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Förutsättningarna 
I Erik Anderssons lysande lilla roman ”Den larmande hopens dal” förekommer en samman-
komst i Svenskamerikanska Intressegemenskapsföreningen. Det hela utspelar sig på Erska 
fest utanför Sollebrunn i Västergötland. En docent i bebyggelsehistoria håller ett föredrag för 
en uppspelt samling bönder. Han har rest i USA och konstaterat att det platta och bördiga 
Iowa en gång var världens operatätaste område. Ett tusen operahus, närmare bestämt. 

Iowaborna var nämligen inte mer intresserade av opera än västgöten i gemen. Däremot 
ville man gärna träffas under glada former, och underhållning hade man inget emot. De 
flesta operahusen var väldigt små, och de få operor som sattes upp spelades av resande 
små operasällskap. Mest var det nog enklare teaterpjäser eller dans till lokala kapell som 
fick folk att strömma till. Eller sådant som trollkarlar, tankeläsare, föredragshållare.1 

Bönderna är klentrogna, men vid gott mod. När docenten påminner dem om Vara konserthus, 
Trollhättans kulturhus och Göteborgsoperan stiger stämningen. Han menar att kulturinstitu-
tioner är som forntida gravskick: under ständig påverkan och förändring från omvärlden. 

Det är som vädret. Det kommer också till oss utifrån. ”Ett lågtryck över Brittiska öarna 
förstärks och kommer i natt in över Dalboslätten.” Det innebär dock inte att lågtrycket på 
något vis tillverkades i Tullamore eller Inverness. Till varje liten ort på vårt stora klot 
kommer vädret någon annanstans ifrån. Hela atmosfären är ett svårtolkat system av orsa-
ker och verkningar.2 

Docenten bjuds på en rejäl sejdel av den synnerligen lokala brygden ”môsavatten”, och kom-
mer till sin slutsats: 

Domarringen är framför allt en form. Och en form kan under en begränsad tid bära ett 
visst innehåll, men alla former är som såll, de töms ut och måste ersättas. Det speciella 
med gravmonumenten är att de är gjorda av sten och ligger kvar i alla tider om de inte är i 
vägen för någon som vill fram där med sin åker. Det normala för former är annars att de 
försvinner när de tjänat ut, precis som operahusen i Iowa, byggs om till något annat eller 
rivs.3  

Morotens form 
”Kultur är att ge tillvaron form, och det kommer alltid att finnas olika utformningsmöjlighe-
ter”, säger Dag Østerberg i ”Det Moderne”. Det här är välkänt för alla som någon gång odlat 
morötter. Moroten, liksom, palsternackan, rättikan och sellerin formar sig efter omgivningar-
na. En lucker och lätt sandjord ger välväxta pålrötter, förutsatt att näringsbalansen och vatten-
tillförseln är den rätta. För mycket kväve gynnar bara blasten, för lite vatten i början torkar ut 
den späda plantan, för mycket vatten i slutet ger röta och mögel. Styv lerjord är närmast 
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hopplöst, roten orkar inte borra sig nedåt i den motsträviga leran, och slutresultatet blir i bästa 
fall en platt och trubbig liten rotfrukt som kan duga till cocktailtilltugg. 

I Västergötland är lerorna mestadels tunga; det är förvisso gammal havsbotten. Den som 
vill odla sina rötter här måste arbeta hårt och vara uthållig. När impulserna utifrån kommer 
ställs man som morotsodlare inför ett val: hålla på sitt, titta ner i trädgårdslandet och fortsätta. 
Eller blanda in nytt material i myllan, kanske rent av se sig om efter en ny täppa. Det kommer 
alltid att finnas nya utformningsmöjligheter. 

1970-talet var för många av oss en tid fylld av sådana val. Vi ville, och vi ansåg att vi 
kunde, omforma kulturen. Många drogs till städernas smältdeglar där idéer, erfarenheter och 
visioner blandades till en märklig brygd av här- och nuorienterade förväntningar på ”allt ge-
nast”, i kombination med politiska utopier som utlovade det perfekta samhället men krävde 
offer, underkastelse och disciplin på den långa vägen dit. 

Andra reste åt motsatt håll, ut på gröna vågen för att bryta nya morotsland och återskapa 
livsformer som gått förlorade men som hägrade som ett romantiskt färgat alternativ. Att ta 
kontroll över sina egna livsbetingelser, att skapa sociala och ekonomiska strukturer på egna 
villkor som alternativ till det moderna samhällets modeller; allt detta blev en annan sorts kol-
lektivism – och kollektiv – som verkligen ville omformulera begreppet ”kultur”. 

Och hur gick det? De flesta insåg nog efterhand att det inte var helt lätt att omforma mo-
roten. För den som var född och uppvuxen i den styva lerans landskap, hägrade helt klart 
andra alternativ än de tusenåriga gånggrifternas orubblighet. Det var svårt att se dem som en-
bart form som skulle kunna fyllas med nytt innehåll. Att bryta upp familjestrukturer, bygga 
nya modeller för samlevnad, vänskap, arbete och intellektuell utveckling visade sig vara be-
tydligt svårare än vi anat för oss som försökte. Sociomaterian spjärnade emot, ville inte låta 
det nya gro. Tistel smög sig in mellan vänner, kärlekar tog slut, barn blev besvikna… Och 
ändå såg vi den obändiga kraften i detta nya växande. Det gick inte heller att vända om och ge 
upp. Vi var tvungna att gå vidare på den alternativa vägen, men hur?  

Kulturella möjligheter 
Dag Østerberg ser moderniteten som en kultur bland ett oändligt antal andra möjliga. Det är 
paradoxalt: föreställningen om det moderna är på god väg att bli den första globala kulturbil-
den, en idéram som omfattas av de flesta på alla kontinenter, inom alla religioner och poli-
tiska system. Dessutom gör Østerberg en åtskillnad mellan modernitetens kultur och moder-
nitetens teknologi. Modernisering förknippar vi normalt med teknologiska framsteg, Men 
teknologisk utveckling hänger inte nödvändigtvis samman med framväxten av ”det moderna”, 
så som vi tänker oss det från upplysningstiden och naturvetenskapens födelse. En mer avance-
rad och effektiv teknologi leder inte i sig till en firare och mer förnuftig tillvaro; sådant avgörs 
ju av de sociala och politiska omständigheter som teknologin ingår i. Och den moderna tek-
nologin kan inte få global hegemoni, eftersom det skulle leda till ett ekologiskt sammanbrott 
om hela jordens befolkning skulle uppnå samma konsumtionsnivå som västvärldens. En 
grundläggande inre motsättning kännetecknar den teknologiska kulturen: den kan inte bli uni-
versell, samtidigt som den till sitt väsen är universalistisk, d.v.s. den kan användas av alla. 

Modernitetens kultur däremot, rymmer inga sådana inre motsägelser eller begränsningar. 
Men den är situationsbestämd, och därmed oförutsägbar. Vi kan inte förutsäga hur den kom-
mer att utvecklas. 

Modernitetens världsbild bärs upp av tre områden som ömsesidigt påverkar varandra och 
bildar en helhet. Det första är vetenskapen, i synnerhet naturvetenskapen och den dyrkan av 
teknologin som föds därur. Det är också förutsättningen för konsumtionssamhället. Modernis-
mens andra hegemoniska fält är moralen och rättssystemet som är fokuserat på och främjar 
individen och det individuella. Individens frihet, ansvar och rätt till ägande styr alla grund-
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läggande legala principer i den moderna världsbilden. Samtidigt är förutsättningen för detta 
en stark stat, med våldsmonopol, men byggd på föreställningen om legitimitet som ges av 
folkflertalets fria och individuella val. 

Det tredje området, menar Østerberg, är konsten. I moderniteten är dess uppgift att upp-
rätthålla hoppet om ett bättre samhälle och liv för alla, oavsett om det rör sig om en etablerad, 
”legitimerande” konst, eller en kritiskt ifrågasättande, gränsöverskridande och provocerande. 
Det avgörande är att modernitetens konst aldrig lösgör sig helt från samhället, vetenskapens, 
moralens och juridikens institutioner. Den är alltid förbunden med samhället och dess utveck-
ling, legitimerande eller kontrapunktiskt, men aldrig helt autonom. Formen kan ständigt fyllas 
med nytt innehåll, men hällkistorna står kvar… 

Ett alternativ 
En tänkbar utveckling, menar Østerberg, är att naturvetenskapens betydelse minskar kraftigt. 
Tendensen ser vi redan: de naturvetenskapliga utbildningarna får allt svårare att rekrytera ele-
ver, intresset för naturvetenskap tycks minska rent generellt bland de unga i både Europa och 
Nordamerika. Utvecklingsoptimism är inte längre automatiskt kopplad till naturvetenskapliga 
och teknologiska landvinningar, utan präglas alltmer av skepsis och ifrågasättande av en na-
turvetenskap som upplevs som hotfull: kärnkraftsolyckor, miljöhot, bioteknologins manipula-
tioner med livets byggstenar skapar oro och misstro. Alternativa naturtolkningar upplever en 
renässans med yttringar som astrologi, alkemi och österländsk naturmystik. 

Även teknologin kan efterhand till stora delar tänkas vittra bort i takt med att energi- och 
råvarutillgångar börjar ta slut, efterfrågan viker och den ingenjörsvetenskapliga kunskaps-
massan minskar. Men en sådan utveckling behöver inte innebära att den moderna individuali-
tetens institutioner försvinner. De föddes ju i allt väsentligt ur 1700-talets filosofiska och po-
litiska omvälvningar som skedde innan den teknologiska utvecklingen på allvar tagit fart. Vi 
kan lika gärna tänka oss en möjlig nytändning för Jung och liknande psykologiska teorier med 
sin inriktning på ”individuation” (Jung var för övrigt även alkemist!), men också för Sartres 
tankar om tingen och materien som laddade med existentiell symbolik. 

Här ser Østerberg en öppning för en genuint postmodern kultur, med gott om utrymme för 
fritt skapande, musik och andra estetiska aktiviteter som är förhållandevis billiga och inte för-
utsätter så mycket av vare sig teknologi eller ekonomi. Han tänker sig en multimedial perfor-
mancekultur, starkt präglad av world music och andra globala kulturyttringar. Även idrottens 
världsomspännande hegemoni förespås bli ännu starkare än idag.  

Det blir en betydligt mer sinnlig kultur än dagens, en kultur där världen framträder som 
mättad med symbolik, där den inre striden om livssynen står mellan ”jungianernas” och ”sar-
treianernas” uppfattningar av det symboliska. Sjukdom och död kommer att åter bli betydligt 
vanligare inslag i människors vardagsliv i vår del av världen, vilket kommer att skärpa sinne-
na och göra skräck och fruktan till något människor måste leva med i större utsträckning än 
idag. Till detta kommer också en allmän rädsla för att individualitetskulturen ska bryta sam-
man och att vi åter ska bli reducerade till slavar och diktaturoffer utan mänskliga rättigheter. 

Framstegstanken lockar inte längre. Livets mening blir att vara närvarande i nuet, i situa-
tionen, genom rent fysiska upplevelser. Idrotten blir hela världens främsta religion, och Olym-
piska Kommittén dess Vatikan. 

Den vitalistiska kulturen 
Ett annat tänkbart utvecklingsspår är en kultur där grundbegreppen är själva livet, eller det 
vitala; den ständiga rörelsen eller fluxus, och det subindividuella. Även denna vitalistiska kul-
tur står i motsats till vetenskapen så som vi känner den. Det är en känslostyrd kultur, sponta-
nistisk och fylld av upplevelser, som strävar bort från tristess, rutiner, likgiltighet och självdis-
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ciplin. Det kan mycket väl utvecklas till en ny form av nomadiserande kultur, där människor 
ständigt befinner sig i rörelse och nationsbegreppet mist sin mening. det blir en flyktig tillvaro 
där människor möts och skiljs, knyter tillfälliga band som ständigt löses upp. Här vittrar också 
modernitetens individbegrepp bort, liksom den starka staten; i stället uppstår lokala och glo-
bala nätverk som det sociala livets grund. Det är en utlevelsekultur, där Nietzsche och De-
leuze kan bli filosofiska ledstjärnor. Och Østerberg avrundar: 

En sådan amodern eller postmodern vitalistisk kultur kan bli en estetisk kultur i ordets 
starkt utvidgade betydelse, en kultur som inte gör anspråk på allmängiltighet eller univer-
salitet, och inte heller det motsatta, eftersom motsättningen mellan universalism och par-
tikularism har överskridits. För de flesta av oss kan en sådan kultur framstå som skräm-
mande. Men om den också kommer att skrämma framtidens människor kommer  endast 
med tiden så småningom att visa sig.4 

En ny kulturform? 
Vad ska man tro om detta? En desillusionerad sociologs dystopi? Eller en framskrivning av en 
fullt tänkbar alternativ kultur som kan rymma en oanad mängd nya mänskliga möjligheter? 
Den alternativa kulturens form var ju länge, och är väl kanske fortfarande till största delen 
modernitetens motkultur. Vi som ville odla något annat än morötter hade att förhålla oss till 
situationen. Vi kunde, med Sartre, utföra situerade handlingar riktade mot modernitetens te-
los. Men var fanns förutsättningarna för det genuint nyskapande? 

Rockmusiken var en möjlighet, en vitalistisk, global, känsloutlevande kulturform, helt i 
linje med Østerbergs ”fluxuskultur”. Under en tid var också försöken att förena rockmusik 
och morotsodling talrika och tålmodiga. Men det var som om rockkulturen ändå inte räckte 
till – för det stora flertalet var den inte tillräcklig och det fanns stora delar av livet och sam-
hället som den inte penetrerade. Trots allt – mer form än innehåll. 

En utväg blev trots allt att söka sig till akademins hällkistor.  De lokala och globala nätver-
ken kunde i alla stillhet byggas där. Möten kunde uppstå, alternativa världar konstrueras, åt-
minstone teoretiskt, och en växande skara av integrerade outsiders kunde skapa sig ett hygg-
ligt liv i det framväxande kunskapssamhällets betydligt luckrare mylla. Motståndet var över-
vunnet, man kunde en gång för alla ställa undan lerstövlarna, lämna de uttjänta utopierna 
bakom sig, och med eftertryck stämma in i docentens utrop när han till slut finner sig snuvad 
på föreläsararvodet i Erska bygdegård: Å VAD JAG HATAR VÄSTERGÖTLAND…  

1  Andersson 2008, sid. 135 
2  Andersson 2008, sid. 139 
3  Andersson 2008, sid. 139 
4  Østerberg, sid. 400 
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