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Kulturradikalismen - arvet och förnyelsen 
 
År 1952 utbröt i Sverige en märklig debatt om en död som vandrade omkring helt förvirrad utan 
möjlighet att ta vara på sig själv. Vissa visste dessutom att berätta att den döde var synnerligen 
konspiratoriskt lagd och hotade att undergräva hela samhället, samtidigt som detta samhälle av 
andra ansågs helt beroende av den döde för sin existens. Obduktionsprotokoll och arvstvister 
varvades med försäkringar om att "liket" levde i högönsklig välmåga och det hela kom att anta 
en allt makabrare ton. Nu gällde emellertid inte debatten en person utan kulturradikalismens 
eventuella vara eller inte vara i det moderna Sverige, och när det gäller denna typ av debatt om 
idéer och föreställningar är det som bekant inte så noga med om liknelserna ibland sammanförs 
till de mest bisarra kombinationer. 
 Vad som skall menas med kulturradikalism och vem som skall betraktas som 
kulturradikal är ett ämne som då och då dyker upp i den skandinaviska debatten. Olika försök att 
genom någon slags teoretisk analys försöka definiera fenomenet har gjorts, men de har genast 
mötts med reservationer. Ett annat sätt är att undersöka hur begreppet kulturradikalism använts i 
praktiskt språkbruk för att se om det finns någon slags minsta gemensam nämnare. För det 
ändamålet kan debatten 1952 fungera som en bra illustration. Den hade sitt upphov i att 
litteraturvetaren Gunnar Brandell i en understreckare i Svenska Dagbladet ställde frågan vad en 
kulturradikal position skulle kunna innebära när man nu hade tagit steget in i femtiotalet. Att 
kulturradikalismen varit viktig under tidigare skeden i Sveriges historia kunde enligt Brandell 
inte betvivlas, men nu var dess tid förbi. I den mån den alls levde kvar, annat än som täckmantel 
för stalinistiskt undermineringsarbete, var den att betrakta som något som "lever bara med 
gengångarens liv, som en sprattlande påminnelse om att vi här i landet har en radikal tradition, 
med samma tendens till eftersläpning, som andra traditioner."1   
 Därmed var utgångsmetaforen given. Stig Ahlgren, vilken vid denna tid lämnat sin post 
som kulturredaktör för Arbetet för att istället fungera som kungahagiograf i Vecko-Journalen, 
förtydligade metaforen genom att utfärda en formell dödförklaring av kulturradikalismen.2  
Exempel på att rörelsen visade sig vara mer livskraftig började dock snart strömma in. Redan 
dagen efter Brandells första artikel förklarade Herbert Tingsten i ett ledarstick att man på Dagens 
Nyheter inte lät sig skrämmas genom ett förnekande av "vår existens"_, något som allmänt 
tolkades som att tidningen identifierade sig med den kulturradikala traditionen.3 Också från en 
rad andra dagstidningars ledar- och insändarsidor utgick signaler om att dödförklaringen nog 

                                                
1 Gunnar Brandell “Kulturradikalism på femtiotalet” i SvD 1/10 1952 
2 Vecko-Journalen 1952:41. Stig Ahlgren är ett av många exempel på personer för vilka en radikal 
världsförbättrarambition förbytts till en öppen cynism eller ett nästan krampaktigt hyllande av ”traditionella värden” 
på äldre dar. Vid sidan om kungareportagen var dock Vecko-Journalen en tidskrift som strävade efter att 
upprätthålla en viss klass, och inte minst Stig Ahlgrens välformulerade ledare gjorde att den lästes av folk som 
annars inte läser veckotidningar. 
3 DN 2/10 1952. Ledarsticket är inte signerat, men Tingsten förklarar vid ett senare tillfälle att det är han som har 
skrivit det. 
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varit något förhastad. Detta föranledde Vecko-Journalen att göra en av dessa vid denna tid så 
populära "enqueter" i vilken en rad kända kulturpersonligheter fick svara på frågan om 
kulturradikalismen var "död eller levande eller vad som är dött eller levande i den?".  
 Brandell återkom senare med ytterligare en understreckare i Svenska Dagbladet i vilken 
han modifierade sina ursprungliga ståndpunkter. Även Stig Ahlgren fann i en ny artikel sig 
nödsakad att riva sin dödsattest och konstatera att han försökt "dissekera ett obefintligt lik som 
dessutom levde".4 Dock med den reservationen att om kulturradikalismen inte förmår att dra till 
sig ungdomens intresse så är dess tid ändå utmätt. Debatten fortsatte sedan på tidningarnas kultur 
och insändarsidor några veckor för att slutligen avrundas med en stor debatt i radion mellan å ena 
sidan Gunnar Brandell och å den andra liberalen Herbert Tingsten och socialdemokraten Stellan 
Arvidsson. Efter ytterligare några smärre "efterskall" kunde så debatten om kulturradikalismens 
vara och eventuella betydelse läggas till handlingarna för denna gång.  
 Trots att de olika debattörerna för det mesta talade förbi varandra, så kan man ändå ur 
debatten utläsa vissa gemensamma drag i synen på kulturradikalismen, som kan vara av värde 
om vi vill komma åt hur detta märkliga begrepp använts i praktiskt språkbruk. För det första var 
alla överens om att begreppet är mycket diffust och svårt att avgränsa på ett stringent sätt. Ändå 
ansåg de flesta att det var ett begrepp som man inte kunde vara utan när det gällde att beskriva 
svensk idédebatt från tiden för "det moderna genombrottet" och framåt. Det rådde också stor 
enighet om att kulturradikalerna spelat en viktig roll i formandet av det moderna Sverige. Sen 
kunde man ha olika uppfattning om denna insats skulle anses vara av ondo eller av godo. Eller 
för att citera Brandell själv: 
 

Under de senaste sjuttiofem åren har i Sverige förekommit en kulturradikal falang; dess läror har 
skiftat, men dess uppträdande har varit sig likt: en liten hop som inte förfärats utan slungat sina 
utmaningar i ansiktet på auktoriteterna. Dess betydelse som oroare och väckare har varit stor, 
och sitt berättigande har den haft just därigenom att den varit avvikande. Den har haft drag av 
gycklare, av apostel, av biltog revolutionär; den har tagit till sin uppgift att renodla den 
upprorsande som på sitt sätt betingar vår kulturforms egenart.5 

 
 Stig Ahlgren, trogen sin förkärlek för tillspetsade formuleringar, beskrev å sin sida  
förhållandet som att kulturradikalismen visserligen nu var död men "dagens Sverige är dess 
pampiga mausoleum".6  
 En annan gemensam ståndpunkt var att även om det under närmare ett sekel funnits 
personer som skulle kunnat betecknas som kulturradikaler var det framför allt under två perioder 
som kulturradikalismen framträtt på ett särskilt markant sätt och intagit en central plats i den 
pågående kulturdebatten. De två perioder man var eniga om var dels tiden från 
artonhundraåttiotalets början fram till sekelskiftet och dels en period från mitten av tjugotalet till 
en bit in på trettiotalet. Brandell utpekade exempelvis som typiskt kulturradikala grupperingar 

                                                
4 Vecko-Journalen 1952:44 
5 Gunnar Brandell “Kulturradikalism på femtiotalet” i SvD 1/10 1952 
6 Vecko-Journalen 1952:41 
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"Strindbergs åttiotalskrets" å ena sidan och kretsen kring tidskriften Clarté under 
mellankrigstiden å den andra. Båda grupperingarna uppvisade enligt honom stora likheter. 
Skillnaden låg framför allt i att det kulturradikala programmet "efter demokratiseringen flyttats 
ett steg åt vänster: John Stuart Mill hade efterträtts av Karl Marx."7 
 Om kretsen kring Strindberg var det bästa exemplet på det uttryck kulturradikalismen tog 
sig på åttiotalet kunde dock diskuteras enligt flera debattörer. Som ett bättre exempel föreslogs 
kretsen kring studentföreningen Verdandi i Uppsala och dess motsvarighet "Den Unge Gubben" i 
Lund. I socialdemokratiska Morgon-Tidningen inlade Nils Beyer också en viss reservation mot 
att ange Clarté som ett centrum för de kulturradikala idéerna under mellankrigstiden. 
Clartéisterna skulle, enligt Beyer, aldrig ha betraktat sig som "kulturradikaler".  Här mindes 
emellertid Beyer fel. År 1926 deklarerade tidskriften Clarté uttryckligen på ledarplats att 
Clartérörelsen "är arvtagare till den gamla kulturradikalismen" med den skillnaden att den gamla 
kulturradikalismen hade varit liberal medan den nya däremot var socialistisk.8 Även på andra 
ställen antyddes att clartéisterna uppfattade det som att det var de som förde den kulturradikala 
facklan vidare under mellankrigstiden.9 
 Detta att beteckningen "kulturradikal" kan användas om personer hemmahörande både 
inom det liberala och det socialdemokratiska lägret var något som i stort sett alla tog för givet, 
även om man sedan kunde skilja sig åt när det gällde mer specifika avgränsningar. Att samma 
fenomen utan större svårighet låter sig förenas både med liberalism och socialism kunde dock 
framstå som provocerande för en del, och i den stora radiodebatten fick Herbert Tingsten frågan 
om hur det kunde komma sig att han och socialdemokraten Stellan Arvidsson denna gång 
uppträdde som "koalitionspartners". Hans svar tror jag är typiskt för ett sätt att se på 
problematiken som delades av de flesta: 
 

Kulturradikalism, om vi nu ser det positivt, det innefattar någonting mycket bestämt, bestämt i det 
allmänna, men visst inte bestämt i det enskilda. Det är rationalism, det är en kritisk 
förnuftsmässig granskning av förhållanden och idéer - även när det gäller auktoriteter och 
traditionella föreställningar. En kritik som har en humanitär värdering som bakgrund. Det är den 
vi utgår från. Sedan är det självklart, att man utifrån denna kan komma fram till olika saker. Man 
kan bli liberal, man kan bli socialist, det är självfallet. Det väsentliga är denna rationalistiska 
linje.10 

 
 I detta sammanhang kan det vara på sin plats att varna för något som kan kallas för "den 
skandinaviska språkfällan". Vi har i de skandinaviska språken en rad ord som låter och stavas 

                                                
7 Gunnar Brandell “Kulturradikalism på femtiotalet” i SvD 1/10 1952 
8 Ledaren ”Studenterna och politiken” i Clarté 1926:10 

 
9 För en utförligare diskussion om Clarté och dess övertagande av det kulturradikala arvet ber jag att få hänvisa till 
min egen avhandling Vita mössor under röda fanor; Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 
1880-1940, Almquist & Wiksell International, Stockholm 1991. 
10 Herbert Tingsten i radiodebatten enligt referat i Hörde Ni 1952:12 s.897 
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lika, men som genom språkens historiska utveckling kommit att få olika innebörd i de olika 
länderna. Ord som "rolig" och "blöt" är klassiska exempel på källor till missförstånd för svenska 
turister i Danmark och Norge, och det verkar som om begreppet "kulturradikalism" tenderar att 
kunna skapa en liknande förvirring. Från det att termen myntas i Sverige strax efter sekelskiftet 
har "kulturradikalism" i det reella språkbruket betecknat ett förhållningssätt som förväntas 
återfinnas både bland vissa liberaler och vissa socialister. När termen "kulturradikal" senare 
importerades till danskan kom det emellertid att ges en betydligt mer precis innebörd och avse 
enbart en grupp uttalat liberala debattörer. Därifrån tycks termen sedan ha tagits upp i norskan 
med samma avgränsning som följd.11 Eftersom det mesta av den vetenskapliga diskussionen kring 
fenomenet kulturradikalism och hur detta bör avgränsas förts på dansk och norsk botten, har 
svårigheter uppstått när man från svensk sida tagit till sig de distinktioner och överväganden som 
gjorts av skandinaviska kollegor. 
 Det som har gjort att termen "kulturradikal" i det svenska språkbruket har kunnat 
förknippas med både liberaler och socialister har varit att kulturradikalism har stått för ett 
förhållningssätt eller en uppsättning attityder och inte för något specifikt program eller vissa 
bestämda idéer. Genom att betrakta fenomenet som ett förhållningssätt har det också gått att 
urskilja en kulturradikal hållning som är gemensam över tiden även om de dagsaktuella kraven 
varierat högst väsentligt. Härom var deltagarna i debatten 1952 rörande överens. Däremot skilde 
de sig markant i frågan om vilket detta speciellt kulturradikala förhållningssätt var. För Tingstens 
del handlade det som vi sett om  en rationalistisk och mot tradition och auktoriteter kritisk 
hållning i kombination med humanitära värderingar. Brandell däremot avfärdade en sådan 
definition med att den är alldeles för vid: 
 

Man väntar sig inte finna radikaler på allfarvägarna; snarare uppfattas de - och uppfattar sig själva 
- som djärva fribytare, halvt fredlösa på strövtåg långt bortom gårdarna. Därför kan det inte 
stämma när man understundom i diskussionen för kulturradikalismens talan och identifierar den 
med sådant som krav på yttrande- och tankefrihet, motstånd mot auktoritetstro och 
diktatursystem, uppskattning av forskning och allmän människovänlighet. Detta program är ju 
inte mera avvikande än förgyllningen på en flaggstångsknopp; tvärtom, det är den ideologiska 
minsta gemensamma nämnaren för Västerlandet.12 

 
 Själva poängen i Brandells första artikel hade varit att visa att betingelserna för att 
uppträda som "djärv fribytare" samtidigt som man fullgjorde en för samhället nyttig insats som 
"oroare och väckare" nu saknades. Lite drastiskt skulle man kunna uttrycka det så att 
kulturradikalismen var död därför att den hade segrat ihjäl sig. Det förhållningssätt som de unga 
radikalerna på 1880talet och deras arvtagare runt 1930 slagits för hade, enligt Brandell, på 
1950talet blivit allmän egendom och i den mån dagens radikaler ansåg segrarna värda att 
försvara så måste de bli konservativa. Vad det handlade om nu var ett vaktslående och en 

                                                
11 För en utmärkt sammanfattning av den danska och norska debatten om kulturradikalismbegreppet se Leif Longum 
Drømmen om det frie menneske; Norsk kulturradikalisme og mellomkrigstidens radikale trekløver: Hoel-Krog-
Øverland, Universitetsforlaget, Oslo 1986 s. 139 ff 
12 Gunnar Brandell “Kulturradikalism på femtiotalet” i SvD 1/10 1952 
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samling kring västerlandets gemensamma värden. Att som anhängarna av "tredje ståndpunkten" 
fortfarande desperat leta efter en position utanför samhället från vilken man kunde beskjuta 
etablissemanget kunde bara leda till att man hamnade i knä hos Stalin med allt vad det innebar av 
inskränkningar i yttrande och tankefrihet, förakt för humana värderingar etc.  
 Det verkar inte ha varit särskilt många som delat dessa tankegångar hos Brandell, även 
om en och annan uppskattade att han på detta sätt kom med nya argument mot de förhatliga 
företrädarna för "den tredje ståndpunkten". Flera debattörer ifrågasatte om krav på tanke och 
yttrandefrihet och motstånd mot auktoritetstro etc. verkligen var att beteckna som "den 
ideologiska minsta gemensamma nämnaren för Västerlandet" eller om kampen för dessa värden 
varit så segerrik som Brandell låtit antyda. Många påpekade att det tvärtom var så att dessa 
friheter tenderade att bli alltmer kringskurna i det kalla krigets femtiotal. Fortfarande fanns det 
mycket för en svensk kulturradikal att göra. Full religionsfrihet var ännu inte garanterad, det 
sexuella bigotteriet frodades fortfarande, fjäsket och krypandet för auktoriteter och myndigheter 
var lika utbrett som tidigare, behandlingen av kvinnorna tydde på att det fortfarande var 
traditionen snarare än förnuftet som var styrande på en lång rad områden, o.s.v.  
 En kritik mot Brandell gick ut på att han talat om kulturradikalismen som en serie 
attityder, men själv inte närmare preciserat vilka dessa attityder var. I den stora avslutande 
radiodiskussionen gjorde han därför ett försök till förtydligande av vad han menade med det 
kulturradikala förhållningssättet: 
 

Jag skulle alltså vilja definiera kulturradikalismen som en attityd, som uppstår i en viss fas, och 
som är kännetecknande för en viss del av den unga svenska intelligentians förhållande till 
samhället. Den attityden är inte svår att beskriva, den har åtskilliga kännetecken, som man kan 
kollationera med verkligheten. Det är en lite överlägsen, intelligensaristokratisk attityd. Den 
innebär en klar svaghet för rationalistiska förenklingar, den tar sig gärna uttryck i en viss 
aggressivitet, en viss bullersamhet i uppträdandet. Den kännetecknas av optimism, av 
stridslystnad, av chockeringslust, av trots, av en modernism slutligen - den är pigg på allt nytt och 
ovanligt.13 

 
 Att Tingsten skulle avfärda definitionen som en meningslös uppräkning av invektiv säger 
sig självt för den som känner Tingstens debattstil. Ändå kan det vara intressant att notera 
likheterna i Brandells "definition" och Tingstens tidigare citerade försök till 
begreppsbestämning. En central punkt är rationalismen det som Tingsten beskrev som "en kritisk 
förnuftsmässig granskning av förhållanden och idéer"   och av Brandell kallades "en klar svaghet 
för rationalistiska förenklingar".  En annan punkt är känslan av att man bär på ett kritiskt 
uppdrag, även om Brandell ser kritiken mer som en form av "aggressivitet" och "stridslystnad". 
Som framgått av tidigare citat från Brandell var han också enig med Tingsten om att en 
antiauktoritär hållning och ett underkännande av hänvisningar till traditionen måste betraktas 
som viktiga inslag i vad som kan kallas ett kulturradikalt förhållningssätt. Där de skiljer sig åt är 
främst att Tingsten betonar att det i botten på kulturradikalismen ligger en humanism, medan 
Brandell istället betonar kopplingen till modernismen. Detta att kulturradikalerna gör en poäng 
                                                
13 Hörde Ni 1952:12 s.896 
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av att snabbt ta upp allt som är "nytt och ovanligt", förknippar Brandell med vad han ser som ett 
av detta tänkesätts grundantaganden, nämligen en "utvecklingstro" som gjorde att man kunde 
sätta likhetstecken mellan "nytt" och "bättre". I grund och botten levde man enligt Brandell 
fortfarande kvar i åttiotalets enkla tro på att utvecklingen var en naturlag inneboende i alla ting. 
Detta höll emellertid Tingsten inte alls med om, och han utvecklade i det sammanhanget en 
viktig distinktion mellan olika typer av framstegsoptimism: 
 

Framstegstron i den meningen, att vi tror att ett framsteg är ofrånkomligt, är död och har varit död 
länge bland vettigt folk, men den framstegstro som innebär, att vi vill arbeta för att vissa av oss 
värderade ting skall segra, den är sannerligen inte död och kommer inte att dö så länge det finns 
människor, som över huvud taget vill arbeta för någon förändring i samhället eller livet.14 

 
 Kärnan i denna skillnad i synen på framstegstron, mellan Brandell och Tingsten, var 
frågan om hur mycket av åttiotalsradikalismen som levt vidare i det kulturradikala 
förhållningssättet. Att kulturradikalismen var en företeelse som hängde samman med 
åttiotalsradikalismen var något som alla debattörerna i debatten 1952 tycktes dela.  Den stora 
skillnaden låg i om man antog att senare tiders kulturradikaler behållit åttiotalsradikalismens 
världsbild i dess helhet eller om man istället hävdade att det skett en förändring över tid.  
 De som ansåg att det inte skett någon förändring markerade gärna detta genom att 
beskriva dem de uppfattade som kulturradikaler som lite patetiska personer vilka "krampaktigt 
försökte hålla vid liv" för länge sedan passerade förhållningsätt och ideal från 1880talet. De som 
intog den motsatta ståndpunkten beskrev istället ofta kulturradikalism som ett "intellektuellt arv" 
från det moderna genombrottet som man sedan hade att förvalta på bästa sätt. Ett rätt förvaltande 
av detta "arv" kunde mycket väl innebära att man gjorde sig av med de av åttiotalsradikalernas 
föreställningar som visat sig naiva i och med att nya vetenskapliga rön gjorts. Likaså att man 
lämnade bakom sig det som i efterhand visat sig vara väldigt tidsbundet, utan att för den skull 
överge själva förhållningssättet.  
 

Det kritiska mandatet 
 
 Oavsett om man såg kulturradikalismen som ett krampaktigt fasthållande i en förlegad 
åttiotalsradikalism eller som ett "arv" att förvalta, så utgår man som regel från "det moderna 
genombrottets decennium" som fenomenets källa. Ofta har också termen använts som ett sätt att 
komma undan de språkliga klumpigheter som skulle uppstå om man försökte diskutera 
"åttiotalsradikalismen på trettiotalet" och liknande. Som så ofta i idéhistorien går det dock att 
visa på tidigare förebilder. Jon Elster utnämner t.ex. Voltaire till den förste kulturradikalen och 
han vill se kulturradikalismen som ett arv från upplysningstiden.15 I detta har han självfallet en 

                                                
14 Hörde Ni 1952:12 s.896 
15 Jon Elster under uppslagsordet ”Kulturradikalisme” i PaxLeksikon Band IV s.13, Oslo 1979. Han var dock inte 
först med denna koppling. Den finns redan hos mellankrigstidsradikaler som Sigurd Hoel och Helge Krog enligt 
Longum a.a. s. 183 
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klar poäng men som ett kanske ännu tydligare exempel på den antiauktoritära och rationalistiska 
hållning som kulturradikalismen bl.a. står för framstår Kants smått klassiska inledning till 
uppsatsen "Vad är upplysning": 
 

Upplysningen är människans frigörelse från sin självförvållade omyndighet. Omyndighet är 
oförmögenheten att betjäna sig av sitt förstånd utan att ledas av en annans.16 

 
 Kant sammanfattade också hela upplysningsprogrammet ännu kortare i sentensen 
”Sapere aude”   våga att veta  och han gjorde det i direkt polemik mot den av kyrkan ofta 
åberopade sentensen ”Noli altum sapere”. Denna fras från den latinska bibelöversättningen är 
utryckt ur ett längre resonemang i Pauli brev till romarna och lyder i svensk översättning "hav då 
inga högmodiga tankar utan lev i [Guds]fruktan".17 Som bl.a. Carlo Ginzburg påpekat har satsen 
ursprungligen inget med kunskap och vetande att göra utan handlar om högmod i allmänhet och 
särskilt då kristet högmod gentemot judarna.18 I katolsk tradition kom den emellertid att uttolkas 
som en varning för intellektuellt högmod och en varning för att med hjälp av förnuftet försöka 
tränga in på områden som människan inte hade med att göra. Det Kant polemiserar mot är alltså 
tanken på att det finns gränser för hur långt vår nyfikenhet bör få sträcka sig och ett 
förhållningssätt som innebär att man böjer sig för kyrkliga och andra auktoriteter i from 
ödmjukhet och gudsfruktan. 
 Det intressanta med Kants karaktäristik av upplysningen är att han tar fasta på ett visst 
förhållningssätt snarare än att som brukligt är räkna upp rörelsens centrala idéer och 
utgångspunkter. Upplysningen blir hos honom ett etiskt projekt. Det innebär att den som vill bli 
upplyst måste själv ta ställning till livets frågor utan att åberopa auktoriteter eller förlita sig på 
andras omdöme. Men för Kant stannade det inte vid detta. I uppsatsen utvecklar han vidare en 
rad argument för behovet av en öppen och offentlig debatt och hela uppsatsen kan ses som en 
inlaga för yttrande och tryckfrihet i en tid då censurens ingripanden var en högst påtaglig realitet. 
Så tillsvida kan hans inlägg ses i linje med Voltaires och de andra upplysningsfilosofernas krav. 
Kant vidgar emellertid perspektivet. Det är för honom inte längre enbart en fråga om rätten att få 
yttra sig utan det handlar också om en plikt  inte minst för "de lärda"  att offentligen kritisera 
företeelser som man inte finner förenliga med förnuftets krav eller den moral som är formulerad i 
det kategoriska imperativet. I denna föreställning om "de lärdas plikter" finner vi en av rötterna 
till den föreställning om "det kritiska mandatet", som skulle bli så viktig för senare tiders 
kulturradikaler. 
 Kants karaktäristik av upplysningen som en strävan efter att människorna skall "komma 
ur sin omyndighet" självförvållad eller inte kan kanske framstå som tämligen harmlös. Det 
idealet borde väl delas av alla, för vem vill väl inte att människorna skall bli myndiga? Kants 
                                                
16 Uppsatsen ”Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” finns utgiven i en rad olika utgåvor och 
översättningar. Här citerad efter Idéhistorisk Läsebok Band 2 s. 137 
17 Romarbrevet 11:20 
18 Se Carlo Ginszburgs essä ”Högt och lågt; Förbjuden kunskap på 1500- och 1600-talet” vilken ingår i Carlo 
Ginzburg Ledtrådar; essäer om konst, förbjuden kunskap och dold historia, utgiven av Häften för kritiska studier, 
Stockholm, 1989 
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ideal var emellertid inte så okontroversiellt som det kan verka. Några år senare formulerar den 
franske författaren och diplomaten Joseph de Maistre en serie lika välformulerade argument för 
att samhället och människorna i själva verket mår bäst av att medborgarna lever i en sund enfald. 
Mellan Kants emfatiska pläderande för människans myndighet från 1784 och de Maistres lika 
starka plädering för den motsatta ståndpunkten 1796 hade emellertid dramatiska händelser 
inträffat i form av den stora revolutionen i Frankrike 1789. För de Maistre, men inte för Kant, 
framstod denna revolution som en katastrof vilken drabbat det franska folket. Från att ha levt i en 
välordnad stat hade de hamnat i skräckvälde, kaos och anarki. Att det gått så illa var inget att 
förvånas över. Utvecklingen var, enligt de Maistre, en naturlig konsekvens av 
upplysningsfilosofernas oblyga ifrågasättande av allt, vilket lett till att statens och andra viktiga 
samhällsinstitutioners hävdvunna auktoritet och legitimitet hade brutits ned.  
 En central tanke hos de Maistre är att auktoritet enbart kan upprätthållas genom 
"mysterier", eller för att använda en mer sentida term, med hjälp av aktiverande myter. Det 
viktiga för samhällets fortbestånd är nämligen inte att människorna förstår vad som händer utan 
att de handlar på rätt sätt. Och för att kunna handla rätt behöver man inte förstå varför en 
handling skall utföras lika lite som man behöver kunna och förstå de grammatikaliska regler som 
styr språket för att kunna uttrycka sig på sitt modersmål. Tvärtom skulle ett ständigt 
reflekterande över grammatikaliska regler verka hindrande på vår förmåga att uttrycka oss. På 
samma sätt fungerar ett ständigt ifrågasättande och hänvisningar till förnuftet destruktivt i 
samhället, och särskilt ömtåliga områden bör därför hållas fredade från att bli dragna inför 
förnuftets domstol. Med en mycket drastisk förenkling kanske man skulle kunna sammanfatta de 
Maistres budskap i tesen: Människan behöver något att oreserverat tro på om hon inte skall 
förlora fotfästet i tillvaron. 
 Liksom Edmund Burke hyste de Maistre en mycket stor misstro mot allt tal om 
"Förnuftet" liksom alla försök att rationellt planera livet och samhället. Men de Maistre går ett 
steg längre än vad som varit brukligt hos konservativa tänkare genom att han prisade enfalden 
som en Guds gåva, och han kunde i direkt polemik mot upplysningsfilosofernas budskap förklara 
att inget var så viktigt för människorna som fördomarna. Hans tankar skulle också komma att 
uppfattas som lite väl provokativa i sin samtid, och han blev aldrig den restaurationens 
auktoriserade filosof som han kanske hade hoppats.  
 

Åttiotalsradikalismen och den fristående kritikern 
 
 De Maistres direkta inflytande på senare tiders tänkande kan diskuteras, men han 
formulerar på ett mycket tydligt sätt ett förhållningssätt och ett ideal som skulle ingå i den 
tankeströmning som vi kommit att kalla "viktorianism". Visserligen var den betydligt mer 
urvattnad, men själva poängen: behovet av samlande och aktiverande myter  av livslögner om 
man så vill  var ett viktigt inslag. Likaså återkommer med jämna mellanrum mer eller mindre 
klart uttalade antydningar om att rationell analys och ifrågasättanden är att betrakta som 
destruktiva krafter i samhället liksom krav på att vissa områden bör hållas fredade från att bli 
dragna inför förnuftets domstol. Vad som bör tabubeläggas har varierat över tiden. Länge var det 
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frågor rörande den kristna kyrkan som ansågs viktigast att hålla fredade, men också allt som 
hörde till det sexuella området ingick som bekant i det som "man inte borde rota i".  
 Det viktigaste för den viktorianske borgaren var  delvis i De Maistres anda  det intryck 
man gjorde. Man värnade om den kristna tron, men man var inte särskilt troende, utan 
kristendomen sågs på många håll i första hand som ett sammanhållande kitt i samhället.  Man 
värnade om en sträng sexualmoral, men prostitutionen blomstrade och var "halvofficiell". Att 
däremot tala om den var farligt  det var att "väcka den björn som sover". Likaså predikade man 
hederlighet, men i affärer var alla medel tillåtna inte minst gentemot vad som betraktades som 
"lägre stående folk". Det var i första hand mot denna viktorianska skenmoral som 1880talets 
radikaler riktade sitt anatema. Nedanstående programförklaring från en grupp studenter i Uppsala 
innehåller mycket av kärnan i det kulturradikala förhållningsätt som nu växer fram: 
   

/Vi lovar att/ städse utslunga en ljudande protest mot den humbug, som nu frodas på alla 
områden. Hvar vi än må finna den, under kronan och purpurn, under mitran och kåpan, under den 
guldsmidde uniformen, under den långa kappan och de tveklufne kragarne, under den gyllene 
rektorskedjan, i katedern, i festernas jubel, öfverallt skola vi oförfärat rycka masken af humbugen 
och stämpla den vid dess rätta namn.19 

 
 Denna kamp mot all slags "humbug" bottnade i en etisk utopi. En dröm om ett samhälle 
där öppenhet och ärlighet skulle ersätta förljugenhet och hyckleri. Som ett medel i kampen för 
denna utopi odlade man medveten en provokativ attityd gentemot vad som man uppfattade som 
det bigotta borgerskapet. För en del kunde det innebära att revoltera för revoltens egen skull, 
men de flesta drevs av en sanningslidelse och ett krav på helgjutenhet som hämtade näring inte 
mist i Ibsens drama Brand. Till det kritiska förhållningssättet hörde att alla auktoriteter kunde, 
och borde, utsättas för en kritisk granskning, vilket gjorde att "oavhängighet" av många 
upplevdes som en nödvändig betingelse för att kunna fullfölja sitt uppdrag som samhällets 
väckarklocka. Den roll den intellektuelle borde spela var rollen som den helt fristående kritikern 
och det finns bland åttiotalsradikalerna, särskilt bland författare och journalister, en utpräglat 
individualistisk grundinställning. Däremot var denna individualism inte lika stark bland de 
radikala studenterna, vilka via sina föreningar som Verdandi i Uppsala och Den Unge Gubben i 
Lund kunde uppträda som ett kollektiv. 
 I det ursprungliga kulturradikala förhållningssättet, om vi tillåter oss att betrakta 
åttiotalsradikalismen så, ingick också en rad antaganden om människans, kunskapens och 
samhällets natur. Man utgick från att människan är god innerst inne och genom att befria henne 
från fördomar skulle hon kunna realisera denna godhet. Vidare utgick man från antagandet att 
människan är utvecklingsbar hela livet och genom studier och reflexion över vad hon läst och 
upplevt utvecklas till något högre. Därför blev självbildningstanken så viktig för 
åttiotalsradikalerna. Denna optimistiska och dynamiska människosyn kombinerades som regel 
med en antimetafysisk världsåskådning och man vägrade genomgående att acceptera 

                                                
19 Uttalandet trycktes i en liten tillfällighetstidning som gavs ut i samband med Hjalmar Brantings myndighetsdag 
1881 av hans studentvänner i Uppsala. I denna vänkrets ingick bl.a. Karl Staaff. Här citerat efter Nils Beyer Den 
unge Hjalmar Branting, Stockholm 1985 
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hänvisningar till Gud eller andra metafysiska makter när det gällde att finna svar på tillvarons 
gåtor. 
 Kampen mot vad man uppfattade som metafysik ingick i det uttalat rationalistiska 
förhållningssätt som var ett så viktigt inslag i åttiotalsradikalismen. Till detta hörde också att 
man såg naturvetenskapen som förebild för hur kunskap nås och man kan tala om en uttalat 
empiristisk kunskapssyn med en enorm tilltro till vetenskapens möjligheter att förklara världen. 
En speciell läsning av Darwin och Spencer ledde också till en evolutionsoptimistisk 
samhällsuppfattning. Allt uppfattades som statt i ständig utveckling, och så även samhället. För 
denna samhällsutveckling spelade tryckfrihet och diskussionsfrihet en central roll i och med att 
man tänkte sig att om alla åsikter fick mötas i en fri debatt skulle den förnuftigaste segra i 
analogi med Darwin teori om "survival of the fittest". Detta ledde till vad man kan kalla en 
rationell utopi baserad på antagandet att ett förnuftigt samhälle skulle växa fram ur den fria 
debatten. 
 Men genom att man hade både en etisk och en rationell utopi så kom 
åttiotalsradikalismen att innehålla en rad motsättningar och spänningar. Vad händer exempelvis 
om ingen vill lyssna till de sanningar man lägger fram eller tar de "avslöjanden av humbug och 
förljugenhet" som man utslungar på allvar? Här kan man se hur de unga radikalerna finner två 
olika lösningar. En del höll, likt doktor Stockman i Ibsens En folkefiende, envist kvar vid sin 
etiska utopi om absolut ärlighet och odlade ett intelligensaristokratiskt förakt för massan som 
inte vill lyssna. En annan lösning blev att istället hålla kvar vid den rationella utopin och försöka 
anpassa sig till vad man uppfattade som möjligt. De som valde den senare lösningen ur dilemmat 
anammade som regel en medvetet pragmatisk attityd till samhället, dock med förhoppningen att 
"folket med tiden skall inse det rätta". 
 Även om det, som framgått från debatten 1952, blivit kutym att beteckna 
åttiotalsradikalismen som en första våg av kulturradikalism kan det vara värt att hålla i minnet att 
det "moderna genombrottets" arga unga män och kvinnor aldrig använde beteckningen 
"kulturradikal" på sig själva. De kallade sig genomgående enbart för "radikaler" eller 
"frisinnade". Första gången ordet "kulturradikalism" förekommer i en svensk text är enligt 
Svenska Akademins Ordbok i en dräkthistorik från 1910 med titeln Kvinnor och Kläder; en 
krönika om adertonhundratalet.20 Författarinna var den då 28åriga modejournalisten Else Kleen, 
sedermera mest känd som stridbar debattör i ungdoms och fångvårdsfrågor och maka till 
socialminister Gustav Möller.21 Boken är märklig på många sätt, och den skulle förtjäna ett 
betydligt större utrymme än vad som är möjligt i detta sammanhang. Först och främst är den 
märklig genom att den rör sig på två plan. Vid ett ytligt genombläddrande framstår den som 
ytterligare en av dessa moderapsodier med tjusiga planscher på högreståndsdamer i eleganta 
klänningar och stilfulla hattar. Den som tar sig tid att läsa den kommenterande texten finner 
emellertid, insmuget mellan raderna, en feministisk stridsskrift, där just den kvinnliga 
                                                
20 Else Kleen Kvinnor och Kläder; en krönika om Adertonhundratalet, Aktiebolaget Ljus förlag, Stockholm 1910. s 
247. Genom att framstå som en dräkthistorik kunde boken säkert kunna komma in i många hem där husfäderna 
aldrig skulle tillåtit en skrift av Ellen Key eller någon annan av samtidens kvinnosakskvinnor. 
21 Else Kleens senare liv finns behandlat i Nine Christine Jönsson & Paul Lindblom Politik och Kärlek; en bok om 
Gustav Möller och Else Kleen, Tiden, Stockholm 1987 
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klädedräkten och de normer som styrt dess förändringar under 1800talet får fungera som symbol 
för det subtila förtryck som 1800talets kvinnor varit utsatta för. I samband med att hon 
exempelvis beskriver olika varianter av snörliv passar Else Kleen också på att föra in ett stycke 
som diskuterar "de intellektuella snörliv" som kvinnorna samtidigt försetts med. På samma sätt 
får turnyren och alla andra sätt att "bygga upp" och "försköna" kroppens linjer bilda bakgrund till 
en diskussion om förljugenheten och rädslan för det naturliga både vad gäller kvinnokroppens 
former och kvinnors sätt att vara. Men, och det är en sida som gör hennes reflektioner särskilt 
intressanta, Else Kleen påpekar också att kvinnorna själva valt att bära dessa kläder och tyckt 
dem vara vackra. I detta resonemang om det självvalda i kvinnornas ingående i det "viktorianska 
projekt" som modeskaparna drivit återknyter Else Kleen, förmodligen omedvetet, direkt till 
några av de bärande tankegångarna i Kants "Vad är upplysning". Liksom upplysningen hos Kant 
gav hopp om att människorna skulle komma ur sin "självförvållade omyndighet" finns det också 
hos Kleen en antydan om förändring till det bättre nu när "de intellektuella" hade blivit 
"kulturradikaler".22   
 Det framgår emellertid av Else Kleens skrivsätt att hon själv inte är upphovskvinna till 
termen utan att den då var allmänt "i svang", och att samtidens läsare var väl insatta i vad som 
menades. Det som förbryllar i sammanhanget är varför förledet "kultur" lagts till den annars 
gängse beteckningen "radikal" vid denna tid. Här är situationen något oklar, eftersom det inte, 
trots idogt sökande, gått att få fram exakt när, i vilket sammanhang och av vem begreppet 
myntades första gången. En förklaring till begreppets uppkomst ges i Carl G Laurins memoarer. 
Laurin, sedermera välkänd professor i konsthistoria, tillhörde själv de radikala kretsarna kring 
studentföreningen Verdandi i Uppsala. Enligt honom skulle "den s.k. kulturradikalismens 
genombrott" inträffat i samband med en stor debatt som ordnades i Uppsala 1891 på temat "Stå 
kristendom och kultur i strid med varandra?".23  För oss, för vilka ett socialantropologiskt 
kulturbegrepp framstår som närmast självklart, framstår frågeställningen kanske som kryptisk, 
eftersom vi som regel betraktar kristendomen som en del av kulturen, men så användes inte 
kulturbegreppet vid denna tid. Kultur stod för de "samlade tillgångarna" från "odlingen" av vissa 
speciella verksamheter av vilka vetenskapen var den i särklass viktigaste. Debatten, som blev 
mycket uppmärksammad i samtiden, kom också nästan helt att handla om frågan i vad mån 
kristendomen, och då särskilt de kristna kyrkorna, utgjorde ett hinder för vetenskapens 
utveckling.24 Några av de närvarande "radikalerna", men långt ifrån alla, svarade ja på den i 
debattiteln ställda frågan. Kristendom och kultur stod enligt dem i strid med varandra. Det verkar 
ha varit dessa radikaler, d.v.s. de vilka intog denna "ytterlighetsståndpunkt", som kom att 

                                                
22 Detta är dock ingen central tanke hos Kleen utan antyds mer i förbigående. Ordet ”kulturradikal” finns med i en 
diskussion om 1890-talet där det heter ”På nittiotalet voro emellertid de ”intellektuella” icke ännu ”kulturradikala”. 
Man kommer nog sanningen rätt nära, om man istället beskyller dem för att ha varit ”erotikradikala”. Else Kleen a.a. 
s. 247 
23 Carl G Laurin Minnen 1888-1898, Stockholm 1932  s. 185 
24 Debatten finns utförligt återgiven i G. A. Magnuson Stå kristendom och kultur i strid med hvarandra? - 
Stenografisk redogörelse för diskussionen i Upsala å Norrlands Nations sal den 14 november 1891, Stockholm 
1892. 
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betecknas "kulturradikaler" av de övriga. Det kan vara värt att notera att till dem som förfäktade 
denna ståndpunkt hörde bl.a. Knut Wicksell och Hjalmar Branting. 
 I den svenska debatten blev därmed begreppet "kulturradikalism" tidigt starkt förknippat 
med "antiklerikalism". Därmed inte sagt att "kulturradikalerna" var "kämpande ateister". 
Tvärtom, kunde de likt Bengt Lidforss ofta uttala sin respekt för "den troende gumman", som var 
ärlig i sin övertygelse om att det fanns en personlig Gud och som tog det kristna kärleksbudet på 
allvar.25 Vad man däremot vände sig emot var de präster som, ofta utan personlig tro av något 
slag, använde kyrkans auktoritet för att sätta gränser för vetenskapen och det rationella 
ifrågasättandet av tillvaron.  
 

Mellankrigstidens kulturradikalism 
 
 I litteraturhistoriska sammanhang brukar man ofta avgränsa "det moderna genombrottet" 
till 1880talet för att med 1890talets ingång räkna med ett annat litterärt klimat. Detta må kanske 
gälla de skönlitterära författarna, men i de kretsar jag själv studerat d.v.s. studenterna och deras 
organisationer för "yngre intellektuella" fortsatte "åttiotalsstämningen" en bit in på det nya 
seklet.26 Åren närmast efter storlockouten och storstrejken 1909 sker dock en av dessa så vanliga 
"vindkantringar" inom studentvärlden, och de forna radikalerna hamnar på defensiven. Istället är 
det företrädarna för konservativa och nationella ideal som helt tar över initiativet. Denna 
stämning höll i stort sett i sig över hela första världskriget och den första halvan av 1920talet. 
Kring 1925 svängde det emellertid igen, och en ny generation av radikala studenter började låta 
höra tala om sig. Inte minst sedan den mest livaktiga grupperingen bland dem börjat utge en egen 
tidskrift med namnet Clarté.27 Situationen blev dock snabbt mycket polariserad genom att också 
studenterna på högerkanten gick mycket starkt framåt, både medlemsmässigt och organisatoriskt. 
Eftersom de inte har fått samma nimbus i eftervärldens ögon som clartéisterna, är det lätt att 

                                                
25 Detta att det fanns en respekt för ”de ärligt troende” är viktigt att komma ihåg om man vill förstå varför 
kulturradikaler och representanter för de frikyrkoriktningar som upprätthöll en stor toleransnivå, som 
missionsförbundet, metodisterna och baptisterna ibland kunde samsas i gemensamma attacker på t.ex. 
statskyrkosystemet. Särskilt inom folkpartiet kunde ibland märkliga koalitioner uppstå och frågan diskuterades 
mycket under 50-talet. Se t.ex. Sigfrid Bengstsson ”Kristet och kulturradikalt” i Liberal Debatt nr 2 1950. 
26 Även om vi använder beteckningen ”studentförening” på organisationer som Verdandi, DUG/D YG och Clarté, så 
är det viktigt att komma ihåg att en stor del av medlemmarna inte längre var studenter, utan hade tjänster vid 
universitetet som docenter eller akademiska lärare. En del behöll också sitt medlemskap även sedan de lämnat den 
akademiska miljön helt och hållet, särskilt tycks detta ha gällt de som verkade som journalister. 
27 Den första Clartéföreningen bildades i Stockholm 1919, men den var mycket liten och obetydlig. Det är först i och 
med att Lundaföreningen bildas och de börjar ge ut tidskriften Clarté 1924 som organisationen börjar bli känd 
utanför en snäv krets. Kretsen kring Clarté var heller inte den enda radikala studentgrupperingen under 
mellankrigstiden. I Uppsala fanns sedan 1902 föreningen Laboremus och i Lund Den Yngre Gubben, vanligen 
förkortat DYG. Förutom dessa grupperingar måste man också till det kulturradikala lägret räkna studentföreningen 
Verdandi i Uppsala. Om turerna bakom tillkomsten av Clarté se Ture Nermans ” Clarté. En studie i studentpolitik,  
Stockholm 1962 s. 19 ff. Den är ett försök till en övergripande historik över Clartérörelsen som sådan men tyvärr 
väldigt rapsodisk och dessutom innehåller den en hel del sakfel. 
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glömma bort hur starkt Nationella Ungdomsförbundet och deras speciella studentorganisation 
var under mellankrigstiden.28  
 Märkligt nog skulle den tidigare antydda motsättningen mellan det kantianska idealet om 
människans myndighet och dess antites i form av de Maistres ideal om behovet av en 
oreserverad tro att återskapas i Lund i slutet av tjugotalet. De flesta av de radikala studenterna 
var då nykantianer i en eller annan form, medan de nationella studenterna öppet anknöt till 
budskapet från Joseph de Maistre.29 En huvudpunkt i de senares program var att återupprätta den 
oreserverade respekten för de gamla auktoriteterna, och en ofta åberopad paroll var: "Upp till 
försvar för tronen, altaret och svärdet". Det är därför inte så konstigt att de nationella skulle 
utnämna "kulturradikalismen" till sitt främsta hatobjekt, och i en betraktelse över nationens 
eländiga tillstånd hävdade Elmo Lindholm, en av de ledande högerstudenterna: 
 

Det var kulturradikalismen som ”sopade bort” religiös och moralisk auktoritet, dess 
internationalism förslöade den nationella känslan och dess kulturoptimism öppnade vägen för 
revolutionens sanscoulotter.30 

 
 Det var, enligt Lindholm, kulturradikalerna som hade spritt "den demokratiska smittan" i 
samhällskroppen och därmed banat vägen för arbetarrörelsens frammarsch, "massvälde" och 
"inkompetenskult". Om man ville bekämpa demokratin  och det var ett av högerstudenternas 
viktigaste mål vid denna tid  så måste därför huvudangreppet riktas mot kulturradikalismens 
"hela tankevärld och dogmsystem". Huvudfienden för den moderna konservatismen var det 
ifrågasättande förhållningssätt som ledde till att respekten för auktoriteterna på samhällslivets, 
statens och moralens områden undergrävdes. I konsekvens därmed ansåg man att högern måste 
bekämpa de liberaler som anknöt till det kulturradikala arvet lika intensivt som man annars 
bekämpade socialdemokraterna.  
 Ett av de typiska drag Gunnar Brandell tillskrev kulturradikalerna var att de följer de 
senaste tankeströmmarna och är "pigga på allt nytt och ovanligt". Men även den direkt motsatta 
ståndpunkten kan man ofta finna i den allmäna kulturdebatten. Då beskrivs i stället den typiske 
"kulturradikalen" som en kylig, destruktiv och intellektuellt orörlig person, oförmögen att ta till 
sig de nya livskraftiga idéer som sveper fram i samtiden. Vilka dessa "nya idéer" är har växlat 
över tiden  från sekelskiftets esteticism till våra dagars postmodernism. I slutet av tjugotalet och 
början av trettiotalet var det de nya fascistiska idéerna i italiensk, tysk och fransk tappning som 

                                                
28 År 1931 hade exempelvis Nationella Ungdomsförbundet ca 37 000 medlemmar varav ca 1200 tillhörde de 
speciella nationella studentklubbarna. Detta kan jämföras med Svenska Clartéförbundet som hade ca 400 
medlemmar och Laboremus som hade 150. Se Crister Skoglund ”Vita mössor under röda fanor” s. 154 och s. 180 
29 Se exempelvis Sture Bohlins artikel ”Joseph de Maistre och nuet” i Det Nya Sverige nr 1 1928. Det Nya Sverige 
var under ett antal år på 20-talet de nationella studenternas tidskrift och i mycket Clartés antites. 
30 Elmo Linholm i Nationell Tidskrift nr 3 1927 s. 66. De nationellas idéer finns tidigare behandlade bl.a. i Erik 
Wärenstams avhandling Sveriges Nationella Ungdomsförbund och Högern 1928-1934, Stockholm 1965 och i Rolf 
Torstendahls Mellan nykonservatism och liberalism. Idébrytningar inom högern och bondepartierna 1918-1934, 
Uppsala 1969. Se också Crister Skoglund ”Upp till kamp mot massväldet!” i Källström & Sellberg (ed) Motströms. 
Kritiken av det moderna, Stockholm 1991 
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man kritiserade kulturradikalerna för oförmåga att ta till sig. Så här kunde det t.ex. heta på 
ledarplats i studenttidningen Lundagård 1933: 
 

Att speciellt det tredje riket med sin okuvliga framåtanda och sin hänsynslöst målmedvetna 
aktivism blivit en verklig godbit för ”kulturradikalismens” storordiga epigoner, förstår man. De 
ha aldrig förstått, att då och då en ny epok med en naturlags nödvändighet utkristalliseras i 
seklernas retort. Att det finns något som heter ”gosselynne, hoppfull håg och fantasi”, och att det 
är detta som i kritiska ögonblick bär världen. De uttala endast sitt ecraséez över alla, som ej äro 
omedelbart benägna att applådera deras egen svada.31 

 
 Det är lätt att i efterhand låta lura sig att frånvaron av stora uttalat fascistiska eller 
nazistiska partiorganisationer i Sverige under 30talet också innebar att de kontinentala idéerna 
aldrig väckte något större intresse i vårt land. Så var inte fallet. Tvärtom följdes de med stort 
intresse bland "yngre intellektuella", och då särskilt inom Nationella Ungdomsförbundet. Mycket 
av de fascistiska idealen och det auktoritära budskapet tog "de nationella" till sig, modifierade 
och spred vidare på svensk botten. Det fanns dock en viktig skillnad mellan de svenska 
auktoritära rörelserna och de på kontinenten, och det var att våra lokala motsvarigheter var 
utrerade elitister med enbart förakt till övers för det inslag av populism som fanns i fascismen 
och nazismen. Den stat som de nationella såg som ideal skulle styras av experter, och då i första 
hand jurister och företagsledare, inte av någon avdankad journalist eller skränig korpral. I denna 
"överhetsstat" - vilket var den term de själva använde - skulle riksdagens funktion enbart vara 
rådgivande. I stället skulle både den lagstiftande och den verkställande makten formellt 
"återbördas i konungens hand". I praktiken var det dock tänkt att den skulle tas om hand av ett 
"statsråd" bestående av en liten grupp högt utbildade personer.  
 Vill man förstå mellankrigstidens kulturradikaler kan betydelsen av de antidemokratiska 
och auktoritära idéernas samtida stora genomslag i intellektuella kretsar inte nog betonas. Allt för 
ofta finner man betraktelser över exempelvis Clarté eller enskilda clartéister där man helt glömt 
bort den polemiska situation som clartéisterna hela tiden befann sig i, dels i form av ständiga 
debatter med medstudenter i korridorer och på seminarier, dels i form av indirekt 
tidningspolemik. I kraft av sin numerära överlägsenhet hade också de nationella ofta 
"problemformuleringsinitiativet" och mycket av vad clartéisterna skrev och de 
ställningstaganden de gjorde på en rad områden tillkom som svar på utmaningar från kollegerna 
på högerkanten.  
 Om vi likt Gunnar Brandell, och de flesta deltagarna i den tidigare refererade debatten 
1952, väljer att se kretsen kring Clarté som den främsta exponenten av kulturradikalismens andra 
våg, blir frågan vilka likheter respektive skillnader man kan finna i relation till den första vågen 
d.v.s. åttiotalsradikalismen. Först och främst måste man konstatera att villkoren i hög grad hade 
förändrats. Den fortlöpande sekulariseringen hade gjort att prästerskapet mist mycket av sitt 
forna inflytande, och en fortsatt "antiklerikal" kamp skulle vara att "skjuta på döda hökar". 

                                                
31 Ledare i Lundagård nr 6 1933 s. 118. Ledaren är författad av Åke Ohlmarks och var föranledd av att 
lundaradikalerna i sin nya tidning Atheneum hade tagit sig före att kritisera och ironisera över nationalsocialismen i 
Tyskland. 
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Likaså hade den idealistiska filosofin förlorat mark vid universiteten och en empirisk 
kunskapssyn, liksom de inom de naturvetenskapliga disciplinerna utarbetade metoderna var 
allmänt accepterade. På det politiska området hade allmän och lika rösträtt införts och kvinnorna 
hade blivit myndiga. Mycket av åttiotalsradikalismens idégods hade också tagits omhand av 
arbetarrörelsen och på så sätt hade en del av det som för några decennier sedan uppfattats som 
oerhört provokativt och annorlunda i det närmaste blivit en slags "common sense uppfattningar" 
delade av många.32  Flera av de "arga unga män" som gått till strid för att "rycka masken av 
humbugen" hade, trots de tappra försök som gjordes att stoppa dem, hamnat på ledande och 
opinionsbildande positioner i samhället som professorer, chefredaktörer, riksdagsmän och 
regeringsledamöter.33  
 Att enbart ta upp de gamla "kulturradikala" kraven och frågeställningarna var därför inte 
särskilt meningsfullt. För dem som uppfattade kulturradikalismen som ett förhållningssätt 
snarare än en uppsättning idéer fanns det emellertid mycket att rikta sökarljuset på. Det var 
fortfarande långt kvar till ett förverkligande av den etiska utopin om ett öppet och ärligt samhälle 
och det saknades sannerligen inte exempel på bigotteri, hyckleri och systematisk förljugenhet. 
De nationella hyllade ju öppet de Maistres idéer om behovet av "mysterier" och även i andra 
kulturella kretsar var det vanligt att man talade om behovet av samlande myter. Ofta 
formulerades dessa tankar i fraser som: "Nutidsmänniskan behöver något att tro på". 
Tabureglerna kring det sexuella fanns också kvar i stort sett oförändrade sedan sekelskiftet, och 
inte minst Krusenstiernafejden visade var gränserna gick för vad som fick sägas på detta område. 
Även om idealismen hade trängts undan från universiteten och en viss sekularisering börjat breda 
sig ut fanns det fortfarande kvar mycket av urvattnad idealism och halvljum 
"morgonbönskristendom" på många håll i samhället inte minst vid läroverken.  
 Kamp mot förljugenheten blev också för Clartégenerationen ett centralt tema. I sättet att 
föra denna kamp finns mycket som direkt påminner om den provokativa attityd som odlats under 
kulturradikalismens första våg. Själva beskrev man dock sitt agerande enbart som en strävan 
efter att uttrycka sig "sakligt, objektivt och osentimentalt".34 Det hindrade dock inte andra att 
uppfatta de unga radikalernas uttalanden som medvetna provokationer. Särskilt 
stockholmsclartéisterna odlade en speciell "osentimental" stil uppblandad med viss studentikos 
jargong, som inte bara retade borgerskapet utan också kunde uppfattas som mycket provokativ 
bland arbetarrörelsens folk.35 Ebbe Linde är kanske den mest typiske företrädaren för denna 
extremt rationella och cyniska ton och han använde den även när han diskuterade allvarliga ting 

                                                
32 Bl.a. har Gunnar Aspelin visat på hur mycket av 80-talsradikalismens idéer som togs upp och drevs vidare inom 
den socialdemokratiska ungdomsrörelsen. På så sätt kom de att påverka en hel generation av ledande personer inom 
arbetarrörelsen. Se Gunnar Aspelin ”Tidsidéer och tidsideal” i De 50 åren III  s. 11 ff 
33 Hur långt man var beredd att gå för att försöka stoppa de förhatliga radikalerna från att göra akademisk karriär 
visas bl.a. i Göran Blomqvist avhandling Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet i 
vardag och vision från Agardh till Schück, Lund 1992 s. 288 ff 
34 En som dock medvetet gick in för den gamla taktiken att uttrycka sig provocerande för att på så sätt tvinga 
borgerskapet att avslöja sig var Per Meurling. Se t.ex. ”Den goda tonens pingviner” i Clarté nr 2 1936. 
35 Om stockholmsclartéisterna se t.ex. Eskil Bergen Clarté - Poeter och politiker, Stockholm, 1945 s.20. 
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som abort och rättsväsende.36 I Lund och Uppsala var emellertid debattstilen något annorlunda 
och man kan nog säga att de svenska clartéisterna i gemen framstod som relativt välanpassade 
om man jämför med deras kollegor i Norge och Danmark.37    
 Kampen mot förljugenheten fick en extra dimension i och med att man började läsa Freud 
i mitten av 20talet. Här kan man se hur olika grupper tog fasta på olika sidor hos Freud, men den 
kanske vanligaste tolkningen åtminstone som jag uppfattar det var att man särskilt fäste sig vid 
idéerna om driftsförnekelse och förträngningsmekanismernas skadliga inverkan på människan. 
Sin freudläsning försökte man också sätta in i ett större politiskt sammanhang, och speciellt inom 
en grupp i Stockholm, som kallades "livsdyrkarkretsen", förekom idéer om driftsbejakande som 
en väg till psykisk hälsa och lycka inte bara för individerna utan också för samhället i stort. 
Därmed inte sagt att människan nödvändigtvis måste tillfredsställa sina drifter. De måste 
emellertid erkännas, och tankarna om driftbejakelse kunde därför inlemmas i den etiska utopin 
om det öppna och ärliga samhället. 38 
 Också idealet om den fristående kritikern återkom starkt under mellankrigstiden. Hela 
Clartés idé var uppbyggt kring detta ideal. Visserligen var man uttalade socialister, men man 
värjde sig med emfas emot alla former av band och kopplingar till något av de olika socialistiska 
eller socialistiskt inspirerade partier som fanns vid denna tid. Clarté lyckades också upprätthålla 
det fristående ideal man strävade efter, trots att det möttes med misstro från många håll.39 Inte 
minst från det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, där man var starkt kritisk mot detta 
förhållningssätt, vilket enbart betraktades som ett uttryck för en allmän "hållningslöshet". Till 
saken hörde också att det inom Clarté fanns ett stort intresse, för att inte säga svärmeri, för "det 
sovjetiska experimentet", vilket från SSUhåll föranledde tvivel på clartéisternas demokratiska 
sinnelag. Men även från rättroget leninistiskt håll möttes clartéisterna med likartad skepsis. Dock 
med omvända förtecken. Clartéisternas försvar av "den borgerliga demokratin" gentemot 
högerstudenternas attacker, liksom deras konsekventa undvikande att publicera kritik av 
socialdemokratin ledde till att man från leninistiskt håll ansåg sig ha skäl att betvivla allvaret i 
clartéisternas socialism.  
                                                
36 En artikel som i samtiden uppfattades som oerhört provocerande var t.ex. Ebbe Lindes ”Preventivism och 
fosterfördrivning” i Clarté nr 4-5 1927 s. 24. Om de våldsamma reaktionerna på artikeln se Ebbe Linde Inre 
Memoarer, Retrospektivt, Stockholm, 1976 s. 37 ff 
37 Den bästa skildringen av lundaclartéismen finns i Jan Stenkvist Arnold Ljungdal, Clarté och tjugotalet,  
Stockholm, 1971.  Se också Stellan Arvidssons uppsats ”Clartés tjugotal” i Under Lundagårds Kronor. Fjärde 
samlingen, Lund,1957. 
38 Till saken hör dock att Freud inte var ett oomstritt namn i svenska clartékretsar, och det fanns en stark kritik mot 
”livsdyrkarkretsen” från flera håll. Hannes Sköld underkänner exempelvis helt psykoanalysens vetenskapliga 
anspråk i en stor debattartikel med rubriken ”Den nyaste mysteriereligionen” i Clarté nr 4-5 1927. Särskilt är han 
kritiskt mot alla försök att förena detta ”korthus” av ”teoretiska spekulationer och pretentiösa hypoteser” med Marx. 
Även från uppsaliensiskt håll förekom det stark kritik mot ”livsdyrkarna. 
39 Även om man bemöttes med misstro från flera håll fanns det dock ett mycket viktigt undantag, nämligen 
ledningen för det socialdemokratiska partiet. Visserligen kunde inte företrädarna för ett parti som vid denna tid 
strävade efter att vinna röster från medelklassen inte öppet stödja en organisation som gycklade med borgerliga 
värderingar och gjorde provocerande utspel. Däremot stöddes och t.om. applåderades clartéisternas kulturkritik i 
tysthet av flera ledande socialdemokrater. Efter socialdemokraternas valseger 1932 plockades också ett mycket stort 
antal av de ledande clartéisterna till olika sakkunniguppdrag i Kanslihuset. 
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 Även kampen mot all slags metafysik återfinnes under den andra vågen av 
kulturradikalism. Särskilt tydligt är detta i Uppsala där det var vanligt att radikala studenter både 
från Clarté och Laboremus gick på Hägerströms seminarier. I Lund var situationen delvis en 
annan. Där hade de radikala företrädarna under 1900-talets första decennier gradvis övergivit den 
strikt materialistiska och antimetafysiska världsbilden. I stället kom nykantianismen och då 
särskilt Albert Langes försök att formulera en filosofi, som skulle stå över både idealism och 
materialism, att få starkt gehör. I mitten på 20talet gjordes också i clartékretsar försök att förena 
marxism och värdeidealism.40 Mot slutet av samma decennium skulle dock en ny generation 
marxistiskt inspirerade clartéister komma att ifrågasätta nykantianismen och även de kom i en 
första vända att ty sig till Hägerström. Efter något år övergavs emellertid hans filosofi för tankar 
som man ansåg bättre förenliga med marxismen. Till dessa hörde den från Wien importerade 
logiska positivismen i Otto Neuraths tappning.4142 Det man ansåg viktigast att bemöta i 
nykantianismen var idén om att människors handlande måste förstås utifrån deras föreställningar 
och medvetna behov. För att få styrka i kampen mot nykantianismen ingick man i en slags 
allians med företrädare för andra vetenskapsriktningar som också ifrågasatte denna idé. Till 
dessa riktningar hörde förutom positivismen också behaviorismen, vars legitimitet bland många 
clartéister förstärktes av att den, visserligen under annat namn, var officiellt erkänd i 
Sovjetunionen. På så sätt kom mellankrigstidens marxistiska studenter att bidra till det som deras 
efterföljare på 1960talet såg som ett av universitetsvärldens största problem, nämligen den 
logiska positivismens och behaviorismens dominans. 
 Likt sina företrädare från tiden för "det moderna genombrottet" finns det under 
mellankrigstiden en stark tilltro till vetenskapen, och särskilt då de vetenskaper som 
kännetecknas av ett instrumentellt kunskapsintresse. Speciellt hyste man väldiga förhoppningar 
till de nya tillämpade samhällsvetenskaper som växer fram efter första världskriget. Redan i 
mitten på 20talet börjar man intressera sig för amerikansk sociologi, och sedan väcks också 
nyfikenheten på tillämpad psykologi och socialpsykologi. Som tidigare nämnts fanns också ett 
intresse för behaviorismen. Detta sker samtidigt som man på många håll inom Clarté börjar 
intressera sig för Freud och freudiansk djuppsykologi. Resultatet blev en märklig kombination i 
vilken man, som t.ex. Ebbe Linde, glatt kunde blanda freudianska och behavioristiska termer och 
begrepp om vartannat i samma resonemang. Denna kombination kan tyckas märklig i våra dagar 
då det snarast hör till handbokskunskapen att ställa behaviorism och freudiansk djuppsykologi 
mot varandra som två diametralt motsatt poler i psykologins utveckling under 1900talet. Så såg 
man det emellertid inte då, utan både Freud och Watson kunde åberopas som företrädare för den 

                                                
40 Se exempelvis Helge Granats ”Etik och materialistisk historieuppfattning” i Clarté nr 4-5 1925 
41 Om intresset för Neurath se t.ex. Per Nyström Historieskrivningens dilemma och andra studier, Stockholm, 1974 
s. 263 ff. 
42 Om kampen mot nykantianismen i Lund och de allianser man då ingick se Per Nyströms tillbakablickande 
reflektion i ”Var Fredrik Böök marxist?”. Artikeln stod ursprungligen i Tidskrift för Litteraturvetenskap nr 1, 1977 
men finns omtryckt i Per Nyström Historia och biografi, Lund 1989 s. 86 f. 
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nya typ av psykologi som eftersträvade att nå kunskap med strikt vetenskapliga metoder.43 Detta 
då till skillnad mot tidigare former av "människokunskap" som man gärna beskrev som en 
blandning av subjektiv introspektion, ogrundade "commonsense uppfattningar, lös spekulation 
och orealistiska idealföreställningar.  
 Så här långt har vi uppehållit oss vid det som förenar den första och den andra vågen av 
kulturradikalism. Det kan nu vara dags att titta lite närmare på skillnaderna. Den kanske 
viktigaste förändringen var den, som Gunnar Brandell formulerade som att "det kulturradikala 
programmet efter demokratiseringen flyttats ett steg åt vänster: John Stuart Mill hade efterträtts 
av Karl Marx." Men skiftet är inte totalt. Marx fanns med i bakgrunden också på 1880talet och 
idéer som kan härledas från Mill finns med även i resonemangen under mellankrigstiden.  
 En annan fundamental skillnad, som också berördes i debatten 1952, var förändringen i 
synen på framtiden. Mycket av "det moderna genombrottets" vitalitet berodde på att man tagit till 
sig Herbert Spencers teorier om "framsteget som en historisk nödvändighet" och hans tro på 
utveckling som en inneboende tendens inte bara i samhället utan också vad gällde den mänskliga 
moralen. Denna evolutionsoptimism krossades emellertid grundligt av första världskrigets 
"mekaniserade vansinne". Att mot bakgrund av reportagen från masslakterna och 
vedervärdigheterna på de nordfranska slagfälten tala om att människan var stadd i utveckling 
mot en fullkomning i moraliskt avseende framstod som barockt. Men även om man efter kriget 
uppfattade denna typ av framstegsoptimism som naiv, så innebar det inte att man nödvändigtvis 
måste överge tron på framsteg som en möjlighet helt och hållet. I stället kan man se hur det växer 
fram en villkorlig utvecklingsoptimism. En tro på framsteg som möjliga om, men endast om, 
vissa villkor uppfylles. Sker inte detta så riskerar utvecklingen i stället att förbytas i stagnation, 
tillbakagång och i värsta fall i en total kaastrof. Detta tema anslås redan i Clartés första nummer, 
där Georg Branting under rubriken "Illusionsfri positivism" jämför efterkrigsgenerationens 
blandning av skepsis och optimism med den "säkra reformtro" som karaktäriserat "80talets 
män".44 
 Första världskriget kom också att få konsekvenser för den optimistiska och dynamiska 
människosyn som varit så markanta inslag i 80talsradikalismen. Också tilltron till människornas 
förmåga att i alla sammanhang "själva bilda sig en uppfattning" kom att skakas av bilderna på 
hurrande människomassor vid soldaternas avmarsch till fronten. Den fortsatta utvecklingen 
under tjugotalet, och då särskilt de fascistiska rörelsernas massiva folkliga stöd på kontinenten, 
ingav för många också tvivel på tanken att om bara människors åsikter fick fritt utlopp i en 
allmän debatt så skulle på sikt den förnuftigaste segra. Dessa tvivel på en rad av 
80talsradikalismens stora "sanningar" förstärktes av nya vetenskapliga rön. Läsningen av Freud 
visade t.ex. på nödvändigheten att, på ett helt annat sätt än tidigare, räkna med att människan har 
dunkla sidor och omedvetna drifter vilket gör att hon inte alltid kan handla på ett helt igenom 

                                                
43 Se t.ex. Gunnar Aspelin ”Amerikansk samhällsforskning”, Ateneum nr 1 1934. Aspelin hade varit vice ordförande 
i DYG på tjugotalet och stod clartéisterna nära, även om han vid denna tid inte längre var student. Om tidskriften 
Ateneum, som var ett försök att utge en mer teoretiskt och vetenskapligt inriktad marxistisk tidskrift av några 
ledande inom Clarté i Lund se Britt Hultén Kulturtidskrifter på 30-talet; Nordeuropa, Ateneum, Fronten, 
Stockholm, 1977. 
44 Georg Branting ”Illusionsfri positivism”, Clarté nr 1 1924 
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rationellt sätt. Amerikansk socialpsykologi, reklamforskning och "den moderna 
suggestionsforskningen" visade på samma sätt hur lätt det var att manipulera människor. 
Sammantaget ledde denna kombination av upplevelser och nya teorier till att 
mellankrigsgenerationens radikaler ofta uppfattade tron på den helt igenom rationella människan 
som en del av det arv från åttiotalsradikalismen som måste ifrågasättas. Resultatet blev en 
inställning som jag kallat "en brusten tilltro till människan".45 Därmed inte sagt att de började 
betrakta människan som i grunden ond eller irrationell. Snarare att en rationell analys av 
samhället fordrade att man tog i beaktande att människorna var sammansatta och hade både ljusa 
och dunkla sidor. 
 För de nationella studenterna på högerkanten innebar första världskrigets erfarenheter och 
de nya vetenskapliga rönen snarast att deras uppfattning om gemene man som självisk, irrationell 
och i behov av en fast ledning stärktes. För clartéisterna och andra intellektuella på vänsterkanten 
innebar dessa bittra erfarenheter däremot problem. De bars fortfarande fram av ett 
upplysningspatos och en tro på möjligheten att skapa ett förnuftigare samhälle. Även hos denna 
generation finner vi alltså en rationell utopi, men det förnuftiga samhället var inget som växte 
fram av sig själv utan fordrade medveten planering av ett helt annat slag än åttiotalsgenerationen 
tänkt sig. I denna planering kunde man emellertid inte utår från människors subjektivt upplevda 
behov eftersom dessa subjektiva upplevelser hade visat sig alltför lätta att manipulera med 
reklam, propaganda etc. Något som inte minst utvecklingen i Italien och Tyskland gav talrika 
exempel på. Ville man skapa ett rationellt och förnuftigt samhälle måste man därför finna medel 
att fastställa människors objektiva behov, och det var i det sammanhanget som framväxten av de 
nya instrumentella samhällsvetenskaperna framstod som så lovande. Med hjälp av sociologi, 
socialpsykologi och tillämpad psykologi skulle man kunna fota lagstiftning och reformarbete på 
vetenskapliga grunder istället för "löst tyckande" och traditioner. Traditioner, vilka om man 
granskade dem närmare ofta visade sig inte vara annat än uttryck för borgerliga värderingar som 
med åren institutionaliserats.  
 Den brustna tilltron till människan och tron på möjligheten att med hjälp av vetenskapliga 
metoder kunna fastställa vad folk verkligen behöver och önskar ledde till att det i 
clartégenerationens politiska skriverier emellanåt finns ett slags patriarkaliskt tonfall, som idag 
kan framstå som mycket provocerande.46 Det är förmodligen detta Gunnar Brandell syftade på i 
den tidigare citerade karakteristiken av kulturradikalerna som präglade av "en lite överlägsen, 
intelligensaristokratisk attityd" och "svaghet för rationalistiska förenklingar". Däremot var 
clartéisterna till skillnad från de samtida grupperingarna på högerkanten, vilka verkligen 
excellerade i ett förakt för "massan" och en uttalad elitism, måna om att slå vakt om demokratin. 
Likt högerstudenterna ville clartéisterna ge experterna ett ökat inflytande, men till skillnad från 
dem så ville man strikt avgränsa experternas roll till två faser i beslutsprocessen. Dels skulle 

                                                
45 För mer preciserade belägg kring denna inställning ber jag att få hänvisa till min avhandling ”Vita mössor under 
röda fanor” s. 225 ff 
46 Detta drag har bl.a. tagits upp i Yvonne Hirdman Att lägga livet till rätta: studier i svensk folkhemspolitik, 
Stockholm, 1989. Hon ger flera intressanta exempel, men de förklaringar hon ger till fenomenet är långt ifrån 
invändningsfria. Tvärtom är de ibland helt missvisande genom att hon har ryckt ut dem ur sitt polemiska 
sammanhang. 
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experterna  eller samhällsingenjörerna som de ibland också kallades  komma in när det gällde att 
ta fram beslutsunderlag åt de politiska instanserna, dels skulle deras kunskap kunna komma till 
användning när beslut väl var fattade och det gällde att finna det optimalt bästa sättet att 
verkställa dem. Men själva besluten var, och måste förbli, en fråga för de folkvalda.  
 

Var det verkligen samma kulturradikala tradition? 
 
 Om nu den spencerianskt influerade framstegstron ersatts med en villkorlig 
utvecklingsoptimism och den optimistiska människouppfattningen ersatts med en brusten tilltro 
till människans förmåga att handla helt igenom rationellt, är det då rimligt att betrakta 
åttiotalsradikalismen och mellankrigsradikalismen som två vågor av samma kulturradikala 
tradition? Också på andra områden var ju skillnaderna stora, inte minst genom att Marx för de 
flesta kommit att ersätta Mill som den store lärofadern. Den frågan leder in på ett klassiskt 
område för dispyter inom idéhistorien, nämligen kontinuitetsproblemet. Hur mycket kan 
idéinnehållet eller tänkesättet inom en tanketradition förändras för att man fortfarande skall 
uppfatta den som en och densamma, och när måste man räkna med att det skett ett brott? Frågan 
är delvis rent teoretisk, eftersom svaret är beroende av på vilken analysnivå man arbetar och 
vilken frågeställning man vill besvara. Det går ju alltid att göra nya och alltmer finfördelade 
distinktioner i en analys för att på så sätt lyfta fram och belysa skillnader som är viktiga för den 
fråga man ställt sig.  
 Mellankrigsradikalismen har i det ovanstående t.ex. behandlats som en helhet, men det är 
inom den fullt möjligt att urskilja flera olika faser. Den allmänna stämningen är t.ex. olika i 
mitten av tjugotalet jämfört med första halvan av trettiotalet. Så kan man t.ex. urskilja en 
förskjutning mellan de båda faserna i den vikt man lägger vid den etiska utopin om ett öppet och 
ärligt samhälle, respektive den rationella utopin om ett förnuftigt ordnat samhälle. Detta är 
tydligt inte minst i synen på sexualfrågan, som under tjugotalet mest handlade om att öppet 
erkänna människans driftsliv, men under trettiotalet istället kom att kopplas till rationella 
socialmedicinska skäl och en sexualupplysning baserad på "den vetenskapliga 
sexualforskningen".47 I det ovanstående har mellankrigstidens kulturradikaler också representerats 
av clartéister i allmänhet men det går att göra flera distinktioner mellan olika grupperingar inom 
Clarté.  Likaså fanns det viktiga skillnader mellan dem och de liberaler   som här har lyst med sin 
frånvaro  men som i samtiden också betraktades som kulturradikaler. Även när det gäller det som 
i det ovanstående sammanförts under beteckningen "åttiotalsradikalismen" är det på samma sätt 
möjligt att urskilja flera olika faser och grupperingar.  
 Så kan vi hålla på med allt finmaskigare distinktioner tills vi till slut kommer ned på 
individnivå, men det hjälper oss föga om vi vill förstå idéutvecklingen över en tidsperiod. Även 
om varje ny distinktion hjälper oss att se vissa saker, döljer den samtidigt andra samband och 

                                                
47 Att upplysningen måste vara grundad på ”den moderna sexualforskningen” markeras med eftertryck i anmälan i 
Clarté nr 3 1932 s. 32 av den av Clarté 1932 - 35 utgivna ”Populär tidskrift för Sexuell Upplysning”. Tidskriften 
blev oerhört omdiskuterad i samtiden och den stämdes också för spridande av pornografi trots att innehållet är 
oerhört långt från att vara pornografiskt mätt med vår tids mått. Den övertogs 1935 av det då nybildade RFSU. 
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möjligheter att göra jämförelser. Å andra sidan kan vi gå åt andra hållet och se 
kulturradikalismens eventuella fortlevande som enbart ett specialfall av 
modernismproblematiken, vilken i sin tur kan skrivas in upplysningstraditionen inom det 
västerländska tänkandet o.s.v. Sett utifrån vissa frågeställningar kan ett sådant förfarande vara 
adekvat, men vill vi t.ex. komma åt vissa speciella särdrag i skandinaviskt tänkande under 
1900talet blir däremot denna typ av kategoriseringar lätt allt för vida.48 
 "Kulturradikalism" som begrepp, kan kanske idag te sig lika diffust och svårfångat som 
det gjorde för deltagarna i den stora diskussionen om "kulturradikalismens död" 1952. Ändå vill 
jag, som de flesta av deltagarna i den dispyten, hävda att det är ett begrepp vi knappast kan vara 
utan om vi vill förstå den nordiska idédebatten under vårt sekel. Inte minst genom att det visar på 
ett förhållningssätt som kunde förena personer vilka i övrigt intog olika politiska ståndpunkter. 
Det utgjorde på så sätt en gemensam grund utifrån vilken vissa liberaler, som Herbert Tingsten, 
och vissa socialister, som Stellan Arvidsson, kunde föra kamp mot auktoritetstro och 
irrationalism både på vänster och högerflanken. Det hjälper oss också att förstå varför vissa 
uttalat liberala tidningar, som Dagens Nyheter, kunnat hålla sig med en kulturredaktion vilken, 
åtminstone periodvis, framstått som öppet socialistisk.  
 På samma sätt vill jag hävda att en insikt om det specifika förhållningssätt som har 
kommit att betecknas som "kulturradikalism" hjälper oss att förstå hur det intellektuella arvet 
från det moderna genombrottets dagar förts vidare till efterföljande generationer. Trots ovan 
påvisade skillnader mellan åttiotalsradikalerna och mellankrigsradikalerna så är likheterna i det 
grundläggande förhållningssättet viktigare. Både åttiotalets optimistiska människosyn och 
mellankrigstidens brustna tilltro till människan var ju exempelvis var för sig konsekvenser av 
samma grundläggande tro på vetenskapen. Skillnaden låg i att de "vetenskapliga sanningarna" 
om människans natur under mellantiden hade förändrats. 
 Trots Brandells antagande om att det kulturradikala förhållningssättet hade spelat ut sin 
roll i och med att man gick in i femtiotalet så visade det sig betydligt mer seglivat. "Otidsenliga 
kulturradikaler" fortsatte att väcka anstöt genom ifrågasättande av morgonbönstvång och 
kristendomsundervisning under femtiotalet, strider kring filmcensur, abort och sexualfrågor 
under sextiotalet o.s.v. En av de viktigaste anledningarna till bildandet av KDS var för övrigt att 
Lewi Pethrus och några av hans "medbröder" ansåg att kulturradikalismen hade smugit sig in i 
alla etablerade partier, vilket gjorde det nödvändigt att skapa ett helt nytt parti.49 Under sjuttio och 
åttitalet då majoriteten av de intellektuella verkar ha satt en ära i att "följa med sin tid" och 
knäfallit ömsom för Mao och ömsom för Marknaden har det kulturradikala förhållningssättet 
suttit trångt, men det har trots allt funnits där som ett alternativ. Kanske är det just som en möjlig 
roll för yngre intellektuella att gå in i - rollen som den fristående, medvetet provokative och 

                                                
48 Futurismen, men även fascism och nazism har som bekant ibland räknats in i modernismen. Visserligen som en 
”reactionary modernism”, men dock en modernism. Att laborera med begrepp som inom sig innefattar så 
fundamentalt olika tänkesätt som t.ex. fascismen och mellankrigsradikalismen är inte fruktbart om vi vill förstå 
modern skandinavisk idéutveckling. 
49 Om turerna kring KDS bildande se Göran V Johansson Kristen demokrati på svenska; Studier i KDS tillkomst och 
utveckling 1964-1982, Lund 1985. Kulturradikalismens betydelse diskuteras särskilt på s. 78 ff. Tanken att det finns 
”en stark kulturradikal falang inom alla partier” återfinns bl.a. i Lewi Pethrus ledare i Dagen 7/9 1963. 
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ifrågasättande kulturradikalen som detta speciella förhållningsätt förts vidare från generation till 
generation. Visserligen periodvis betraktat som hopplöst passé, har det ändå tagits upp av nya 
generationer "oroare och väckare" som sett som sin plikt att "rycka masken av humbugen" och 
"slunga sina utmaningar i ansiktet på auktoriteterna".  
 
 
 
Texten ingår ursprungligen i Bertil Nolin (red): Kulturradikalismen. Det moderna genombrottets 
andra fas, Symposion, 1993. En antologi med bidrag av en rad framstående forskare från 
Sverige, Norge och Danmark.  
 


