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Manin Kylhammar 

STRINDBERG, TIDEN OCH KULTURARVET -EN ESSÄ OM 

BILDNINGST ANKEN 

Teknik och narurvetenskap är kumulaiiva vetenskaper som kan bygga vidare där 

föregdngarna s/Ulade. Men i humanoria nuJste var och en börja omfrdn början. Martin 

Ky/hammar finner denna tanke redan hos Strindberg och reflekterar vidare om bildningens 

och humanioras villkor ochförwsättningar i vdr tekniska kultur. 

Bildnin~en. 

"Bildning och utbildning" var temat för en konferens som ABF arrangerade 1933. Sien 

Selander, den naturvetenskaplige humanisten, och Gunnar Hirdman, ABF:s scridbare 

ideolog, inledningsföreläste. Då som nu var man oroad över folkbildningens, skolans och 

universitetens framtid Skulle nyttoaspekterna helt få dominera över det fria 

kunskapssökandet och skulle bildningsstr'.ivandena få stå tillbaka för en utbildning helt 

anpassad efter yrkeslivets krav? Selander och Hirdman talade om bildningstanken och vikten 

av att bildningsinsitutionerna var miljöer där enfalden motarbetades av mångfalden. 

Bildningstanken var visserligen svårfångad, men alla förstod att det var ett begrepp riktat mot 

dem som ville förvandla bildningsmiljöerna till lydiga och välanpassade instirutioner; 1ill 

institutioner där överraskningar och systemkritiska tankar lyste med sin frånvaro. 

Bildningstanken användes i försvaret för rätten att sätta sig över den konsiktiga ekonomiska 

nyttan och av dem som menade att den djupa kunskapen tjänar det långsiktiga målet att fr'.irnja 

det sanna, det sköna och det goda. Bildningstanken var (och är förstås fonfarande) radikal 

därför att den menar att kunskap inte bara är makt, utan också förutsättningen för ett rikare liv 

och ett rättfärdigare samhälle. 

Det vore inte bara dumt, utan också ett brott mot bildningstankens första bud - mångfald är 

bättre än enfald - att med sanningens eller Guds auktoritet ge den en entydig och för alla tider 

giltig definition. Det kan däremot vara klokt att fortsätta diskussionen om bildningstanken 

och dess betydelse för bildningens vapensmedjor - skolan, folkbildningen och universiteten. 

Jag menar - för att uttrycka mig på ett sätt som låter trivialt men som i sjillva verket är mycket 

radikalt - att bildningstankens kärna är kravet på förnyelse genom tradition .. Att försöka leva 

upp till den ambitionen ställer stora krav på bildningsmiljöema och dems medborgare. Att 

bara stå för förnyelse är den klassiske revolutionärens roll; han som helt tar avstånd från 

tradition och historia och vill bygga nytt "på bar bunn". Marineui eller Stalin blir för mig de 

avskrä~kande exemplen. Att bara stå för traditionen är den klassiske reaktionärens roll; han 



14 

som predikar an det var bättre förr och som okritiskt tillägnar sig hlstoåens konventioner och 

normer. Den arketypiske humanisten eller Edmund Burke är kanske de tydligaste exemplen. 

Men an förena tradition och förnyelse är an ställa större laav än de revolutionären och 

reaktionären ställer på sig. Detta låter visserligen typiskt svenskt, dvs som en ljum och feg 

lagom-position. Men då glömmer man bon - som Göran B Nilsson påpekat - att det som är 

ljumt lagom kan och bör vara en resultat av föreningen mellan hetta och kyla. Förnyelse 

genom tradition innebär nämligen an bildningstankens förespråkare strävar efter att både 

tillgodogöra sig kulturarvet - histoåen, traditione~ - och an självständigt ta ställning till det 

för att välja bon det dåliga, bygga vidare på det livskraftiga och skapa nytt. Uttryckt pli ett 

annat sätt är detta den vetenskapliga livshållningens kärna. Vetenskap handlar om an kritiskt 

granska det förflutna - vare sig detta förflutna utgörs av tidigare teoåer om atomernas 

struktur eller av föreställningar om litteraturens histoåa - och på denna grund skapa nytt. 

Detta laav är inte lättrealiserat, men om vi är intresserade av att realisera det krävs en 

omfattande och radikal förnyelse av de nuvarande bildningsmiljöerna. 

August Strindberg. 

Eftersom jag själv omfattar denna bildningstanke, är det självklan att min diskussion om den 

måste ta sin utgångspunkt i traditionen. I den finns ju många insikter väl värda att ta vara på 

och försöka föra vidare. Så låt mig ta lite hjälp av August Strindberg. 

Strindberg var en flitig man. Varje dag i sitt liv som professionell författare skrev han i 

genomsnitt en sida. De flesta av dessa är idag publicerade och finns tillgllngliga för alla och 

envar. August Strindberg var också en mycket duktig man och merparten av allt han skåvit 

håller en mycket hög klass. 

Det borde således vara en angelägenhet för alla att läsa något tiotusental sidor av vår främste 

författare, t ex genom att prenumerera på utgivningen av Nationalutgåvan av Strindbergs 

samlade verk och under några år framöver följa en läsarvänlig utgivningstakt. 

Kanske menar någon an detta är an tilldela kulturarvet och traditionen en alltför stor 

betydelse. Kan det vara åmligt att avsätta så mycket tid - nännare bestämt ungefär en månads 

oavbruten läsning dygnet runt - åt en enda författare? Om vi hade Strindbergs egen kapacitet 

kunde detta måhända gå an. Han läste mycket och inte bara skönlitteratur, utan än mer 

histoåa, politik, samhällsvetenskap, juridik, teknik, naturvetenskap, språk, religion och 

filosofi. Tre egna rejäla bibliotek hann han avverka före 1912 och han var då, om än 

stundtals dilettantisk, rejält tvärvetenskapligt bildad. Men då hade han också misslyckats med 

sina universitetsstudier och bildade sig på egen hand. Men kan en slidan kunskapstörst och 

ett sådant personligt tillägnande av vetandet krävas av oss vanliga dödliga? 
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Moderna och påtagliga tider 

Strindberg själv skulle nog ha haft sina tvivel och hänvisat till den moderna tidens stress. Ju 

fler tids-och arbetssparande maskiner vi skaffar oss i hem och arbete, ju knappare tycks · 

paradoxalt nog - tiden bli. För oss "som leva i ångans, elektricitetens, snälltågens, telefonens 

tidevarv", slqev Strindberg redan på sin tid, passar det inte med långa och många romaner. 

Det modärna kräver att saker och ting skall vara snabbt tillgängliga - vi behöver "instant 

coffee", kanske Det Bästa med "instant bildning och kultur". I det perspektivet är 

Nationalutgåvan av Strindbergs samlade verk en anomali - tidsenligare vore en utgåva av 

Strindbergs greatest hits eller ett välkomponerat kompendium i stencilform. 

Samhällskritikerna på 1930-talet såg med oro på hur det moderna, det senaste, började 

tilldelas ett egenvärde. Teknikens rationalitet började överflyttas på kulturen: Eftersom den 

senaste modellen av Volvo var bättre än den föregående, borde väl också den senaste 

romanen vara bättre än sina föregångare. Varför slösa kraft och tid på au tillägna sig 

kulturarvet, då det räckte med att lyssna på Anur Lundkvists kopparröda vrål över 

asfaltgatorna? Och inte nog med det Vad som uppskattades av det moderna var det påtagliga, 

det omedelbart sinnligt tillgängliga - sportprcstationen, sexualiteten, den tekniska 

landvinningen, börsklippet, vinet Den bästa framgången var den mätbara framgången, den 

som gick att översätta i -siffror och tal. I en sådan kultur, menade man, förpassades kulturarv, 

andlighet och kvalitet till kuriosakabinett och museum. På 30-talet tog man sålunda 

ofbrskämt nog ut det post-moderna tillståndet i förväg - men på den tiden oroade sig inte bara 

humanisterna. 

Teknisk och humani.silik kultur 

Skall man läsa tiotusen sidor Strindberg kan man sålunda varken vara modern i 

30-taJsmening eller post-modem i 80-tals. Läser man Strindberg av fri vilja och inte på 

kommendering väljer man medvetet bon att lägga all sin snålt utmätta tid på livets påtagliga 

eller mätbara värden. Men varför skall man göra det? 

På äldre dar blev Strindberg klok. Och klok blev han typiskt nog då alla hans invanda 

föreställningar sattes på prov. Efter 90-talets inferno skrev han En blå bok. Den är på en och 

samma gång vansinning, rolig, allvarlig och - vis. Han svarar t ex på frågan varför vi 

behöver en levande bildningstanke och vård av kulturarvet och diinned också på frågan 

varför vi skall läsa honom själv idag. 
"Vilken fönnögenhet att ärva andras rika erfarenheter och slippa göra dessa dyra osnygga experiment 
själv! Om ungdomen tog vid, dllr vi slutade, så skulle värld och människor gå framåt med j~ncsteg; 
i st!lllet börjar var och en om från början, på det moraliska planet ni!mligen. Men när det gäller au 
göra en ny glödlampa då börjar man inte med elektroforen eller friktionsmaskinen, utan fortsätter 
föregångarnas sista uppfinningar." 
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Om någon trädde fram inför offentligheten och triumfatoriskt utropade; "jag har svaret på en 

av mänsklighetens gåtor, jag har uppfunnit hjulet", skulle vi sorgmodigt le åt ännu en av 

dessa verklighetsfrämmande d!rar. Någon skulle måhända till och med vara så oförskämd att 

han visade vår dåre ett redan existerande hjul och dämlCd lqossade hans 

orginalitetsillusioner. I en teknisk lcultur gör vi oss inte tekniskt urarva - vi vårdar det 

förflutna genom att bygga vidare på deL Tekniken förnyar sig genom traditionen. Därmed 

gör vi också tekniska framsteg. Men på ett område mycket viktigare än det tekniska - det 

andliga, det i bred mening humanistiska - går det för sig att vara profet utan historia. 

Strindberg var mycket klok, då han insåg att vi tillät den tekniska utvecklingen att vara 

kumulativ, men okunnigt accepterade att den andliga inte ens gick i spiral utan i cirkel. I en 

humanistisk kultur skulle detta inte vara möjligL I en sådan skulle det vara självklart att 

rådfråga det förgångnas människor i viktiga frågor. Det skulle vara svårt an tala om politik, 

ekonomi, teknik, kärlek, visdom och liv utan att stå på föregångarnas axlar och bygga vidare 

pä det insiktsfulla ur det förgångna. 

Bildningsmedborg:aren som Mäster Olof 

Men en sådan kultur, där kvalitativa framsteg skattas högre än kvantitativa, är en utopi. 

Strindberg insäg till och med att det var en revolutionär utopi därför att dess realiserande 

skulle kräva en ny syn på och ett nytt sätt att organisera det knappaste och därför det 

viktigaste av allt, nämligen - tid. Bara att !lisa Strindbergs samlade verk tar ju en månads 

oavbruten Ulsning. I en teknisk lcultur u det att slösa bon tiden. "Varför människohjärtat går 

baklänges? Därför att det jordiska tar för mycket tid, så att man icke hinner leva och 

uppfosaas", skåver Strindberg och tänker måhända i sin himmel på snuttifiering, 

undervisningsteknologi, TV, förfelad utbildning, statusjakt och blanketter. 

Det är inte lätt för den enskilde att använda tiden på det sätt Strindberg önskade även om hon 

ville. Det var en av Strindbergs tidiga lärdomar att individen var fången i strukturer över vilka 

hon inte råder. Han kämpade länge mot ett system som inte tillät människohjärtat att gå 

framåt, men han fick dåligt gehör och har det än. Själv försökte han på äldre dar trösta sig 

med förhoppningen att de andeligen rika en dag skola vara de främsta. Den defaitismen 

behöver man måhända inte ta till sitt hjäna, utan klokare vore att förena Strindbergs 

ungdomliga kamplust med hans ålders visdom och därmed kombinera idealitet med sinne för 

realiteter. Då får bildningsmedborgaren spela mäster Olofs roll och göra det bästa möjliga i 

den tekniska kultur som råder. 
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Tiden • bildning.stankens vän och fiende. 

Exemplet Strindberg hjälper åtminstone mig an se några av det nuvarande bildningsarbe1e1s 

sjuka punkter. Den som är minst allvarlig och lättast att göra något åt är att alla bildningens 

medborgare inte beter sig som om de omfattade bildningstanken. Men det är inget att 

kverulera över - värst för dem. Viktigare är de saukturella sjukdomarna. Om 

bildningsmiljöema skall st! för förnyelse genom tradition inser var och en att det 

allvarligaste hotet mot bildningstanken är bristen på tid. An tillägna sig traditionen och 

dessutom överskrida den tar nämligen lång - i teorin t om oändlig - tid. Vi har dessutom 

stöllC problem med tiden än någon annan generation eftersom kunskapen som bekant 

tillväxer med närmast astronomisk hastighet. I teknikens, och i någon mån i 

naturvetenskapens värld, är detta särskilt påtagligt, då världens forskningsresurser 

koncentrerats på dessa äinnen. Men här är tidsproblemet trots allt möjligt an hantera eftersom 

man i utbildningen sällan behöver använda en bok äldre än 5 år. Teknik och naturvetenskap 

är (åtminstone under längre tidsrymder) kumulativa vetenskaper och den senaste boken kan 

därför, idealtypiskt sett, bygga vidare där den föregående slutade. I samhällsvetenskaperna, 

och än mer i humaniora, gäller däremot Strindbergs regel: var och en måste börja om från 

början. Den senaste avhandlingen om Strindberg kan inte inkludera alla tidigare och än 

värre: litteraturhistorikern måste läsa Tegner, Geijer, Hasselskog och alla de andra - det kan 

aldrig r'.icka med den senast utgivna skönlitterära boken. Det är sålunda inte konstigt att det 

framför allt är humanisterna som går till storms mot den internationellt sett snålt utmätta tid 

som tilldelats den humanistiska bildningen. De protesterna kommer att höras från många håll 

de nännaste åren - och de politiska högtidstalen om bildningstanken kommer att fortvara att 

vara högtidstal innan de kraven förverkligats. 

Men att förverkliga dem kostar pengar - man kan ju, för att använda ett exempel fdn 

universitetsvärlden, inte låta studenmotan stiga till 300 000 kronor . Och det är det strukturella 

problemet nummer två. Pengar handlar om prioriteringar och prioriteringar handlar om 

värderingar. Nu bestäms värderingarna av den tekniska kulturen, av det kortsiktiga 

ekonomiska tänkandet och av den moderna påtaglighetskulten och att förändra dem kräver en 

smärre revolution. Om inte futurologernas förhoppningar om post-indusaialismens positiva 

effekter på bildningens status och betydelse besannas, kommer det att ta lång tid innan 

bildningstanken förverkligas. Det tycks ntimligen notoriskt svårbegripligt att inse, att 

samhällets viktigaste tillväxtmått är en kvalitativt sådant. Och kvalitet mäts inte i pengar, utan 

i mänsklig mognad och visdom. Och det lär oss historien, att v isdom inte är frukten av 

snuttifierad, yrkesanpassad och tidssnål utbildning, utan av den tid man ägnat åt reflexion 

och eftertanke. 
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