och om konstinstitutionen ska leva upp till den 

postmoderna insikten om konstens mångfald, som den teoretiskt sett för längesedan har tillägnat 

sig, måste den låta de olika parallella tendenserna i konsten få komma till orda och granskas och 

förmedlas utifrån sina egna estetiska kriterier – särkilt idag, när institutionen har eller borde ha lagt 

föreställningen om en enda privilegierad estetik bakom sig.54 

Det komiska är att jag tror att både uttalade kulturradikaler och uttalade 

kulturkonservativa, finner detta citat upprörande, trots dess icke-polemiska retorik. ”Alla 

arbetar med ett eller annat skönhetsbegrepp”55 retar den konservativa, medan citatets 
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funktion, förespråkandet för passionismen, samt det specifika påståendet, retar den 

kulturradikala.  

 

Sanderhoff vill alltså uppmärksamma dessa konstnärer hon kallar passionisterna, men 

hon gör inte det genom att avfärda andra konstnärliga rörelser. Sanderhoff vill helt enkelt 

utöka det konstnärliga ramverket, en term som kulturkonservativa avskyr, med något 

som de kulturradikala tycks ogilla. Romantik.  

 

Makten och härligheten. Några reflektioner om kritik, konst och konsensus – Johan 

Lundberg  

 

Johan Lundberg är redaktör för den kulturkonservativa tidskriften Axess magasin samt 

docent i litteraturvetenskap på Stockholms universitet. Han har tidigare varit 

litteraturkritiker i Svenska dagbladet, och redaktör för tidskriften Tvärsnitt. Hans 

publikationer är: Den andra enkelheten (1992), En evighet i rummets former gjuten (2000), 

Figurationer. Romantik och realism i norskt samtidsmåleri (2009) med medförfattaren 

Christopher Rådlund, samt redaktör för antologin som denna undersökning behandlar Under 

omprövning. En antologi om konst, kanon och kvalitet (2011).56 Utan överdrifter kan man 

nog påstå att Lundberg är en av de mer kontroversiella kulturskribenterna i Sverige, och det 

var som bekant på hans initiativ som utställningen Figurationer i Edsviks konsthall, med 

bland annat passionisterna, ägde rum. Artikeln som här nedan kommer undersökas, är 

Lundbergs egna sammanfattande kommentarer till Figurationsdebatten i dess helhet. 

Artikeln ingår i antologins tredje del Bortom modernismen och är en av antologins längre 

texter med sina 18 sidor. För att kunna förstå Lundbergs relation till skönheten inom 

konsten, kommer det även att kort refereras till artikeln Kulturkonservativa kosmopoliter 

hämtad från samma antologi. 

Makten och härligheten. Några reflektioner om kritik, konst och konsensus 

Lundberg inleder enligt följande: 

Själva poängen med den konstnärliga tradition som har vuxit fram i kölvattnet efter Marcel 

Duchamps ready-mades, är att det utställda objektet får sin betydelse i kraft av den specifika 

kontext där det ställs ut… Det kändes onekligen märkligt att konstatera att dessa snart ett hundra 
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år gamla lärdomar verkade ha gått spårlöst förbi de svenska kritiker som recenserade utställningen 

Figurationer på Edsviks konsthall under sommaren 2009. De reagerade nämligen exakt så som 

borgerskapet ofta har reagerat, när man har konfronterats med någonting som man inte förväntar 

sig finna i seriösa konstsammanhang.57 

Han fortsätter:  

Som vi såg det, återstod det i dagsläget åtminstone ett tabu att undersöka för den som ville utmana 

konstetablissemanget, nämligen att ställa ut ett antal klassiskt utförda oljemålningar. Men för att 

utmaningen skulle bli så effektiv som möjligt borde man – resonerade vi – på dessa oljemålningar 

även ställa följande krav: så lite som möjligt av samtidens eviga ironier, så lite som möjligt av 

samtidens nymodighetsfetischism, så lite som möjligt av samtidens sexuella och medialt gångbara 

provokationer, av kulturradikalismens kosmetiska utmaningar av gamla tiders normer.58 

Lundberg menar först att utställningen Figurationer är en efterföljd av och inom den typ av 

kontextuell konst som Duchamp företrädde med sina ready-mades, det vill säga de tidigare 

nämnda passionisterna samt ett stort antal figurativa och klassiskt måleriska konstnärskap 

från 60 och 70-talet som också var representerade på utställningen, och han förvånas över 

att konstetablissemanget, som är så genomsyrad av just denna tradition, ändå bortsåg från 

denna kontextualitet i sin kritik. Detta uttalande skulle kunna misstas för att likna 

Sanderhoffs öppna och inkluderande kritik av samtidskonsten, men det senare citatet som 

avslöjar curatorernas intention med utställningen skiljer sig från Sanderhoffs speciella 

förhållningssätt. Lundberg menar alltså att det var ett mål att i största möjliga mån undvika ” 

samtidens eviga ironier” och ”sexuella och medialt gångbara provokationer”.  Det blir därför 

svårt att få en tydlig bild av vad Lundberg egentligen har för syn på Duchamp och annan 

starkt normbrytande konst, eftersom han argumenterar för att denna typ av konst på 

samma gång allt för starkt genomsyrar konstetablissemangets normer, samtidigt som den 

tydligen har inspirerat den klassiskt figurativa konsten som han själv förespråkar.  

 

Sanderhoff påpekar visserligen också exempelvis passionisternas postmoderna kontext, men 

hon avfärdar inte den normbrytande konsten i övrigt, vilket Lundberg däremot gör. Vi kan 

kalla detta för Lundbergs paradox; en aversion mot X inflytande generellt, parallellt med ett 

försvar av figurativ konst där det viktigaste argumentet är dess starka inflytande av samma 

X!? Den enda logiska förklaringen på denna motsägelse är att samtidskonsten, enligt 
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Lundberg, är mer traditionell än den figurativa konst som ställdes ut på Edsviks konsthall 

2009, och således mindre inspirerad av Duchamp. Detta verkar i någon mån också vara 

Lundbergs förklaring, men är denna förklaring verkligen rimlig? Jag tror att få 

konstvetare/konstintresserade skulle skriva under på att exempelvis Odd Nerdrum har mer 

gemensamt med Duchamp än exempelvis Damien Hirst.59  

 

Men vad är då bakgrunden till denna motsägelse? En möjlig tolkning är att Lundberg själv vill 

vara diplomatisk i sin kritik av samtidskonsten och framstå som en nyanserad 

kulturkonservativ. Hans position inom kulturkonservatismen blir, om än mycket diffust, 

någonstans vänster om de starkt kulturkonservativa med nationalistiska drag som 

exempelvis Scruton, men höger om en mycket försiktig kulturkonservativ som Sanderhoff 

(som egentligen varken kan benämnas kulturkonservativ eller kulturradikal). Det är inte 

orimligt att anta att en sådan position är eftersträvansvärd för Lundberg, speciellt inte om vi 

betänker att han trots allt är redaktör för en kulturkonservativ tidning och därför kan antas 

vilja framstå som en medlare inom det kulturkonservativa fältet. 60 
 

Utöver detta är följande stycke värt att nämna för en förståelse av Lundbergs syn på 

konstens funktion: 

Redan G. K. Chesterton påpekade att konst, liksom moral, ”consists of drawing the line 

somewhere”. Vilket är exakt vad dagens konstnärer inte gör, vare sig moraliskt eller artistiskt. På 

våra statliga konstutbildningar finns det snart ingenting som är mer tabubelagt än att dra linjer – i 

bemärkelsen att lära sig att teckna eller måla på ett så ekvilibristiskt, figurativt avbildande sätt som 

möjligt. Är det några studenter som blir föremål för krissamtal, är det de som efterfrågar 

undervisning i klassiskt figurativa tekniker. Alltmedan de som vill tänja på moralens gränser 

uppmuntras.61 

Lundberg är frustrerad över denna tänjning av moralen inom samtidskonst vilket säger 

något om författarens egna konstnärliga ideal. Lundberg är långt ifrån lika syrlig i sin kritik 

av samtidskonstens bristande moral som tidigare undersökta Scruton och Kimball, 

eftersom han inte använder begrepp som ”syndaflod” och liknande, men vi bör ändå 
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tolka detta som att Lundberg ser ”god moral” som en värdefull funktion i konsten. Utöver 

denna konstens behov av traditionell moral, verkar Lundbergs syn på det sköna i konsten 

närma sig någon form av existentiellt kriterium. I denna artikel försvarar han enbart det 

figurativa i konsten, men i artikeln Kulturkonservativa kosmopoliter skriver han följande: 

När jag läser en dikt av Sapfo, lyssnar på en symfoni av Mahler eller betraktar en målning av 

Caravaggio så öppnar sig inom oss ett slags inre valv. Vi når kontakt med djupare skikt inom oss. 

Skräck, skönhetslängtan, barndomsminnen, kärleksupplevelser: arkaiska skikt inom oss, vilka berör 

födelsens och dödens mysterier. Den stora konsten arbetar över jättelika tidsschakt, oberoende av 

könstillhörigheter, samtidskontexter och sexuella läggningar. 62 

Här återkommer vi till det tidigare nämnda romantiska sublima, och eftersom Lundberg 

nämner ”skräck” kan det liknas vid Burkes definition av det sublima. Detta ord ”skräck” blir 

väsenligt eftersom det indirekt positionerar sig mot Scruton som endast pratar om 

”vördnad” och andra mer traditionellt uppbyggliga begrepp. Men det typiskt konservativa i 

detta citat är den avslutande meningen ”Den stora konsten arbetar över jättelika tidsschakt, 

oberoende av könstillhörigheter, samtidskontexter och sexuella läggningar”. För den 

kulturkonservativa tycks det vara mycket väsentligt att ständigt återkomma till detta 

”oberoende”. Personligen delar jag Lundbergs uppfattning om den största konstens 

allmänna mänskliga värde, det är inte innebörden, utan retoriken som här bör 

uppmärksammas. Detta ”oberoende” av kön och sexuell läggning är så återkommande inom 

kulturkonservatismen, att man kan fråga sig om Lundberg i detta fall har en aversion mot 

dessa kontexter som konstnärligt motiv.  

 

Men återigen, det mest anmärkningsvärda med Lundberg är den Lundbergska paradoxen. 

Att försvara sitt framhållande av det figurativa och existentiellt allmängiltiga med 

argumentet att detta är inspirerat av det mest normbrytande inom modernismen, och 

samtidigt avfärda denna influens i samtiden. 

 

Slutligen frågar jag mig varför Lundberg i en artikel om figurativ konst, inte reflekterar över 

den abstrakta konstens pionjärer och dess inflytande på den samtida konsten?63 
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Resultat  

Undersökningen visar att det finns tydliga gemensamma nämnare i dessa fyra författares 

estetiska filosofi. Den främsta likheten är det återkommande sublima, vilket bör ses som 

undersökningens nyckelord. Men författarna skiljer sig ganska påtagligt åt när det kommer 

till innebörden av detta ord. Scruton nämner inte ens det sublima, utan väljer att 

uteslutande prata om ”det sköna”, men han gör det på ett sätt som starkt relaterar till det 

romantiska begreppet det sublima. Hos Sanderhoff gäller det motsatta. Hon förespråkar en 

återkomst av det sublima, och försvarar passionisterna med argumentet att de inte arbetar 

med skönhet. Dessa två författare placerar sig långt ifrån varandra i undersökningens 

samtliga fyra frågeställningar, och något förenklat kan vi förklara undersökningens resultat 

genom en positionering där Scruton befinner sig på en kant, Sanderhoff på den motsatta, 

medan Kimball och Lundberg befinner sig mellan dessa två kanter.  

 

Det visade sig också vara mycket användbart att jämföra dessa författares syn på det sköna, 

som visade sig mer likna det sublima, med de två 1700-tals filosoferna som företrädesvis 

etablerade den sublima egenskapen i konsten i det västerländska tänkandet. När vi 

analyserade de fyra författarnas uttalanden om konstens främsta funktion, bidrog denna 

jämförelse med Kant och Burke till en förståelse för författarnas ”intressen” och ett 

förtydligande av en distinktion mellan dessa intressen. Scruton närmar sig Kants mer 

traditionellt uppbyggliga definition, medan Lundberg och i synnerhet Sanderhoff mer liknar 

Burkes definition. Kimball framträdde däremot inte lika tydligt i denna distinktion. 

 

Den andra stående knytpunkten var moralens funktion i konsten, men det med undantag av 

Sanderhoff. Bristande moral eller tänjningen av moralen, var det främsta inom 

samtidskonsten som Scruton, Kimball och Lundberg beklagade sig över. Det återkommande 

exemplet på detta var sexualitet som motiv i konsten. Men Lundberg påpekar detta mer 

försiktigt än Scruton och Kimball som använder ilskna retoriska uttryck som ”syndaflod” och 

”vanhelgande”. Scrutons och Kimballs starka aversion mot samtidskonsten med dessa 

kraftuttryck har en stark religiös klang och den goda moralen som de saknar och förespråkar 

ter sig minst lika viktig som deras vilja att återerövra det sköna och sublima i konsten. Detta 

etiska spörsmål med religiösa undertoner har en emotionell laddning hos dessa två 

författare, som i stor utsträckning försvagar deras argument och tycks göra dem blinda för 

vissa konstnärskaps historik. Fallet med Mapplethorpe, i Kimballs artikel, är ett bra exempel 
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på detta. Att dennes konstnärskap liknas med tydligt normbrytande kontextuella 

konstnärskap som sägs nivellera skönheten är en mycket illa påläst liknelse, och jag frågar 

mig om inte detta bottnar i denna äldre moralitet som de talar så varmt om.  

 

Frågeställning nummer tre, var den fråga som genererade flest olikheter mellan 

författarna. Scruton menade att det var modernismens historieskrivning som var felaktig 

och låg till grund för bristen på det ”heliga” i samtidskonsten. Han såg historieskrivningen 

om Manet som särskilt beklaglig, men introducerar ingen egen alternativ historieskrivning 

om bildkonstens modernistiska begynnelse. Kimballs förklaring var istället en olycklig 

”förvrängning” av arvet från romantiken som orsak till samtidskonstens ideal. Han 

påpekade särskilt de franska symbolistpoeterna som en början på detta, som vidare ledde 

till dadaismens obekväma inflytande. Sanderhoffs artikel är även i denna frågeställning 

väsensskild då hon hävdar att skönheten i vid bemärkelse aldrig eliminerats från konsten, 

vilket i denna kulturkonservativa kontext är ett mycket anmärkningsvärt påstående. 

Lundbergs syn på modernismen är kanske den mest svårbegripliga och kom i 

undersökningen att kallas för den Lundbergska paradoxen. Denna paradox innebar en 

aversion mot det som samtidigt fungerade som försvarande argument till den konst han 

själv förespråkade.  

 

Den allra märkligaste tendensen i dessa artiklar var dock att ingen reflekterade över den 

abstrakta konstens begynnelse, trots att det talades så varmt om hantverket och det 

figurativa. Orsakerna till samtidskonstens tillstånd var istället historieskrivarna, 

symbolistpoeterna samt dadaisterna och då särkilt Duchamp. Den enda som ens nämner 

den abstrakta konsten var Kimball som indirekt åsyftade den senare amerikanska 

abstrakta expressionismen när han benämnde Greenberg som en ”seriös kritiker”.   Jag 

kan egentligen bara se en logisk förklaring till detta uttalande och den är av det cyniska 

slaget: den abstrakta expressionismen brukar vanligen i historieskrivningen betraktas som 

den första verkligt amerikanska konströrelsen, och Kimball är själv nordamerikan.  

 

Detta är en aspekt som inte var med i den ursprungliga frågeställningen, men som är 

väsentlig för den kritik som axess fick genomlida i den hetlevrade såkallade 

figurationsdebatten. Det går inte att hitta något uttalande hos dessa författare som 

anspelar på tydliga nazistiska drag. Det undersökningen avslöjande är endast att Scruton 
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avslutar sin artikel med en nationalromantisk uppmaning, Kimball kan möjligen på grund 

av tidigare nämnda anledning indirekt tolkas som patriot, Sanderhoff uttalar sig 

överhuvudtaget inte i ämnet, och Lundberg tar i Kulturkonservativa kosmopoliter, som var 

ett nödvändigt komplement till artikeln Makten och härligheten, ett tydligt avstånd ifrån 

den kulturkonservativa nationalismen (Lundberg positionerar sig därmed mot Scruton i 

den frågan). Det enda som är verkligt frånstötande, och det är viktigt att nämna igen, är 

Kimballs obehagliga undertoner om homosexualitet, men det är något som bara 

framträder hos den pålästa konstvetaren. 

 

Avslutningsvis vill jag nämna att dessa artiklar överensstämmer väl med det generella 

draget i de övriga 39 artiklarna i axessantologin Under omprövning. Det romantiska 

konstidealet med det sublima är ett ständigt återkommande ideal, och det är liksom hos 

undersökningens artiklar ibland uttalat, ibland indirekt åsyftat. Likheten med Sanderhoffs 

artikel och antologin slutar dock vid det sublima, och om Konstens väg tillbaka till 

passionerna hade ingått i antologin, hade den utmärkt sig som antologins svarta får, både 

innehållsmässigt och retoriskt. 

 

Det refereras också ofta till bristande moral i samtidskonsten över hela antologin, och 

retoriken är mycket polemisk och genomsyras ibland av värdeladdade och religiöst 

betingade ord, men Flykten från skönheten och I avantgardets efterdyningar är nog de 

mest extrema artiklarna i det avseendet. Två andra artiklar som också har en stark religiös 

prägel är som titlarna avslöjar: Vikten av andligt välstånd av Rob Riemen och En kyrka 

som skäms för Bibelns budskap av Einar Askestad. 

 

Det är också i övrigt återkommande i antologin med ett ogillande av samtidskonsten och 

av modernismens inflytande över denna, och förklaringarna till detta kan i de flesta fall 

representeras av denna undersökning, men för utförligare beskrivningar krävs ytterligare 

analys.  

 

Antologins fördelning av kritik mot konstarterna berör i första hand bildkonsten, i andra 

hand litteraturen, i tredje hand musiken och i sista hand arkitekturen. Det är nämnvärt att 

ingen artikel specifikt behandlar film eller teater. Endast fem av 33 författare är kvinnor. 
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Diskussion och slutsats 

I Modernism: the lure of heresey skriver Gay att en särskild faktor hos modernismen var 

dess kosmopolitiska karaktär. Gay menar att olika konströrelser under det sena 1800-talet 

och därefter, på ett mycket mer utbrett sätt än tidigare, verkade över nationsgränserna.64  

Denna aspekt skulle kunna vara en möjlig delförklaring till varför kulturkonservativa 

tenderar att ogilla modernismen, då dess konströrelser bör anses vara mindre 

nationalistiska än romantikens. En annan kompletterande modell till övriga förklaringar är 

det eklektiska som den kulturradikala konstkritikern Meyer Schapiro skriver om i Modern 

Konst. Han argumenterar att i vissa fall kan det eklektiska uppfattas som ett hot mot 

samhällets och statens enighet: 

Frånvaron av en enda nödvändig konststil påminde många människor om bristen på klara mål och 

gemensamma ideal i det sociala livet. Vad som föreföll vara anarki inom konsten uppfattades som 

ett symptom på en mer allmän anarki eller kris i samhället som helhet. 65 

Denna text berör visserligen reaktioner på romantikens konstnärer under 1800-talet, men 

modernismen var än mer eklektisk och samtidskonsten bör betraktas som ytterligare 

fragmentarisk med sin oerhörda bredd av olika konstnärliga uttryck. Det är inte orimligt 

att även den samtida kulturkonservativa som vurmar för det nationella, ser denna brist på 

enighet i konsten som en form av anarki. Schapiros resonemang påminner mig i det 

avseendet om Scrutons artikel, som i någon mån förespråkar ett mer enhetligt 

konstnärligt ideal, parallellt med en nationalromantisk ådra.   

 

Trots att det går att finna sådana spår av nationalromantik hos ett fåtal av artiklarna i 

Axess blir det löjeväckande av de kulturkonservativas kritiker, att anklaga dem för att 

deras konstideal för tankarna till nazism. Särkilt när redaktören Lundberg själv tar avstånd 

från den konservativa nationalismen och tydligt kallar sig själv för en kosmopolitisk 

kulturkonservativ.  Visst, nazisterna förnedrade modernistiska konstnärer i utställningen 

Entartete Kunst 1938, då dessa konstnärers verk ställdes ut som en sorts avskräckande 

exempel. Men detta borde till trots inte utesluta möjligheten för samtida debattörer att 

kritisera modernismens olika ideal. Det olyckliga i sammanhanget är att dessa kritiker 
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istället med fog hade kunnat spara denna energi och riktat sin kritik till vissa 

Axessförfattares illaluktande förtäckta antipati till homosexualitet.   

 

I övrigt bör det nämnas att trots att axessartiklarna egentligen förespråkar konst som 

arbetar med det sublima snarare än det sköna, kan jag inte finna något direkt 

omfamnande av dess motsatts det vill säga det fula (möjligen med undantag av axess 

svarta får Sanderhoff). Eco presenterar i sin bok On Ugliness, ett antal teorier om 

fulhetens roll i konsten vilket kan kasta ett problematiserande sken över axess konstideal. 

En av dessa är fulhetens förmåga att i konsten frambringa en sorts empati för andra, men 

också för sig själv och sin egen existens. Ett av hans exempel är hämtad från Jean-Paul 

Sartres The Words (1964), där huvudpersonen känner sig ful och äcklad av sig själv, och 

undkommer denna känsla, genom att göra fula miner i spegeln. Huvudpersonen inser då 

att denna handling skapar en sorts relativt spektrum och blir därför en tröstande sköld 

mot ett självförakt. 66Denna egenskap kan kallas för konstens ”fulhetssympati”. Om vi 

betänker denna fulhetssympati, som nog kan beskrivas vara av normbrytande karaktär, 

ser vi att den i någon mån måste innehålla ett visst värde på grund av dess likhet med 

kärleken. Rörelsen är hos kärleken den motsatta, men den innebär att den förälskade 

personen ”överser” med och tillslut älskar vissa drag hos den älskade, som han eller hon 

annars hade uppfattat som fula. Konstens ”fulhetssympati” bör därför anses som en 

mycket viktig egenskap och kan liknas med detta mänskliga drag. 

 

I den större kulturdebatten finns det en anmärkningsvärd och fascinerande likhet mellan 

den kulturkonservativa och den vänsterradikala. Båda ytterligheterna ser populärkulturen 

som ett hot till den seriösa konsten, men av olika orsaker. Ett pedagogiskt 

vänsterexempel är Greenbergs text Avantgarde & Kitsch, där Greenberg argumenterar att 

populärkulturen vidmakthåller det kapitalistiska/materialistiska systemet, eftersom dess 

fundamentala mål är att tillfredställa betraktaren/brukaren och därmed få henne att 

undvika reflektion. Detta leder till att den som har det sämre ställt och insuper denna 

populärkultur, inte reflekterar över samhället i stort och därmed utan förbehåll 

accepterar sin plats i maskineriet. Populärkulturen spelar därför en viktig roll i 
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upprätthållandet av kapitalismen enligt Greenberg.67Den kulturkonservativas ogillande av 

populärkulturen brukar ofta förklaras med att detta uttryck försämrar betraktarens 

estetiska sensibilitet. Detta är en förklaring som Lundberg själv återkommer till. Kanske 

går detta att likna vid en form av känslomässig avtrubbning som får brukaren/betraktaren 

att förlora sin uppfattning av nyanser.  

 

Nedan följer ett utdrag ur Lundbergs egen intervjuartikel av Eco. Den fungerar väl som en 

avrundning till denna diskussion. Lundbergs frågor är snarare påståenden och denna 

ledande karaktär ger mig känslan av att det Lundberg hoppades på med denna intervju 

var främst att få sina egna åsikter cementerade. Det är nämnvärt att Eco inte kallar sig 

för, och inte heller bör kallas för, varken kulturkonservativ eller kulturradikal:  

 JL: Men ändå, du skriver ju en bok om skönhet – indikerar inte det att du trots allt anar att det 

finns ett intresse för traditionell skönhet, ja kanske rent av en skönhetstörst bland bildade läsare 

idag? Varför tar inte den nutida konsten hand om det behovet? 

UE: Det är en intressant fråga. Om man jämför nutiden med renässansens skönhetsideal så kan 

man säga att vi lever i ett mångsmakssamhälle. Samma människor som ser blodindränkta filmer av 

Quentin Tarantino och går på utställningar med konceptkonst, köper möbler som har som syfte att 

vara traditionellt sett vackra, att ge estetisk njutning. 

JL: Ja, men är inte det en form av hyckleri när konstnärer och konsthandlare i sina privata liv 

eftersträvar den sortens kommersiella skönhetsideal som man inom konsten påstår är banala och 

som man säger sig ha som syfte att göra upp med? 

UE: Nej, jag skulle snarare vilja hävda att det handlar om att vi i nutiden övat upp ett högre mått av 

estetisk sensibilitet och flexibilitet. Idag kan vi ena dagen gå på Tour d’Argent och nästa dag njuta 

av en hamburgare på McDonald’s. Min pappa till exempel, han förstod sig inte på modern 

populärmusik. Men idag kan vi gilla såväl Bach som Beatles. Det är ett framsteg. 

JL: Men hur då framsteg? Krävs det inte mer estetisk sensibilitet för att uppskatta Mahler än Bruce 

Springsteen? Är vi inte snarast på väg in i en tid när även humanistiska forskare bara lyssnar på hip 

hop eller techno och ingen alls orkar sätta sig in i Mahlers mycket mer estetiskt sensibla tonspråk? 

UE: Nej, jag tror tvärtom att det handlar om en utveckling mot ett tillstånd där vi pågrund av 

globalisering och ökad flexibilitet lär oss att simultant använda olika kriterier, där vi snabbt kan 

ställa om vår estetiska mottaglighet.68 
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Eco bidrar här med en viss fräschör till den klassiska vänsterhöger-debatten om skönhet i 

konsten. 

 

Som vi nu har sett är det avgörande problemet den slutgiltiga skiljelinjen om de seriösa 

konsternas mest elementära funktion. Förenklat tycks distinktionen vara den mellan 

tanken (det filosofiska och politiska) och det sköna (det känslomässiga och sublimt 

uppbyggliga), där vänsterkritikern vurmar för det förstnämnda och den 

kulturkonservativa för det senare. I mitten finner vi det hav som hela denna polemik ändå 

badar sig i, nämligen det kommersiella idealet som visserligen urvattnar dessa två 

riktningars innehåll, men samtidigt möjliggör dess sammandrabbning. I sämsta fall med 

en tomgång som förslöar en samhällelig utveckling och/eller en relativism som hämmar 

en estetisk sensibilitet, men i bästa fall är det ett nödvändigt verktyg som underlättar för 

flera människor att uttrycka sig konstnärligt, samtidigt som det öppnar upp för en 

mångfaldens sensibilitet. 

 

Jag tror att rädslan från de kulturradikala om det som axess förespråkar, det vill säga det 

romantiska (här utesluter jag den aspekten om traditionell moral som de också lägger stor 

vikt vid), kommer från resonemanget att populärkulturen redan är just romantisk. Den 

kulturradikala blir då oroad av att om den seriösa konsten också skulle förflytta fokus dit, 

då går den ifrågasättande och samhälleliga rollen i konsten förlorad. Jag ställer mig dock 

tveksam till att en etablering av det romantiska inom den seriösa konsten skulle kunna ta 

sig så långt att den helt undanskjuter den samhälleliga konsten. En sådan slutsats bör nog 

betraktas som paranoid.  

 

En aspekt som däremot berör de kulturkonservativa, som det verkar som att de inte 

reflekterat över, är att om populärkulturen kan kallas romantisk, vilket jag själv nog skulle 

skriva under på att den är, om de då får som de vill och den seriösa konsten närmar sig 

det romantiska, då upplöses distinktionen mellan högt och lågt ytterligare. Men denna 

typ av upplösning brukar komiskt nog vara något som de konservativa annars ofta 

beklagar sig över.  

 

 

 



32 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att få en förståelse till axessförfattarnas konstideal. Motiveringen till 

detta ämnesval var att dessa artiklar fått stor uppmärksamhet och orsakat två stora 

debatter om konstideal de senaste åren, 2008 och 2009. 

 

Undersökningen granskade fyra axessartiklar och kom att fokusera på dessa författares 

uttalanden om skönhet i konsten, men den granskade också deras förhållanden till 

samtidskonsten och modernismen. Undersökningen letade sig tillbaks i historiens tidigare 

konstideal, och visade därmed att författarna särkilt kunde liknas vid det tidigare 

romantiska. Det sublima visade sig vara den mest återkommande definitionen av dessa 

författares betydelse av skönhet. I vissa fall var detta romantiska ”det sublima” tydligt 

uttalat, som hos Sanderhoff, i andra fall mer indirekt, som hos Scruton vars artikel 

egentligen endast förespråkade det sköna. Oavsett tydlighet visade undersökningen dock 

att även i de fall när ”det sublima” inte var ett uttalat ideal var det ändå av avgörande 

betydelse. Analysens jämförelse visade också att Kants och Burkes definitioner av det 

sublima bidrog till ytterligare precisering av författarnas ideal. 

 

En annan viktig del var författarnas hårda kritik mot samtidskonsten som ofta beskrevs 

som moraliskt förkastlig. Och på grund av det retoriska greppet med ord som ”syndaflod” 

och ”vanhelgande” fick detta en religiös klang. Denna kritik ledde till slutsatsen att dessa 

konservativa kritiker själva ansåg att traditionell moral är en viktig egenskap i god konst. I 

synnerhet visade det sig att sexuella motiv var det som i samtidskonsten mest påtagligt 

provocerade dem.  Sanderhoffs artikel skiljde sig på den punkten starkt från de övriga 

författarnas, då hon själv underströk att samtidskonstens normbrytande och samhälleliga 

ideal, fortfarande skapar betydelsefulla verk. 

 

Författarna presenterade olika förklaringar till vad som orsakat och skapat denna samtida 

omoraliska konst. Scruton menade att historieskrivningen av bildkonstens modernistiska 

begynnelse med Manet, var att beskylla. Kimball såg istället att det speciella romantiska 

idealet hos symbolistpoeterna inspirerade modernismens destruktiva dadaism, vilken i sin 

tur orsakat ett ”sjukdomstillstånd”. Lundberg förklaringsmodell var däremot svårbegriplig, 

då han anklagade samtidskonsten för att vara allt för inspirerad av ett modernistiskt 

normbrytande ideal, samtidigt som samma influens var ett försvar för passionisternas och 
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linkande konstnärskaps relevans och kvalité. Sanderhoff avvek även här och menade att 

frågan i själva verket missade att skönheten egentligen aldrig eliminerats från konsten.  

 

Undersökningen konstaterade också att ingen av dessa författare reflekterade över den 

ursprungliga abstrakta konstens inflytande på samtidskonsten, vilket var förvånande då 

det figurativa nämndes som ett viktigt kriterium för konstens ideal.  

 

Resultatet visade avslutningsvis att de nazistanklagelser som Axess magasin fick 

genomlida under debatterna var obefogade. Undersökningen kunde visserligen 

konstatera att särkilt Scruton företrädde ett nationalromantiskt ideal, men samtidigt tog 

Lundberg avstånd från den typen av konservatism i sin artikel Kulturkonservativa 

kosmopoliter. Däremot visade det sig att exempelvis Kimball, med sin okunniga 

beskrivning av Mapplethorpes konstnärskap, avslöjade en indirekt aversion till 

homosexualitet. 

 

Den avslutande diskussionen problematiserade axess skönhetslängtan med en jämförelse 

med Ecos resonemang om den sympatiska funktionen hos det fula i konsten. Därefter 

bidrog Lundbergs intervju av Eco med ett exempel på den polemik som denna estetiska 

fråga om skönhet i konsten kan frambringa.  

 

Författaren satte sedan punkt för uppsatsen med en kommentar om den konservativa 

och den radikala synen på populärkultur, vilket belyste en likhet mellan dessa olika läger. 

 

 

 

Jonatan Löwstedt  
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